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 سخن اول
اب از کت هفتمو  ششمفصل  در این شماره از گاهنامه آراشما، 

و در  نیاز ا شیپ .شودمینتشر م ١»امتیازگونه، قدرت و تفاوت«
، چهارم و سوم، دوم ،اولآراشما، فصل  های پیشینشماره
 این کتابو نیز فصل نهم کتاب منتشر شده است.  پنجم

ت امریکایی اس شناس فقیدنویسنده و جامعهآلن جانسون نوشته 
ها و نیز مسائل جنسیتی ای در زمینه اقلیتکه مطالعات گسترده

 داشته است.
 

                                                
1. Johnson, Allan G. Privilege, Power, and Difference. Second 
edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2006. 
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 ۶فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 ها به ما چه ربطی دارد؟همه این
 آلن جانسون

 
، قدرت و تفاوت وجود هاامتیازگونهبرای حل مشکالتی که حول 

اما از آنجا که صحبت  .دارد الزم است در این مورد صحبت کنیم
کنیم. اغلب چنین نمی کردن در این رابطه ریسک باالیی دارد،

ً صاحبان  این موضوع تقریبا برای همه، مخصوصا
 ١ها، صادق است. برای مثال همانطور که پاول کیولامتیازگونه

                                                
1 . Paul Kivel 
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آید سفیدپوستان بدون قطع بسیار کم پیش می« نویسد:می
پوستان، بدون جبهه گیری، بدون تالش کردن سخنان رنگین

برای جلب توجه به خودشان، بدون انتقاد یا قضاوت فقط 
  ١»ها گوش دهند.بنشینند و به سخنان آن
ای ی دفاعی گرفتن و ترس تا اندازهاین معذب شدن، جبهه

 پذیردانند چطور بدون آسیبنمی ناشی از آن است که افراد
کردن خود در برابر خشم و سرزنش شدن، در مورد 

ها صحبت کنند. این احساسات، جلوی پیشرفت ما امتیازگونه
را خواهند گرفت مگر آنکه برای کاهش ریسک صحبت از 

ها راهی پیدا کنیم. کلید حل این مشکل در پاسخ امتیازگونه
شود صحبت زی باعث میاین سؤال نهفته است که چه چی

 . منظورم اینبه نظر بیایدها انقدر پرخطر کردن از امتیازگونه
نیست که این ریسک، توهم است. انجام چنین کاری بدون 
احتمال معذب شدن، ترسیدن و یا احساس تهدید شدن از 
سوی دیگران ممکن نیست. اما این ریسک آنقدر که به نظر 

رس معروف (و غیرواقعی) آید زیاد نیست زیرا مانند تمی
ردم م تفکرها از مسائل ناشناخته و ناآشنا مشکل، طرز انسان

 ها در ارتباط با این مسائل است. درباره مسائل و هویت آن
 

                                                
 .٩١نوشته کیول ص. » از بین بردن نژادپرستی« .١
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 فردگرایی یا توهم اینکه هر چیزی تقصیر یک کسی است
کند فکر کنیم که ما را تشویق میای زندگی میما در جامعه

چرخد. انگار هر کنیم دنیای اجتماعی، حول محور افراد می
ای از افراد است و هر آنچه در جامعه یا سازمان، تنها مجموعه

و  کندکند، حس میافتد با آنچه هر فرد فکر میآن اتفاق می
رز فکر این است که شود. منطق این طکند آغاز میقصد می

اگر افراد را درک کنید زندگی اجتماعی را نیز درک خواهید کرد. 
این طرز فکر بسیار جذاب است چرا که مبتنی بر تجارب زندگی 

شناسیم. اما این طرز فردی ماست یعنی چیزی که به خوبی می
کننده است زیرا ما را به دیدگاهی بسته و تحریف تفکر گمراه

کند. به بیان دیگر، این طرز فکر، محدود میشده از واقعیت 
 صحیح نیست. 

از  ١برای مثال اگر بخواهیم برای توضیح تبعیض جنسیتی
م که کنیفردگرایی استفاده کنیم خیلی راحت به این فکر می

 ٢زدهدلیل وجود تبعیض جنسیتی این است که مردان جنسیت
ی ها. مردان احساسات، باورها، نیازها و انگیزههستند

یز آمشود رفتارهای تبعیضای دارند که باعث میزدهجنسیت
داشته باشند. اگر تبعیض جنسیتی عواقب پلیدی دارد به این 

                                                
1 . sexism 
2 . sexist 
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در رفتار با زنان، پلید، خشن و بدجنس  مرداندلیل است که 
رسد هر چیز بدی در جهان، هستند. به طور خالصه به نظر می

ردن صحبت ک تقصیر یک کسی است و به همین دلیل است که
 ود. شزمینی داغ تبدیل میی امتیازگونه به بازی سیبدرباره

ها طرز فکر فردگرایی، با دشوار کردن گفتگو در مورد امتیازگونه
 کنددارد. برای مثال، زنان را تشویق میما را در تله نگه می

ث ها را سرزنش کنند. باعاعتماد باشند و آننسبت به مردان بی
سی مسائل حول جنسیت را مطرح کند مردان شود اگر کمی

ً به شخصیت خودِ آن ها حمله شده احساس کند مشخصا
بدانند. » مشکالت زنان«است و این مسائل را از قبیل 

همچنین این طرز فکر، مردانی که رفتار یا افکار به شدت 
حل توانند بخشی از راهزده ندارند (یعنی کسانی که میجنسیت

کر کنند کند فنسیتی باشند) را تشویق میی تبعیض جمسئله
ها ربطی ندارد و فقط مشکل مردان تبعیض جنسیتی به آن

نیت، خود را جزئی از مشکل است. اگر مردان خوش» بد«
 حلنبینند بسیار بعید است احساس وظیفه کنند در راه

 مشارکت داشته باشند. 
یز کور ها نطرز تفکر فردگرایانه ما را نسبت به وجود امتیازگونه

کند زیرا امتیازگونه، مطابق تعریف آن، هیچ ارتباطی با هر می
اجتماعی که تصادفاً در آن  فرد ندارد و تنها به طبقه یا گروه

گیریم مربوط است. اما طرز فکر فردگرایانه فرض قرار می
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ربطی هیچ مربوط به هر فرد است و  فقطچیز کند که همهمی
هد و به این ترتیب حتی اجازه نمی به طبقات اجتماعی ندارد

فرد، نقش امتیازگونه را ببیند چه برسد به آنکه آن را در 
 مالحظات خود در نظر بگیرد. 

ی طرز فکر فردگرایانه، نوعی فلج کامل است. افراد در نتیجه
مورد تبعیض جنسیتی یا به شکلی سطحی، غیرتهدیدآمیز، 

گ جن(«کنند میافتاده و یا حتی با تمسخر صحبت پاپیش
، کتاب مردان مریخی زنان ونوسی) و یا اصالً در »هاجنسیت

 ١کنند. مورد آن صحبت نمی
شود که الگوی شکستن این فلج کامل با این فهم آغاز می

فردگرایی غلط است و دنیای اجتماعی شامل چیزهایی فراتر از 
شود. ما همیشه در حال شرکت کردن در چیزی افراد می

 نظامشناسان ز خود هستیم (چیزی که جامعهتر ابزرگ
ای از افراد ها تنها مجموعهخوانند) و نظاممی ٢اجتماعی

نیستند. برای مثال، یک دانشگاه یک نظام اجتماعی است و 
کنند. اما افراد، خودِ دانشگاه نیستند و افراد در آن شرکت می

                                                
است که به عنوان کتابی خودیاری نوشته جان گری ...» مردان مریخی «.١
 »ها در روابطراهنمایی عملی جهت ارتقای ارتباطات و رسیدن به خواسته«

 منتشر شده است. ۱۹۹۲پرداخته و در سال 
2 . social system 
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کننده در آن نیست. این بدین دانشگاه نیز افرادِ شرکت
معناست که برای اینکه بفهمیم در دانشگاه چه اتفاقاتی 

افتد باید هم خودِ دانشگاه و هم چگونگی شرکت افراد در می
 ١ردانهی مآن را بررسی کنیم. برای مثال اگر الگوهای امتیازگونه

ای وجود دارد علت آن هرگز فقط شخصیت مردان، در جامعه
بفهمیم مردان در  ها نیست. ما بایداحساسات و یا مقاصد آن

کنند، شرکت کردن های خاص اجتماعی چطور شرکت مینظام
دهد و چه عواقبی ایجاد ها چطور به رفتارشان شکل میآن
 کند. می

 
 ها و مسیرهای کم مقاومتافراد، نظام

بر خالف نظر الگوی فردگرایی، زندگی اجتماعی فقط زمانی 
عی شامل خانواده، های اجتماافتد که افراد در نظاماتفاق می

 کنند.های مذهبی و غیره شرکت میمدرسه، محل کار، سازمان
 افتد را درک کنیم، از جملهاگر بخواهیم اتفاقاتی که در دنیا می

ی پویای مردم و ها و ظلم، باید رابطهالگوهای امتیازگونه
 های اجتماعی را درک کنیم. منظا

ها ن افراد و نظامدهد روابط بینشان می ۲همانطور که شکل 
ی این ایده دهندهدو بخش دارد. فلش سمت راست نشان

                                                
1 . male privilege 
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های اجتماعی، هویت فردی است که در حین شرکت در نظام
ی اول فرآیند اجتماعی گیرد. شیوهما به دو شیوه شکل می

گیریم در زندگی اجتماعی شدن است که از طریق آن یاد می
ها، مدارس، وادهشرکت کنیم. به طور خالصه از طریق خان

های جمعی گرفته تا از طریق مشاهده مذهب و رسانه
معلمان و  الگوهای رفتاری والدین، همکالسان، مربیان،

های سرشناس. یعنی به طور خالصه، ما از همه جهت چهره
ها و تصاویری از دنیا و هویتمان در رابطه با این در معرض ایده

ام گیریم نگیریم. یاد میر میدنیا و در رابطه با سایر افراد قرا
اشیا و افراد را بگوییم، برای چیزی یا فردی بیش از سایرین 

و » نرمال«ارزش قائل شویم و تشخیص دهیم چه چیزهایی 
 قبول هستند و چه چیزهایی اینطور نیستند. قابل
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در طی این فرآیند، ما فهم معینی از هویت فردی خود، شامل 
جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه، مذهب، وضعیت معلولیت و 

فهمیم این هویت کنیم. همچنین میگرایش جنسی، پیدا می
دی در ارتباط با سایرین ما را به ویژه از منظر قدرت در چه فر 

 طول دوران کودکی، من  دهد. برای مثال در جایگاهی قرار می

 هاافراد و نظام .۲شکل 
 

ها و تلویزیون این پیغام را به وضوح دریافت با تماشای فیلم
های ترین انسانگرا مهمکردم که مردان سفیدپوست دگرجنس

ً مهمروی زمین هستند زیرا آن ترین کارها را انجام ها ظاهرا
چیز هایی قوی هستند که همهها انساندهند. آنمی
هستند که در برابر سرکوب و ظلم  هاییسازند، قهرمانمی

کنند، نوابغ، نویسندگان و هنرمندانی هستند که اثر مبارزه می

هانظام      

افراد      

هاي اجتماعی ما نظام
دهیم. را شکل می  
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کنند، رهبران جسوری هستند که مردم را هدایت خلق می
های بد و شروری هم باشند همیشه کنند و حتی اگر آدممی
های جالبی هستند. حتی به خداوند نیز جنسیت مرد و نژاد آدم

ی طالق شده، درست مثل من. (اما مثال در زمینهسفیدپوست ا
 جنسیت، خدا به مادر یا خواهرم هیچ شباهتی ندارد.) 

های ها این است که گروهشمار این پیامیکی از عواقب بی
های فرودست احساس کند نسبت به گروهمسلط را ترغیب می

شوند از زنان استحقاق کنند. برای مثال، مردان ترغیب می
ها داشته باشند به نیازهای آنان رسیدگی کنند، از آن انتظار

مراقبت کنند و بدون در نظر گرفتن رفتار مردان و در هر حالتی 
از آنان حمایت و پیروی کنند. به عنوان مثال، در یک قسمت 

 »همه عاشق ریموند هستند«معموِل سریال طنز تلوزیونی 
ً نسبت به همسرش دِبرا  مالحظه، بیرفتار رِی بارون دائما

گانه و حتی احمقانه است. اما همیشه در ، بچهزدهجنسیت
فهمیم چرا دِبرا همیشه این رفتار را تحمل پایان هر قسمت می

کند. به دالیلی که هرگز مشخص نیست دقیقاً چه هستند می
ای این پیام را دِبرا عاشق شوهرش است. چنین برنامه

سکچوال، منطقی رساند که برای مرد سفیدپوست هترومی
که  »داشته باشد«است انتظار داشته باشد زنی باهوش و زیبا 
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همیشه عاشق او باشد و با وجود اینکه در بسیاری از مواقع با 
 کند کنارش بماند. این زن بدرفتاری می

شود بعضی طبیعی است که با گذشت زمان مشخص می
ت رسگیریم دچیزهایی که در طی فرآیند اجتماعی شدن یاد می

رو هبها رونیستند و در آن زمان ممکن است مجبور شویم با آن
ه برم کرا به این دلیل به کار می» ممکن است«شویم. لفظ 

کنند خود را در حال انکار نگه نیروهای قدرتمند ما را تشویق می
ایم را توجیه کنیم تا از بررسی داریم و چیزهایی که یاد گرفته

یا کم  از فهم ما از هویتمان محافظت موشکافانه مصون بمانند 
کنند و تضمین کنند که توسط سایرین یعنی والدین و خانواده 

شویم. در نهایت موضع معمول این و دوستان پذیرفته می
تر است را ای از واقعیت که از بقیه، مسلطاست که نسخه

بپذیریم و طوری رفتار کنیم که انگار این تنها نسخه از واقعیت 
 است. 
کنیم و های اجتماعی شرکت میی دومی که در نظامشیوه

گیرد چیزی است که من هویت فردیمان از طریق آن شکل می
 گویم. می» مسیرهای کم مقاومت«به آن 

شماری در های بیما در هر موقعیت اجتماعی تقریباً انتخاب
م ایی عمل داریم. برای مثال، وقتی در سینما نشستهنحوه

شام بخوریم،  چرت بزنیم، آواز بخوانیم،توانیم می
قوه روزنامه برقصیم، با چراغ هایمان را دربیاوریم،لباس
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بخوانیم، با صدای بلند با فرد دیگری گفتگو کنیم یا با توپ 
نها ها تها دریبل بزنیم. اینبسکتبال در راهروی بین صندلی

ه ها رفتاری هستند که افراد قادر بچند نمونه از میلیون
انجامشان هستند. هر کدام از این مسیرهای رفتار را انتخاب 

شویم. به محض کنیم با میزان مقاومت متفاوتی روبرو می
انتخاب مسیرهای رفتاری که قاعدتاً نباید انجام دهیم متوجه 

شویم. به عنوان مثال اگر در سینما باال و پایین این مسئله می
ید دیگران مقاومت زیادی بینبپرید و آواز بخوانید، سریع می

 ی رفتار بازدارند. دهند تا شما را از ادامهنشان می
 تر استها جذابمسیر کم مقاومت در مقایسه با سایر گزینه

و به همین دلیل بسیار محتمل است این مسیر را انتخاب 
 کنیم.

احتماالت به چند طریق به نفع مسیر کم مقاومت هستند. ما 
کنیم که تنها این دلیل انتخاب میاغلب یک مسیر را به 

بینیم. برای مثال، وقتی من وارد آسانسور مسیری است که می
چرخم و مانند دیگران رو به در آسانسور شوم، میمی
کند جور دیگری رفتار ایستم. به ندرت به ذهنم خطور میمی

ً پشت به در آسانسور بایستم. اگر بیشتر چنین  کنم و مثال
شدم بعضی ردم خیلی سریع متوجه میکرفتارهایی می
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 رومسیرها بیش از بقیه با مقاومت اجتماعی سایرین روبه
 شوند. می

یک بار این ایده را آزمایش کردم و به انتهای آسانسور رفتم و 
س توانستم حپشت به در آسانسور ایستادم. به مرور زمان می

ارم ا دکنند چر کنند، با خود فکر میکنم مردم به من نگاه می
خواهند رویم را برگردانم. من با کنم و میاینطور رفتار می

کردم و به کسی هم کاری نداشتم. فقط کس صحبت نمیهیچ
آنجا ایستاده بودم و سرم به کار خودم بود. اما فقط این نبود. 
من داشتم هنجار اجتماعی که ایستادن رو به در آسانسور را 

گذاشتم. مسیر کم ا میکند را زیر پمسیر کم مقاومت می
مقاومت، همیشه وجود دارد. در سوار آسانسور شدن به عنوان 
یک موقعیت اجتماعی نهفته است. اما این مسیر کامالً واضح 
و مشخص نبود تا اینکه من به مسیر دیگری پا گذاشتم و با 

 رو شدم. مقاومت بیشتری علیه آن روبه
ط مشابهی وجود دارد. حول محور امتیازگونه نیز رواب در مسائل

های بزرگ، تنها راه ترفیع شغلی برای مثال در بسیاری شرکت
عنوان ، شما را  به ١گرفتن این است که یک اسپانسر یا مربی

ی درخشانی دارد انتخاب کند و با آموزش نکات کسی که آینده
ضروری شما را همراه خود باال ببرد، مدافع و حامی شما شود 

                                                
1 . mentor 
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های شغلی رویتان باز کند و برایتان فرصتو درهایی را به 
ای که به اشکال مختلف مردم را از یکدیگر ایجاد کند. در جامعه

توان با دهد زیاد نمیها امتیازگونه میکند و به آنجدا می
هایی که متفاوت هستند گرم گرفت. این بدین معناست آدم

 نشوند که شبیه خودشاکه مدیران ارشد جذب کارمندانی می
ً این یعنی افرادی که سفیدپوست،  هستند و معموال

 گرا، مذکر و بدون معلولیت یا نقص عضو هستند.دگرجنس
وند شکنند احتماالً متوجه نمیگونه رفتار میمدیرانی که این

ن هایشااند که به انتخابهمسیر کم مقاومتی را انتخاب کرد
ها ز آنشوند که ادهد. وقتی متوجه این موضوع میشکل می

آمریکایی یا فرد دیگری که -شود یک زن آفریقاییخواسته می
ها حمایت شبیه به خودشان نیست را آموزش دهند و از آن

ترین احساسات، مثل کنند. حتی ناچیزترین و نامحسوس
معذب بودن در حضور فرد متفاوت نیز ممکن است موجب 

مت شود مدیران در برابر حمایت و آموزش این افراد مقاو
بیشتری نشان دهند. اما همین برای ناکارآمد کردن رابطه، 

 ١ای شکل نگیرد.کافی است. همین کافی است تا اصالً رابطه
به تدریج که هر مدیر، مسیر آموزش و حمایت از فردی شبیه 

                                                
نوشته دیوید تامس » نژادیای میانسازوکار نژادی در روابط توسعه«به  .١

 مراجعه کنید. ۱۹۴-۱۶۹ص.  ۱۹۹۳ در فصلنامه علم مدیریتی در ژوئن
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کند صرف نظر از احساس یا نیت به خود را انتخاب می
نظام را نیز  ها و ظلم در کلاش، الگوهای امتیازگونهآگاهانه

 کند. تثبیت می
در موارد دیگر، افراد ممکن است بدانند مسیرهای دیگری نیز 

کنند زیرا وجود دارد اما باز هم مسیر کم مقاومت را انتخاب می
از عواقب احتمالی انتخاب نکردن مسیر کم مقاومت 

ترسند. مقاومت، اشکال مختلفی دارد و طیف آن از مذمت می
دن از کار، کتک خوردن، طرد شدن از شهر، مالیم تا اخراج ش

شکنجه شدن یا کشته شدن است. به عنوان  زندانی شدن،
شود شمار زیادی از کارکنان را مثال وقتی به مدیران گفته می

اخراج کنند ممکن است از این وظیفه بیزار باشند و حجم زیادی 
مقاومت یا  حداقل از فشار عصبی احساس کنند. اما مسیر 

ها گفته شده کم مقاومت این است که کاری که به آن مسیر
را انجام دهند زیرا در غیر این صورت ممکن است خودشان 
شغلشان را از دست بدهند. برای اینکه موضوع را کمتر 

» ١ازیسکوچک«ناخوشایند کنند ممکن است از تعابیری مانند 
 داستفاده کنند تا این واقعیت ناخوشاین» ٢کمک به انتقال«و 

دهند را برای ای دارند راه نان درآوردنشان را از دست میکه عده

                                                
1 . downsizing 
2 . outplacement 



دارد؟ یبه ما چه ربط هانیهمه ا  

 
١٩ 

 

تر کنند. (به این نکته توجه کنید که در این مثال، خود راحت
انتخاب مسیر کم مقاومت لزوماً به معنی انتخاب مسیر آسان 

 نیست.)
ی امشابه با همین مثال، ممکن است وقتی دوستی لطیفه

ی معذب شود و احساس کند مردزده تعریف میجنسیت
وظیفه کند به نحوی اعتراض خود را نشان دهد.  اما مسیر کم 
مقاومت در این شرایط این است که همراهی کند، از ریسک 
طرد شدن یا مسخره شدن به خاطر به چالش کشیدن 

را معذب نکند. مسیر کم دوستش دوستش اجتناب کند و 
 ند. ط سکوت کمقاومت این است که لبخند بزند، بخندد یا فق

ها (فلش سمت چپ در ی بین افراد و نظامبخش دیگر رابطه
های اجتماعی ی این است که افراد نظامدهنده) نشان۲شکل 

کنند. برای مثال یک کالج، یک نظام اجتماعی است را خلق می
آموزان و اما این نظام اجتماعی وجود ندارد تا اینکه دانش

ان را هایشیگر جمع شوند و نقشکارکنان و استادان، کنار یکد
ی هاها نظامدر ارتباط با یکدیگر اجرا کنند. از آنجا که انسان

های توانند نظامکنند خودشان نیز میاجتماعی را ایجاد می
های اجتماعی اجتماعی متفاوتی ایجاد کنند و وقتی نظام

ها نیز متفاوت خواهد متفاوتی وجود داشته باشد عواقب آن
-چهار دانشجوی آفریقایی ۱۹۶۰عنوان نمونه در سال بود. به 
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ایالت کارولینای شمالی وارد یک  ١آمریکایی در شهر گرینزبرو
های ی فروشگاهشدند و مثل همه ٢ورثی غذاخوری وولشعبه

سراسر جنوب ایالت متحده، سیاست این شعبه ارائه نکردن 
پوست بود. این چهار دانشجو بر خدمات به مردم رنگین

ها نشستند و درخواست کردند منوی غذا را ببینند. ندلیص
ها به امید تغییر همیشگی این جنبه از نظام اجتماعی عمداً آن

از مسیر کم مقاومت خارج شدند. در روزهای پس از این 
ها تهدید شدند و مورد خشونت کالمی و فیزیکی قرار رویداد آن

ویان مرور دانشج گرفتند اما از مسیر خود دست برنداشتند و به
ها پیوستند. تا جایی که دانشجویان دیگر نیز به آن

های رستوران را اشغال کردند. خیلی پوست تمام صندلیرنگین
ایالت تنسی و سایر شهرهای سراسر  ٣زود در شهر نَشویل

ایاالت جنوبی نیز رفتارهای مشابهی دیده شد. ظرف شش ماه، 
شش شهر و بسیاری وهای بیستتبعیض نژادی در غذاخوری

ا و هامکانات عمومی دیگر مانند استخرهای عمومی، کتابخانه
 سینماها با موفقیت رفع شد.

های ی بین افراد و نظامبنابراین زندگی اجتماعی از طریق رابطه
توان آن را کند و فقط با بررسی افراد نمیاجتماعی عمل می

                                                
1 . Greensboro 
2  . Woolworth  
3 . Nashville 
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ولی ازی روپدرک کرد. برای اینکه متوجه شوید منظورم چیست ب
ر کردم ولی االن دیگرا در نظر بگیرید. من قبالً روپولی بازی می

ل آید. مثکنم زیرا از رفتارم در حین بازی خوشم نمیبازی نمی
کنم با گرفتن سایر بازیکنان، من هم حین بازی سعی می

ها را ی پولشان و امالکشان، آنچیز دیگران، یعنی همههمه
ی ی را ببرم. هدف این بازی تخریب همهاز دور خارج کنم و باز

مانده برنده است. وقتی بازیکنان دیگر است و بازیکن باقی
 حس خوبی قرار استشوید احساس خوبی دارید زیرا برنده می

داشته باشید. اما یک روز متوجه شدم من از بردن حس خوبی 
چیز دیگران حس خوبی دارم. درحالی دارم یعنی از گرفتن همه

ها در آن زمان کوچک کردم و آنهایم بازی میشتم با بچهکه دا
آمد وقتی برای برنده شدن تالش نکنم بودند. اما به نظر می

این بازی، برنده شدن  هدفمعنی است زیرا بازی کردن بی
است. چرا روی ملکی قرار بگیرید ولی آن را نخرید؟ یا ملکی 

ر ازیکنان دیگر دداشته باشید و آن را ارتقا ندهید؟ یا وقتی ب
ها اجاره نگیرید؟ برای همین گیرند چرا از آنملک شما قرار می

 کنم. من دیگر روپولی بازی نمی
و این کار جواب داد زیرا واقعیت این است که من وقتی روپولی 

دهم. با وجود کنم رفتارهای طمعکارانه نشان نمیبازی نمی
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هستم.  ١آلن اینکه من همان آدم هستم. در هر دو حالت من
پس همه این رفتارهای طمعکارانه چیست؟ آیا ما طمعکارانه 

؟ به یک معنا پاسخ این طمعکار هستیمکنیم چون رفتار می
 هایی ازسؤال مثبت است زیرا حرص و طمع نیز مانند انگیزه

های احتمالی دوستی و ترس یکی از انگیزهقبیل ترحم، نوع
بازی روپولی نیستم بشر است. پس چطور من وقتی در حین 

دهم؟ مشخص است پاسخ این رفتار طمعکارانه نشان نمی
تواند سؤال باید هم شامل من به عنوان فردی شود که می

شامل نظام اجتماعی که من در  و همهای زیادی کند انتخاب
کنم. پاسخ، فقط یکی از این دو نیست ها را میآن این انتخاب

 ا در تقابل با یکدیگر است. هو باید گفت پاسخ، هر دوی این
اگر به روپولی به عنوان یک نظام اجتماعی فکر کنیم یعنی 

 »کنیمتر است و در آن شرکت میچیزی که از خودمان بزرگ«
ی ها چطور در یک رابطهتوانیم متوجه شویم افراد و نظاممی

گیرند و الگوهای زندگی اجتماعی پویا در کنار یکدیگر قرار می
شکالت حول محور امتیازگونه و ظلم را تولید از جمله م

 های اجتماعی راکنند. قطعاً افراد، کسانی هستند که نظاممی
کنند. اگر هیچکس روپولی بازی نکند روپولی فقط ایجاد می

یک جعبه پر از وسیله است و روی درِ جعبه مقداری نوشته، 

                                                
١. Allan نام نویسنده 
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د را کنند و خوچاپ شده است. اما وقتی افراد جعبه را باز می
. این باعث افتداتفاق می کنند روپولیبازیکن خطاب می

ی ها را با خودِ روپولشود افراد بسیار مهم باشند اما نباید آنمی
 اشتباه گرفت. ما روپولی نیستیم و روپولی مساوی ما نیست. 

ر دانیم چکا؟ چطور میچگونهکنند. اما افراد روپولی را ایجاد می
ای که هر انسان ها گزینهباید بکنیم؟ چطور از بین میلیون

در هر لحظه انتخاب کند یک گزینه را انتخاب کنیم؟  تواندمی
ها است. در طول ی پویای افراد و نظامپاسخ، بخش دیگر رابطه

نشینیم در تک تک لحظات، مدت زمانی که پشت میز بازی می
کنیم. اما شرکت کردن ما در بازی باعث میروپولی را خلق 

افکارمان، احساساتمان و رفتارمان نیز  ما،شود هویت می
ابل ها به شکلی قشکل بگیرد. این بدین معنا نیست که نظام

یا عروسک  بینی و غیرقابل انعطاف ما را مانند روباتپیش
کنند. بدین معناست که هر نظام، بازی کنترل میشبخیمه
 کند. الت را به نفع مسیر کم مقاومت تنظیم میاحتما

 تواند توضیح بدهد اینجاتوجه کنید که الگوی فردگرایی نمی
کند افراد، چه اتفاقی در حال رخ دادن است زیرا استدالل می

. اما این هستندکنند چون طمعکار طمعکارانه رفتار می
ازی بزمانی که روپولی تواند توضیح دهد چرا من استدالل نمی

ای دهم. بر ای از خود نشان نمیچنین رفتار طمعکارانه کنمنمی
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فهم چنین الگوهای رفتاری تنها تمرکز کردن بر افکار، 
احساسات، نیات و شخصیت افراد کافی نیست. زیرا افراد در 

ً متفاوتی شرایط مختلف اجتماعی می توانند رفتارهای کامال
روپولی بازی  دهند. من وقتینشان دهند و نشان هم می

کنم اما وقتی روپولی بازی کنم طمعکارانه رفتار نمینمی
رم. کنم بازی را ببکنم درست مثل بقیه بازیکنان سعی میمی

در هر دو حالت من همان آدم هستم اما رفتار بسیار متفاوتی 
 دهم که عواقب متفاوتی نیز دارد. از خود نشان می

کنیم، از طریق ربه میچیزی که به عنوان زندگی اجتماعی تج
ها (خانواده، مدرسه، محل ای بین نظامی پویا و پیچیدهرابطه

های افراد در حین کار، اجتماعات و کل جامعه) و انتخاب
آید. ها به وجود میها و شکل دادن به آنشرکت در این نظام

ی ادراک خودمان و جهان، فهم ما از سایر مردم و درک نحوه
ها، همه از طریق این روابط به وجود ری نظامما از واقعیت جا

 پیوندند. به این شکل،گیرند و به وقوع میشکل میآیند، می
 ها و ظلمزندگی اجتماعی، طیفی از عواقب، شامل امتیازگونه

کند. برای فهم این مسئله و اینکه برای تغییر آن را تولید می
اند هنظیم شدها چطور تچه باید بکنیم باید متوجه شویم نظام

ند. کنکه مردم را به انتخاب مسیرهای کم مقاومت تشویق می
برای اینکه بفهمیم چه چیزی تمام اشکال ممکِن امتیازگونه و 

کند باید به وجود این دهد و تثبیت میظلم را شکل می
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جه کنیم یا خیر تومسیرها و اینکه آیا این مسیرها را انتخاب می
 کنیم. 

 یازگونه و ظلم  به چه معناستدخیل بودن در امت
ای پویا به یکدیگر متصل هستند. ها از طریق رابطهافراد و نظام

اگر از این رابطه به عنوان الگویی برای تفکر در مورد خود و 
تر است مشکالتی مانند جهان استفاده کنیم، بسیار ساده

تبعیض جنسیتی و تبعیض علیه معلوالن را بیرون بکشیم و 
ن صحبت کنیم. در واقع دیدن مشکالت در تقابل با در موردشا

 خودمان، آسانتر از دیدن خودمان در تقابل با مشکالت است. 
اگر فکر کنیم دنیا فقط از افراد تشکیل شده وقتی به یک زن 

ر است او فک» دخیل«سفید پوست بگوییم در نژادپرستی 
کند منظورتان این است که او نژادپرست است و بدخواه می

پوست است. او از الگوی فردگرایی جهان استفاده ردم رنگینم
راد را به یک عیب و ای نژادپرستی کند که تفسیر او از کلمهمی

دهد. فردگرایی، جهان را به چند دسته از شخصیتی تقلیل می
های بد، های خوب و آدمکند. آدمها تقسیم میانسان

و نژادپرستای  »آدم خوبا«ها، ها و غیرنژادپرستنژادپرست
ل ها به شککند به ایسموحشی. این طرز فکر ما را تشویق می

ها را مبتال یک بیماری نگاه کنیم که به مردم سرایت و آن
گردیم تا می» درمان«کند. و به همین دلیل ما به دنبال می
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» خوب«افراد بیمار و دارای عیب و ایراد را به افراد سالم و 
 ها را قرنطینه کنیم تا بیماری به بقیهنتبدیل کنیم یا حداقل آ
ها را درمان کنیم باید حداقل توانیم آنسرایت نکند. و اگر نمی

 سعی کنیم رفتارشان را کنترل کنیم. 
را در رابطه با امتیازگونه و ظلم چطور  هاآناما دیگران چطور؟ 

ً اکثریت سفیدمی پوستانی که به پرسشگران بینیم؟ مثال
 پوست هیچدپرست نیستند و با مردم رنگینگویند نژامی

مم گویند با متمشکلی ندارند چطور؟ یا اکثریت مردانی که می
حقوق برابر در قانون اساسی ایاالت متحده موافق هستند 
چطور؟ از دیدگاه فردگرایی اگر آگاهانه، متعصب یا آزاردهنده 

» بد«های نباشید بخشی از مشکل نیستید. ممکن است آدم
ها ذمت کنید یا حتی سعی کنید به افرادی که به خاطر آنرا م

دانید بیش از اند کمک کنید. اما تا جایی که میآسیب دیده
این، مشکل هیچ ربطی به شما ندارد. اگر احساسات، افکار و 

خوب هستید و همین  شماخروجی رفتارتان خوب است پس 
 مهم است. 

ری هم هست متأسفانه فقط همین مهم نیست. چیزهای دیگ
ی ما هایی که همهزیرا الگوهای امتیازگونه و ظلم در نظام

 اند. اینکنیم ریشه کردهها شرکت میکنیم و در آنایجاد می
اند. مسیرهایی الگوها در مسیرهای کم مقاومت نهادینه شده

نظر کردن از مقصد و عواقبشان هر روز به که مردم با صرف
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نوان مثال، وقتی استادان مذکر، انتخابشان تمایل دارند. به ع
ت گیرند، الزم نیستر جدی میدانشجویان شبیه به خود را بیش

زده باشند تا به تثبیت کردن الگوهای آگاهانه جنسیت
ند های بدی باشامتیازگونه مردانه کمک کنند. الزم نیست آدم

کند. ای شرکت کنند که عواقب ظالمانه تولید می»بازی«تا در 
کنند نیز همینطور است. ی که روپولی بازی میبرای کسان

به  زیرا بازیهمیشه یک نفر برنده و بقیه، همه بازنده هستند 
تنها راه تغییرِ  طور طراحی شده است.مثابه یک نظام، این

ان ی نگاه و بازی کردنمی بازی این است که در ابتدا شیوهنتیجه
و مسیرهای  خودِ نظامرا تغییر دهیم و سپس به مرور زمان، 

کم مقاومت آن را تغییر دهیم. اگر از شکل و ظاهر زندگی 
اجتماعی در آینده تصویری در نظر داریم باید مسیرهایی ایجاد 

 شوند. کنیم که به آن سو ختم می
البته قطعاً کسانی در دنیا هستند که قلب سیاهی دارند (مانند 

و قتل که تفریحشان آزار و اذیت  ١پوستیهای کلهنئونازی
گرایان است) و بسیار مهم است پوستان یا همجنسرنگین
زنند را نادیده نگیریم. اما با هایی که چنین افرادی میآسیب

لی کنند کلید اصوجود اینکه این افراد مشکالت زیادی ایجاد می

                                                
1.neo-Nazi skinheads  
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ها تنها در فهم امتیازگونه یا اقدام در مورد آن نیستند. آن
کنند که در کنار سایر یچیزی فراتر از خودشان شرکت م
های ها را به سوی هدفمسائل، برای تخلیه خشمشان آن

کند. خشم چنین افرادی به ندرت متوجه مشخصی هدایت می
شود و آماج خشمشان های برخوردار از امتیازگونه میگروه

اقی اند. این اتفهایی هستند که طرد و تحقیر شدهبیشتر گروه
محور و متعصبانه مرتکب تنیست. کسانی که جرائم نفر 

شوند ممکن است اختالالت شخصیتی داشته باشند که می
دهد اما سوق میهرکس دیگری ها را به سوی تعدی به آن

ها مبنی بر اینکه به چه کسی تعدی کنند بخشی از تصمیم آن
بیماری روانیشان نیست. این انتخاب، چیزی است که یاد 

ی ماست. آنها در معلم همهگیرند و فرهنگ، قدرتمندترین می
که  گیرندانتخاب قربانیان خود، در مسیر کم مقاومتی قرار می

نظر از نیت و ای که صرفدر جامعه نهادینه شده است. جامعه
کنند و همه در خلق احساسات افراد، همه در آن شرکت می

 آن نقش دارند. 
کند بنابرین اگر من ببینم کسی دارد بیرحمانه روپولی بازی می

اشتباه است این مسئله را به شخصیت او نسبت دهم. باید از 
ها خودم بپرسم چطور نظامی مانند روپولی بیش از سایر بازی

دهد. باید بپرسم چطور شرایطی به رفتار بیرحمانه پاداش می
کند که در آن، چنین رفتاری مسیر کم مقاومت، ایجاد می
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نم کا که من نیز بازی میآید. و از آنجطبیعی و عادی به نظر می
کند و من هم بخشی از نظامی هستم که آن را خلق می

 مسیرهای آن باید بر من هم اثر بگذارد. 
ممکن است اولین واکنش من انکار باشد و بگویم من این 

ً آدم بیرحمی نیستم. اما مسیر را دنبال نمی کنم. من اصال
ه در آنها ها و افرادی کچنین حرفی تفاوت اصلی بین نظام

یم بیرحمی نیست هایآدمگیرد. ما  کنند را نادیده میشرکت می
کنیم که به اما مسیرهای کم مقاومتی را انتخاب و دنبال می

ی ما سعی شوند. در نهایت همهبیرحمانه منجر می عواقب
کنیم برنده شویم زیرا هدف بازی، همین است. وقتی می

بازیکنی بر ملک من که چهار خانه مسکونی هم دارد قرار 
گیرد هرچقدر هم که با مهر و عطوفت از او اجاره بگیرم باز می

ین ام. در حام و با خیال راحت هم گرفتههم پولش را گرفته
گیرم و او را از بازی ها و امالکش را میاینکه تا ریال آخرِ پول

رحمانه اندازم ممکن است با لحن صادقانه و بیبیرون می
ه من؟ بیرحم؟ ب». شرمنده«یا حتی » دست درد نکنه«بگویم 

کنم. حتی اگر هیچ عنوان. من فقط دارم طبق قاعده بازی می
 اینکه در بازی شرکت برای بردن، خیلی هم تالش نکنم صرفِ 

وت کند سککنم مخصوصاً اگر در مورد عواقبی که تولید میمی
شوم. کنم و باعث وجودش میکنم از وجود بازی حمایت می
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فقط همراهی من با دیگران کافی است تا بازی عادی و 
قبول به نظر بیاید و مسیرهای کم مقاومت برای دیگران قابل

 نیز تقویت شود. 
کنند به این ها شرکت میها و افرادی که در آنبیشتر نظام

های امتیازگونه به همین شکل عمل کنند. نظامشکل عمل می
های خوبی که نیتشان هم خیر است باعث کنند. آدممی
ه هایی کها به شکلی خلق شوند که برای گروهشوند نظاممی

عدالتی و جور بیاند همهبه لحاظ فرهنگی تحقیر و طردشده
به بار آید. در اکثر مواقع، افراد اصالً از وجود این مسیرها  رنج

اطالع ندارند و دقیقاً به همین دلیل، افزایش آگاهی در مورد 
کنند بسیار اینکه همه به نحوی این مسیرها را دنبال می

اهمیت دارد. اگر مسیر کم مقاومت را انتخاب نکنید قطعاً از 
ً مس یر جایگزینی انتخاب این مسئله آگاهید زیرا قاعدتا

کنید که مقاومت بیشتری در خود دارد. به بیان دیگر اگر با می
نظام همراهی نکنید خیلی سریع دیگران متوجه این موضوع 

 دهند. فقط کافیشوند و نسبت به شما مقاومت نشان میمی
جایی بروید تا ببینید چقدر سریع » نامناسب«است با لباس 

 گیرد. مقاومت شکل می در مورد مسیرهای جایگزین
مسئله امتیازگونه و ظلم آنقدر فراگیر و قدیمی است و آنقدر 

توان آن را ها نفر عواقب عظیمی دارد که که نمیبرای میلیون
به عملکرد نامناسب درصد کمی از مردم که مشکالت 
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ی شخصیتی دارند تقلیل داد و نادیده گرفت. برای مثال، همه
دارند  ١هراس گراست یا همجنسکسانی که برچسب نژادپر 

که  ٢فقط مسیرهای کم مقاومت نژادپرست و هتروسکسیتی
 کنند. در کل جامعه نهادینه شده است را دنبال می

رحم روپولی مانند بازیکنان بی» های بدآدم«به یک معنا 
ها خواسته کنند که بازی از آنهستند که همان کاری را می

های ی است. این نوع آدمشان افراط»مدل«است و فقط 
افراطی ممکن است مرتب عناوین اخبار باشند اما به تنهایی 
آنقدر قدرت ندارند که مشکالتی با این ابعاد خلق کنند. این 

ی هر محل کار، مدرسه و های روزمرهنوع مشکالت در رویه
دانشگاه، هر سازمان دولتی و هر اجتماع حضور دارد. این 

اند و از آنجا هم اجتماعی نهادینه شدهمشکالت در هر نظام م
توانند وجود داشته باشند ها بدون دخالت مردم نمیکه نظام

 ها به همراهبرای فرار از درگیر شدن در مشکالتی که این نظام
هایی که مشکل درست دارند راهی وجود ندارد. اگر در نظام

کت ر ها تنها از طریق شکنیم و اگر این نظامکنند شرکت میمی
ها وجود دارند همین کافی است تا نتیجه بگیریم ما ما در آن

 در مشکل دخیل هستیم. 
                                                

1 . homophobes 
٢. heterosexist گراساالردگرجنس 
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جا هستند. برای مثال من هر های این واقعیت همهنشانه
. بینمکنم این نکته را میوقت به مارک یک لباس نگاه می

ردم هایم نگاه کی باال رفتم و به کمد لباسهمین االن به طبقه
ر پیراهنم ساخت کجاست. با وجود اینکه و دقت کردم ه

ها به یکی از برندهای آمریکایی تعلق دارند فقط ی پیراهنهمه
اند. بقیه، محصول سه عدد در ایاالت متحده تولید شده

کشورهایی مانند فیلیپین، تایلند، مکزیک، ماکائو، سنگاپور یا 
کنگ هستند. و با وجود اینکه هرکدام بین بیست تا چهل هنگ

دالر برای من هزینه داشتند حاضرم شرط ببندم افرادی که 
ً آن ً زن هستند) در ها تولید کردهواقعا ً اکثرا اند (که احتماال

شرایط کاری وحشتناکی که حتی ممکن است به بردگی شبیه 
 اند. اند و دستمزدی بسیار ناچیز دریافت کردهباشد کار کرده

هولناکی، کارگران را تنها دلیل اینکه مردم به چنین اشکال 
داری خواهند در نظام سرمایهکنند این است که میاستثمار می

پول دربیاورند. اگر به محتوای کمد لباسم نگاه کنم مشخص 
آید. این به تنهایی است بخشی از این پول از جیب من می

خواهم شود من آدم بدی باشم زیرا من قطعاً نمیباعث نمی
ت کمد لباس من زجر بکشند. اما این دیگران به خاطر محتویا

نکته به این معناست که من نیز در رنج آنان دخیل هستم زیرا 
ا این کند. اما بکنم که این کاال را تولید میدر نظامی شرکت می
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زند من حال به عنوان کسی که به وجود این نظام دامن می
 حل باشم. توانم بخشی از راهمی

وانم تآیا سهم تغییری که من می اما من فقط یک نفر هستم.
های ایجاد کنم زیادی ناچیز نیست؟ این سؤال مرا به یاد سیل

 ۱۹۹۳پی و میزوری در سال سیسیویرانگر رودهای می
اندازد. اخبار پر از تصاویر قدرتمند مردمی بود که فارغ از می

شانه کنار هم با تب و بهشان شانهجایگاه و موقعیت اجتماعی
کردند تا در برابر طغیان آب که اجتماعاتشان را ار میتاب ک

ها با کمک یکدیگر هزاران کیسه کرد سد بسازند. آنتهدید می
شن پر کردند و چیدند. وقتی سطح آب فرو نشست خسارات 

ها نیز سالم ماند. به این زیادی وارد شد اما بسیاری ساختمان
. چه حسی داشتم ها بودمکنم که اگر من نیز یکی از آنفکر می
ً به تالششان افتخار کردهکنم آنفکر می اند و حس ها حتما

بخشی با سایر کسانی که همکاری کردند حس وحدت رضایت
کردند. هر کیسه شن که هر فرد به سد اضافه کرد بخش می

کرد در بسیار کوچکی از کل بود، اما هر فرد احساس می
د در عواقبی که کل کر مشارکت گروهی سهم دارد و افتخار می

گروه تولید کرده است شریک شود. الزم نبود حتماً سهم بزرگ 
توجهی از تغییر داشته باشند که حس کنند در یا حتی قابل

 نتیجه دخیل هستند.  
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دهد وقتی متحد در هر نظامی که زندگی اجتماعی را تشکیل می
شدن مردم با یکدیگر عواقب مثبتی داشته باشد چنین اتفاقی 

ر طور است و هافتد. زمانی که عواقب منفی باشند نیز همینیم
افزاید. برای حل به مشکل میکیسه شن به جای کمک به راه

تثبیت امتیازگونه و ظلم الزم نیست حتماً آگاهانه برای حمایت از 
ها تنها الزم است ی آنآن کاری انجام دهیم. برای تضمین آینده

ساده این است که هیچ نظام  سکوت کنیم. زیرا واقعیت خیلی
ای بدون سکوت اکثریت مردم وجود نخواهد داشت. امتیازگونه

به عنوان نمونه اگر اکثر افراد هتروسکچوال علیه هتروسکسیزم 
اعتراض کنند، اگر افرادی که معلولیت یا نقص عضو ندارند 
سکوت خود را بشکنند و علناً با تبعیض علیه معلوالن مخالفت 

بسیار حیاتی به سوی تغییری انقالبی برداشته خواهد کنند گامی 
در مورد این مسائل مسکوت » خوب«های شد. اما اکثریت آدم

ها را به حمایت هستند و برای دیگران آسان است که سکوت آن
 تفسیر کنند.  

کنیم حق نداریم انتخاب کنیم ها شرکت میتا وقتی که در نظام
ها دخیل باشیم یا خیر. صرف حضورمان در که در عواقب آن

توانیم این ماجرا دخیل هستیم و به همین دلیل فقط می
ها دخیل باشیم و بخشی از در این نظام چطورانتخاب کنیم 

ین حل باشیم. قدرت ما و همچنمشکل یا بخشی از راه
 جاست. مسئولیت ما همین
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  ۷فصل 
 »قدرت و تفاوت ازگونه،یامت«کتاب 

 های امتیازگونه سیستم
 کنند؟چگونه کار می

 آلن جانسون
 

در زندگی اجتماعی نیز همچون هر چیز دیگر تنها از طریق 
ت ها اسهای اجتماعی و مشارکت افراد در این سیستمسیستم

ا ها ر یابد. افراد سیستمکه امتیازگونه و ظلم موجودیت می
ها از طریق مسیرهایی به کیستی سازند و پیامدهای آنمی

ی فهم بخشد. براها شکل میی مشارکت آنافراد و نحوه
ها چگونه در ها باید دید که این سیستمی اینی کار همهنحوه

گیرند. اگر برای مثال به بازی مونوپولی به کنار هم قرار می
ی توانیم بدون صحبت دربارهعنوان یک سیستم نگاه کنیم می

دهند توصیفش افرادی که آن بازی را انجام می شخصیت
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ا دانشگاه، شرکت، خانواده، توانیم همین کار را بکنیم. ما می
اجتماع یا سیستم اقتصادی جهانی نظیر کاپیتالیسم جهانی 

 انجام دهیم.
یافته حول امتیازگونه دارای سه های سازمانسیستم

های برخوردار از امتیازگونه در خصوصیت کلیدی هستند. گروه
های برخوردار از ها مسلط هستند، با گروهاین سیستم

 های برخوردار ازگروه محورو بر  شوندمی اییشناسامتیازگونه 
امتیازگونه استوار هستند. هر سه خصوصیت از این ایده 

 های برخوردار از امتیازگونهکنند که اعضای گروهپشتیبانی می
ی نسبت به افراد مادون خود برتر هستند و بنابراین شایسته

ی هطی خود هستند. مردساالری برای مثال تحت سلامتیازگونه
شود و مرد محور ی مردان شناسایی میمردان است، بوسیله

دهد هایی روی میی نژاد از طریق سیستمامتیازگونه ١است.
ی سفیدپوستان است، با سفیدپوستان که تحت سلطه

شود و بر محوریت سفیدپوستان قرار دارد و شناسایی می
ز ا گرایی (تبعیض در مورد افراد داری معلولیت)غیرمعلولیت

                                                
گره جنسیت: نمایش «در خصوص مردساالری و نحوه عملکرد آن به  . ١

دوم (فیالدلفیا: نوشته الن جی. جانسن ویرایش » میراث مردساالری ما
های ) مراجعه کنید. مدل کلی سیستم٢٠٠٥انتشارات دانشگاه تمپل 

ر العاده مریلین فرنچ دامتیازگونه در کتاب مذکور و کتاب حاضر از اثر فوق
» فراتر از قدرت: مردان، زنان و اخالق«خصوص مردساالری با نام 

 .) گرفته شده است١٩٨٥(نیویورک: سامیت بوکس 
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 هاکند که افراد غیرمعلول در آنهایی کار میطریق سیستم
شود و بر سلطه دارد، توسط افراد غیرمعلول شناسایی می

 محور افراد غیرمعلول قرار دارد.
 
 

 سلطه
ار ی یک گروه برخوردگوییم یک سیستم تحت سلطهوقتی می

از امتیازگونه است بدان معناست که مناصب قدرت معموالً از 
شود. قدرت همچنین معموالً اعضای آن گروه اشغال می سوی

شود که داشتن آن را ای شناسایی میبا چنین افرادی به گونه
 دهد.میها طبیعی و عادی جلوه برای آن

به عنوان مثال، در یک نظام مردساالری، قدرت از نظر فرهنگی 
ی اول با مردان در ارتباط است. از جنسیتی است چون در درجه

کنند، قدرت برای ای زندگی میظر افرادی که در چنین جامعهن
رسد اما برای زن غیرمعمول و حتی به نظر می» طبیعی«مرد 

که  دهدآفرین است و او را به عنوان یک استثنا نشان میمشکل
نیاز به بررسی دقیق و نوعی توضیح دارد. به عنوان مثال وقتی 

ود، اغلب از او به عنوان بانوی نخست وزیر بریتانیا ب ١مارگارت تاچر

                                                
١ . Margaret Thatcher 
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کردند. این توجه را هم به قدرت او به عنوان یک آهنین یاد می
رهبر و هم به ضرورت شناسایی آن به عنوان یک استثنا جلب 

کرد. برا یک نخست وزیر مرد قوی نیازی به این شناسایی نبود می
یک مرد آهنین) چون قدرت او بدیهی » بعنوان«(به عنوان مثال 

 شود.فرض می
ن قدرت کند که بیشتریاین نوع تفکر از ساختاری پشتیبانی می

دهد. تقریباً در هر سازمانی هرچه را به مردان اختصاص می
از ساختار قدرت پایین روید، زنان بیشتری را مشاهده خواهید 
کرد و هرچه باالتر بروید، زنان کمتری را پیدا خواهید کرد. به 

 ک سیستم مردساالر است.رسد که این ینظر می
ی مردان بودن سیستم به معنای قدرتمند بودن همه تحت سلطه

مردان نیست. اکثر مردان به شما خواهند گفتند که اغلب به 
دلیل طبقه یا نژاد یا وضعیت معلولیت قدرتمند نیستند. سلطه 

تواند قدرت را به عنوان مردانه به این معناست که هر مردی می
و  داند، شناسایی کندنگش با مردانگی مرتبط میارزشی که فره

این شناسایی، تصور و استفاده از قدرت در رابطه با دیگران را 
کند. این همچنین یک حس استحقاق برای هر مردی آسان می

در مردان برای استفاده از زنان برای برآوردن نیازهای شخصی 
ت جلسه، ی صور خود، اعم از آوردن قهوه برای همه و یا تهیه

کند. از آنجا که زنان به لحاظ فرهنگی برخوردار از تشویق می
، استفاده از آنها در هر شرایطی برای اندشناسایی نشدهقدرت 
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هایی را برای قدرتمند که زنان راه آنها دشوارتر است. هنگامی
ً علیشدن در رابطه با مردان پیدا می رغم کنند، این معموال

ی مردساالر است که تحت سلطه هایماهیت کلی سیستم
 مردان قرار دارد.

داشتن قدرت برای زنان در رابطه با مردان همچنین زنان را 
کند، چون قدرت در دست آنها فاقد مشروعیت پذیر میآسیب

فرهنگی قدرت مردان است. به همین ترتیب، به راحتی 
انگیزد. به عنوان مثال اساتید زن، معموالً سوءظن را برمی

ای خود تانهایی را در مورد اقتدار، تخصص و تعهد حرفهداس
ی همکاران بلکه دانشجویان و گویند که نه تنها بوسیلهمی
من  ١گیرند.ویژه مردان به طور روزمره مورد چالش قرار میبه

به عنوان یک مرد از مزیت شک و تردید دانشجویانم برخوردارم 
اره چه چیزی صحبت دانم دربکنند من میکه معموالً تصور می

که یک زن وارد همان کالس کنم. با این وجود، هنگامیمی
شود، دانش آموزان پسر ممکن است از همان ابتدا درس می

اعتبار و اقتدار او را به چالش بکشند و هر نقطه را به بحث یا 
پرسش بکشند و به خودشان این حق را بدهند کالم او را قطع 

                                                
 نوشته برنیس» مثال به هوای سرد کالس: راهنمای بهبود آموزش زنان . ١

سندلر، لیسا ای. سیلوربرگ و رابرتا ام. هال (واشنگتن: انجمن ملی آموزش 
 ) بخش چهارم مراجعه کنید.۱۹۹۶زنان 
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جایی پیش بروند که در مورد شکل کنند. آنها ممکن است تا 
ظاهری وی اظهارنظر کنند یا روی برگردانند، چشمان خود را 

 های جانبی داشته باشند.بچرخانند، بخوابند و مکالمه
ً از من پرسش «گوید: یک استاد زن باتجربه می هنوز مرتبا

ام یا نه. شود که آیا قبالً هرگز این درس را تدریس کردهمی
 ۱۸تا  ۱۵های خود را ویم که من بیشتر درسگوقتی من می

-حتی بیش از آن که سنشان قد بدهد –سال تدریس کرده ام 
 ١»رسند.کامالً شوکه به نظر می
تواند در مورد همساالن رخ دهد. یک اتفاقات مشابهی می

استاد جدید پس از تدریس کالس اول خود دید که یکی از 
کشد. او سرک میاعضای هیئت علمی سرش را به کالس او 

 »اینجا هستید؟آیا شما از اعضای هیئت علمی «پرسیده بود 
 »بله.«او گفته بود: 

 »آیا شما دکترا دارید؟«
 »بله.«

خوب، حداقل شما تحصیل کرده «مرد سپس گفت که 
 ٢و از آنجا دور شد.» هستید

                                                
 .۶۰همان، ص.  . ١
 .۶۲همان، ص.  . ٢
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زنان قدرتمند همچنین ممکن است هرزه یا لزبین نامیده شوند 
بار اعتها را با حمله شخصی به آنها بیقدرت آن تا از این طریق

شوند، که زنان دور هم جمع میسازند و نفی کنند. هنگامی
حتی فقط برای ناهار، مردان ممکن است مشکوک شوند که 

ریزی برای برنامه -» چینی هستنددر حال دسیسه«ها آن
استفاده از قدرت که باید کنترل و مهار شود. اضطراب مردان 

ً به صورت شوخنس طبعی ظاهر بت به این مسئله معموال
ا ام») ای سرتان هست؟بگویید ببینم چه نقشه(«شود می

 ی مرد و پتانسیل زنان برایپویایی جنسیتی که اساس سلطه
محلی  -واژگون کردن آن است به وضوح وجود دارد. در خانه 

 -شوند مقداری قدرت برای خود تولید کنند که زنان موفق می
شود درحالیکه زا دیده میقدرت آنها به طور معمول مشکل

 شود.قدرت مردان در رابطه با زنان به این صورت تلقی نمی
برای مثال، فراوانی اصطالحات توهین آمیز برای مردانی که 

 هایی برای زنانتحت سلطه زنان هستند و نبود چنین توهین
هنگ ما دهد که فر در همان موقعیت به روشنی نشان می

 بخشد.ی مردان مشروعیت میبه سلطه چگونه
ی مرد است همچنین به این اینکه مردساالری تحت سلطه

جو دارند و نیاز معنی نیست که اکثر مردان شخصیت سلطه
خواهند دیگران را کنترل کنند؛ به عبارت دیگر، من دارند یا می
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کنم، برای توصیف مردان استفاده نمی ی مردسلطهاز اصطالح 
ن کند که در آبلکه این یک سیستم مردساالر را توصیف می

کنند. این همچنین الگوهای هم زن و هم مرد شرکت می
جنسیتی با قدرت نابرابر و مسیرهایی با حداقل مقاومت برای 

کند که از این الگوها پشتیبانی زنان و مردان را توصیف می
 کنند.می

قاومت را دارند عبارتند برای مردان، مسیرهایی که کمترین م
از: تظاهر به کنترل داشتن بر خود، دیگران و رویدادها. برای 
مثال، من از این مسیر آگاه هستم که چگونه به این سمت 

شوم که به این سئواالت پاسخ دهم که ممکن کشیده می
ها وسط حرف است جوابشان را بدانم یا ندانم، در مکالمه

اشتباه به چیزی خودداری بکنم و در  دیگران بپرم، از اعتراف به
فضاهای عمومی جا اشغال کنم. روزی چند سال پیش، من و 

در حال گفتگو در مورد  ١ام نورا جمیسونشریک زندگی
موضوعی بودیم که از پرسشی که او طرح کرد شروع شد. من 
تقریبا بدون هیچ تردیدی پاسخ دادم تا اینکه او حرف من را 

دانید یا فقط آن را یا شما واقعاً این را میآ«قطع کرد و پرسید 
من یکه خوردم و فهمیدم که فقط دارم بازگو » کنید؟بازگو می

کنم. پاسخ یکباره به ذهنم آمده بود و این دلیل کافی برای می

                                                
١ . Nora Jamieson 
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ی طور اتفاقگفتن آن بود؛ اما من این را به عنوان چیزی که به
من  گفتم.د نمیبه ذهنم خطور کرده باشد و در ذهنم پرسه بزن

دانم در مورد چه چیزی بدون انقطاع صحبت کردم گویی می
کنم و در موضوعی که وی مطرح کرده بود خبره صحبت می

 هستم.
گویم درست است، البته به دانستم آنچه را که میاما من نمی

ها داده اندازه دیگران، مشروط بر اینکه فرصت کافی به آن
شد که آنجا نشسته بود و در میهم  ١شد. این شامل نورامی

داد. تا آن لحظه، او مسیری با کمترین سکوت به من گوش می
ی زنان وجود دارد: توجه توام پیمود که در همهمقاومت را می

با سکوت، تردید، شک به خود، فروتنی، تمکین، حمایت از 
دهند و گرفتن کمترین فضای گویند و انجام میآنچه مردان می

که او از آن مسیر کنار کشید، او با آشکار کردن امیممکن. هنگ
موجودیت آن و چگونگی هر دو در آن شرکت کرده بودیم، 
ً متزلزل کرد. او همچنین احتمال مسیرهای  ساختار را کامال

مردانی که در مورد سکوت و گوش دادن، شک  -جایگزین را داد
 ند.ر گیقطعیت، حمایت از دیگران و تقسیم فضا یاد میو عدم

                                                
١ . Nora 
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مسیرهایی با حداقل «چرا چنین الگوهای کنترل و تمکین را 
گوییم که من و بسیاری از نامیم؟ چرا فقط نمیمی» مقاومت

شخصیت «توان آن را مردان دیگر مشکلی داریم که می
دارند؟ ن» مندیجرات«بنامیم یا اینکه زنان فقط » کنندهکنترل

م کنیشنا می پاسخ این است که همه ما در یک فرهنگ غالب
که پر از تصاویر مردانی است که به دنبال کنترل هستند، وقت 

ا کنند و بکنند، با مردان دیگر رقابت میو مکان را اشغال می
کنند؛ و هر یک احساس محق بودن در رابطه با زنان زندگی می

از این تصاویر با زنانی مطابقت دارد که به مردان اجازه 
را انجام دهند، اگر نگوییم که آنها را  دهند همه این کارهامی

 ورزند. این تصاویر در فرهنگکنند یا بر آن اصرار میتشویق می
رسوخ  -از فیلم و تلویزیون گرفته تا تبلیغات و ادبیات  -عامه 

کنند و به اخبار از صفحه اول تا بخش ورزش شکل می
 دهند.می

ی قدرت و دهند این است که براآنچه این تصاویر انجام می
شوند که هر روز به عنوان یک کنترل مرد ارزش قائل می

استاندارد برای ارزیابی مردان تقریباً در هر جنبه از زندگی آنها 
کنند به طور شود. مردانی که به آن عمل میاستفاده می

رسند، در حالی که مردانی که به اندازه معمول به تأیید می
رسند، همیشه از سوی مردان کافی قاطع و مردانه به نظر نمی

دیگر در معرض تمسخر و تحقیر قرار دارند؛ بنابراین، اگر 
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کنم که به کنترل مکالمه گرایش دارم یا همیشه احساس می
برای هرچیزی پاسخ در دارم، این فقط به این دلیل نیست که 
من یک شخص کنترل کننده هستم، به همان صورت که در 

انه به خاطر حریص بودن افراد بازی مونوپولی رفتار حریص
 افتد.اتفاق نمی

های محبوب در کتاب ١این همان چیزی است که دبورا تانن
او بسیاری  ٢گیرد.خود درباره جنسیت و گفتگو آن را نادیده می

کند های جنسیتی را در سبک صحبت کردن میاز تفاوت
دهد کند که به مردان امکان کنترل مکالمات را میتوصیف می

کند دلیل این امر را توضیح دهد، تقریباً ما وقتی او سعی میا
گیرد كه چگونه این اختالفات باعث طور کامل نادیده میبه

شود. او در عوض ی مرد به هزینه زنان میافزایش امتیازگونه
کند که زنان و مردان بدین جهت به طور متفاوت استدالل می
های همجنس خود هکنندکه در کودکی آنها در گروصحبت می

کردند روش صحبت مردانه یا زنانه را از همساالن خود بازی می
گوید این است که چگونه اند. چیزی که او به ما نمییاد گرفته

های جنسیتی صحبت کردن خود را به آن همساالن سبک

                                                
١ . Deborah Tannen 
) ۱۹۹۰(نیویورک: مارو » فهمی: زنان و مردان در مکالمهتو اصال نمی«به  . ٢
 ) نوشته دبورا تنن مراجعه کنید.۱۹۹۴(نیویورک: مارو » ۵تا  ۹صحبت از «و 
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دست آوردند. پاسخ این است که آنها را از بزرگساالن در 
و در مدرسه آموخته اند؛ به های جمعی ها، رسانهخانواده

ای که مکالمه یک عبارت دیگر، آنها را با شرکت در جامعه
ی مرد در آن بازی خود نشان ی اصلی است که امتیازگونهعرصه

 دهد.می
الگوهای سلطه و مسیرهای کمترین مقاومت که آنها را حفظ 

سازد. کند، در هر سیستم امتیازگونه خود را نمایان میمی
یدپوستان برای مثال در توازن قدرت نابرابر نژادی در تسلط سف

شود. همین امر در مورد جامعه و نهادهای آن منعکس می
رغم اینکه گرایان مرد و زن نیز صادق است، علیدگرجنس

تعداد مردان و زنان همجنسگرا در خفا چنان زیاد است که به 
 .توان از گرایش جنسی افراد در قدرت مطمئن بودسختی می

یا شفافیت در فرهنگ جریان اصلی با این وجود، هیچ ابهامی 
توان یک فیلم یا یک نمایش وجود ندارد. به ندرت می

تلویزیونی دید که مرد همجنسگرا، زن همجسنگرا، فرد دارای 
معلولیت، طبقه کارگر، آمریکایی آفریقایی تبار، التین/آسیایی 

هم  در مواردی عنوان قدرتمندترین شخصیت شناخته شود وبه
شود تا زمان ها اجازه داده میکه چنین است، بندرت به آن

ر های طبقه کارگبندی آخر فیلم زنده بمانند. شخصیتعنوان
گیرند و ها و تلویزیون مورد توجه قرار میبه ندرت در فیلم

عنوان مجرم یا احمق، طور معمول بهشوند بهوقتی ظاهر می
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ق و غیراخالقی به تصویر کشیده نادان، خام، متعصب، کم عم
ترین نقشی که افراد رنگین پوست به قدرت نزدیک ١شوند.می
های گیرند، به عنوان دستیار سفیدپوستان قدرتمند در فیلممی

و  ٢است. موارد استثنایی مانند رنگ بنفش» جانیرفیق جان«
بسیار اندک است؛ و در یک فرهنگ  ٣کاندیدای منچوری
دگرجنسگرا، یک مرد همجنسگرای قدرتمند ناهمگن، یک مرد 

ی ناجور است و زنان همجنسگرای قدرتمند اغلب به این وصله
 .شونددلیل که اصالً زن واقعی نیستند، کنار گذاشته می

ی چنین الگوهای سلطه این است که اگر زن هستید، نتیجه
رنگین پوست هستید، یا به طریقی دیگر در خارج از امتیازگونه 

وقتی در انواع ساختارهای قدرت به سمت باال نگاه  هستید،
بینید. منافع شما در کنید، افرادی مانند خودتتان را نمیمی

، شودشود و پاداش توزیع میجاهایی که از قدرت استفاده می
شود و شما اگر خود را به عنوان یک فرد در قدرت نمایندگی نمی

 آن پاداش به تصویر بکشید تشویق نمی شوید و به خاطر
رسد افراد در قدرت باشند، گیرید. کسانی که به نظر نمینمی

                                                
ارد نوشته ریچ» طبقه و جنسیت در چهار دهه کمدی تلویزیونی«مثال به  . ١

 ۳۹۹-۳۸۷) ص. ۱۹۹۲بوش در نشریه مطالعات اساسی ارتباطات جمعی (
 مراجعه کنید.

٢ . The Color Purple 
٣ . The Manchurian Candidate 
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احساس نامرئی بودن خواهند کرد و در حقیقت نامرئی خواهند 
شوند؛ و این یک بود، چون به طور معمول نادیده گرفته می

ی اصلی است که الگوهای نابرابری و امتیازگونه بارها و شیوه
 .کنندبارها خود را تکرار می

 
 
 

 شناسایی با امتیازگونه
عبارتی است که تا حدی به » این دنیای یک مردانه است«

ماهیت مردساالر جامعه اشاره دارد که بیشترین قدرت را در 
توان گفت دهد. به همین ترتیب، میدست مردان قرار می

یا  »دنیای دگرجنسگرا«یا » این دنیای سفیدپوستان است«
است؛ اما در اینجا چیزی بیش » معلولیتدنیای افراد دارای «

های برخوردار از امتیازگونه از قدرت وجود دارد، چون گروه
زی گر بهترین چیگیرند که نشانمعموالً معیار مقایسه قرار می

است که جامعه باید ارائه دهد. این به این معنی است که یک 
ی مرد است با سفیدپوستان شناسایی سیستم تحت سلطه

 شود.یی میشناسا
های دانشگاهی، دانشجویان رنگین برای مثال، در اکثر پردیس

پوست در صحبت کردن، لباس پوشیدن و رفتار کردن مانند 
کنند تا خودشان را وفق سفیدپوشان طبقه متوسط عمل می
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به همین ترتیب، اکثر  ١دهند یا مورد پذیرش قرار گیرند.
مناسب را بر های صحبت کردن های کار ظاهر و شیوهمحل

کنند که به لحاظ فرهنگی با سفید اساس شرایطی تعریف می
پوست بودن در ارتباط است، از لباس و مدل مو گرفته تا 

بندی و زبان عامیانه. افراد رنگین پوست معموالً به عنوان واژه
شوند تا حدی که بسیاری از افراد با افراد خارجی شناخته می

از یک موقعیت به موقعیت دیگر، تغییر آگاهانه نحوه گفتگو 
کنند. در خرید آپارتمان از طریق در جهان اجتماعی پیمایش می

د که داننها میتلفن برای مثال بسیاری از آفریقایی آمریکایی
ت صحب» هاسفید پوست«برای پذیرفته شدن باید همانند 

کنند (که ممکن است به محض این که شخصاً حاضر شوند 
 ٢اجاره داده شده است).» تازه«ارتمان معلوم شود که آپ

برخوردار از  هایاز آنجا که فرض بر این است که گروه
، رغم تنوع جمعیتامتیازگونه نماینده کل جامعه هستند، علی

را  شود. ایناز نظر فرهنگی سفیدپوست تعریف می» آمریکا«
ا ها باید یاد بگیرند بآمریکایی«ای مانند توانید در بیانیهمی

ببینید. من شک دارم که اکثر » نژادهای دیگر مداراتر باشند
 ها باید با سفیدپوستانمردم این حرف را ببینند که آسیایی

                                                
 .۹۴نوشته فیگین و سایکس ص. » زندگی با نژادپرستی« . ١
 .٢٢٩همان، ص.  . ٢
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پوستان یا سیاه پوستان با بومیان آمریکا مدارای بیشتری 
شوند و سفید فرض می» هاآمریکایی«داشته باشند. 

. شونداز سفید فرض می غیرنژادهایی » نژادهای دیگر«
ا ها بی شناسایی سیستمکلمه کلیدی در درک نحوه دیگری

برخوردار از  های برخوردار از امتیازگونه است. گروهگروه
» دیگری«مفروض است. » آنها«با » ما«ی امتیازگونه در رابطه

آنها را مشکل ساز، غیرقابل » ما«هستید که » شما مردم«
» خودمان«داشتنی یا زیر استانداردهای قبول، غیردوست

 دانیم.می
ضمناً، به نحوه عملکرد چنین مفروضاتی در مقیاس بزرگتر در 

در پاراگراف قبل توجه » آمریکایی«ی من از کلمه استفاده
کنید. مردم در ایاالت متحده معموالً خود را آمریکایی معرفی 

ند؛ دیک معنی می» ایاالت متحده«و » آمریکا«کنند، گویی می
آمریکای  -به کل نیمکره غربی » آمریکا«اما چنین نیست: 

اشاره دارد و  -جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی 
ی خود ما جوامع مختلفی را عالوه بر جامعه» آمریکایی«

شود. این فرض در فرهنگ ایاالت متحده که فقط شامل می
شهروندان ایاالت متحده آمریکایی هستند، تصور دیگران را به 

ی پویایی کند و نشان دهندهتشویق می» دیگری«نوعی 
 ها است.امتیازگونه و ظلم در روابط بین ملت



 کنند؟یکار م چگونه ازگونهیامت یهاستمیس

 
٥١ 

 

صورت سفیدپوست، شده بهدر یک سیستم شناسایی
سفیدپوست نژاد مفروض است مگر اینکه چیزی غیر از 

از این رو استفاده رایج از اصطالح  -سفیدپوست مشخص باشد 
 تلف رنگین پوستبرای جمع کردن افراد مخ سفیدپوستغیر 

در رابطه با یک استاندارد » دیگری«به یک دسته واحد از 
سفیدپوست است. برای آنکه درکی از اثر این عمل بدست 

ای را تصور کنید که در آن سفیدپوستان معموالً آورید، جامعه
 شوند.خوانده می» رنگبی«

شناسایی سفیدپوست به این معنی است که سفیدپوستان چه 
ستگیر شوند و چه برنده جایزه نوبل شوند، بندرت با به جرم د

شوند، چون این یک فرض بدیهی سفیدپوست شناسایی می
های نژادی برای همه افراد معمول است، است؛ اما برچسب

بازیگر «گرفته تا » نویسنده التین«و » پوستپزشک سیاه«از 
 ».آسیایی

ه از شهروندان سفیدپوست در اعتراض باگر گروه كمی 
سیاستی كه هیچ ارتباطی با نژاد ندارد در واشنگتن راهپیمایی 

كردند و ای به نژاد آنها نمیهای خبری اشارهكردند، گزارشمی
كردند بفهمند كه چرا این گروه سفیدپوست مطمئناً سعی نمی

است. آنها به سادگی به عنوان معترضین یا شهروندان یا 
ورد آن سیاست شوند که در ماعضای گروهی توصیف می
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همان کار را  ١گیرند. اگر گروهی از چیکانوهاموضع می
ً آنها به این ترتیب شناسایی میمی و از  شدندکردند، مطمئنا

شد که چرا سفیدپوستان در میان آنها وجود آنها سئوال می
ندارد و این به این دلیل نیست که چیکانوها به عنوان اقلیت 

لگوی برای زنان نیز وجود عددی برجسته است، چون همین ا
هستند و به عنوان زنان برچسب گذاری » برجسته«دارد که 

 شوند حتی اگر تعداد آنها از مردان بیشتر باشد.می
این الگوهای شناسایی به ویژه در رابطه با جنسیت قدرتمند 
هستند. هنوز هم استفاده از ضمیرهای مذکر برای اشاره به 

برای اشاره به افراد مذکر و  مرده از افراد به طور کلی یا استفاد
 متداول») خانواده انسان«و » آدمی«ها انسان (مانند کل گونه

است. به روشی مشابه، مردان و مردانگی به عنوان معیارهای 
» ادریبر «شوند. به عنوان مثال، ایده مقایسه در نظر گرفته می

 توانند با هر تصوریبه وضوح جنسیتی است، چون زنان نمی
برادر باشند، اما این معنای فرهنگی قدرتمندی را نیز در مورد 

 یدهندهبا خود دارد، همانطور که در خط تکان انسانیارتباط 
 And crown thy good with brotherhood" ٢،آمریکای زیبا

» کیفیت«یا » شرط«چنین است. برادری به عنوان یک  ٣
                                                

١ . Chicanas / os 
٢ . America the Beautiful 
 .۱۸۹۳نوشته کثرین لی بیتس » آمریکای زیبا« . ٣
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جعه کنید) که گرما مرا ۱شود (به کادر روابط انسانی تعریف می
و احساس خوب را به ویژه در اختالفات اجتماعی تجسم 

ظرفیت  -بخشد. این ارتباط با ایده دوستی و رفاقتمی
یا احساس مشترک،  انسانی برای مصاحبت، عالقهعمومی 
که مبتنی بر دوست بودن  -بودن و ارتباط پیوند دارد دوستانه

به عنوان مرد تعریف شده  قرار دارد که با صراحت و بدون ابهام
است. برای مقایسه، اگرچه زنان آمریکایی آفریقایی تبار 

اند، اما در فرهنگ قدرتمندانه از ایده خواهری استفاده کرده
 شناختیمردساالر مسلط این چیزی بیش از واقعیت زیست

خواهر کسی بودن یا به عبارت دیگر زن بودن و داشتن پدر و 
معانی دیگر آن بطور محدود به  مادر مشترک است. تمام

مقید  –ها ها و فمینیستمانند راهبه -گروههایی از زنان 
 شود، حتی زمانی که به کیفیت روابط اشاره دارد.می

به طور خالصه، مردان معیار فرهنگی انسانیت هستند و زنان 
که برای یک زن در دفتر فقط زن هستند بنابراین، هنگامی

» برای او یک دوست خوب است«همه شود و جشن گرفته می
نما متناقض خندد و اعتراض به جمع می شوند، هیچ کس نمی

ندارد، زیرا در یک جامعه شناخته شده توسط مردان، افتخار 
 ، برای ارتباط با»هایکی از بچه«است که مورد توجه قرار گیرد 

شوند. بسیاری مردان و معیارهایی که مردان اندازه گیری می
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 ای وجوددم از این واقعیت ناراحت نیستند که هیچ کلمهاز مر 
ندارد که از نظر فرهنگی زنان را با کیفیت ارزشمند روابط 
انسانی به روشی که همنشینی و همبستگی برای مردان انجام 

 Americaدهد مرتبط سازد. اگر کسی پیشنهاد کرد کلمات می
the Beautiful  و خواهر خود را با خواهرخواندگی «را به
تغییر دهید، تصور کنید با استقبالی که از » تاجگذاری کنید

شوید و شما در مورد قدرت شناسایی مرد این ایده روبرو می
 کنید.فکر می

های زندگی اجتماعی بافته شده شناسایی مرد در همه جنبه
اس اال بر اساست. به عنوان مثال، بیشتر مشاغل دارای سطح ب

خصوصیاتی که از نظر فرهنگی با مردانگی مرتبط هستند، 
مانند پرخاشگری، رقابت پذیری، جدا شدن احساسات (به 
استثنای عصبانیت) و کنترل، سازمان یافته اند. این همان 
چیزی است که برای موفقیت در حقوق، پزشکی، علمی، 

یا زنی (دانشگاهی، سیاسی، ورزشی یا تجاری الزم است. هیچ 
مرد) با نشان دادن توانایی خود برای همکاری، اشتراک، 

شود، در حساسیت عاطفی و پرورش، مدیر شرکتی نمی
شود یا به عنوان مقام دولتی دانشگاه مأمور تصدی نمی

ه های یقشود. این مورد همچنین در بیشتر شغلانتخاب نمی
ت ماهر ر آبی بسیار پردرآمد مانند کار پلیس، آتش نشانی و تجا

 شود.در ساخت و ساز اعمال می
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تواند به عنوان یک وکیل یا این بدان معناست که یک مرد می
مدیر در حالی که در همان زمان مطابق با استانداردهای 

کند، موفق را تعریف می» یک مرد واقعی«فرهنگی است که 
شود. یک زن اما در بند است. اگر او خود را بر اساس ایده 

وند، شعریف کند که از نظر فرهنگی زنانه تعریف میهایی تآل
ً تصور می شود که آن چیزی را که برای پیشرفت در احتماال

دنیای مشخص شده توسط مردان الزم است، ندارد؛ اما اگر او 
تر را به سوی موفقیت طی کند، خود را به » مردانه«یک راه 

، بی پروا -آورد که به اندازه کافی زنانه نیست قضاوت در می
سرد، عوضی. دانشجویان معموالً استادان زن کالج خود را نگه 

دارند، به عنوان مثال، در دسترس بودن از نظر دغدغه و می
احساسات باالتر از معلمان مرد هستند؛ اما اگر یک زن 

ای بیش از حد گرم و مراقب باشد، اعتبار، صالحیت و حرفه
و به چالش کشیده اقتدار او به طور قابل توجهی تضعیف 

شود. در یک سیستم مشخص شده توسط مرد، او می
ای یا مدیر موفق باشد و در عین حال تواند الگوی یک حرفهنمی

اندازه گیری کند. این نوعی پیوند » زن واقعی«به عنوان یک 
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های ظلم اجتماعی دو طرفه کالسیک است که یکی از مشخصه
 ١ز ارزش او کاسته شود.تواند اکند میهر کاری که می -است 

بندی مراحل و زمان» مسیر شغلی«دنیای کار نیز در تعریف 
نوان شود. به عکلیدی در مسیر موفقیت با مردان شناسایی می

ی مسیر شغلی تعهد تقریباً ها، ایدهمثال، در بیشتر سازمان
كامل به كار را فرض می گیرد، بدین معنی كه تنها راه داشتن 

این است که شخصی را در خانه داشته باشید شغل و خانواده 
های داخل خانه رسیدگی کند. که به فرزندان و سایر مسئولیت

، این »پدر شدن جدید«ها در مورد رغم تمام صحبتعلی
تقریباً همیشه به معنای وجود همسر و مادر است. بعالوه، در 

بندی شغلی، سالهای کلیدی جا انداختن الگوهای معمول زمان
با سالهای کلیدی یک زن برای تشکیل خانواده همپوشانی  خود

ای ساختاربندی به گونه» جدی«دارند. به این ترتیب، کار 
شود که با زندگی اکثر مردان با راحتی بیشتری انطباق می

داشته باشد و تعارض کمتری داشته باشد در حال که در مورد 
 مسیر شغلیو  حرفهبنابراین  ٢زندگی اکثر زنان چنین نیست .

                                                
نوشته » سرکوب«حثی عالی در خصوص تنگناها به برای مطالعه ب . ١

هایی در زمینه نظریه مریلین فرای در نشریه سیاست واقعیت: مقاله
 ) مراجعه کنید.۱۹۸۳فمینیسم (ترومنزبرگ، نیویورک: انتشارات کراسینگ 

یر تغی«برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه عملکرد این پدیده به  . ٢
نوشته آرلی هاشیلد (نیویورک: » انقالب در خانهدوم: والدین کارمند و 

 ) مراجعه کنید.۱۹۸۹وایکینگ/پنگوئن 
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رسند اما در هایی هستند که ظاهراً جنسیتی به نظر نمیواژه
 شوند.حقیقت به طور ضمنی با مردان شناسایی می

 دهد،تری خود را نشان میهای ظریفشناسایی مرد نیز به روش
های زندگی روزمره. به ها و رفتناز فرهنگ عامه گرفته تا آمدن

در مورد بیس بال، او به ما  ١زکن برن PBSعنوان مثال، در مستند 
 »کند که ما چه کسی هستیم.بیس بال تعریف می«گوید: می

ظاهراً او خیلی به این موضوع فکر نکرد که چه کسی در ما شامل 
شده است. من شک دارم منظور او این بوده است که جوهر 

کند که زنان به چه روشی اساسی کیستند بیس بال مشخص می
یا این چیزی را تعریف کند که اکثر زنان به  یا این چیزی است

کنند؛ اما اگر این گفته برای عنوان جامعه خودشان تجربه می
مردان درست به نظر برسد، پس در دنیایی که با مردان شناسایی 

کند و اگر شود، فرض بر این است که برای همه صدق میمی
 چنین نباشد، پس چه؟

به این ترتیب، شناسایی مردان باعث نامرئی شدن زنان 
شود، همانطور که شناسایی سفید و غیرمعلول باعث می
شود افراد رنگین پوست و افراد معلول نامرئی شوند. چند می

روز پیش یک رزرو هواپیمایی کردم و کارمند کد تأیید به من 

                                                
١ . Ken Burnes 



 ۱۴۰۰  مهر||  تمشهشماره | | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٥٨ 
 

ست و سپس، برای اطمینان از اینکه در  PWCEOداد. او گفت 
این پیتر، ویلیام، چارلز، ادوارد، اسکار «ام، افزود فهمیده

 ».است
 

 امتیازگونه در مرکز
های برخوردار از امتیازگونه ها با گروهاز آنجا که سیستم

شوند، مسیر کمترین مقاومت این است که توجه شناخته می
آنها چه کسانی هستند، چه کاری  -را بر روی آنها متمرکز کنیم

گویند و چگونه این کار را انجام دهند و چه مییانجام م
دهند. به صفحه اول هر روزنامه نگاه کنید، متوجه خواهید می

شد که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که از آنها عکس، نقل 
قول و گفتگو آمده است مردانی هستند که اتفاقاً سفیدپوست 

ن و طبقه متوسط یا طبقه باالتر نیز هستند. اگر زنا
نجا های آفریقایی تبار در آتبار یا آمریکاییسفیدپوست، التین

هستند، این معموالً به دلیل کاری است که برای آنها انجام 
اند) یا کاری را شده است (به عنوان مثال به قتل رسیده

اند، قتل اند (شورش به راه انداختهاشتباهی انجام داده
اند و غیره). البته موارد اند، تقلب کردهاند، دزدی کردهکرده

کاندولیزا رایس به عنوان مشاور  -استثنایی نیز وجود دارد
امنیت ملی یا کالین پاول به عنوان وزیر امور خارجه یا 

هایی که در آنها یکی از معدود زمینه -ورزشکاران سیاه پوست
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مجاز به برتری هستند. با این حال، به عنوان استثنا، آنها این 
 کنند.ابت میقاعده را ث

برای قضاوت از تلویزیون و فیلم، بیشتر اتفاقات مهمی که در 
دهد برای مرداِن سفید پوست غیرمعلول جهان روی می

گرا است. برای دیدن منظورم، آزمایشی را امتحان دگرجسنس
کنید: لیستی از ده فیلم مهم ساخته شده تاکنون، فیلمهایی 

ره در مورد تجربه انسان، درباکه بیانگر چیزی قدرتمند و ماندگار 
شجاعت و تحول شخصی، سفر روح، آزمایش شخصیت است. 
پیدا کردن اینکه ما واقعاً چه کسی هستیم و زندگی چیست. 

که لیست خود را ثبت کردید، شخصیت اصلی هر یک هنگامی
را شناسایی کنید، شخصیتی که شجاعت، تحول، سفر، 

اشد. این احتمال ها موضوع داستان بآزمایش و افشاگری
نفر مرد سفیدپوست،  ۹وجود دارد که از هر ده نفر حداقل 

درصد  ۲۰آنگلو، غیرمعلول دگرجنسگرا باشد، حتی اگر کمتر از 
 از جمعیت ایاالت متحده را تشکیل دهند.

به عنوان مثال لیست فیلمهایی را که در طی چهل سال گذشته 
برای بهترین فیلم اسکار دریافت کرده اند، در نظر بگیرید (نگاه 

ها، هر سال بهتر از بقیه ). در میان این فیلم۲کنید به کادر 
شود، هیچ كدام در ایاالت متحده افراد رنگین پوست قضاوت می

ها را با هد مگر آنکه آندرا در مركز داستان قرار نمی
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های سفیدپسوت با اهمیت برابر به اشتراک بگذارند شخصیت
ن که به بومیا(رانندگی خانم دیزی و در گرماگرم از شب). فیلمی

پردازد از دیدگاه یک سفیدپوست آمریکا (رقص با گرگها) می
شود و بومیان آمریکایی به وضوح به عنوان دیگری روایت می

های غیر اروپایی د. فقط دو مورد بر فرهنگشوشناسایی می
 در خارج از آفریقاتمرکز دارند (آخرین امپراطور و گاندی). گرچه 

ً بر سفیدپوستان و بدون  آفریقا قرار دارد، اما داستان منحصرا
برداری آنها از قاره آفریقا هیچ گونه انتقاد انتقادی، بر بهره

ن فقط شامل ها همچنیمعطوف است. همین لیست از فیلم
شیکاگو، خارج از آفریقا، شرایط تأخیر و چهار فیلم زن محور (

های اصلی است و هیچ کدام از آنها شخصیت صدای موسیقی)
 همجنسگرای مرد یا لزبین ندارند.

هنگامیکه فیلمی بر کسی در گروه مادون معطوف است، توجه 
)، مرد ۱۹۸۵کند مگر آنکه نظر رنگ بنفش (کمی دریافت می

رجسنگرای سفیدپوستی نظیر استون اسپلبرگ در پس آن دگ
 -فارق از اینکه چقدر خوب باشد-باشد. هرچیز کمتر از آن

شانس کمی برای کسب توجه دارد و احتمال برنده شدن 
که نامزد  رنگ بنفشی آکادمی آن کمتر است. حتی جایزه

ای نبرد و به خارج از یازدهمین جایزه آکادمی شد، هیچ جایزه
 یقا باخت.آفر 
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هایی که تمرکز آنها روی افراد تعداد انگشت شماری از فیلم
های فیلم«های مادون است، به احتمال زیاد به عنوان گروه
های فیلم«یا » های سیاهفیلم«یا ») فیلم تجاری» («زنانه

وند شبرچسب گذاری می» های لزبینفیلم«یا » همجنسگرایان
ها هرگز ی فیمدرحالیکه بقیهیابد)، (و ارزش آنها کاهش می

 »فیلم دگرجنسگرایانه«یا » فیلم سفید«یا » فیلم مردانه«
های مسلط شناسایی ای که با گروهشوند. در جامعهنامیده نمی

ً درباره همه یا حداقل همه شوند، چنین فیلممی هایی ظاهرا
 آیند.کسانی است که به حساب می

نی، مرد بارا -یت تمرکز دارندهایی که بر افراد دارای معلولفیلم
از این پدیده را ی مهمیجنبه -فارست گامپ و ذهن زیبا

کنند. در حالی که شخصیت اصلی هر فیلم منعکس می
معلولیت دارد، اما در هر صورت داستان در مورد معلولیت 
ً از طریق  است، نه اینکه یک داستان انسانی باشد که اتفاقا

شود. ولیت است روایت میزندگی شخصیتی که دارای معل
دهد که روی افراد هایی رخ میاتفاقات مشابهی در مورد فیلم

در گرما از شب و رانندگی خانم  -کنند رنگین پوست تمرکز می
کنند؛ و اگر هرگز دیزی هر دو نژاد را کانون اصلی داستان می

فیلم برنده اسکار وجود داشته باشد که شخصیت اصلی آن 
توان مطمئن بود که گرایش یا زن باشد، میهمجنسگرای مرد 
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جنسی موضوع اصلی آن خواهد بود. با این وجود، در مورد 
های مسلط متمرکز هستند، هایی که بر اعضای گروهفیلم

 چنین نیست.
از آنجا که سیستم امتیازگونه بر گروههای مسلط متمرکز 
است، کسانی که در این گروه قرار ندارند دلیل بر احساس 

مرئی بودن دارند، چون به یک مفهوم مهم اجتماعی، چنین نا
هستند. دانش آموزان دختر سیاه، التینتبار / سفیدپوست به 

دهند که مربیان در کالس از آنها دعوت طور معمول گزارش می
دهند یا اجازه های آنها گوش نمیکنند، به صحبتنمی
 دهند بدون وقفه حرفشان را تمام کنند.نمی

های درس در هر دهد که مردان در کالسنشان می تحقیقات
الگویی که در  ١سطح از تحصیالت بیشترین توجه را دارند،

کنند محیط کار و هرجای دیگری که زنان و مردان مالقات می
شود. من در جلساتی متشکل از سی نفر بوده ام که تکرار می

د ندر آن دو یا سه مرد حاضر تقریباً تمام مدت صحبت کرده ا

                                                
نوشته انجمن آمریکایی » دهندمدارس چگونه دختران را فریب می«به  . ١

« )؛ ١٩٩٢کرده کرده (واشنگتن: انجمن آمریکایی زنان تحصیلزنان تحصیل
ی شکست در برقرار«و سایکس؛ نوشته فیگین » زندگی با نژادپرستی

نوشته مایرا » دهندعدالت: مدارس آمریکایی چگونه دختران را فریب می
» هوای سرد کالس«)؛و ١٩٩٤سدکر و دیوید ام. سدکر (نیویورک: اسکریبنر 

 نوشته سندلر و همکاران مراجعه کنید.
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و هیچ عالمتی از جانب هیچکس مبنی بر وجود اشتباه در 
 هایشان نبوده است.حرف

افتد که در جهانی که توجه این تا حدی به این خاطر اتفاق می
گویند متمرکز است، تنها دهند و میبر مردان و آنچه انجام می

راه بهینه برای مردان این است که توجه را برای مثال با 
بدون شناخته شدن یا با قطع کردن حرف زنان  ی جوابمطالبه

ه افتد کدریافت کنند. این همچنین به این دلیل اتفاق می
ی مسیر بهینه برای زنان باز کردن مسیر در مواجهه با امتیازگونه

مردان است، اجازه دادن به مردان برای آنکه هر چقدر زمان و 
کار به چالش ها را برای این فضا می خواهند بگیرند و حق آن

نکشند؛ بنابراین، زمانیکه دانش آموزان مرد با پاسخ به وسط 
ی صحبت در مورد حتی تا جاییکه در حین ادامه-پرندحرف می

معلمان و دانش آموزان زن غالباً به  -کنندها هم فکر میجواب
 آنان اجازه خواهند داد که به این کارشان ادامه دهند.

ازهم معلمان معموالً به هر صورت زمانیکه مردان وسط نپرند ب
تر به آنان یابند، در اتاق نزدیکها گرایش میبه سمت آن

کشند و کُوچ ها را به بیشتر به چالش میایستند، آنمی
گذارند که زنان کنند و در تمام این موارد فرض را بر این میمی
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هیچ یک از  ١ی شنیدن داشته باشد ندارند.حرفی را شایسته
قرار نیست به طور آگاهانه انجام شود تا توجه را بر  هااین

های دیگر متمرکز کند. این فقط های مسلط به ضرر گروهگروه
بد یای بهینه جریان میدر طول مسیر به خوبی مسافرت شده

ه سازد کزدایی میکه نامرئی بودن را یک بخش کلیدی از ارزش
 در قلب امتیازگونه و ظلم قرار دارد.

توانند توجه بگیرند ای میهای حاشیهتنها راهی که گروهغالباً 
این است که این موضوع را مطرح سازند که زندگی خصوصی 

های مسلط متمرکز است؛ بنابراین، زنان در چگونه بر گروه
دهند یا در های حمایتی تشکیل میمحل کار خود گروه

ه بر کیابند که در آنجا مجبور نیستند های زنان حضور میکالج
پوستان برای وزن فرهنگی مرکزیت مردان چیره شوند. سیاه

کنند و در پردیس کالج درست می یا کلوب خودشان خوابگاه
مدارس  ٢نشینند.در صندلی خودشان در غذاخوری می

کنند که بر زنان و افراد ای ایجاد میهای ویژهبرنامه

                                                
نوشته انجمن آمریکایی » دهندمدارس چگونه دختران را فریب می«به . ١
کرده و شکست در برقراری عدالت: مدارس آمریکایی چگونه ان تحصیلزن

نوشته مایرا سدکر و دیوید ام. سدکر مراجعه » دهنددختران را فریب می
 کنید.

پوست در کافه کنار یکدیگر چرا همیشه تمام کودکان سیاه«مثال به  . ٢
 کنوشته بورلی دنیل تیتم ویرایش پنجم (نیویورک: بیسی» نشینند؟می

 ).۲۰۰۳بوکس 
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 ا به کاردختر ما ر «پوست تمرکز می کند. زنان در روز رنگین
های سگرا راهپیمایینکنند یا زنان و مردان همجشرکت می» ببر

کنند تا توجه را به این واقعیت ساده معطوف افتخار ایجاد می
 »).جا هستیمما همه(«کنند که وجود دارند 

گیزد انهای مسلط غالباً پاسخ دفاعی را برمیجلب توجه از گروه
ً تایید می های ند. در سیستمککه امتیازگونه را مجددا

 های مسلط است و بنابراینامتیازگونه، تمرکز همیشه بر گروه
شود. پس عنوان چیز ویژه شناخته نمیی آن بهبخش عمده

عنوان فقدان امتیازگونه درک کمترین انحراف ممکن است به
های جالبی صورت گرفته است که نشان شود. پژوهش

الب بر مکالمه مسلط طور غدهد که تا زمانیکه مردان بهمی
ا درک خواهد شد؛ ام تقریباً برابرباشند، مشارکت زنان و مردان 

اگر صحبت زنان به میزان یک چهارم یا یک سوم کل تعامل 
بلند شود، مردان چنین برداشت خواهند کرد که زنان در حال 

تواند به سبقت گرفتن هستند. این نوع تغییر جهت می
های به گروه» ویژه«دادن توجه نبودن  اعتراض بر منصفانه

چرا پسرانمان را به روز کار نبریم؟ چرا « -مادون منجر شود
همجنسگرایان زن و مرد توجه را به خودشان جلب کنند؟ چه 

 ».زمانی ما هم قرار است ماه تاریخ سفید داشته باشیم؟
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های مادون چوب دو سر دهد، گروههمانطور که اغلب روی می
ر توجه را به خودشان جلب نکنند، پیش سوخته هستند. اگ

ها را نامرئی و های ایجاد شده در سیستم امتیازگونه آنفرض
سازد. اگر توجه را به خودشان جلب کنند، اگر کم ارزش می

جرات کنند که خود را در مرکز قرار دهند، با این ریسک مواجه 
 مخواهند شد که به تحمیلگر بودن یا برخورد ویژه جو بودن مته

ی پوست براشوند. به همین خاطر است که زنان و افراد رنگین
های با برنامه» هایی با منافع ویژهگروه«مثال غالباً به عنوان 
شوند درحالیکه مردان و زنی میسوگیرانه برچسب

 سفیدپوستان چنین نیستند.
 

ISMS 
ی، گرایدر اکثر مواقع از کلماتی نظیر نژادپرستی، جنسیت

گرایی و دگرجنسگرایی برای توصیف غیرمعلولتبعیض، 
ی شود. نژادپرستی برای احساس و رفتار افراد استفاده مینحوه

شود که تنها در درون افراد به عنوان چیزی دیده میمثال به
عنوان بخش ناقص شخصیت افراد وجود دارد. این یک نگرش، 

یض ی تبعها و یک نیت بد، میل یا نیاز براای از کلیشهمجموعه
 انداز، انجامرساند یا فرمی از نفرت است. از این چشم یا آسیب

ی احساس، ی نژادپرستی به معنی تغییر نحوهکاری درباره
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تفکر و رفتار افراد است (چون رفتار با نحوه تفکر و احساس 
 ارتباط دارد).

شود هایی ساخته میاما نژادپرستی همچنین در درون سیستم
ی کنند. این سیستم کالپیتالیستزندگی و کار می که افراد در آن

اند ریشه دارد که حول رقابت بر سر منابع کمیاب سازمان یافته
ای است که سفید پوستان مسلط گونهشان بهدهیو سازمان

باشند، با سفید پوستان شناسایی شوند و مرکزیت با سفید 
ا ر  پوستان باشد. به هرچه که نگاه کنیم تجلی این موضوع

کنیم. با توجه به این واقعیت، نادیده گرفتن همه مشاهده می
چیز به غیر از شخصیت و رفتار فرد بی معنی است، گویی ما 

 شناسکنیم. به این دلیل، جامعهدر خالء اجتماعی زندگی می
تر نژادپرستی استدالل دیوید ولمن در مورد تعریف گسترده

اما از آن فراتر  گیردکند که موضوع شخص را در برمیمی
 -هر چیزیرود. نژادپرستی خود الگوهای امتیازگونه و ظلم و می

است که به ایجاد یا تداوم این  -اعم از خواسته یا ناخواسته
الگوها کمک کند. اگر ما این را به سایر اشکال متیازگونه بسط 

گرایی و گرایی و غیرمعلولدهیم، در آنصورت جنسیت
بیش از بیانات شخصی خصمانه بودن  دگرجنسگرایی نیز چیزی

یا تعصب خواهند بود اما چیزی را شامل خواهند بود که افراد 
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دهند که این اشکال امتیازگونه را ترویج انجام می دهند یا نمی
 ١کند.می

برای دیدن منظور ولمن، نه تنها آنچه را که مردم انجام 
ر در نظ کنند نیزگویند بلکه آنچه را که نمیدهند یا میمی

بگیرید.برای مثال قدرت سکوت را برای ترویج امتیازگونه و ظلم 
ها برای استانداردهای مربوط به آنچه در نظر بگیرید. انسان

خوب است یا نیست به شدت به هم وابسته هستند. گرچه 
همیشه افرادی خواهند بود که توجهی نخواهند که افراد دیگر 

نجام بعضی از امور به خاطر کنند، اما اکثریت از اچه فکر می
انتقاد دیگران اجتناب خواهند کرد؛ اما اگر افراد در جامعه و 
اجتماع خود ساکت باشند، درآنصورت مرتکبان آزاد هستند که 

 دهند تفسیر کنند.این را پشتیبانی از آنچه انجام می
های سفیدپوست ، جنوبی۱۹۴۰ی تا اواسط دهه ۱۸۰۰ی از دهه

تبار را زجرکش کردند. آمریکایی آفریقایی بیش از سه هزار
ً کوچکی از ی بوسیلهخشونت واقعی بوسیله ی تعداد نسبتا
ها این کار با این تصور اجرا کردند که افراد انجام شد، اما آن

ها را تایید هایشان یا اعمال آناکثر افراد در اجتماعات و ایالت
ها قف کردن آنکنند یا در صورت عدم تایید کاری برای متومی

ها برای مثال کنندهدهند. بسیاری از زجرکشکاری انجام نمی

                                                
 نوشته ولمن.» تصویر نژادپرستی سفید« . ١
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شدند و اکثرهای های محلی تبلیغ میپیشاپیش در روزنامه
ها غالباً به صورت کارت پستال فروخته گرفته شده از قساوت

 شد.می
ً همه را در اجتماع یا از آنجا که زجرکش کنندگان احتماال
ها شناسند، لذا تنها راهی که آنخصی میایالتشان به طور ش

توانند از تبعات این علمشان فرار کنند این است که خود را می
تحت تسلط سفیدپوستان،  -در نوع خاصی از جامعه ببینند

ی سفیدپوستان و بر محوریت شناسایی شده بوسیله
که این نوع ارزش پایین را بر زندگی افراد  -سفیدپوستان است

ای ها مسئلهکردن و کشتن آن قرار داد که شکنجهسیاه پوست 
خاصی ایجاد نخواهد کرد و به عنوان جرم با آن برخورد نخواهد 

گران به عنوان افراد بلکه به شد. قدرت حقیقی نه با شکنجه
عنوان جامعه و سکوت جمعی بزرگ در مواجهه با وحشت 

 ی خودِ ای مرتکب شدند، سکوتی که به اندازهنژادپرستانه
زد، فارغ از اینکه افراد چه احساسی خشونت بلند حرف می

 عنوان افراد داشتند.ی آن بهدرباره
ی شکنجه کردن ها) دربارهها (شمالیهمانطور که اکثر جنوبی

ی آزار و خشونت ساکت بودند، اکثریت مردان در مورد مسئله
جنسی ساکت هستند و چیزی جز عدم تایید خصوصی آن 

دهند که خودشان د یا به خودشان اطمینان میانجام نمیدهن
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کنند. به همین نحو، اکثر سفیدپوستان هرگز در آن شرکت نمی
ی کارهای نژادپرستی ی همهکاری برای باال بردن آگاهی درباره

دهند. آنان ممکن در اجتماعات یا محل کار خود انجام نمی
م ظل است رفتار آشکار مرتکبان آن را آشکارا امتیازگونه و

ا هی تبعیض پرسیده شود، آنها دربارهبنامند. وقتی از آن
و واقعاً منظورشان » بله چیز وحشتناکی است.«خواهند گفت 
 همین است.

بینند این است که سکوت و عدم یددن اما آنچه آنان اکثراً نمی
ای چون بر ی نژادپرستانه هستند و پرسیدن در عمل به اندازه

استادان دانشگاه یا مدیران ابسته است. ادامه یافتن به آن و
د شوند تا درباره نژاسفید پوست که از مسیر خود منحرف نمی

درس یا محل کار بپرسند، ممکن است افراد خوبی  در کالس
باشند که هرگز از روی نیت بد با افراد رنگین پوست عمل 

ها به چه میزان به عنوان افراد نخواهند کرد؛ اما اینکه این
ها و نیات آنان یا بد هستند، خارج از بحث است. انگیزه خوب

عنوان الگوی نابرابری و و درد و رنجی ی نژادپرستی بهبه آینده
د کننکند نامربوط است. مهم نیست آنها چه میکه ایجاد می

 .دهندنمیبلکه مهم چیزی است که انجام 
م که در نکای را تصور میکنم، صحنهزمانیکه در اینباره فکر می

آن گروهی از مردان سفیدپوست شخص رنگین پووستی را در 
زنند. من در میان جمعی روز روشن در خیابان شهر کتک می
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ه کنند. ما بام که دارند تماشا میاز سفیدپوستانی ایستاده
زنیم. ما هیچ نیت بدی نسبت به مردی که کسی آسیب نمی

اس تاسف خورد نداریم و ممکن است برایش احسکتک می
ی کشیم یا هیچ نشانهکنندگان هورا نمیبکنیم. ما برای حمله

ایم دهیم. ما فقط در ساکت ایستادهبیرونی از تایید نشان نمی
؛ و سپس یکی از مردان »و سرمان به کار خودمان است«

کند و و در حالیکه چشمان روی ایستد، به باال نگاه میمی
ما از پشتیبانی شما «گوید که چرخد میهای ما میچهره

 »توانستیم این کار را انجام دهیم.متشکریم. بدون شما نمی
ً هر روز کار  نژادپرستی و سایر اشکال امتیازگونه حقیقتا

» ظلم منفعالنه«شود که کنند. این از چیزی ناشی میمی
عنوان چیزی تعریف کرد توان آن را بهشود که مینامیده می

روی دهد بدون آنکه کاری برای  دهدکه به ظلم امکان می
توقف آن انجام شود. امتیازگونه و ظلم بستگی به محیط 
اجتماعی دارد که ایستادن و کاری نکردن را برای بسیاری آسان 

سازد. اکثر سفیدپوستان در ایاالت متحده آمریکا نه از روی می
ی نژادی یا نیت بد به نژادپرستی احساسات یا افکار خصمانه

ز آن روی که به نظم فرهنگی بزرگی که کار نژادپرستی ا«بلکه 
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 ١در نژادپرستی دست دارند.» دهنددهد رضایت میرا ادامه می
این تمام آنچیزی است که از اکثر سفیدپوستان خواسته 

ه اینکه متوجه نباشند، اینک -شود تا نژادپرستی ادامه یابدمی
 کاری انجام ندهند، اینکه ساکت باقی بمانند.

 
ISMS ی آمریکاو ایاالت متحده 

های مسلط وسوسه کننده است که تصور برای اعضای گروه
ا رشد یابند که حول امتیازگونه توانند در جامعهکنند که می

سازمان یافته است و هر روز بدون تاثیر پذیری از آن در سطح 
فردی مشارکت کنند؛ اما این رویایی است که برای هر کس 

نکار است. هیچ راهی برای عضو یک گروه دیگر یک کابوس ا
وری بدون آسیب دیدگی مسلط برای فرار از این نوع غوطه

ها یا ها، نگرشوجود ندارد. هیچ کس وجود ندارد که ایده
تصاویر منفی را که در جریان پیوسته از فرهنگ پیرامونی 

شود که امتیازگونه و ظلم چنانکه هست ریزد و باعث میمی
 آسایی درونی نکند.طور معجزهروی دهد به

هایی از عبارت دیگر، در برخی سطوح، البته من جنبهبه
گرایی گرایی و دگرجنسگرایی، غیرمعلولنژادپرستی، جنسیت
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طور اتوماتیک در ام که بهسازی کردهرا به همان درونی
کنم و غذاهای معینی را ترجیح انگلستان رویاپردازی می

نبود، اما هست. این فرض که برای  دهم. کاهش اینگونهمی
مثال مقدرای نژادپرستی در هر شخص سفیدپوستی وجود 

فرض من بر این  ١دارد، فرض درستی در این جامعه است.
 کنم انگلیسیاست که هرکسی که در ایاالت متحده دیدار می

کند مگر آنکه خالفش ثابت شود، نه به دلیل چیزی صحبت می
ی انم بلکه بدلیل چیزی که دربارهدها میی آنکه درباره

دانم. به همین روش، فرض من بر این فرهنگ این جامعه می
است که نژادپرستی هرکسی را به نحوی تحت تاثیر قرار 

گذارد ای را از خود برجای میدهد و نشانهدهد و شکل میمی
توان آن را پاک کرد. هر نوع فرض دیگر به نوعی تفکر که نمی

 و زندگی کردن در جهانی خواهد بود که وجود ندارد.آرزومندانه 
داشتن امتیازگونه بدین معنی نیست که شخص مورد نظر بد 
است. بلکه این بدان معنی است که یک شخص از یک گروه 

اش غالب هیچ مسائل امتیازگونه در ارتباط با دنیای پیرامونی
ند. کندارد که به طور درونی و بیرونی با آن دست و پنجه نرم 

ها کودک بودند و هیچ این زمانی به آنان محول شد که آن
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درکی از خوب و بد نداشتند؛ و بنابراین آن را بدون انتقاد، 
نادانسته و حتی معصومانه پذیرفتند اما قبول کنید که چنین 

ها هیچ دلیل نداشتند که ها نبود. آنکردند. این تقصیر آن
ها کار انجام ندادند؛ آنی آن احساس گناه کنند، چون درباره

رو شوند، اما اکنون زمان آن رسیده است که با آن روبه
همانگونه برای زنان، افراد رنگین پوست، افراد دارای معلولیت، 
زنان و مردان همجنسگرایی که کاری انجام ندادند که 

شان را عمیقاً تحت ی ظلم و جوری باشند که زندگیشایسته
 تاثیر قرار داده است.

 
 


