
 
 

  االت متحده

Carleton College .  

االت جنوب به يتبار ا يقائ

ح يآنها ترج. شد» د پوستان

مت مسكن، يكه ق يه هائ

فرار « ك يامروز ). ١(، ترك كنند

نبار از وحشت حضور خانواده 

ه ي، ترك همساياز نقطه نظر فقط مال

د پوستان ياما سف. است يمعن 

  .حفظ كنند يسته ساالريقله شا

شد كه به شهر  يت ژورنال شناسائ

، اختصاص يكون واليليگر س

ورك  با سكونت يويلند و ن ي، مر

، حضور خانواده ن محالت ينقطه مشترك همه ا

ن يتعداد ساكن. با شهرت  خوب بود

درصد  ٤٠به  ١٥ده سال دو برابر شد و از 
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االت متحدهيد در ايوحشت سف

Carleton College -Northfield, Minnesotaدر چارلتون كالج  ياسيكا و علوم س

قائيافر يها يكائيامر» مهاجرت بزرگ«، يپس از جنگ دوم جهان

د پوستانيفرار سف« باعث  يو شمال مركزشمال  يصنعت

ه هائيشان را از ترس محاصره شدن  توسط همسا

، ترك كنندندآورد ين ميت و سطح مدارس را در محله پائ

نبار از وحشت حضور خانواده يل گرفته كه اان طبقات متوسط و باال شكيدر م

از نقطه نظر فقط مال. ن شان استيان نشياع يله هاحدر م

 يا مدارس سطح باال بيت، اعتبار و يل نبود امن

قله شاگاه فرزندانشان را در يمت جايخواهند به هر ق

ت ژورنال شناسائيدر وال استر يدر مقاله ا ٢٠٠٥ن بار در سال 

Cupertino(گر سيبزرگ د ياپل و شركت ها ي، مقر دفتر مركز

، مريوجرسيا، نيفرنيدر كال يشهرهائ يمشابه در حومه ها

نقطه مشترك همه ا. تبار مشاهده شد يائيآس ياز خانواده ها

با شهرت  خوب بود يمت مسكن باال و مدارسياز طبقات متوسط و باالتر و داشتن ق

ده سال دو برابر شد و از  يدر ط)  يو هند ينيعمدتا چ( تبار نسل دوم 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

وحشت سف
  سريچارد كاينوشته ر

كا و علوم سيپروفسور مطالعات امر 

 ين احمديترجمه شرو

 

پس از جنگ دوم جهان

صنعت يشهرها يسو

شان را از ترس محاصره شدن  توسط همسايدادند كه خانه ها

ت و سطح مدارس را در محله پائيزان امنيم

در م» د پوستانيسف

در متبار  يائيآس يها

ل نبود امنيمحبوب بدل يا

خواهند به هر ق يكا ميامر

  

ن بار در سال يده اولين پديا

Cupertino(نويكوپرت

مشابه در حومه ها يائيپو). ٢(داشت

از خانواده ها ياديتعداد ز

از طبقات متوسط و باالتر و داشتن ق يهائ

تبار نسل دوم  يائيآس



 
 

 High School Mission كوم يسل

 ١٠تعداد آنها به  ٢٠١٠، در سال 

د پوستان با يسف. )٣(ديدرصد رس

وجود داشتند ، با آنها مرز 

نده يكه از آيدر حال: ن مورد هستند

ت كننده شاگردان به يكه آماده ساز و هدا

 يائيآس ير فرهنگ وسواس كارآئ

خارج ل ين دليبه اا يفرنيكال يرستان ها

شود،  يداده م ياديزت ياهم نخبگان

  .درخشند يتبار م يني

انگارند چون در همان  يض مي

تبار آنها وقت آزادشان  يائيكنند دوستان آس

ن يچن يشمال يايفرنيكال ي، دو معلم دبستان ها

ت يو موفق ي، تالش كاريدر ارتباط با كارآئ

و  ي، تنبليدقت يم بيمنعكس كننده مفاه

د به فرستادن فرزندانشان به مدارس 
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Schoolد پوست دريدانش آموزان سفتعداد ، ١٩٨٤در سال 

، در سال درصد بود ٨٤شد،  يم يابيا ارزيفرنيرستان كال

درصد رس ٨٣تبار به  يائيآس يها يكائيكه تعداد امريدرصد سقوط كرد در حال

وجود داشتند ، با آنها مرز  يتبار كمتر يائيكه در آنها دانش آموزان آس يك

ن مورد هستنديدر ا ياحساس متنافض يدارا ديسف ي

كه آماده ساز و هدا ينكه مدارس ابتدائيكنند، از ا يم ي

ر فرهنگ وسواس كارآئيشده اند و تحت تاث يرقابت ش از حديببا اعتبار هستند، 

رستان هاين دبيآنها فرزندانشان را از بهتر. تبارها قرار گرفته اند ، ناراحتند

نخبگان يرش در دانشگاه هايزان پذيبه امتحانات و م

يو چ يهند يفرزندان خانواده هابراساس آنها كه  

يتبع يكنند اكنون خود را قربان يكه خود را نخبگان ملت فرض م

كنند دوستان آس يح ميا در ساحل تفريو  يكه فرزندانشان  فوتبال باز

، دو معلم دبستان ها٢٠١٣در سال . كنند يم يتيتقو

در ارتباط با كارآئ يها قا با ارزشيعم "بودن يائيآس"« :كردند

منعكس كننده مفاه "د بودنيسف"در مقابل  .وند خورده استيپ

د به فرستادن فرزندانشان به مدارس ين سفيش روز افزون والديگرا). ٤(»ك متوسط است

  .راستاستن يز در هم

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

در سال . ديت رسيجمع

رستان كالين دبي، كه بهتريلاو

درصد سقوط كرد در حال

كيرفتن به محالت نزد

  .دنديكش

  

ياز خانواده ها ياريبس

ينگرانفرزندانشان ابراز 

با اعتبار هستند،  يرستان هايدب

تبارها قرار گرفته اند ، ناراحتند

به امتحانات و ما جدر آن كهكنند  يم

 يارهائيهمان مع يعني

  

كه خود را نخبگان ملت فرض م يآنهائ

كه فرزندانشان  فوتبال باز يحال

تقو يرا صرف كالس ها

كردند يم يريجه گينت

پ در مدرسه و دانشگاه

ك متوسط استيسطح آكادم

ز در همين يكمتررقابت يدولت

  



 
 

دپوست در واكنش به ترس از دست دادن 

 Highدر . داشته اندقرن ها از زمان تولد در ارتباط با رنگ پوست شان 

 يآماده ساز يبرا( » شرفته

پوست د يكنند سف يكه در آن شركت نم

ن قبول شدن در يتضم يپرش برا

كا قرار يامر يه داريمردان ، همچنان در صدر سرما

نهمه در يبا ا. ار دارنديرا در اخت

د پوست و امسال در مورد يتبار استخدام كرد تا سف

ب در سلسه مراتب يست و ترك

ك نقطه يشان را يكنند كه ضعف ها

مانند  يرنده ارزش هائيشود و در برگ

كه درمقابل افراط در جاه است 

 يل كرده است و هربار كه گروه ها

بودن  يرعاديغ يمرزها يده اند، موفق شده آنها را به آن سو

ن يبه هم. كردند يابيارز يمنطق و احساسات

آنها «(روشنفكرانه ن همواره با گفتمان خوار شمارانه 

مواجه ) »را ندارند يرس دمكراس
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دپوست در واكنش به ترس از دست دادن يسف يطبقات متوسط و باال يد راهبرد

قرن ها از زمان تولد در ارتباط با رنگ پوست شان  ي

شرفتهيپ يدرس ها«  يشتر دانش آموزان كالس هاي،  ب

كه در آن شركت نم يت كسانيتبار و اكثر يائيت آسياز اقل

پرش برا يك سكويرند، يپذ ين ها را مين كالس ها كه فقط بهتر

  .كشور است

مردان ، همچنان در صدر سرماژه يد پوستان و بويست كه هنوز سف

را در اخت يتيريدر شركت گوگل بعنوان مثال، آنها دو مقام از سه مقام مد

تبار استخدام كرد تا سف يائيشتر زنان آسيبك ين غول تكنولوژ

ست و تركيد رنگ نيگر سفيب دين ترتيشرفت بدياده پج). 

  .ر استييدر حال تغ

كنند كه ضعف ها يم يگاه خود را از دست داده اند سعيد كه جا

شود و در برگ يجه كار نميمحدود به نت يف آنها از تعاليتعر

است   "بودن يعاد" يشه و تالش برايها، وسعت اند

  .قرار دارد 

ل كرده است و هربار كه گروه هايتحم يار اصليمردانه خود را بمثابه مع يد پوست

ده اند، موفق شده آنها را به آن سويقدرتش را به چالش كش

منطق و احساسات يحقوق شدند، آنها را ب يزنها خواهان برابر

ن همواره با گفتمان خوار شمارانه يا مهاجريو  يحقوق نژاد يبرابر

رس دمكراسيپذ يآنها آمادگ«(ا روان شناسانه يو ) »برخوردارند

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

د راهبرديجد يرين جهت گيا

ياست كه ط يازهائيامت

School Mission ب  ،

از اقل )يرش دانشگاهيپذ

ن كالس ها كه فقط بهتريا .هستند

كشور است ين دانشگاه هايبهتر

ست كه هنوز سفيشك ن يجا 

در شركت گوگل بعنوان مثال، آنها دو مقام از سه مقام مد. دارند

ن غول تكنولوژي، ا٢٠١٩سال 

). ٥(ن استيمردان چن

در حال تغ يدانشگاه يپلم هايد

  

د كه جايسف يخانواده ها

تعر. كنند يقدرت معرف

ها، وسعت اند يعالقمند يچندگانگ

 يت كاريو موفق يطلب

  

د پوستي، سفيخياز لحاظ تار

قدرتش را به چالش كش، تحت سلطه 

زنها خواهان برابر يوقت. براند

برابر يب مبارزه برايترت

برخوردارند ياز هوش كمتر

  .ستبوده ا



 
 

» يكائيآمر يايرو« ت ي،  موفق تبار

ح ، يبا تفر يعاد يانش از زندگ

نكه كنترل يرش ايپذ يد پوست بجا

پناه ببرند كه درآن به  يمسخره كنند و به موسسات

 يها يكائيستم امريقرن ب ي

اهان و يس يبرا يا توانست نمونه 

 يرا كه فشارها يگرانيت،  د

تبارها ثابت  يائيت همه جانبه آس

كامل  يزه اندك شان، از برابري

» ن فرصت هايسرزم« ب خود را 

 يباالرفتن از نردبان ترق يبزند كه توانائ

فرهنگ كار، داشتن انضباط،  -

كه همه از او  يروزيموز برجسته د

  .كرد ي

: ستيد نيجد يحاكم امر ي

White Anglo-Saxon 

ه يقات او برپايتحق. كردند يم يهود

محدود كردن  يك طرح برايكه 

توان «ا يو »  تيشخص« ، »

 يستگيق شايتلفدارد كه به دنبال 
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تبار يائيموزان آسآدانش   يت استثنائياست كه موفق

انش از زندگيگذارد قربان يكه نمت سخت بدانند يك تربينشود و آنرا ثمره 

د پوست بجاين سفيوالد. ك با دوستان لذت ببرنديلك ش

مسخره كنند و به موسساتدهند آنها را  يح مياوضاع از دستشان خارج شده،ترج

  .شود يت داده  ميز اهمين يفرد يبه شكوفائ يح درس

يم كه در طياد آوريرسد كه ب يشتر متناقض بنطر م

 يكردند و رفتار آنها م ين ميتحس» ريسربز يتياقل

ت،  ديك اقلي يستگيبزرگداشت از شار پوشش يز .ها باشند

ت همه جانبه آسيمگر نه آنكه موفق.  كردند يشدند، سرزنش م 

زه اندك شان، از برابريانگ رغم يعلكردند و  ياه پوستان ، برعكس آنچه ادعا م

ب خود را ين ترتيتوانست بد ينژاد پرست م يكايمراشانس برخوردار بودند ؟ 

بزند كه توانائ يها ينيالت يكائياهان و امريبه س يگيما

-شد يف ميها كه قبال از آنها تعر يژگياما اكنون و

موز برجسته دآدانش . شوند يشمرده م يطانيك مرتبه شي - 

يد از آن دورينامطلوب شده كه با يل به عنصري

يو اقتصاد يد پوستان در نظم اجتماعيسف ياليحفظ است

 WASP )Saxonاست كه  ين امر در ادامه رفتاريژروم كارابل نشان داده كه ا

هوديد پوستان آنگلو ساكسون پروتستان، با نخبگان 

كه  نستون نشان دادهيل و پريهاروارد،  يرش دانشگاه ها

»يمردانگ« مانند  يبيعج يبه بهانه ها يهوديان يثبت نام دانشجو

دارد كه به دنبال  يپرده بر م  ياستيساد از نن اسياز ا يكي. شده است

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

است كه موفق يب منطقين ترتيبد

نشود و آنرا ثمره  يابيارز

لك شيورزش و خوردن م

اوضاع از دستشان خارج شده،ترج

ح درسيهمان اندازه نتا

  

شتر متناقض بنطر ميب يوقت ين تحوليچن

اقل«تبار را چون  يائيآس

ها باشند ينيالت يكائيامر

 يض را متحمل ميتبع

اه پوستان ، برعكس آنچه ادعا ميكرد كه س يم

شانس برخوردار بودند ؟ 

ما يجلوه دهد و انگ ب

اما اكنون و. را نداشتند ياجتماع

- يخانوادگ يارزش ها

يكردند تبد يف ميتعر

  

حفظ است يك براين تاكتيا

ژروم كارابل نشان داده كه ا

Protestant (د پوستان آنگلو ساكسون پروتستان، با نخبگان ي، سف

رش دانشگاه هايپذ يپرونده ها

ثبت نام دانشجو يجد

شده است يدنبال م» يرهبر



 
 

توانسته « و است شده  يم يبررس

بر اساس نظر ). ٦(»ژه بوده اند، بكاهد

با  يجد يكينزد يدارا«  ين افراد

 يده ميد» يجد يهمجنس گرا و مشكالت روان

 دادكه افراد مشكوك به  يهن پرستانه اجازه م

« :كند يم يادآوريهمانطور كه كارابل 

ژه آنها يو يفرهنگ يداد ارزش ها و منافع قدرتمندان و نگرش ها

تبارها در آن حضور دارند در  ي

  ان باز تعريف شايستگي براي حفظ قدرت آنهائي است كه آنرا در اختيار دارند، 

Lire Serge Halimi, « L’université de Chicago, un petit coin de paradis bien protégé
Massey, « Regards sur l’apartheid américain
février 1995. 

 

Suein Hwang, « The New White Flight

 

Willow S. Lung-Amam, Trespassers
California Press, Berkeley, 2017. 
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بررس يمالقات حضورك يبوده كه براساس  ياخالق ي

ژه بوده اند، بكاهديو يت و رفتاريشخص يكه دارا يانيهودياز تعداد 

ن افراديست نامقبولي، در ل١٩٥٠ يرش دانشگاه هاروارد در سالها

همجنس گرا و مشكالت روان يش هايگرا يدارا«، » ثبات ها يب«

هن پرستانه اجازه ميم» يوفادار«، الزام به  يدر دوران مك كارت

همانطور كه كارابل . كنار گذاشته شوند) ممنوع شده( ست

داد ارزش ها و منافع قدرتمندان و نگرش ها يگنگ بود و اجازه م

يائيكه آس ياز مدارس نونيك» د پوستانيفرار سف« 

ان باز تعريف شايستگي براي حفظ قدرت آنهائي است كه آنرا در اختيار دارند، 

L’université de Chicago, un petit coin de paradis bien protégé
Regards sur l’apartheid américain », Le Monde diplomatique, respectivement avril 1994 et 

The New White Flight », The Wall Street Journal, New York, 19 novembre 2005.

Trespassers ? Asian Americans and the Battle for Suburbia,
 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

يها يبا توانائك يآكادم

از تعداد  يجد يبصورت

رش دانشگاه هاروارد در سالهايته پذيكم

«، »شان يگروه اجتماع

در دوران مك كارت. شده اند

ستيل به حزب كمونيتما

گنگ بود و اجازه م يگستيف شايتعر

« . »ابديدر آن انعكاس 

ان باز تعريف شايستگي براي حفظ قدرت آنهائي است كه آنرا در اختيار دارند، چارچوب هم

  

١ -  

L’université de Chicago, un petit coin de paradis bien protégé », et Douglas 
respectivement avril 1994 et 

٢ -  

novembre 2005. 

٣ -  

? Asian Americans and the Battle for Suburbia, University of 

٤ -  



 
 
Tomás R. Jiménez et Adam L. Horowitz, «
achievement and reconfigure the ethnoracial hierarchy
DC, 30 août 2013. 

 

Cf. Allison Levitsky, « For the first time, white men weren’t the largest group of U.S. hires at Google 
this year », Silicon Valley Business Journal,
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