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ـ مقدمه1

وجوهاجتماعیتضادهايو(الماسوطال)معادنوذخایرانقالب،نظرازجنوبیافریقاي•
.باشندآموزندهمابرايتوانندمیمسائلآنحلبهمربوطاقداماتوداردماجامعهبااشتراکی

Human)انسانیعلومتحقیقاتمرکزجانبازدعوتیپیدر1385ماهبهمندر Science
(Research Council=HSRCچندهمراهیبهجنوبیافریقايبهسفرامکانهفتهیکبراي

.آمدفراهممشتركهمکاريامکاناتبررسیجهتبهشتیشهیددانشگاهاساتیدازتن
اتساختمیسرنویسندهبرايرابیشترروزچنداقامتامکانایران،سفارتکمکوحمایت

قبلینسفیرا.دهدانجامجامعهآنمختلفبخشهايدرسیستماتیکنسبتامشاهداتیبتواندتا
ومفیدمؤثر،نقشامکاناتارائهدرهمچنینوسفراینانجامدرکشورآندرایرانجدیدو

.داشتندامتنانیقابل

ماتیکمشاهداتی نسبتا سیست



وششکجنوبیآفریقايجامعهازواقعیتبهنزدیکتصویریکآوردندستبهمنظوربه•
د،میشفراهممابرايبرنامهطبقکهنقطههردرغیرسیستماتیکمشاهداتکناردرشد

،پلیسمقرحتیودانشگاههامدارس،بیمارستانها،نظیرپیچیدهسازمانهاينیزسیستماتیکطوربه
درایرانسفارتکهباهوشرانندهیکواتومبیلیکبا...غیروهافروشگاهدرس،کالسهاي

نترلکجهتبهادراکاتومشاهداتایننتیجه.گیردقرارمشاهدهموردبود،دادهقرارمناختیار
کهگردیدمیلتکمنابعکمکبهسپسوشدگذاشتهمیاندرجنوبیافریقايدانشمندانبابعداً

.میشودارائهاینجادرمقالهیکحددرآنازبخشیحاصل
•

کنترل سازمانهاي پیچیده



ـ هماهنگی، کارکرد، نقش و نظم ـ مشاهده در سطح2

زیعتووجامعهکارکردمیکرد،جلبرامانظراولنگاهدرآنچهجنوبی،افریقايبهورودبا
فرودگاهیکمشابهبیشوکمشرایطیشدیمژوهانسبورگفرودگاهواردماوقتی.بودنقشها

عدبوشدندخودچمدانهايمنتظرشلوغیودلهرهبدونمنظم،وآراممسافرین.دیدیماروپایی
نهونمودیمسردرکلکیرامسافرينه.کردندحرکتپاسپورتکنترلکیوسکهايسويبه

کهبودنقشهاییمیکرد،جلببیشترراتوجهاینجاتاآنچه.بودمچگیريخیالرامسئوالن
کننده،ظافتنتاکنندهکنترلافرادازداشت،انتظارکشورآنساکنینازفرودگاهیکدرانسان

نقش



ماوکردندجلبرامانظرسیاهپوستانتنهاوروديقسمتدرنقشهااینتمامبیندر•
کوچکنسبتاًافراديامریکاییسیاهانبهنسبتاینان.ندیدیممسئولیتهاایندرسفیدپوستی

میکردکنترلراماپاسپورتکهپلیسی.بودندسانتیمترتا170165حدوداًقدمیانگینباجثه
وسوریهتان،عربسایران،حتیدیگرکشورهايدرکهمشابهیافرادبهنسبت)سیاهپوستیک(
اعتمادعدموکامپیوتروپاسپورتبهمکررمراجعهومالحظهقابلکنديبابودم،دیدهچینیا
عکساوه«دپرسیاوگرفتم،اجازهاوازوبگیرمعکساوازخواستموقتی.میکردکارنفسبه

آمیزخشونتصداییبادیگرجايازآنهارئیسبعداما«O.K»گفتخندهبابعد:»بگیرید؟
.دادنمیاجازهامریکایااروپادرکسیپلیسبارانزدیکرابطهاین.کرداعتراض



کیلومتري35فاصلهدرکهراپریتوریاشهرمسیروآمدیمبیرونفرودگاهازوقتی•
مدرنومبیلهاياتتابلوها،اتوبان،ساختگرفتیم،پیشدرداشتقرارژوهانسبورگ

شورکیکهمگی)انگلستانمانند(چپسمتازحرکتورانندگیرفتارو
شهرزابازدیددر.داشتوجودمعیارهاهمیننیزهتلدر.میکردتداعیرااروپایی

Mainlan)مدرنفروشگاههايمرکزدرپریتوریا، Park)وژوهانسبورگبعدو
د،میشتداعیاروپاییکشوریکداشتیم،سروکارآنباماکهمحلهاییدر



:یک نمونه از ترافیک

پشتله،عجبدونمیکردند،رانندگیخودخطدراتومبیلهاهمهآنجامشابهنظمیوکارکردبا•
ترعایرادیگرشخصشرایطجملهازرانندگیضوابطتمامومیکردندتوقفقرمزچراغ

درکهسیاهپوستانبلکهشد،نمیسفیدانفقطشاملاینو.بودندباگذشتهمبهنسبتومیکردند
رفتارهماننیزکردند،میرانندگیباالمدلشیکماشینهايبابیشتربسیاراینجادرآمریکابامقایسه

.داشتندرا
•



وکندعبوراندهبدواتوبانیکدرپرترافیکمسیرازمیخواستپلیسوقتیتاونکیپشهردر•
بهسبقتباندرانندگانهمهوراستکنارهبهراستباندرانندگانهمهاروپا،مانندکشید،آژیر

رانندگانابوناتومبیلهايدرماوقتی.شودآزادپلیسبرايوسطمسیرتارفتندچپکناره
کهنانآنچ–همراهانازیکیوکند(پارك)توقفجاییدرمیخواسترانندهوبودیممتفاوت

بایاهپوستسرانندهکرد،بازرااتومبیلدرباتومبیلکاملتوقفازقبل-استمعمولایراندر
رادرببعد)نمکپاركکاملمنتا!صبرکنید!کنیدصبرلطفا«گفتجديامااحترامباوتعجب

(کنیدباز



واعدقضوابط،افرادکهمیرسیدنظربهنیزشدهمشاهدهاجتماعیروابطوشئونبقیهدر•
مگیرچشحضورمیرسید،نظربهمتفاوتامریکاواروپاباآنچه.میکنندرعایتراهنجارهاو

ازقبلیعنیآن،ازقبلسال13درکهکردتصورباید.بودسفیدپوستانبهنسبتسیاهپوستان
سفیدانبههانسیاجمعیتینسبتامروزاما.بودمشاهدهقابلسیاهپوستیکمترمحلهاایندر1994

اینوصفبا.استمحسوسجامعهدر2)سیاهانتجمعمراکزبهنسبتتعدیلیبا6/9%به%79
وراضیم،آرامردمومیگیردانجامخوبومنظمکارهاکهمیرسیدنظربهسیاهان،وفورباحضور
هستندمحبتباهمبهنسبت



ومیشددیدههمهمهاينهمیرفتندفروشگاههابهآرامیباسیاهوسفیدخریدمراکزدر•
کهباشدداشتهوجودنیزجديوقويکنترلسیستمیککهمیرسیدنظربهالبته.بینظمینه

.یدانستندمآنهاازپیرويبهمقیدراخودشدهمشاهدهافرادوبودسیاهپوستاندستدربیشتر
تخلفاتبیشترینمرکزدرمثالًژوهانسبورگ،شهردرشدهمشاهدهپلیسمراکزدر

پلیسافرادتمامیبود،پرخطرمابرايآنبهورودکه(Hillbrow)»هیلبرو«یعنیشهر،
دانشگاههادر.نشدمشاهدهسفیدپوستنفریکوبودندسیاهشده،مشاهده(مردوزن)
افرادنیز(خصوصیبخشیعنی)فروشگاههاهمچنینوعلمیمراکزو(حراست)

وتمیزآراممحبت،باوخوشروحالعیندرسیاهپوست،شدهمشاهدهکنترلکننده
بودندمنظم



بهیاهسچهوسفیدچهمیآمد،کنترلآژیرصدايخروجهنگاموقتیبزرگفروشگاههايدر•
باومیکردمسالمؤدببسیارواحترامبااوومیکردندمراجعهسیاهپوستکنندهکنترلشخص
واردمتمامدرکهمیدادانجامراخودکنترل)اعتمادعدمبایاومچگیريقصدبهنهو(آرامش
.تندنداشخالفکارقصدخریدارانازهیچیکوبوددادهروياشتباهیکهموارهشده،مشاهده

جديراخودارککهسادهلباسیباوباهوشبودندسیاهپوستانیحراستنیروهاينیزدانشگاهدر
نیزسفیدپوستپلیسافرادگویاشدگفتهمابهکهبهطوري.مچگیريهدفبانهامامیگرفتند،

میباشندسفیدپوستصحنهپشتگردانندگانباالخصودارندوجود



یاکندلوغیابگویددروغسیاهپوستیاسفیدپوستشخصکهنکردممشاهدهرامورديهیچ•
درعلمیمراکزودانشگاههادرخصوصی،یمارستاندربمثالً(سفیدپوستمافوقین.بگیردژست
بههمهکهتعلاینبهاحتماالً(میکردندرفتارمهربانبسیارزیردستانبا)خریدمراکزوبانک

ودند،ب»اطواروادا«بدونوبیتکلفساده،رفتاريولباسهاباهمهو)میکردندعملضوابط
دربیشترمیکرامسایلوبرویمبعدفصلبهماآنکهازقبلماکشوردرحاکمفرهنگبرعکس

صحبتصلفایندرما.شودتکمیلفوقدرشدهارائهتصویرکهاستالزمنماییم،بررسیعمق
میکردندترعایراقوانینوهنجارهاشدهمشاهدهافرادکهگفتیموکردیمنظمونقشکارکرد،از
ازقبل18(ساعتحدوددرروزهاازیکیدرماوقتیاما.میایستادندقرمزچراغپشتهمهمثالًو

راغچکهچهارراهیکسردرمارانندهکهشدیممتوجه،میکردیمعبورراهچهاریکاز)مغرب
.نکردتوقفبود،قرمز

فرهنگ حاکم در کشور



دیگرندگانراندیدمکهبودنشدهتمامصحبتمهنوزاما.»بودقرمز«کهدادمتذکراوبهتعجببا•
بایاتومبیلدیگرجهتازبود،سبزماچراغکهبعديراهچهاردروکردندراکارهمیننیز

وقبلیرسفیکهآمدیادمآنجا.پذیرفترااورفتارناراحتیبدونمارانندهوآمدخالفسرعت
وجودنوبیجافریقايدرکهخطراتیدربارهجنوبیافریقايازدیگربازدیدکنندگانهمچنین

آنهااشینموشدهکشتهگرماسلحهباچهارراههاسردرانسانهاازچقدرکهمیکردندصحبتدارد،
کهشدممتوجهبهاینترتیب.بودتنهاوپیادهنبایدبعدبهغروبازیاوبودشدهبردهسرقتبه

میشدندعوضقواعدخورشیدغروبنزدیکیباوبودروزبهمربوطمنقبلیمشاهدات

گربازدیدکنندگان دی



ـ عوامل محدودکننده نظام اجتماعی افریقاي جنوبی3

نظاممحدودکنندهوتعیینکنندهعواملمیتوانجامعهاینوضعیتعمیقتربررسیبا•
:کردتقسیمبخش3بهراجنوبیافریقاياجتماعی

تفاوتهاوتضادها:آنپیامدوتاریخیزمینهـ1•
بودشدهتبدلنژاديتضادبهکهنژاديرابطهـ2•
عمیقنابرابريـ3•

آنهاتجزیهوگذارندمیتأثیرباهمآمیختهبهطوربلکهمجزاطوربهنهعواملاین
عناصراینعالوهبه.باشدعواملاینیکیکتشریحبرايونظريجنبهمیتواندفقط

باشندمیفرهنگیمسایلباآمیختههمواره



آنـ زمینه تاریخی و پیامد 1

درجنوبیايافریق:رفیعپورش.م(شدتشریحدیگرمقالهايدرجنوبیافریقايتاریخیزمینه•
هارائکوتاهگیرينتیجهوخالصهیککنونیوضعیتدركبراياینجادر.زمانگذر

:میشود
اجتماعیوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،نظرازسیاهان1994ازقبلجنوبیآفریقايجامعهدر

صورتبهراقدرتبرترياینمابهتردركبراي.بودندسفیدانزیرسلطه
معنیبهآنمخرجوبرتريمعنیبهآنصورتکهدهیممینشانریاضیدر»کسر«عالمت

.استبودنزیرسلطه

برتري قدرت





درتنخابانتیکبهخودموقعیتحفظوبینالمللیفشارهايکاهشبرايسفیدان1994سالدر•
باکهودباینآنهامحاسباتوامیداما.داشتندرأيحقاولینباربراينیزسیاهانآندرکهدادند

ودرآمدآبازغلطمحاسبهاین.آوردخواهنددستبهراآراءاکثریتسفیداناینوصف
بعدنتیجه،در.گرفتنددستدرراحکومتنتیجهدروکردندکسبراآراءمطلقاکثریتسیاهان

هنوزکهفیدانسبروآورندبهدستراسیاسیبرتريفوق،عواملبینازتوانستندسیاهان1994از
نمودتغییرزیرلشکبهفوقمعادلهترتیباینبه.کنندحکومتبرترند،کامالًدیگرهايزمینهدر





پذیرشمورداسیاسقانونقالبدرراسیاهانباخودروابطبتوانندکهاندبستهامیداینبهسفیدان•
خودیستیزشرایطمخصوصاًوامتیازاتحقوق،طریقاینازوتنظیمدموکراتیکابزارباوهمه

نتیجهکهدمیخورنچشمبهزیاديمتغیرهايوعواملمانظربهاما.نمایندتضمینراکشورایندر
تشریحبهالًذیکهکنندمیتهدیدجديطوربهرااهدافاینبهدستیابیوابزاراینبودنبخش

میپردازیمآن

ابزار دموکراتیک



دو جامعه مجزا: ـ رابطه نژادي2

شدهتفکیکمعهجایکدرماکهبودمحسوسکامالًجنوبی،افریقايبهعمیقترووسیعترنگاهبا•
(Divided Society)ردوقتی.داریمکاروسرجامعهیکدرجامعهدوبادیگرعبارتبهیا

باچینیايهدورگهبلوند،اماوزوزيموهايبایاآبیچشمانباهپوستسیاآنجادربودم،امریکا
سیاههاینکباجنوبیافریقايدراما.دیدمرانژاديهاياختالطدیگرانواعووزوزيیازردموهاي

اختالطایآمیزشنوعیکندرتبهمیکردند،زندگیتبارهاهنديوپوسترنگینوسفیدو
.شدمیمشاهدهنژادي

اختالط نژادي



مرديبازیباپوسترنگینزنیکباریکفقط،انسانهاازشدهمشاهدهمواردتمامدر•
.میرفتراهیاهسپسریککناردرفاصلهباکهسفیددختريباریکوشددیدهسفیدپوست

نامبود،ماندالنلسنمنشینیززمانیو(HSRC)رئیسدفترمدیرکهپرینسبریجیتخانمهمچنین
درآنوصفباکهبودآوردهبهدستسفیدپدريباتبارهنديمادريآمیزشازراخودغربی

برايدهعمانگیزهیکاینوبودشدهحذفسفیدپوستانصحنهدرحضورازآپارتهایددوران
بودانقالبدرويقويمشارکت

نلسن ماندال



ویداساتبینآنهم(علمیمراکزدروترافیکدرجزبه:بودمهمبسیاراینواینازفراتر•
چشمبههمازمجزاوشدهتفکیکبسیارنیزاجتماعیروابط)اداريکادرودانشمندان

تثناءاسباـسفیدانوسیاهانزندگیبخشهايتمامتقریباًوبیمارستانهامدارس،.میخورد
Houghton)دولتیمدرسهدر.بودندمجزاومتمایزهمازکمـبسیار School)شهردر

هبراخودبچههايسفیدان.بودندسیاهبقیهوسفیدنفر5آموزدانش544ازژوهانسبورگ،
میشوداشارهبعداًآنبهکهمیفرستادنددیگريمدارس



ودولتیبیمارستانیکهژوهانسبورگشهردر(Edenvale-Hospital)والادنبیمارستاندر•
بهسفیدانشهرهماندر(Netcare)»کرنت«خصوصیبیمارستاندروسیاهانبیشتربودعمومی
پرداختندمیخودمداواي



باشد،اشتهدوجودسفیداوسیاهانبینبیشترياجتماعیروابطمیرفتامیدکهدانشگاههادر•
شگاهدانآزادفضايدرسفیدپوستدانشجویانازجدامختلفگروههايدرسیاهدانشجویان

(Campus)کیکهشددیدهموردیکدرفقط.بودندنشستهنیمکتهایاچمنهارويبر
ومیشدراندهپیشبهعالقهباسفیدپوستدخترانتوسطچرخدارصندلیرويبرسیاهدانشجوي

.بودکنندهخوشحالمابرايمحبتاین

دانشجو300داًحدولذاوبودهارشتهبیشتربرايپیشنیازعنوانبهکهروانشناسیدرسکالسدر
بودکمنسبتاًشانتعدادکهسیاهدانشجویان،میشدتشکیلتاترآمفیدرومیکردندنامنویسیآندر

بودندمشاهدهقابلسفیدانعمومانیزورزشزمینهايدر.بودندنشستهسفیددانشجویانازجداعموماً

یدانسفروابط اجتماعی بیشتري بین سیاهان و 



بامیشدپخشانسیاهبرنامهتنهاشبکهسهیادودر.بودمتفاوتاینانتلویزیونیبرنامههايحتی•
.میدانستیمکشورهاردیگازماکهآنچنانسیاهپوستانمسایلبابیشوکمافریقایی،کامالًفرهنگی

واروپاردماکهبرنامههاییمانندسفیدپوستان،عالقهموردهايبرنامهشبکهتعدادهمیندرو
تماعی،اجاقتصادي،سیاسی،مسایلاروپاییمیدانیودوتنیس،مسابقات.میدیدیمامریکا

دواین.کتکنیوعمقورفتارفرهنگ،ازسطحهمانباغربی،کشورهايدرروزمطرح)فرهنگی
قابلقعیواشرایطخوبیبهومیدادندپوششرامتفاوتکامالًدنیايدوواقعدرهابرنامهازنوع

ارزشیامنظدوآندرکههستیدکشوريدرشماکهکردندمیمنعکسنیزرابیروندرمشاهده
رد(سومجهانواولجهانمتفاوت)کامالًجهاندوومتفاوتکامالًجامعهدومتفاوت،کامالً
.زیندمیهمکنار

رد شبکه برنامه هاي مو
نعالقه سفیدپوستا



قولبهوردندمیکزندگیمتفاوتدنیايدودرسیاهانوسفیدانکهمیشودمالحظهاینترتیببه•
.سومجهاندردیگريواولجهاندریکیپریتوریا،دانشگاهاز(Düvel)دیولپرفسورآقاي

این،داشتندنهمکاربهکاريواقعدرومیزیستندمتفاوتدنیايدودرنژاددواینکهحالعیندر
نظرزانه؟یاداردوجودعمیقخصومتیکگذشتهمانندآنهادروندرآیاکهاستمطرحسؤال

رابطهنوعازهنوزآنهاآیا1994ازبعدسیاهپوستانوضعیتبهبودبابدانیمکهبودمهمبسیارما
ماعیاجتگرایشتحقیقاتاساسبرروفمارلنخانمخیر؟یادارندنارضایتیاحساسنژادي

آورددستبهرازیرنتایج،پاسخگو5000بهنزدیکبا2003سالدرجنوبیافریقاي





کیبیشترسیاهانجانبازاست،شدهایجادسیاهانبراي1994ازبعدکهشرایطیبامیرسدنظربه•
احساسدپوستانسفیبیندراما.داردوجودسفیدوسیاهبینروابطاصالحبهنسبتمثبتاحساس

برداشتازتفاوتمسیاهانبارابطهازسفیدانبرداشتیعنی.میباشدنصفنصف،تقرنژاديرابطه
سلهاينبینآیندهدرنژاديرابطهکهامیداینمیدهند،نشانارقامدیگرطرفاز.استسیاهان

احساسنژاد،دوهرازساله16تا34افرادبیندر.نمیشودتأییدشد،خواهدبهترسفیدوسیاهجوان
ردههمیندرسیاهانبیندرو43%سفیدپوستانبیندر:استباالترسنینازبیشترنسبتبهمنفی
(میباشد11%سنی





از دو شبکه د در مشخص میشود که زندگی دو نژاد مختلف با آن زمینه تاریخی تضابه این ترتیب •
تضادها لکه به وجود نمی آورد، بروابط اجتماعی مجزا، نه فقط هیچ نوع روابط و پیوند مشترك را 

کنیمتوجه (  Lawler & Yoon 1998)زیرا اگر ما به تئوري الولر و یون . را افزایش میدهد





احساس،متقابلروابطاینپیدروداشتخواهندمتقابلروابطهمباروابطشبکهدرانسانها•
وهمبستگیاحساسموجبمثبتاحساساینکهآوردخواهندبهدستیکدیگربهنسبتمثبت
اجتماعیپیوندکیشرایطجنوبیافریقايآیندهبرايفوق،نکاتبهباتوجه.میگرددمتقابلتعهد
چشمبهماعیاجتتضادهايگسترشبرايبیشتريشرایطبرعکسوکمترنژاديگروهدوبراي

خوردمی

پیوند اجتماعی تضادهاي اجتماعی



نابرابري عمیق3ـ 3

،رفتاربت،صحطرزدرهمچنینبلکهقواره،وقداندازهشایدوپوسترنگدرفقطنهنژادمتغیر•
نظربههمسوپوسترنگونژادمتغیرباهمآنکهبعديمتغیر.میکندبروزتوانمنديوفرهنگ

ثروتعمیقرينابرابوتفاوتیعنیعاملایناما.استقشريپایگاهواقتصاديوضعیت،رسدمی
خصوصیاتبریتواندمکهشودگرفتهنظردرمستقلمتغیریکعنوانبهخودبایدسفیدوسیاهبین

.بگذاردتأثیرسیاهاندیگر

روتتفاوت و نابرابري عمیق ث



عنوانهبسپسوسنجیدهدرآمددربارهپرسشبامستقیمبهطورثروتودرآمدنابرابري•
جهانیسطحدرمقایسهقابلمقیاسیکهمیشودارائهGini-Coefficient)جینیضریب

1997سالدرجینیضریبکهمیشودمالحظهکشورهامقایسهومنابعبهمراجعهبا.است
24/4آلمان،30/2انگلستان(45/5)امریکابامقایسهدرکهاستبودهصدم60جنوبیافریقايدر

استبودهباالبسیار(صدم47تا45حدوددر)ایرانحتیو30/3ژاپن



موردبیشوکمجنوبیافریقايدراساسیمسئلهیکعنوانبهدرآمدزیادنابرابرياین•
SASASملیتحقیقنتایجاساسبرروبرتسبنیامینآقاي.میباشدمردمقبول با2003

اینجادرراوينتایجازبخشیماکهاست،پرداختهنابرابريبهنفر5000بهنزدیک
میآوریم



»خهستند؟نابرابرحدازبیشدرآمدهاجنوبیافریقايدرآیا«کهسؤالاینبراينابرابريوجود•
ذیالً راآنارقامماکهاستشدهاستخراجتصویريصورتبه»موافق«و»موافقبسیار«هايپاس
.کنندمیارائه

آیا در افریقاي جنوبی درآمدها بیش از حد نابرابر هستند؟: 2جدول  •





رابري در چنانکه مالحظه میشود اوالً علیاالصول اکثریت همه گروههاي نژادي قبول دارند که ناب•
در ( 53+29، =82) %ثانیاً این احساس وجود نابرابري در سفیدپوستان . افریقاي جنوبی زیاد است

ش از و در هندي تبارها که در واقع وضعشان نزدیک به سفیدان است، بی88%سیاهپوستان جمعاً  
ن وضعیت روبرتس همچنان نشان میدهد که ای. و این یک نکته بسیار مهم می باشد94)%همه است  

.از نظر مردم نسبت به قبل چگونه ارزیابی میشود



ایسه کنیم اگر بخواهیم وضعیت اقتصادي االن را با چند سال قبل مق«: 3سؤا ل: جدول 
؟هستندیا بدتر و یا همانطور مثل قبلشده اند فکر میکنید که موارد زیر بهتر 



کهمیشودظهمالح،بنابراین.استنشدهگرفتهنظردر»نکردهفرق«/»نمیدانم«پاسخهاي:تذکر•
نابرابري،كدرمنظوربه.استشدهبدتروضعیتکهبودهاندنظراینبرپاسخگویاناکثریت
استشدهبررسیگویه4بافقرازافرادذهنیاحساس



چهار گویه

درآمد من براي نیازهاي ما کافی . است1

یول . وسایل نداشتملباس و 2

تقاضاي . کردمکمک مالی از اقوام 3

قرض . گرفتم4



هبقیبرايواستشدهگرفتهنظردرمخالفتامخالفکامالًدرصدهاياولگویهبراي•
اندکردهاشارهآنبهکهکسانیدرصدگویهها





انواعتفاوتهاینانتیجه.دارندوجودفقیرافرادنیزسفیدانبیندرکهمیشودمالحظهفوقجدولدر•
به.میشودصمشخبهترهریکاهمیتشود،مقایسهنژاديتضادبااگرکهاستتضادونابرابري

استدادهاننشاولویتترتیببهزیرجدولدرراتضادهاانواعروبرتسبنیامینآقايمنظوراین





بعدونژاديضادتاولجنوبیافریقايدرشدهاحساستضادبیشترینکهشودمیمالحظهبنابراین•
استثروتتضاد

تضاد نژادي تضاد ثروت



مشاهده نابرابري

•
اینبهتردركبراي.ندهدخوانندهبهنابرابريازمحسوسیتصوراستممکنآماراین

.استالزمسیاهپوستانوسفیدپوستانوضعیتعینیمشاهدهنابرابري
حدوددر)بزرگوشیکویالییهايخانهدرثروتمندنشینهايمحلهدرسفیدان•

خاردارهايسیموارتفاعمتر5/2بهنزدیکدیوارهايبابیشتر،و(مترمربع2000تا1000
غربدرتنهاراآنماکهجنسیازاما(نظامیمناطقمانند)واپیچپیچالکتریکیمخصوص

.کردندمیزندگیبودیم،دیده



ماراتنشینسفیدپوسخاصمحلههايدرزیادبسیارتعداداینبازیباوبزرگویالهايازنوعاین•
نهامااشت،دوجودزیباییواندازهاینباهاییخانهچنیننیزامریکادر.بودیمندیدههمامریکادر
کامالً متضادحالتیا(contrast)تمایزیکناگهانبعدوشهریکدرزیادبسیارتعداداینبا

وسطمتوسطباال،طمتوسقشرتاثروتمندکمترتاثروتمندهايخانهازمتفاوتیدرجاتبلکهفقیر،
مشاهدهقابلتانسیاهپوسفقیرنشینهايمحلههمچنینوروانطوربهپایینقشروپایینمتوسطو

هرهايشدراما.دهندههشداروکنندهکنترلدستگاههايوخاردارسیمهمهاینبدونهمآنبود،
رنشینفقیمحلهوسفیدپوستانمجللهايخانهشدیدتمایزاینپریتوریاوژوهانسبورگ

بودچشمگیرسیاهپوستان



پیدایشبهکهآمدهبهوجودشرایطایندرمحدودينسبتاً تغییراتقدرت،انتقالو1994ازبعد•
حبیبدمآآقايمثالً.بودانجامیدهسیاهانوتبارهاهنديبیندرجدیدمتوسطقشروباالقشر

شهربهجنوبیافریقايبهقبلنسل5درخودگفتهبهمسلمانشوتبارهندياجدادکهمامیزبان
در)مامشاهدهازقبلسال13یعنی(انقالبازقبلدروبودندآمده)ناتالاستانشرق،در(دوربان
شنااستخراطاق،26حدودبابزرگویاليیکدرحاالمیکرد،زندگیآپارتهایدمحدودشرایط

قايآهمچنین.بودمشغولزندگیبهژوهانسبورگاطرافدرثروتمندنشینمنطقهايدر...و
DESMON)توتودسمون TUTU)ندفرایماندالنلسونکناردرکهپروتستانتاولاسقف
ویالییدر(SOWETO)»سوتو«سیاهپوستنشینانقالبیشهركدربود،دادهشکلراانقالب

میکردزندگیشیکبسیار

توتو



کیپشهردرجنوبیافریقايمجلسرسمیجلسهکه2007فوریه8و9روزدردیگرطرفاز•
ازبرخیمشاهدهامکانوبودیمآنجادراتفاقیبهطورنیزمابود،شدهتشکیلتاون

محدودتعداد(نمایندگاننژاديتوزیعوتعدادکناردر.آوردیمبهدسترامعرفها
رفتارمان،خودمجلسبامقایسهدرسیاهپوستنمایندگانمتینوآرامرفتار،)سفیدپوستان

.بودجالبنیزسیاهپوستانقشري



سیاهپوستاننمایندگازبرخیماکهآمدبهوجودامکاناینپریتوریابهبازگشتپروازهنگامدر•
سیاهلوارشکتبهعادتعدمواندامازبزرگترگاهشیک،لباسهاي.نماییممشاهدهنزدیکازرا

اینازکییپلنگیپوستکفشحتیخانمها،شدهگذاشتهنمایشبهجواهراتشیک،رسمی
انتقالوساتوبدرجمعیدستهوبلندهايقهقههباوصداباصحبتهاي(فرهنگیرفتاروخانمها
Firstدرنشستنالبتهبعدو)هواپیمابهدهنده Classبهراباالقشرطعمکردنمزه...وهواپیمادر

.کردمیمنعکسسیاهپوستان



بارخیبکهثروتمندسیاهپوستدانشجویانپریتوریادانشگاهدروژوهانسبورگشهردر•
بامغرورانه(cabriolet)تاشوسقفبابنزمرسدسیاBMWسپرتمدلآخریناتومبیلهاي

لمنازسووتوشهركدر.بودبرانگیزتوجهمیکردند،رانندگیجديودرهمکمیاخمهاي
قبلیمنزلجملهازباالمتوسطتاپایینمتوسطازبارزتفاوتهايباهمآنمتوسطقشرسیاهپوستان

ازقبلهاخانهاکثر.میشددیدهنیز1960دههاواخردرشدنزندانیازقبل(ماندالنلسون
.بودشدهساخته(Series)»سري«صورتبهسفیدپوستانتوسط1994



فسقوقرمزآجرينماییباطبقهیکویاليیکمربع،متر200حدوداً مساحتبهزمینیدر•
اینازبرخی.(خانهپشت)بیروندرتوالتوسالنوخواباطاقدوباسفال،شبهیاسفال

کردهنوسازيراخودهايخانهبودند،کردهرشداقتصادينظراز1994ازبعدکهسیاهپوستان
تداعیرااییامریکیااروپاییبااليمتوسطقشرخانهیکگاراژ،جلويدراتومبیلشانوبودند
میکر

یکایییک خانه قشر متوسط باالي اروپایی یا امر



نلسنکهیشهرک.شودتلقیخاصشرایطیکعنوانبهبایدسووتوانقالبیشهركشرایطاین•
پایدارقهجرمهمتريومیکردندزندگیآندرانقالباصلیرهبردوتوتودسموناسقفوماندال

شهركآندرآنهاززیاديتعدادشدنکشتهوآموزاندانششورشبا1976سالدرانقالب
.بودداربرخوربهتريات،شدندانقالبرهبرانوپرچمدارتوتودسمونوماندالسپسودادروي

بآبدونحتیامکاناتبدونعموماًماندهعقبشهرکهايوآبادهاحلبیدرسیاهاناکثراما
ازدورازحتیآنازعکسبرداريیاآنبهورودکهمیکردندزندگیشدهکشیلولهآشامیدنی

حاضرماسیاهپوسترانندهشهرکهاایندر.میشدارزیابیخطرناكالعادهفوقمارانندهجانب
منکهموارديدر.شدبکپایینبرداشتنعکسبرايرااتومبیلشیشهیاکندتوقفلحظهیکنبود

جسارت



آمادهغضبناكچهرهايباآنهامیشدند،متوجهسیاهپوستانومیگرفتمعکسومیکردم•
وسیاهپوستانمورددر»متوسط«و»باالقشر«مفاهیمازاستفاده.میرسیدندنظربهتندالعملعکس

باسیاهانمقایسهومرجعگروههايوانتظاراتزیرا.شودتلقییکسانهمیشهنمیتواندسفیدپوستان
.بودمتفاوتپایینومتوسطقشرهايدراقالًسفیدان



باانستمیتوامروزوبودآمدهبیرونذلتمنتهايازکهبودقشريسیاهپوستمتوسطقشر•
بودانسیاهفرهنگبامنطبقکهراخودجدیدمصرفینیازهايوزندگیتوجهقابلدرآمدي

احتماالً 2007شرایطدرمرفهایرانیانمانظرازاستممکنزندگیاینکههرچندنماید،ارضاء
)اسماعیلامنبه(ایرانسفارتسیاهپوسترانندههايازیکیمثالعنوانبه.شودتلقیفقیرانه
آموزشبرايرند950ومنزلکرایهرندRand=1)1450$7(رند3200درآمدباماهیانه

هیانهما(خانمشدرآمدتوسطبرسد،کماستممکنمانظربهکهمبلغاین.میدادفرزندش3
یشدمجبران)رند2000



گروهبانیهدرجبازنسیاهپوستپلیسیکدرآمدژوهانسبورگشهردرهیلبروپلیسمرکزدر•
قابلمدراما.بودراضیخودزندگیشرایطوحقوقازجواننسبتاًزنآنوبودرند2500ماهیانه
بهشاید(یرسیدمنظربهراضیکمتربیشتر،درآمدوصفبا(اسماعیل)سفارتسیاهپوستراننده
خوشتیپ،سفیدپوسترانندهیکهمچنین).خودمقایسهوایرانسفارتغنیشرایطمشاهدهعلت

یکمانندنظرهرازکه(Paul)پاولنامبهتاونکیپشهردر(Lodge)لژهتلازباهوشبسیارو
The)»خوبآرزويدماغه«بهراماوبودپیشرفتهانگلیسییاآلمانی Cape of Good

Hope)گرفتمیکاراضافهرند1500+رند3500ماهیانه،برد.



بانیزاوخانموپرداختمیرند1300ماهیانهکودکستاندرفرزندش2ازهریکآموزشبراياو•
اسیسیوضعیتازباهوشوفعالجوانایناما.میکردکمکخانوارهزینهبهمشابهدرآمدي

تالشزیادزمانوانرژيباداردهرچندکهکردمیاحساسومیرسیدنظربهناراضیبسیارکشور
.گذراندمیراسختیشرایطامامیکند،

نارضایتی از وضع سیاسی



ـ پیامد نابرابري4

ارزیابیاگر·میشودارزیابیمتفاوتهايگونهبهافرادذهنیاحساسبهنسبتمعموالًنابرابري•
تغییردر،دارندانتظارخودحکومتازکنند،نارضایتیاحساسنابرابريازمردموباشدمنفی

اقداماتبهخودمردمنباشد،کافیوضعیتبهبودبرايدولتکوششاگروبکوشدوضعیت
مردمظاراتانتوارزیابیبررسیبهابتداماذیالًلذا.میآورندرويخودشرایطجبرانبرايفردي

کنیممیبررسیجنوبیافریقايدررانابرابريپیامدهايسپسومیپردازیم

احساس ذهنی: نابرابري



ـ ارزیابی و انتظارات34ـ  •
ارزیابی نابرابري•
نسبت به را به منظور ارزیابی نابرابري آقاي روبرتس میزان رضایت از بخشهاي مختلف زندگی•

:قشرهاي مختلف بررسی کرده است



طیف میانگین نمره بر اساس یک (رضایت ذهنی از بخشهاي مختلف 6: جدول 



رضایتی،زندگازرضایتمورددرجنوبیافریقايکشورکلدراستپیداجدولاینازچنانکه•
وجودتوجهیلقابتفاوتسفیدپوستانوسیاهپوستانبینمسکنازرضایتباالخصودرآمداز

قشرهايبهتنسبارقامهمینوقتیاما.راضیترندخودشرایطازاالصولعلیسفیدپوستانودارد
.شوندمیمتفاوتنتایجمیشود،تفکیکفقیرومرفه

رضایت از مسکن





طوربهسیاهانباسهمقایدرثروتمندچهوفقیرچهسفیدپوستاناوالًکهمیشودمالحظهبهاینترتیب•
سیاهانهکاستآنمهمبسیارنکتهاما.دارندخودوضعیتازبیشتريرضایتاحساسنسبی

دیگرعبارتبهارنددبهتريوضعیتفقیرسیاهانباالخصوسیاهپوستانبقیهبهنسبتثروتمند
سفیدپوستمشابهايگروههبینفاصلهازبیشترخیلیفقیرسیاهانتاثروتمندسیاهانبینفاصله
جامعهاساساوالًکهاستاینآنبیشترمفهوماما.مینمایدبدیهیامریکایناولنگاهدر.است

.استابرابرينپذیرشباداريسرمایهنظامیکبرمبتنیهمچنانانقالبازبعدجنوبیافریقاي
روندمینیزدهرسیدورانبهتازهسیاهپوستانشدخواهددادهنشانبعداًچنانکهاساسهمینبرثانیاً

رفاهدرهکرداستفادهموهباتازگرفتهقرارآنرأسدرخودوبسازندراطبقاتینظامیکتا
بمانندورغوطهخودفقردرهمچنانفقیرقشروباشند

رغوطه ور در فق صله بین گروههاي مشابه فاصله بین سیاهان ثروتمند تا سیاهان فقیر خیلی بیشتر از فا
.سفیدپوست است



انتظارات



دولتکهاولرسطدو.میکنندتعیینجنوبیافریقايآیندهبرايراریلهامهمترینجدولاینارقام•
توافقموردگرچه،دکنفراهمشغلیامکاناتشهروندانبرايوبگیردعهدهبهبیشترمسئولیتباید
حتیویدانسفباسیاهانانتظاراتبینفاحشتفاوتبعديگویهسهدرامامیباشد،نژادهاهمه

.بگیرندانسفیدازراوسیعکشاورزيايزمینهکهمیخواهندسیاهان.میشودمشخصهندیتبارها
داشتهنکارتوانمنديکههرچندباشند،مقدمهمیشهاستخدامدراوالًسیاهانکهمیخواهندآنها

راخصوصیشبخقراردادبستنامتیازثالثاً.گیرندقرارمدیریتهاوسازمانهارأسدرثانیاً.باشند
جنوبیيافریقاآیندهلمسایترینحساساینو.ندهندهممالیاتآنبرمضافوباشندداشته
بینتضادرايبجدیديپایههايومیرسندنظربهناگوارودشوارآنپیامدهايپیشبینیکهاست

نمایدمیپیریزيرانژادها



ـ انحرافات و تبهکاري3ـ  2•
اقتصاديودرکیاسریعرشدنظیرمختلفشرایطپیدروقتیکهمیدانیمدورکهایمتئورياز•

واقتصادينظامزیرا.نیستممکنگذشتهروالبهزندگیمیخورد،همبهنیازهاوتولیدساختار
گذشتهنظامآنهکقواعدينتیجهدر.پایینطرفبهیاباالطرفبهیامیکندسریعتغییراجتماعی

ایترععدمتدریجبهومیدهنددستازراخودکارکردجدیدشرایطدرمیکردند،تنظیمرا
.شودمیشروعآنومیوهنجارها

عدم رعایت هنجارها و آنومی



یعنیجدیدارزشهايمردمبهاگرکهمیکندتکمیلاینطورراتئوريایننیزمرتون•
اماآید،بهوجودنیازاحساسطریقاینازآنهادروشوددادهنمایشجدیدارزشباکاالهاي
اقدامازهانیآنارضايبرايغیرمجازوبیراههطرقازنیازمندمردمباشد،بستهنیازارضاءراههاي
میکنند

رابرت مرتون



.استشدهفراهم1994قدرتانتقالازبعدجنوبیافریقايسیاهپوستانبرايشرایطاین•
در1994قدرتانتقالازقبلکهدادهاندنشانهمکارانشوهولیآن،برمضاف

سیاستازجزییوزیادآنومیوتبهکاريفساد،،سیاهپوستان(Township)شهرکهاي
تهايمهاجرکهنویسندمیآنهاهمچنین.استبودهسیاهانمورددرسفیدپوستانآپارتهاید
آنومیوتبهکارياینبهوبودهزیادشهرکهااینبههمجوارکشورهايازغیرمجاز

Holley).دامن et al .استزدهمی((1999

مهاجرتهاي
هغیرمجاز از کشورهاي همجوار به این شهرکها زیاد بود



ازعدهايوشدهاندجنوبیافریقايجامعهواردفرهنگاینباسیاهاناینکنیدتصوربایدحاال•
وموکراسیدطریقازکهبودندبستهامیداینبهسفیدانوگرفتهانددستدرراحکومتآنها

نظربهوتمتفاآرزواینباواقعیاتاما.داشتهمکناردرمسالمتآمیززندگییکبتوانقانون
ازوبیجنافریقايدرزندانیانتعدادکهاستدادهنشاننیلسنـسلوثژولخانمیا.میرسند
درکههرچنداستیافتهافزایش2004سالدرنفر186468به1995سالدرنفر111090

Sloth-Nielsen)(استداشتهوجودکاهشیک2005 2007: دستبههايجرمدرصد385
استبودهزیرشرحبهزندانیاناینازآمده•





یاهارراههاچسردرافرادکشتنافراد،بهحملهیعنیتهاجمیجرمهايمیشودمالحظهکهبهطوري•
همچنین.استهیافتافزایشسفیدپوستزنانبهتجاوزواموالشانوماشینگرفتنومنزلشاندر

Devey)دهندمیگزارشزیرزمینیاقتصاددربارههمکارانشودويریچاردآقاي et al
2006: 223ff))



Cock)(کوكژاکلینخانم یساعتبمبیکرويبرجنوبیافریقاي«کهمیکندنقل2006
دسمونداعظمفاسقدارد،تأکیدنکتهاینبرکهافراديازیکی»استنشستهبیانسجامیوفقراز

Desmond)(توتو Tutuازیکییجنوبافریقايانقالبپیدایشدرکهاستسیاهپوستیاسقف
مینویسدکوكخانم(Cock,2006:333).استداشتهرااصلینقشهاي



غیر)داریممجوزبااسلحه(3737676)میلیون3ازبیشما.استمسلحسنگینیطوربهماجامعه•
یعنیما،مسلحنیروهايکهاستاسلحههاییمجموعهبرابر6اینو(مجوزبدونهاياسلحهاز

شدهصادرمجوزهايتعداد1994سالدر«.میباشد567000تعداشانکهدارند...وارتشوپلیس
هبورسید(استشدهاضافهقبلیتعدادبهکه)عدد150928به1995سالدروبودعدد236033

ی،رسممجوزتعداداینکناردر.استشدهصادرمجوزازجدیديتعدادسالههرترتیباین
»میزندتخمینمیلیونیکتا500000بینراغیرمجازهاياسلحهتعدادامنیتوزارت



جمعاً 1994سالدر.داشتافزایشدرصد22مسلحانهتبهکاري1999تا1994سالهايبین«•
سالازقتلهاتعدادگرچه.استبودهگرماسلحهباآنازمورد11134کهدادرويقتل26832

سالدردرصد41ازوداشتهافزایشگرماسلحهباقتلهايامااست،داشتهکاهشبعدبه1994
.استرسیده2000سالدردرصد49به1994



Cock).سالدرمورد88178کهیافتهافزایشنیزمسلحانهدزدیهاينیزطریقهمینبه• 2006:
334 سالدرنفر19824به1994سالدرنفر26877ازقاتلینتعدادگرچه2000استشدهثبت(

نفر54روزهردرجنوبیافریقايدرهنوزکهاستمعنیآنبهایناما.استیافتهکاهش2003
:Cock).(میشدندکشتهگرماسلحهبانفرروزانه312000سالدرتعدادایناز.میشوندکشته

2006: 334 مگصاحبانشانکهتعداديیاوشدهدزدیدهاسلحههايتعداد2001سالدرتنها·
عدد64ازبیشروزانهیعنیاست،بودهعدد23519جمعابودند،دادهاطالعپلیسبهبعدوکرده



دردآپارتهایرژیم»بیثباتیتولیدسیاست«محصولغیرقانونیاسلحههاياینازهزاران•
شورهاییککردنثباتبیبرايآپارتهایدرژیمکهمعنیاینبه.میباشددیگرکشورهاي

ردکمیتوزیعکشورهاآنمخالفینبیندرسبکاسلحههاي...وموزامبیکآنگوالمانند
.(Cock 2006: کشورهايمهمترینازیکیهنوزجنوبیافریقايدیگرطرفاز((335

Cock).صادرکنندوتولیدکننده 2006: استاسلحه(335



میکند،فرسجنوبیافریقايبههرکسکهاستهولناکیواقعیتیکاین•
همهکمیرسدنظربه.استآنخطردرشدیداًاقالًنشود،آندچارخوداگر

واندیکردهعادتخطرناكواقعیتاینبهپلیسهمومسئوالنهممردم،
غروبازچراکهمیشودروشنحاال.میدانندروزمرهزندگیازيجزراآن
ازکسیچرا،نمیکندتوقفقرمزچراغمقابلدرچهارراههاسرکسیبعدبه

درشبیکیتاردرسفیدپوستانازکسیونمیکندپیادهرويبعدبهغروب
یطمحهروروديدربچراکهمیشودمشخصحاال.نمیشودپیداخیابانها

کنترلیویدیویدوربینهايباوبستهاندایمنینردههايبارارسمیکاري
وبرقیايخاردارهسیمانواعباخانههافقطنهکهفهمیدمیشودحاال.میکنند

بیمارانلمحبهورودخصوصیبیمارستانهايدرومیشوندکنترلدوربینها
دربکنارردتلفنشبیهکلیديرويبررمزشمارهکردنواردبا)ثروتمند(

.گیردمیانجام



بریژیتمخان.میشوندکنترلدیگرسیستمهايانواعودوربینهاوهانردهبانیزهامدرسهحتی•
خانهبهايدهعکنیم،سفرجنوبیافریقايبهبودقرارماکهروزيهماندرکهدادگزارشپرینس

اتومبیلختانهخوشبکهبودنددزدیدهرااوشوهریا/وپسرواتومبیلکرده،حملهتاونکیپدرآنها
خبربودیمیجنوبافریقايدرماکهزمانیدر.بودندنرساندآسیبیاوشوهروفرزندبهامابردهرا

بسیارفاقیاتاینوبودمزارعشاندرسفیدپوستکشاورزانخانوادههامستمررساندنقتلبهداغ،
میباشدبینیپیشقابلسختیبهآنپیامدکهاستهولناك



نتیجه گیريـ 4

یکازسیاهوفقیرجامعهیکازمتشکلشدهتفکیککشوریکجنوبیافریقايجامعه
فریقايادرنابرابريونژاديتضاد.میباشددیگرطرفازسفیدوثروتمندجامعهیکوطرف

اورزانکشکشتنتبهکاري،آنهولناكپیامدهايازیکیکهداردوجودشدتبههنوزجنوبی
بهموفقچندانوضعیتاینکنترلدرنیزحکومت.استسفیدپوستزنانبهتجاوزوسفید

خواستههايمشروعورسمیبهطورقوانینوضعبامیخواهدطرفیکاز.نمیرسدنظر
Walker).ش.م(بخشدتحققسفیداناززمینگرفتندرراسیاهان 2006: 67ffروشیباو

Southallهنگامدر) 2006:175ff . Blackشم. empowerment) تقویت«نامبه»
.بدهدسیاهانبهبیشتريامتیازاتباشدموظفشرکتیهرمؤسسات،تأسیسیااستخدامسیاهان



اینهنتیجدرزیرا.داردپیدررادیگريناگوارپیامدهايخودکهاسترودوايسکهایناما•
اینهنتیجکهاستروشنومیگیرندقراراموررأسدرسیاهانوحذفسفیدانامتیازبندي

پیدرراسیاهدهندگانرأيخشنوديموقتاًکهاستدولتکاراییآمدنپایینهمانکار
میانجامدحکومتوجامعهشدنمتالشیبهمدتمیاندرامادارد،


