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ﺳﺨﻦ اول
در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آراﺷﻤﺎ ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ از ﮐﺘﺎب
»اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت«  ١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آراﺷﻤﺎ ،ﻓﺼﻞ اول و دوم و ﺳﻮم و ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻞ
ﻧﻬﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻓﻘﯿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ آراﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﮑﻮﻫﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ
ﻓﮑﻮﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﺑﺘﻪ ﮐﻠﻤﺎت و
ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ.

1. Johnson, Allan G. Privilege, Power, and Difference. Second

edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2006.
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ﻓﺼﻞ ۴
ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت«

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن

ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻓﺮاد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آن
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ

ﺗﺒﻌﯿﺾ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ١ .رﻓﺘﺎر
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دادن اوﻟﻮﯾﺖ
 .١ﺑﻪ »ﺗﻌﺼﺐ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎن اف .داوﯾﺪﯾﻮ و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ

ال .ﮔﺎرﺗﻨﺮ )اورﻻﻧﺪو ،ﻓﻠﻮرﯾﺪا :اﻧﺘﺸﺎرات آﮐﺎدﻣﯿﮏ  (١٩٨٦ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻤﺘﺎز ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﺎن
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی
ﻧﺨﺒﮕﯽ ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻘﺶ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻫﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﻋﺒﺎرت از ارزشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮﺗﺮ از رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ ،ﺗﺮس ،ﺗﻨﻔﺮ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ )ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻨﺜﯽ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﯿﺮوی

» .١ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﺼﺐ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻮردن دﺑﻠﯿﻮ .آﻟﭙﻮرت )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﮑﺮ ﺑﻮﮐﺲ

 (١٩٥٨ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ »ﺗﻌﺼﺐ،

ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎن اف .داوﯾﺪﯾﻮ و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ال .ﮔﺎرﺗﻨﺮ؛ و
»ﺗﻌﺼﺐ :دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻧﯿﻼ ﺟﯿﻮﺳﻔﯽ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﮑﺮ ﺑﻮﮐﺲ
 (١٩٩٣ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده و آن را
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر
ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و از ﺧﺼﻮﻣﺖ آﺷﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ رو ﮔﺮداﻧﺪن
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ١ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،از
.١

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺎی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن،

ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی و اﺗﻨﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ

»ﭘﺴﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ،زﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ :آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮن
آﺑﺮاﻣﺴﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﭘﺮﯾﮕﺮ (١٩٩٣؛ »ﻣﺪارس ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان را ﻓﺮﯾﺐ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده )واﺷﻨﮕﺘﻦ :اﻧﺠﻤﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده (١٩٩٢؛ »ﻧﺠﺎت داده ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ

ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی« ﻧﻮﺷﺘﻪ درک ﺑﻞ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺑﯿﺴﯿﮏ ﺑﻮﮐﺲ (١٩٨٧؛
»ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺎه :ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ درک ﺑﻞ
)ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺑﯿﺴﯿﮏ ﺑﻮﮐﺲ (١٩٩٢؛ »ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ :ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﮔﺮگوﻣﯿﺶ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ
)ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ :ﻧﺴﻠﻦ-ﻫﺎل (١٩٩١؛ »رازﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ :آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس ﻣﺎ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن )وﻟﺰﻟﯽ ،ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن

داﻧﺸﮕﺎه وﻟﺰﻟﯽ (١٩٩٣؛ »وﺳﻮاس :ﺗﺎﻣﻼﺗﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﺒﺪاد ﻇﺮاﻓﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﯿﻢ ﭼﺮﻧﯿﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻫﺎرﭘﺮ اﻧﺪ را (١٩٨١؛ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن

ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا« ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﮔﺮی ﮐﺎﻣﺴﺘﺎک )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ (١٩٩١؛ »ﺧﺸﻢ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎس؛ »زﻧﺎن،

ﻧﮋاد و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺠﻼ وای .دﯾﻮﯾﺲ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :رﻧﺪم ﻫﺎوس
(١٩٨١؛ »ﻧﻔﺮت از زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻧﺪرا دورﮐﯿﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :داﺗﻦ (١٩٧٤؛ »ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدش ١٥٠ :ﺳﺎل ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎرﺑﺮا

ارﻧﺮﯾﺶ و دﯾﺪر اﯾﻨﮕﻠﯿﺶ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﮑﺮ ﺑﻮﮐﺲ (١٩٧٨؛ »ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی

٧

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﯿﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ || ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ || ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰

ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه :ﺳﮑﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﻨﺜﯿﺎ ﻓﻮش اﭘﺴﺘﯿﻦ

)ﻧﯿﻮﻫﯿﻮن ،ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺖ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ (١٩٩٠؛ »ﭘﺲزدن :ﺟﻨﮓ ﭘﻨﻬﺎن

ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮزن ﻓﻠﻮدی )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﮐﺮاون (١٩٩١؛ »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ؛ »ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺪرت :درﺑﺎره ﻣﺮدان ،زﻧﺎن
و اﺧﻼق« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻓﺮﻧﭻ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺳﺎﻣﯿﺖ ﺑﻮﮐﺲ (١٩٨٥؛ »ﺟﻨﮓ

ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻓﺮﻧﭻ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﺳﺎﻣﯿﺖ ﺑﻮﮐﺲ (١٩٩٢؛ »ﻋﺒﻮر:

ﺟﻨﺴﯿﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮل ﺑﺮوﮐﺲ ﮔﺎردﻧﺮ )ﺑﺮﮐﻠﯽ:

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ (١٩٩٥؛ »دو ﻣﻠﯿﺖ :ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺠﺰا،

دﺷﻤﻦ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪرو ﻫﮑﺮ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﺳﮑﺮﯾﺒﻨﺮ (١٩٩٢؛ »ﺗﻐﯿﯿﺮ دوم:
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و اﻧﻘﻼب در ﺧﺎﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ آرﻟﯽ ﻫﺎﺷﯿﻠﺪ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

واﯾﮑﯿﻨﮓ/ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ (١٩٨٩؛ »ﻣﮕﺮ ﻣﻦ زن ﻧﯿﺴﺘﻢ :زﻧﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮﮐﺲ)ﺑﻮﺳﺘﻮن :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎوثاﻧﺪ (١٩٨٨؛

»ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاﺑﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮﮐﺲ؛ »ﺧﻮاﻫﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ :زﻧﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و

ﺧﻮدﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮﮐﺲ )ﺑﻮﺳﺘﻮن :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎوثاﻧﺪ (١٩٩٣؛
»ﮔﺰارش ﻫﺎﺳﮑﻦ :ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮن ﭘﯽ.
ﻫﺎﺳﮑﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم )ﻟﮑﺴﯿﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ :ﺷﺒﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

زﻧﺎن (١٩٩٤؛ »از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﯿﻮل؛ »ﺷﺐ را ﺑﺎزﯾﺎب :ﻧﻈﺮ

زﻧﺎن درﺑﺎره ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻرا ﻟﺪرر )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﺎرو (١٩٨٠؛
»ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﻮرﺑﺮ؛ »ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﺮد؛ »ﺗﻨﻬﺎ

واژهﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺜﺮﯾﻦ ای .ﻣﮏﮐﯿﻨﻦ )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد

(١٩٩٣؛ »ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮏﻧﺎت

)ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻦﻣﺎرﺗﯿﻦ (١٩٩٣؛ »ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪام :ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی

زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮی ﻣﻮراﮔﺎ و ﮔﻠﻮرﯾﺎ آﻧﺰاﻟﺪوا )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

اﻧﺘﺸﺎرات ﺛﺮد ووﻣﻦ (٢٠٠٢؛ »ﻗﺪرت ﻋﺎج :آزار ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻞ ای .ﭘﻠﻮدی )آﻟﺒﺎﻧﯽ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک (١٩٩٠؛
»ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻫﺮاﺳﯽ :اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮزن ﻓﺮ

)اﯾﻨﻮرﻧﺲ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺎردن (١٩٨٨؛ »زﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪه« ﻧﻮﺷﺘﻪ

اﯾﺪرﯾﻦ رﯾﺶ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻧﻮرﺗﻦ (١٩٧٦؛ »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ :ﺗﺠﺎوز،
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روح و ﺟﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﺬای
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺟﻮ ﻓﯿﮕﻦ و ﻣﻠﻮﯾﻦ ﺳﺎﯾﮑﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس در ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﻟﺤﻈﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮ درک آﻧﺎن از
ﺧﻮدﺷﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺴﺘﻪ

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪ داﯾﻨﺎ ای.

اچ .راﺳﻞ )ﺑﻮرﻟﯽ ﻫﯿﻠﺰ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ :ﺳﯿﺞ (١٩٨٤؛ »ﺟﺬابﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ:

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ درﺑﺎره ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ داﯾﻨﺎ ای .اچ .راﺳﻞ
)ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻟﺞ ﺗﯿﭽﺮز (١٩٩٣؛ »ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ:

ﻣﺪارس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﯾﺮا ﺳﺪﮐﺮ و

دﯾﻮﯾﺪ ام .ﺳﺪﮐﺮ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﺳﮑﺮﯾﺒﻨﺮ (١٩٩٤؛ »زن ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺪه :ﺗﺠﺎوز آﺷﮑﺎر

در دادﮔﺎه« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﮕﯽ رﯾﻮز ﺳﻨﺪی )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :دﺑﻞدی (١٩٩٦؛ »ﻫﻮای ﺳﺮد
ﮐﻼس :راﻫﻨﻤﺎی ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﯿﺲ ﺳﻨﺪﻟﺮ ،ﻟﯿﺴﺎ ای.

ﺳﯿﻠﻮرﺑﺮگ و راﺑﺮﺗﺎ ام .ﻫﺎل )واﺷﻨﮕﺘﻦ :اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش زﻧﺎن (١٩٩٦؛

»اﮔﺮ زﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ
وارﯾﻨﮓ )ﺳﻦﻓﺮﻧﺴﯿﺴﮑﻮ :ﻫﺎرﭘﺮﮐﺎﻟﯿﻨﺰ (١٩٩٠؛ »ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﻤﻦ؛ »ﻧﮋاد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮرﻧﻞ وﺳﺖ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :وﯾﻨﺘﯿﺞ
(١٩٩٣؛ »اﻓﺴﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎی :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﯾﻮﻣﯽ ووﻟﻒ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﺎرو (١٩٩١؛ »ﮐﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ :زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﯿﻤﺰ وودز و ﺟﯽ اچ .ﻟﻮﮐﺲ
)ﻧﯿﻮﯾﻮرک :اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮی .(١٩٩٣
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درک ﺷﻮد ١ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد را
درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی،ﻣﺤﺮومﺳﺎزی ،ﻃﺮد و ﺑﺪﺗﺮ از آن

از ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺪه
ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪن از ﺟﻤﻠﻪ دردﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت و ﻣﺮگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن
اﺑﻌﺎد اﺻﻠﯽ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﭼﻄﻮر ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:


آﯾﺎ در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.



آﯾﺎ ﺑﺎ ورود اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» ،ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

» .١زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ ص.١٧-١٥ .
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ﺣﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ
ﻫﯿﺲ ﮐﻼﻣﺸﺎن را ﻗﻄﻊ و آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.


آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ آﯾﺎ
درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ
اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.



آﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت اذﻋﺎن دارﯾﻢ و آن را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.



آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻃﻮری
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آﯾﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺗﻤﺎس دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻘﺪر ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﯾﻢ.



آﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮدن ،ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ را ﺑﺎ
ﺗﺎزه واردان در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﯾﺎ در
ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.



آﯾﺎ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺮون دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.



آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ،ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی ،ﻃﺮد و ﺑﯽ ارزش ﺷﻤﺮدن ﺑﺪون
ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ زدن و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش را دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎه ،ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ )»آﻫﺎن ،ﺧﻮب«( ﯾﺎ اﻓﺮاط

آﻣﯿﺰ )»وااای ،ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ً ﺧﻮب ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ!« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﺳﺆال از اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺣﻤﻖﺗﺮ از آﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول ﮐﻼﻣﺘﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻔﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﻔﯿﺪی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی » «queerﯾﺎ »ﮔﯽ« ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ »دل داﺷﺘﻦ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎرهای ﺑﺮای
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ او و ﺗﺸﻮﯾﻖ وی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﺤﯽ
)»ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺒﺎرک«( ﯾﺎ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال )»راﺣﺖ ﺑﺎش
زن/ﺷﻮﻫﺮت را ﺑﯿﺎور«( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ

روﻧﺪ*

ﺑﯽﺧﺮداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ زن ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺴﯽ ﺟﮑﺴﻮن ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ و
ﺧﻮش ﻟﺒﺎس رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﮐﻪ در ﻫﺘﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ
او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮ ﻫﺘﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ و او را ﻫﻞ
داد١ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ

» .١در ﺳﻔﺮ ﺑﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺳﯿﺎه« ﻧﻮﺷﺘﻪ واﻟﺖ ﻫﺮﯾﻨﮕﺘﻦ در

ﻧﺸﺮﯾﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در  ٢٥ژاﻧﻮﯾﻪ .١٩٨٧
* آزﻣﻮن ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ
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ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن ،ﮔﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﯾﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
آﺷﮑﺎرا و ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪی
آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ﺟﻤﻼت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج
روی دﯾﻮار ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺗﻨﻔﺮآﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺗﺎب آب دﻫﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن در زﻣﺎن ﻗﺪم زدن در
ﻣﺤﻮﻃﻪی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺻﻠﯿﺐﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻨﺎزل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ و وﯾﺮان
ﺷﺪه و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن
را از ﻣﺤﻼت ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﯿﻦ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن وام
ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دادن رﻫﻦ و وام ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎس ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ
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اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ،دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ( و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن دارد ١ .ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﭘﻠﯿﺲ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﯾﺎ در اﯾﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺘﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ») « DWBراﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن( دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﭘﻠﯿﺲ دوری ﮐﻨﻨﺪ ،و در
ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎز
ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آزاداﻧﻪ و
ﺑﺪون ﺗﺮس رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ .رد ﭘﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در واژهی»ﺳﯿﺎه«
ﮐﻪ در ﮔﺬر از ﯾﮏ ﭘﯿﺎده روی ﺷﻠﻮغ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ
دﺳﺘﺨﻄﯽ زﺷﺖ و ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﻼت ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
 .١ﺑﻪ »آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ

داﮔﻠﺲ اس .ﻣﺴﯽ و ﻧﻨﺴﯽ ای .داﻧﺘﻦ )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ :اﻧﺘﺸﺎرات

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد  (١٩٩٨ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺴﺌﻮل رزرو ﻫﺘﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻧﮕﯿﻦ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﺮزی اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﮋادﺷﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً اﺷﺘﺒﺎه و
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﮋادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد« ١ .ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن رﻧﮕﯿﻦ
ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در آن ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ »اﺣﺴﺎس اﻗﻠﯿﺖ« ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ،
»ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺼﻮﻣﺖ ،و ﯾﮏ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ٢ .

» .١ﻧﮋاد و آﻣﻮزش آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻼد ام .اﺳﺘﯿﻞ در

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در آورﯾﻞ  ١٩٩٢ص.٧٣ .

.٢

»ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ص٢٠ .؛ و »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ ص.٢٥ .
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ﻣﺎرﺗﯿﻦ راﯾﺖ ادﻟﻤﻦ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» ،ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن در آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ

اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﯿﭻ آراﻣﺸﯽ

ﻧﺪارﯾﺪ١ «.

ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮑﺮر روزﻣﺮهی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ٢ «.ﺷﻤﺎ ،در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ
و ﺧﺸﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﻠﻢ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل زﻧﺎن و ﮔﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪهی ﺟﺮاﺣﺖ در
زﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

» .١ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ :ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎرﯾﻦ

راﯾﺖ ادﻟﻤﻦ )ﺑﻮﺳﺘﻮن :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﮑﻦ .(١٩٩٢

 .٢ﻋﻨﻮانﺷﺪه در »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ ص-٢٣ .

.٢٤
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ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ١ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮس و اﻧﺰوای ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺧﺸﻢ ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
و اﻧﺰﺟﺎرﺷﺎن را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ـﻣﺮدﻫﺎ ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ،آﻧﮕﻠﻮﻫﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺟﺘﻤﺎع ـﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ«»،ﯾﺎﻏﯽ«،
»ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر«» ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎراﺿﯽ«» ،ﺟﻮﺷﯽ«» ،ﻫﺮزه«» ،ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل« ،ﯾﺎ »ﺿﺪ ﻣﺮد« واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ٢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 .١ﺑﻪ »آزار ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯽ .ﺑﻮﻣﺮ و ای .ﭘﺮت )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

ﻟﮑﺴﯿﻨﮕﺘﻦ (١٩٩٣؛ »ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎل

 ١٩٧٦ﺗﺎ  «١٩٨٧ﻧﻮﺷﺘﻪ ای .ﺑﺮاون و ﮐﯽ .آر .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و

ﺟﺎﻣﻌﻪ )(١٩٩٣؛ »رازﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻼ ﻋﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن؛ »ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﭻ؛ »درﺑﺎره رواج ﺗﺠﺎوز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻦ

ﺟﯽ .ﺟﺎﻧﺴﻦ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﯾﻨﺰ :زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ )(١٩٨٠؛ و »اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ راﺳﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺑﻪ »ﺧﺸﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎس ص٣١ .؛ و
»زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ ص ٢١٣ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺪرت آﺳﯿﺐ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻫﻤﻮاره ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪی
درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ در رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎر ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
در ﮐﻠﯿﻪی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻬﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و ﭘﺴﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً »ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎی ﻓﻨﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ

اﺟﺎزهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ١ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ

» .١ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻮع«

ﻧﻮﺷﺘﻪ آر .روزوﻟﺖ ﺗﺎﻣﺲ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :آﻣﺎﮐﺎم .(١٩٩١

* ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﻘﻪ آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺪی و ﺳﺨﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺪودی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرت
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺎدت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺎوی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻻزم
اﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ دﻫﻨﺪ .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺑﻪ روی ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻻﺗﯿﻨﯽﻫﺎ/اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ
دو ﺳﻮم ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
در ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،و دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﻣﻪ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﻘﻪ آﺑﯽ* ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

اﺳﺖ١ .

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽﻫﺎ/اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎی دارای ﭼﻬﺎر

» .١ﺧﻼﺻﻪ آﻣﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  (٢٠٠١ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻔﻮس آﻣﺮﯾﮑﺎ

)واﺷﻨﮕﺘﻦ :اداره اﻧﺘﺸﺎرات دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  (٢٠٠٢ﺟﺪول .٥٨٨
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ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۳و  ۶۱درﺻﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻻﺗﯿﻦ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ١ .اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
درآﻣﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،و در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۲درآﻣﺪ زﻧﺎن دارای
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ،
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۲۸،۰۰۰دﻻر ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۷،۰۰۰
دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ  ۶۲ﺳﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﻻر ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۰۰
اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۷۷،۹۶۳دﻻر ﺑﺮای ﻣﺮدان،
ﺑﻪ  ۴۷،۲۲۴دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ  ۶۱ﺳﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﻻر
رﺳﯿﺪ٢ .

در ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  ۱۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 .١ﻫﻤﺎن ،ﺟﺪولﻫﺎی  ٥٩٨و .٦٧٥

» .٢ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺮﯾﺲ در ﺧﺼﻮص آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﯾﺲ و ﺷﺮﮐﺎ )واﺷﻨﮕﺘﻦ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ .(٢٠٠٠
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵،۰۰۰دﻻر
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﮐﻪ درآﻣﺪ
آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ١ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪی درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم را
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج آن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ٢ .

ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت درﺑﺎرهی
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﺒﺮان ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی

 .١ﻫﻤﺎن

 .٢ﻫﻤﺎن ،ﺟﺪول .٦٦٦
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اﻗﻠﯿﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﻓﺮاد راﻫﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻋﻮاﻗﺐ
ﻣﻨﻔﯽ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮداﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺷﮑﺎف ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﭘﺪران ،ﭘﺴﺮان و دوﺳﺘﺎن
ﻣﺬﮐﺮﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺴﺎراﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻣﺮد واﻗﻌﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺸﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺮس ،اﺿﻄﺮاب ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدﻫﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﺮدﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﻗﺘﻞ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ و
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن را دارﻧﺪ .دﺷﻮاری دوﺳﺘﯽ واﻗﻌﯽ دو ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ـﻣﺮدﻫﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ
آزار و اذﯾﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .داﻣﻨﻪی واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس،
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ،آزرده ،ﻧﮕﺮان ،ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ،ﮔﯿﺞ ،ﺧﺎﻣﻮش ،ﺧﺎرج از
ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در »درک آن« ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ،اﺧﺮاج ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ،
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ﺑﺮﮐﻨﺎری ،ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ رد
ﺷﺪن.
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،ﮔﯽ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺘﺮوﺳﮑﺴﯿﺴﻢ و ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎ را دارﻧﺪ ١ .اﻣﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮوالﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ دارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﯿﻪ
ﮔﯽ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺪرت در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،و ﺑﻮﯾﮋه در
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻫﺎ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ،

ﻣﺮدان

ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﮔﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ»،«fairy» ،«queer» ،« fag
» «cocksuckerـ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
.١

ﺑﻪ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﺴﺘﺎک؛

»ﻣﺸﮑﻼت

ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن

در

ﻣﺤﯿﻂ

ﮐﺎر«

ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﮏﻧﺎت؛

»ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻫﺮاﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎر؛ و »ﮐﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ وودز و ﻟﻮﮐﺲ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺮﺳﻮ«،
»ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ« ﯾﺎ »زن ذﻟﯿﻞ« ﮐﺪ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت،
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯿﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ او داده ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ،
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮدان زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮس از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت

واﻣﯽدارد١ .

اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و آزار و اذﯾﺖ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻣﺮدﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ،از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﮐﺘﮏ زدن،
ﺗﺠﺎوز ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ٢ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﻗﺪرت )»ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ«(و رواﺑﻂ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﺑﻮﯾﮋه از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﻣﺮد واﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد ،و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار
 .١ﺑﻪ »ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻫﺮاﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎر ص ٢٣ ،١٩ .و  ٢٤ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢ﺑﻪ »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ راﺳﻞ و »زن ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺪه« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻨﺪی

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺮاز ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺘﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺮداﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در رواﺑﻂ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دارد ،و ﻣﺮدان و زﻧﺎن »واﻗﻌﯽ« ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺴﯽ دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺮدﻫﺎی ﮔﯽ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان

ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوجﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﻋﻤﯿﻘﺎ ً

ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ١ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﯽ و
ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻋﺘﻘﺎدات اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮔﯽ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ادﻋﺎی ﻣﺮدان ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال درﺑﺎرهی »ﻣﺮداﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ«،
ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،اﻟﮕﻮی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
 .١ﺑﻪ »ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻫﺮاﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎر ص ٢٦ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻋﺪم ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ اﻟﮕﻮی
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ
را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در رواﺑﻂ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ ﺑﺮای
ﮔﯽﻫﺎ و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ،
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮋادی درﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت،
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی درﺑﺎرهی ﺧﻮدﺷﺎن
دارﻧﺪ ،در ﮐﻠﯿﻪی اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ رﻧﺞ
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ١ ،در ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﺮس از ﺳﯿﺎﻫﺎن ،در ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد دﯾﺪه

 .١ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪاوم

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺳﻔﯿﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮزف ﺑﺎرﻧﺖ )ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻠﯿﺲ :آﮔﺰﺑﻮرگ  (١٩٩١ﻓﺼﻞ
ﺳﻮم؛ و »از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﯿﻮل ص ٧١-٤٦ .اﺳﺖ.
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ﻣﯽﺷﻮد١ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮋادی ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را در
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ
رﻧﺞ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،روح را ﻣﯿﻤﯿﺮاﻧﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻋﺎﻃﻔﯽ
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ »رﯾﺘﻢ« و »زﻧﺪﮔﯽ«
از دﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮋاد
ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را در ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺼﺎف ،ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﮋاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻮدن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
اررزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در آﻣﺎدﮔﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و رو ﺑﻪ
 .١ﺑﻪ »ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮدن :زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﮋاد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ روث ﻓﺮﻧﮑﻨﺒﺮگ )ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻠﯿﺲ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ  (١٩٩٣ص.
 ٦١-٦٠ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪی ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﮋاد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در اﻧﮑﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ »زﻧﺪان ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ راﺣﺖ« ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ »آبﻫﺎی ﺗﯿﺮهی ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺳﯿﺎه ﺟﺎری اﺳﺖ« ،آﻧﺎن را
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد و ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ را ﻧﺎﺑﻮد

ﻧﺴﺎزد١ .

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮋادی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﮔﺮدن در آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
»اﯾﺴﻢﻫﺎ«

ـﺳﮑﺴﯿﺴﻢ،

ﻫﺘﺮوﺳﮑﺴﯿﺴﻢ،

اﺑﻠﯿﺴﻢ*،

رﺷﻨﺎﻟﯿﺴﻢ* ـﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﯿﺶ از ﮔﯽﻫﺎ و
ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﻬﺎ درواﻗﻊ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و
رﻧﺞ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﮋاد،

» .١ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻧﺖ ص٥٢-٥١ .؛ و »ﻧﮋاد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺳﺖ ص.١٩ .
* ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﯽ

* ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ
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ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ روی دﯾﮕﺮ
ﺳﮑﻪ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎری ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از رواج ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼع دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ
اوﻗﺎت ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن رﺳﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮی در ﺻﻔﺤﺎت اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد :رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ؛ ﻣﺘﯿﻮ ﺷﭙﺮد ﺟﻮان در ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽاش ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار
ﺟﻨﺴﯽ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻧﻮر ﻓﻮرد ﻫﻤﭽﻨﺎن رواج دارد؛ در راﻫﺮوﻫﺎی
ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی
و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰی رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
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اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻣﺘﺪاول ﺗﻼش ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ
و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻮاره ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮ ﺧﻼﻓﮑﺎران ،اﺻﻼح آﻧﺎن
ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻼف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻼﻓﮑﺎر
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﻣﻮزاﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن روز
اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ زﻧﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎزه ﮐﺎر اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
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ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و دارای ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ
و ﭼﻪ دﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن
ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد واﻧﻤﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ورای اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ
آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺣﺖﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﺑﯿﺮون ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﺎ رؤﺳﺎ درﺑﺎرهی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ،
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
دارد ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آن رﯾﺴﮏ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت
را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ زﯾﺎدی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دارﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،و در ﺑﻌﻀﯽ
ﺳﻄﻮح دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ درﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای راه
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اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﻐﻠﺸﺎن را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای
آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﯿﺪ دارﯾﺪ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد دارای
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ و اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮔﺮان ،اﯾﻦ »ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ« ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم را ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن
و ﻣﺘﻌﺼﺐ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﺒﺎره و در ﻟﺤﻈﻪی وﻗﻮع ﺑﺤﺮان رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی ﭘﺮ
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آﺷﻮب ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﯾﺎوه ﮔﻮ ،ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎب
اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﮑﺎر و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ،ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،
ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﺎ ً اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺮدم را روز ﺑﻪ روز و
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮدهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و روﺣﯿﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد
آﻧﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺎن ﻣﺮﻣﻮزاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» ،ﺑﺲ ﮐﻦ » «،دﺳﺖ از ﻏﺮ زدن ﺑﺮدار ،اوﺿﺎع
اﯾﻨﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اوﺿﺎع ﻓﺮق
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ وﻗﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﯽﺧﯿﺎل «.اﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻫﺘﺮو ﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ ،ﻣﺮدﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ،زن ﺑﻮدن ،ﮔﯽ
ﯾﺎ ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ
و ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺪام ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را درک ﮐﻨﺪ؟ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﯿﺪ
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ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی
اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪی ﻧﮋادی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن
ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪ
در رﺳﺘﻮران ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ،آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

دارد١ .

ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺻﺤﺖ دارد .اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪی »درﻣﺎن ﻧﮋادی« ،ﺗﺮﻣﯿﻢ
»زﺧﻢﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ »اﺻﻼﺣﺎت« در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ دوران ﺳﺨﺖ و ﻣﺨﺮب در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
 .١ﺑﻪ »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﯿﮕﯿﻦ و ﺳﺎﯾﮑﺲ ص ٥٣ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
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آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪی
ﺟﺒﺮان ﺻﺪﻣﺎت و درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ راه ﺣﻞ ،اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ آرزوﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺘﯿﺎز
ﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻫﺮ روز ﺑﻪ
دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﺳﯿﺐ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد ،و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز و ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻫﺪف »ﺳﺎزﮔﺎری« ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺷﺪن و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﻮدن و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ،و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺻﯿﻞﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮدی و زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺸﺄت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪی اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﮑﻞ
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ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ و ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺎری درﺑﺎرهی رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ،ﻋﻤﻼ ً ،راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﮑﺎر
ﻋﻤﻖ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،و از اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ آن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻮﻫﻢ و ﻋﺒﻮر از آن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ در روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ
را ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزدـاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ.
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ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺸﮑﻞ
آﻟﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن

ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺟﻼس ﺳﻪ روزهی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺣﻀﻮر دارم .ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻮنﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﯾﺪهام ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن زن و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ

ﻣﺮد ،و ﻧﯿﻤﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دهﻫﺎ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ در اﺟﻼس
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻌﻬﺪی ﻋﻤﯿﻖ و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ
ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎاﻣﯿﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺪت ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ
ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان را دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ »ﻣﺪﯾﺮ« ﯾﺎ

»ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر« ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺮد ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ« اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ،از ﻗﺒﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،دوﻟﺖ،

ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ورزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻪی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،راه ﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاوم و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن درﮔﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﻇﻠﻢ ﻧﺎﺷﯽ از آن را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ واﻗﻌﺎ ً اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ و ﻇﻠﻢ را
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ ـاﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﮋاد را ﻣﺸﮑﻞ

ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ـ ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﺖ را ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،و آﻧﺎن ﺑﯽدرﻧﮓ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ،
-

زﯾﺮا اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد .آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ درﺑﺎرهي آن
ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮأت ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن را ﻧﺪارد .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ
ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را
آزار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪم
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺟﺎﯾﯽ در ورای ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺸﺎن ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن درﺑﺎرهی
ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :وﻗﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ دم ﻧﺰدن
درﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدآوری آن ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد١ .

 .١ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ »ﺗﺤﻤﯿﻞ« ﻧﻮﺷﺘﻪ رﯾﭽﺎرد

دﻟﮕﺎدو و ﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﻨﮑﯿﮏ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن :ﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری رﯾﭽﺎرد دﻟﮕﺎدو و ﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﻨﮑﯿﮏ )ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ:

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﭙﻞ  (١٩٩٧ص ١٠٥-٩٨ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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-

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ
را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن را ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﺣﯿﺎط ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ
دﻋﻮی ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﻧﮋادی ﺟﺮﯾﺎن
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﻮر را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد.

-

زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺲ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽاش را
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ـآﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از
ﻣﻮاﻫﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای آن
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

-

زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت آﻧﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اوﺿﺎع رو ﺑﻪ راه ﺷﻮد،
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارم را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﻢ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺳﺰاوار ﻫﻤﻪی
٤٢

ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺸﮑﻞ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
ﮐﻠﺮادو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺮدان
ﺑﻮدﺟﻪی زﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ آﻧﺎن اﮔﺮ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ
ﻧﻮع اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻋﺪم اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دارﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻦ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را در
ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ و
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮی آﻧﺎن
ﻣﯽﺷﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در
ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن از ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮدان و اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
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ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
-

زﯾﺮا

درﺑﺎرهی،

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ،

ﺟﻨﺲ

ﮔﺮاﯾﯽ،

ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺮدان ﮔﯽ ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان
و ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻌﺼﺐ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﺎن ،زﻧﺎن ،ﮔﯽﻫﺎ
و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ  ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﺮﺗﺮی
ﮔﺮوﻫﺸﺎن را ﺑﺎور دارﻧﺪ ،و آن را دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻤﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ،
ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻔﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت دﻓﺎﺗﺮﺷﺎن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮوﻫﺒﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان زن ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن را ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادن ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ
در ﮐﻼس آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر
از ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ او ﺑﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش ﮔﯽﻫﺎ
و ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﻤﺎرد.
-

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
ﮐﺎری درﺑﺎرهی ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اذﻋﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ
ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺮد
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ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،در
ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮدﺷﺎن ـﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن،
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ ،و ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ـاﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ،ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد دارای
ﻣﺰﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ از
دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﻧﮕﺮان و ﻫﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺎی ﺗﺮس دارد.
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ »آﻧﻬﺎ« ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﻨﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ،و
ﻫﺮ ﯾﮏ از از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ آﻧﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﭼﺮا آﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و دردﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﺎن ،آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه،
ﺑﻪ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودی ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان
آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ
ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺲ ﻧﺠﺎﺑﺖ و اﻧﺼﺎف
ﮔﺮوهﻫﺎی دارای اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آﻧﻬﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
روﯾﮑﺮد »ﺟﺎم ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎری در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎری ﺧﻮب و ﺷﺮاﻓﺘﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ«.
روﯾﮑﺮد ﺟﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻋﺪهی زﯾﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺣﺘﯽ آﻧﺎن
را وادار ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﮑﺎﻧﻪی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای اﻣﺘﯿﺎز ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع رو ﺑﻪ
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راه اﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ) ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺪارس
دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ﺑﯿﺎﻧﯽ« را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
اﺳﺎس روﯾﮑﺮد اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮب »ﻣﺎ« و »آﻧﺎن« اﺳﺖ ـ»ﻣﺎ«
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و »آﻧﻬﺎ« ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ« دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ »آﻧﻬﺎ« ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ »ﻣﺎ« ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ
ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ »اﻓﺮادی« ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﻋﻤﻞ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ـﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ـﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻮده و آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد از آن را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان،
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺳﺖ ،از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ
آن .و در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻃﯿﻒ و در
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ﺟﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻣﻦ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری از
اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎرم .ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را »دﯾﮕﺮان« ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻮران ﺣﺲ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﺰی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر
دارم ،و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎﺷﻢ.
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ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺻﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺨﺖ و ﮔﺎﻫﺎ ً دردﻧﺎک و

ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ ،و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ وادار ﺳﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارد ،ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را واﻗﻌﺎ ً ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺣﺲ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ »از ﻋﻬﺪهی آن
ﺑﺮآﯾﻨﺪ« اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺰرگ
ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﮐﺎر ﺟﺪی
درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ روزوﻟﺖ ﺗﻮﻣﺎس آن را ﭘﺮوﻧﺪهی »ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب« در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

١

» .١ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻮع«

ﻧﻮﺷﺘﻪ آر .روزوﻟﺖ ﺗﺎﻣﺲ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک :آﻣﺎﮐﺎم  (١٩٩١ص.٤١ .
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ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﺟﺎم
ﮐﻮﭼﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری درﺑﺎرهی ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺎری درﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ و ﺑﻬﺮهوری ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،از اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮی و اﻧﺮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف
ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ او اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
»ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺠﺎری« ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ
ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﺿﺮوری و اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﺮﮐﺘﯽ در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Dow Corningو  Avonاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ زﻧﺎن
و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و آﻣﻮزشﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﺴﺎرت
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﺑﻮدﺟﻪی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
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ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺮدﯾﺪآﻣﯿﺰ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﺎن را ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ
از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد) .ﯾﮏ زن زن ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» ،اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺮا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﻮل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ«( .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪی و ﭘﺮ ﺷﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ادﻏﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﺮووﻧﺪهی ﺗﺠﺎری
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ را اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻫﺪف و ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮ

ﺑﺘﻮان در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

روش»ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرات ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻨﻮع
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺬا ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎﻫﺮیاش ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﻪی
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ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺮس ،ﻃﻤﻊ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺮس ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽرود ،و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
اﻧﺘﺨﺎب در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻔﮑﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎی
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎوﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﮔﺎوﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﺎورزی ﻫﻨﺪ دارﻧﺪ ،و در
ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻮان ﺑﺎرﮐﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
)ﺳﻢ ﺷﮑﺎف دار آﻧﻬﺎ در ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ،و از ﭘﻬﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ،از ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺟﺮ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ ﮔﺎو

ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺸﺎورزﯾﺘﺎن را ﺧﻮردهاﯾﺪ .ﻣﺎروﯾﻦ ﻫﺎرﯾﺲ
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎو در ﻣﺬﻫﺐ
ﻫﻨﺪو ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرت دارد ﺗﺎ در زﻣﺎن وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم را از
ﺧﻮردن ﮔﺎوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز

دارد١ .

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﺎوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ
اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،دﺳﺘﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ،ﻣﺮد ﺑﻮدن،
ﻫﺘﺮوﺳﮑﺸﻮال ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺪارد ،ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
دﺳﺘﺸﺎن رﻓﺘﻪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﮐﺎری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

ﯾﻘﯿﻨﺎ ً زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻇﻠﻢ و اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﮐﯿﻨﻪ ،ﺗﺮس ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﺪارس ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮐﺎر ،ﻣﺤﻼت
و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ

ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺗﺎ ً ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﻣﺰاﯾﺎ را ﺟﺎﯾﯽ در دور دﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ
» .١ﮔﺎوﻫﺎ ،ﺧﻮکﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ و ﺟﺎدوﮔﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎروﯾﻦ ﻫﺮﯾﺲ )ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

رﻧﺪم ﻫﺎوس .(١٩٧٤
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آن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ،آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺣﺴﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و
ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای راه ﺣﻞ آن ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﭽﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻬﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم
اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﯽ )ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮس ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری،
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(ﮐﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ و واﮔﺬار ﮐﺮدن آن
ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﺘﯿﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ رﻧﺞﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ ،و ﻫﺮ
ﮐﺲ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﺷﻮد ،آن را
ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺳﻮم ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺗﻮﺳﻞ ﺳﺎده
ﺑﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﻣﺎ ﺑﻪ روﺷﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮش ﻧﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ را
٥٤

ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺸﮑﻞ

در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺨﺸﯽ
از راه ﺣﻞ ﻧﺪاﻧﻨﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ درﺑﺎرهی ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ
دادن ﺑﻪ ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﻧﺞ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮔﻮﻧﻪ،
ﻗﺪرت و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

٥٥

زﺑﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻘﻠﯿﻞ داد
زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ

ﻓﮑﻮﻫﯽ ١

ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻋﻠﯽ وراﻣﯿﻨﯽ

-

زﺑﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ زﺑﺎنﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه در
اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ؟ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان از
اﻗﻮاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ زﺑﺎن

 .١اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺷﻤﺎره  ۹۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،و در ﻣﺮداد

 ۱۳۹۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﻧﺎﺷﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

٥٦

زﺑﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻘﻠﯿﻞ داد

ﻣﺎدریﺷﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ زﺑﺎنﺷﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺎور اﮐﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ زﻣﺎنوﻣﮑﺎن و ﺣﺘﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد درون ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﻢ .وﻗﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن زﺑﺎن ﻣﻠﻔﻮط و راﯾﺞ اﺳﺖ ﯾﺎ زﺑﺎن
در ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ اﯾﻦ واژه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ »زﺑﺎن ﺑﺪن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
و ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از
ﺳﮑﻮت ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻬﻨﻪ و
ﯾﮏ زﺑﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دورهﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ در زﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .در اروﭘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﻠﻔﻮظ ﺑﺎ
ﺿﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎی ﺗﻨﺪوﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑﺪﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و
٥٧

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﯿﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ || ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ || ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰

ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،اﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری اﺳﺖ ،ﺿﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎ و
ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺪی
زﺑﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت و
ِ

و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ در
اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز دارای داﯾﺮه واژﮔﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮادﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )رواﺑﻂ( و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺗﺤﺼﯿﻼت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ( در
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢﺗﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮادﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،در
اﻓﺮاد ﺧﺮدﺳﺎل و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻢﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺷﺮاف و ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻏﯿﺮه.
آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﻘﻠﯿﻞ زﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ »ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
»دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد.
در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دﻏﺪﻏﻪﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را از ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎورﯾﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد
داﺋﻤﺎ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎده اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎ اﻣﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪهای روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد روی ﺑﻪ
٥٨

زﺑﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻘﻠﯿﻞ داد

ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت را وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ،در ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزی ،در اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در اﯾﺮان از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ از ﮐﺪام
ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪای ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ درﺣﺪﮐﻢﺗﺮ از ده ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺞ
در ﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺷﺮاف دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺤﺚ در آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﺎ از ﯾﮏ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دوﻫﺰار
ﮐﻠﻤﻪ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ آن اﺻﻮﻻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ،و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﺨﯿﻒ
و ادﻋﺎﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺎدری و ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻧﯿﺴﺖ .از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و
دوره رﺿﺎ ﺷﺎه ،ﭼﻮن ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در اﯾﺮان
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ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﺪل اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﻓﺮض را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﺑﺎنﮐ ُﺸﯽ و ﻗﻮمﮐ ُﺸﯽ را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و درﮐﻢﺗﺮاز ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن واﺣﺪ
و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎده
ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ  ،ﮐﺮدی ،ﺑﻠﻮچ ،ﮔﯿﻠﮑﯽ و…
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد در اﯾﺮان دارﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮی زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی و ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻨﺰل و ﮐﻮﭼﻪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺪرن ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ آن
ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎس و
آﺳﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ از ﻫﻤﺎن زﺑﺎن و از
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﻧﻪ از اﺑﺘﺪا و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﺮوز ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪن در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ
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روی ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده ام و اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﺜﺮ زﺑﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشوﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﮕﻮی زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ )ﺣﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ( اﺳﺖ ،دو ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ – ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﮕﺮی
ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .در ﻣﻮاردی اﯾﻦ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺼﯿﺢ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ
اﺳﺖ )در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ زﺑﺎن( و ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .اﻣﺎ
ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ رواج را
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ دو ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﺪارد .زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن –
ﻣﺤﻠﯽ )(glocalizedزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن اﻣﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺎن
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اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﻦ دو اﻏﻠﺐ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و راه اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎن و واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮرد از ﺧﻼل زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ،زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ذﻫﻦ ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺮا ﺧﻼص ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎ دارد ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﺗﻌﺪاد زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮﯾﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎ دارد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ،آن ﻫﻢ در ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ و
ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺧﻮد را از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﻫﻨﻮز در ﻋﺼﺮ رﺿﺎ
ﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﻫﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.
-

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﺑﺎ آذری زﺑﺎنﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻬﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮد ﯾﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﺗﺎﺟﯿﮏﻫﺎ؟
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ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوژه دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻫﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ دوﻟﺖ دارد و ﻫﻢ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی .دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل و در اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺖ ﻫﻨﻮز
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﻟ ِ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن را دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ دوﻟﺖ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان رﺑﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ روﯾﮑﺮدی
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دارد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮد را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﻣﻨﺸﺎ ﻗﺪرت
ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ ادﻋﺎی اﯾﻦ را دارد .ﻟﺬا
داﺋﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
و درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ در ﭘﺎﯾﻪ ،ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ آنﻫﺎ را اﺑﺪاع
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دروغ ﺳﺎزی ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدش را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺎ
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آنﻫﺎ
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ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﻫﻢ )ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( ﺑﺎ داﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺎدری ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ.
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ای
ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زوال و
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﺻﻮرت واﮐﻨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و روی
آوردن اﻓﺮاد ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﺷﺪه ﻧﺪارد ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ زﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد و ﻫﻢ زﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ .آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد و درﺳﺖ
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ را در
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﻫﺎﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره
راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﺮب ﯾﺎ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﺮک اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد از
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ﻧﻬﺎﯾﺖ آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﯽ ﺷﮏ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ او ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﯾﺎ ﺗﺮک زﺑﺎن ﯾﺎ ﻋﺮب زﺑﺎن ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت در ﻫﺮ ﻣﻮرد در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺧﻮد
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن زﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺬف ﺧﯿﺎﻟﯿﻦ زﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ و زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ
در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم درک ﻣﺎ از
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎدان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ادﺑﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﻼ در زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺮدی ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ و درﺑﺎره
اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﯿﻔﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راﯾﺞ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎور
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﺸﺎن آنﻫﺎ را ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ
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ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز از روی دﺳﺖ ﻫﮕﻞ در ﻗﺮن
ﻧﻮزده)و اﻏﻠﺐ ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد( ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ
ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را در ﺣﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از
ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯽ و ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻗﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻄﺤﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﺮﯾﺪی – ﻣﺮادی ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺎن را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه و ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎن را و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻف ﻫﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و
دﺷﻨﺎمﻫﺎی ﻟﻮﻣﭙﻨﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺠﻼت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺎﯾﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
-

ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻤﺪهی زﺑﺎن را وﺟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎ )ز(
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﮐﺎرﮐﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﺑﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ آن .زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﻧﻈﺮ ﯾﻪ
ﭘﺮدازی ،ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﺎد ﭘﺮدازی ،اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ادﺑﯿﺎت و … اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮای ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را
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ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮد زﺑﺎن ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ از
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺘﻮب و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﮔﻨﮓ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .وﺟﻮد
ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻨﺎد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻠﻔﻆ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی درﺳﺖ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ .وﺟﻮد زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ
در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ دو زﺑﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ دو در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای وﺟﻮد دارد .ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﮐﻪ دارای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
زﺑﺎنﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ »ﺷﮑﻞ«
زﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺤﺘﻮا اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﮔﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد را ﻧﻈﺮ ﯾﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﻮری ،ﺻﻮرتﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎ واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﺷﮑﻞ« آنﻫﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ
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و ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و درک ﮐﻨﺪ ،در
ﺷﮑﻠﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻐﺰ آن را از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورده و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﻔﻆ »ﻗُﻔﻞ«
ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻗُﻠﻒ« ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻐﺰ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر را درک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ واژه او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ واژه از ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞﹺ »ﺷﮑﻞ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻗُﻒ« ﻣﻐﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را درک ﮐﻨﺪ و دﻓﻌﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻠﻪ و ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادن واژﮔﺎن ،ﻗﯿﺪﻫﺎ و ﻓﻌﻞ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه دارﯾﻢ .ﭘﺲ »ﺷﮑﻞ«
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ آن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »ﻓﺴﺎد« زﺑﺎن دارد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﻢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﮑﻞ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻃﻮل ﻫﺰار ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻣﺘﻨﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ درک
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک
در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺮکﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر او اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺳﺪه ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻓﺎرﺳﯽ و
ادﺑﯿﺎت ﺑﺰرﮔﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ در
دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﺣﺎﻓﻆ ،ﺧﯿﺎم،
ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻣﻮﻟﻮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دارﻧﺪ .و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ درون ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ،آواز و ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش درﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ارزش زﺑﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
-

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎریای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮرات ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
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ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ادﺑﯿﺎت
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺲ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﺣﻮزهی واژهﻫﺎ ﻣﺎ در
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در
ﭘﯽ دارد؟
ﮔﺴﺘﺮه  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن راﯾﺞ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺜﻼ زﯾﺮ دو ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در زﺑﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از واژﮔﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻄﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺎم
ﺻﺪﻫﺎ ﮔﯿﺎه و رﯾﺸﻪ و ﻣﯿﻮه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ﻣﺎ ﺟﺰو
»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﺎ ﺑﺪان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺪم
ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﮑﻠﯽ زﯾﺎدی را درک ﮐﻨﯿﻢ )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر
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ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ »ﻋﻤﻖ«ی واژﮔﺎن و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺘﻦ را ﭼﻪ در زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب،
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻤﻖ ادراک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﻖ
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در زﺑﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ارزش ﻓﮑﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دو ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻧﺴﺒﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ،ﮔﻮﯾﺎی
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﭼﻪ ذﺧﯿﺮهای از واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ ذﺧﯿﺮه ای از ﺳﺎﯾﺮ واژﮔﺎن دﯾﮕﺮ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎری
را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ادﺑﯿﺎت
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و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ آنﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آن اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روﺑﻪرو
اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻨﺶﮔﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان در »ﺣﺒﺎب«ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﮔﺮان  ،ﻣﻌﻤﺎران ،ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻏﯿﺮه( و اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻋﻼﻗﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از آن ﺑﺪﺗﺮ آنﻫﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺮف اول
و آﺧﺮ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دارد .ز ﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻢراه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ را
ﺑﯽارزش ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯽ
ارزش ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻋﺪم درک
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺷﮑﻞ و
ﻣﺤﺘﻮای زﺑﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
-

ﻣﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎری در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اداری،
رﺳﻤﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و … ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر آن
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ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی رﺳﻤﯽ
و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﻟﻬﺠﻪی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﺳﯿﻄﺮهی ﮔﻮﯾﺸﯽ واﺣﺪ را ﭼﻪ ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ؟ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ ﺗﺎﻟﯽﻓﺎﺳﺪﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ دو ﺳﻄﺢ
دارﯾﻢ  :ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ )(lingua franca
ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺶوران زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ وارد ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ زﺑﺎن زﻧﺪه ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻻﺗﯿﻦ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ،روﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﯿﻪ و ﻗﻔﻘﺎز،
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ﻫﻨﺪی در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﯿﺮه .ﮔﺮوﻫﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن ﮐﻪ در
ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻪ زﺑﺎن »ﻗﻮم ﻓﺎرس« ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮی از زﺑﺎنﻫﺎ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ زﺑﺎنﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎم داد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺼﯿﺢ( ﯾﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﺳﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن .در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﺘﻪ از واژه ﮔﻮﯾﺶ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن
ﻣﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﮔﻮﯾﺶ ﺧﻮد ﯾﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺶ
ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ از آن از ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ
درک ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﯾﮏ زﺑﺎن را
ﺑﺎ ﺧﻮد زﺑﺎنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ زﺑﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪرن دارای ﭘﻨﺠﺎه زﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﯾﺶ
ﻣﺤﻠﯽ دارﯾﻢ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای
ﺳﺎﺧﺘﺎر و واژﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان اﻏﻠﺐ آن را در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داد .ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در آن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن
زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻧﻔﻮذ واژﮔﺎن
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ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در
اﺻﻄﻼح زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن »ﻓﺴﺎد زﺑﺎن« )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺮ ﯾﺐ و رو
ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻦ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ واژه ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ
آﻣﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺴﺎد زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن
ﺑﺎﯾﺪ واژﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪی را داﺋﻤﺎ وارد زﺑﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واژﮔﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﺰاران واژه ﻋﻠﻤﯽ
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ از
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،دﺑﺴﺘﺎن ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن،
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺷﻬﺮداری ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ،وﯾﺮاﯾﺶ ،آﻣﺎﯾﺶ و …
واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﻤﺮی ﮐﻢﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎ در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز در
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
زﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن و ﻧﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ادﺑﯿﺎت و ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر در آنﻫﺎ داﻣﻦ زد.
اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﺻﻞ و اﺻﻮﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ
»زﺑﺎن « ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪو اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻮﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنﻫﺎی
اﯾﺮان ﮔﻮﯾﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪن آﻧﻘﺪر اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﺪارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﻠﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺘﺎب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪاری و
ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد :ﻣﺜﻼ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﮐﺮدی  .اﻣﺎ
ﺣﺘﯽ درﺑﺎره زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻼ
ﮔﯿﻠﮑﯽ ،ﻣﺎزﻧﯽ و ﺳﻨﮕﺴﺮی ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻫﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درک
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮔﻮﯾﺶ ،ﭼﺮاﮐﻪ دارای ﮔﺴﺘﺮه
واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎص زﺑﺎن را ﻫﻢ
دارﻧﺪ .در ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻌﮑﻮس ،ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎ
ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان دارﯾﻢ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺷﯿﺮازی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم را ﺑﻔﻬﻤﺪ  .ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺶ ﻏﻠﯿﻂ ﮐﺎزروﻧﯽ را درک ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ
ﻣﻀﺤﮏﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽﺧﺮدﺗﺮ ﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻓﺎع از
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و در ﯾﻮرش ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺑﯽ
ﺳﻮادی ﻣﻄﻠﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ زﺑﺎن
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ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص رﯾﺶ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﻟﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ
و ﻗﺪرت آن ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮای اول در ﺳﺎل  ۱۵۳۹ﻓﺮاﻧﺴﻪ
را زﺑﺎن ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۹۹۲زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻃﻮل دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﻏﻠﺐ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺣﻘﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ،ز ﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
در دوران اول زﻧﺪﮔﯽ )ﭘﯿﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﺑﺎن
را ﺑﺪون ﻟﻬﺠﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی از ﺷﻨﺎﺧﺖ را در ﻫﺮ ﮐﺪام از
زﺑﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﭼﻮن ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻮن زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
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ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آنﻫﺎ ﭼﻪ
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽای در ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ
در ﻗﺮن ﻧﻮزده اﺟﺮا ﺷﺪ اﻣﺮوز در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪی اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد زﺑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻦﻓﮑﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ ﺑﺎر در
رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﭼﻨﺎن واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ آﯾﻨﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﻣﻨﺰوی
ﺷﺪن و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺷﺪن و ﺑﯿﺮون راﻧﺪهﺷﺪن از ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
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اﻣﺮوز ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ )ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺮاﻣﭗ( ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ.
-

ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن زﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﮐﻞ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺳﯿﻄﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺛﻤﺮی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدی-اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻪرﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﺷﮑﻞﮔﺮای آن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻬﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ واژهﺳﺎزی ﮐﺮده
و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ و رﺳﻢاﻟﺨﻂ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺳﻢاﻟﺨﻄﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻫﺎ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰاران واژه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﻣﺮوز
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از واژﮔﺎن را ﻣﺜﺎل آوردم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ واژهﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
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ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهام و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
-

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق را اﮔﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ؟

ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دﯾﺪ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ اﺻﻮﻻ از زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ دﻫﻪ
 ۴۰ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺗﻮﻫﻢ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ۱۳۸۰
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯽ رﺑﻂ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ دو
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ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺷﺎن
ﻧﻤﯽرود و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﻣﺮﮐﺰی.
-

ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺑﺤﺚﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ

اﻣﺮوز

ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار

اﺳﺖ؟

ﭼﺮا

اﮐﺜﺮ

ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎیﹺﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و
ﺗﮑﺜﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ؟
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻫﻢ و ﺑﺨﺸﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻫﻢ
در آزادی زﺑﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی
واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ رود .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
)ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺮدی( ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ داﺋﻢ در ﻣﺮز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف آﻣﯿﺰﺗﺮی
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و ادﺑﯿﺎت و
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺗﻮﻫﻢ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان در دﻫﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖو ﯾﮑﻢ ،ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺧﻠﯽ
و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯿﺎﻟﯽ و
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر در آوردن ﺑﺎزار اﺳﺖ و اﺻﻼ در آن ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻻﯾﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و
اﺳﺘﺒﺪادی دارد .اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن
ط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﺟﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ
ارﺗﺒﺎ ِ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﯾﺎ رادﯾﻮﯾﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ »ارﺗﺒﺎط« اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۴۰ﯾﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد دارﯾﻢ ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﯾﻦﮐﻪ آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ
ای ﻣﺜﻞ ﺗﻠﮕﺮام  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ دﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در
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ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻻ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﯾﺎ
ﮐﺸﻮری ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎده ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش و ﻓﺮﺳﺘﺎدن آنﻫﺎ ﺑﻪ
اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪای
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دهﻫﺎ ﺳﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و اﺻﺮار ﺑﺮ آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ.
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