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ایؽُی«اؼبیاتاقلیت»ـااٍلیيباـؼٍلَق ٍگتااـیؼـتتاا «تافکاا:باِ
پفٍبلواتیکا :
وَیاؼبیاتاقلیت»()1975هٙفشتفؼًؽ.ؼـٍاقٌٟاایؽبتاَاىگفاتایايتتاا 
هطَّلاٍجّوکاـیؼلَقٍگتاـیاوت.آًْاؼـایيبػًٌااغُّااییـابافای
اؼبیاتاقلیتبفهیٌواـًؽتِؼـایيگفتگَبِهََٔٞاِالیبطامهااباؽلٌاؽُ
اوت.و١یهابفآىبَؼتاهفاّیویهاًٌؽقباىِاتثفیات،قبااىاقلیات،قبااىباَهی،
قلوفٍقؼائی،قلوفٍیابی،بیاىخو١ی،ویاویبَؼىاؼبیاتاقلیتـابِبطامؼـقبااى
فاـویٍاؼبیاتفاـویبکٍاًین.بػً«اؼبیاتاقلیتزیىت؟»ؼلاَقٍگتااـیؼـ
وال1374ؼـتتا وفگٍتگیًٍاًِّا(ًوًَِّاایًداؽپىاتهاؽـى گاكیًٌٍ
ٍیفایًهاًیضدیدی)باتفخوِیبابکاضوؽیبِفاـویتفخوٌِاؽ.هاتياِالی
ایيتتا ّنؼٍؼِّب١ؽیٌ١یؼـواال1392تدفیبااباِِاَـتّوكهااىبااؼٍ
تفخوِبِؼوتغَاًٌؽُیفاـویقباىـویؽ.هاتيضأافاٍلایيبػاًاقولىالِ
هباضثاتپیفاهَىهىالِی«اقلیت»اوتتِضَلگفتٍگَییهیاىففّاؼضیاؽـی
گَـاىًَ،یىٌؽٍُپمٍٍّگف وویفاـٌیؽپَـًَ،یىٌؽٍُهتافخنٍ،فأالهطواَؼ،
هتفخنٍهطدقاؼبیاتفاـویٌکلگففتِ.ؼـٍاقٟایيگفتٍگَیوًَِیىاٌؽُی
تُفؼبِقباى«فاـوی»اوت .
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ٍضؽیمّای بىیاـی ّىت.باِ غاَبی

وویفاـٌیؽپَـ:پیفاهَى اؼبیات اقلیت ضفف
هىالِی"اقلیت"ِففا بفوفِت١ؽاؼ توتفًیىت.بلکِ ففایٌؽ تب١ایٓ

آگاُ ّىتین تِ
هفاتبّاا ٍ وااغتاـّای

٠ؽُی غاَ ،بیٍتف هفبَٖ بِ ولىلِ
ٍبِ ضاٌیِ ـاًؽىِ یک 
ضالتفخیصهیؼّناقّوایيابتاؽاباؽٍىّایر

اختوا٠ی ،ففٌّگی ٍ ویاوی اوت.
هدؽهااِایبااِایاايپفوااًاِاالیبکاافؼاقینتااِ"اؼبیاااتاقلیاات"( Minor

)literature/littérature mineureؼـهَق١یتقباًیٍقیىتیهازگًٌَِکلهایگیافؼ؟
آیااؼبیاتاقلیتِففااؼبیاتیاوتتِبفاییکاقلیتغاَ،باقبااىّوااىاقلیات
غاَهیًَیىؽ؟یاهیتَاًؽباقًواییتٌٌؽُیٍٔا١یتتلّایٍففاّاَیتیباٌاؽ؟یاا
ّفؼٍ؟بِزِهٌ١ا؟

فألهطوَؼ:اقًٝفهياؼبیاتاقلیتضَٕـٍهفَْمغَؼيـاؼـبفابفزیكیباِ
آٍـؼتِّواىاؼبیاتاتثفیتاوتباِّوایيؼلیالقبالاقایايتاِباِ

ؼوتهی
قٍایایهىألِاؼبیاتاقلیتبکفؼاقم،القمهیؼاًنباِایايهىاالِبکافؼاقمتاٍِاق١اا

ؼـكهااقاؼبیاتاتثفیتٍهفَْماِلیآىزیىات.قیافایکایاقهىاائلیتاِؼـ
تٌؽا٠تداؼبِایيهَٔاَٞ

یاٍلؾّيـاؼــابِٙبااؼبیاتاتثفیتهٌطففهی

ٍّلِ
اوتتِاؼبیاتاتثفیتاؼبیاتیاوتتاِؼاـاییاکاتثفیاتقبااًیهٙلاقاوات 

تٌٌؽُاوات،زاَىقبااىاتثفیاتیااقبااى
ایهٌطفف 


زٌیيٌیَُ
ؼـكهََٔٞبِ

ـوویقباًیاوتتاِگفتوااىقاؽـتؼـؼٍـُایتااـیػیآىـاتباؽیلباِقبااى
اتثفیتٍ،اؼیباىـاًازااـباِتااـگیفیایايقبااىبافایغلاقآدااـاؼبایغاَیً
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قباىفاـویتِاالىؼـایافاىباٌِ٠اَاىقبااىاتثفیاتٌاٌاغتِ

اوت،اگفًِ

تفؼُ
ٌؽُاوتٍباایيًدا اؼبیاتفاـویـاًیكبؽلبِیکاؼبیاتاتثفیتتافؼُاوات،
ّنزٌیياوت،البتِایيهََٔٞتٌْاباِهىاألِ

غَؼقباىاقلیتبَؼُاوت.اهفٍقُ

ٌَؼبلکِتفخواِیآدااـاؼبایباِقبااًی

آففیًٌآداـاؼبیبِایيقباىهطؽٍؼًوی

اوت.بفایًوًَِهتفخوااىآدااـاؼبای


ًاپؿیفبؽلتفؼُ
فاـویـاًیكبِاهفیاختٌا 

اهفٍقُبِقباىاؼبیاتاتثفیتباؽلٌاؽُاوات،

تٌٌؽتِ

ًازاـبِقباًیـخَٞهی

بِ

ضتیبٕ١یاقهتفخوااىایفاًایتاِهتاَىتسوایکٍقافٍىٍواٙیـاتفخواِ
بتَاًٌؽقباًیبفایتفخوِآداـغَؼپیؽاتٌٌؽ،قباًیؼـغَـقبااى

تٌٌؽبفایایٌکِ

هی
قباىفاـویًٌَتٌِاؽُاوات.

ؼـَ٘لتاـیعبِ

ٌؽتِ
هبؽاء،بِآداـیـخَٞهیتٌ 

بًِٝفهي،اؼبیاتـاًویتَاىؼاـایغاواتگاّیقبااًیٍتااـیػیفافْتافؼتاِ

یآداـاؼبیبِآىـخَٞتٌاؽ.اهااؼـفلىافِایايهَٔاَٞفاف 

هتفخنیاًَیىٌؽُ
تٌؽًٍَیىٌؽٍُهتفخنهفاّینـاؼـبفابفگفتٍگَباهاتيّاایفلىافیؼیگاف

هی
تٌؽٌَ.پٌْاٍـؼـخاییتىاًیـاتِقباىالتیيٍیًَاًیًوایؼاًٌاؽ٠اَام

٠فِٔهی

تٌؽ.غبایيهََٔٞاقلطاٚهفَْمپفؼاقیٍتااـیعتفکافؼـباف تاِ

غٙا هی
تاـیػیپیَوتِؼاـؼهیتَاًؽِؽ تٌؽقیفافلىفِؼاـایتااـیعٍهٌٍااءهفْاَهی

تَاىگىىتًاپؿیفًاهیاؽ،زاَىّاف


اـتیؼیگفویفتاـیػیتفکفـاهی
اوتٍبِ٠ب

هفَْمیاهکتبفلىفیپیؽایًغَؼـاؼـًدؽًٍفییاؼـّوػَاًیبافلىافِقبال
ؼوتهیآٍـؼ.ؼـایفاىاهفٍقگفتواىقؽـتبفایقباىفاـوییاکهىایف

اقغَؼبِ

اوتٍـخَٞبِتوااهی

ات١ییيتفؼُ

اـخا٠یـاؼــابِٙبااؼبیات اتالیفیاتف 
خوِ

قباىاؼبیاتتسویک،قباىتَزِباقاـٍقباىافىااًِّاا

خَاًبقباىفاـوی،اقخولِ

ّاـا،ؼـبفابفغالداىآداـاؼبیگؿاٌتِاوت.ؼـزٌیئٍ١یتیاواتتاِ

ٍاوَٙـُ
غَؼتبؽیلبِاؼبیاتاقلیاتهایٌاَؼٍ.

اؼبیاتؼیگفاقَامٍهللهدینایفاىغَؼبِ
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اقلیتبَؼىایياؼبیاتـبٙیبِاقلیتقباًیآىًاؽاـؼّ،افزٌاؽتاِ

ایٌداوتتِ

ّایاؼبیاتاقلیتًیكهفبَٖبِقبااىاوات.اؼبیااتاقلیاتاقلطااٚ

یکیاقٍیمگی
قباًیًویغَاّؽؼاـایّیرتْ١ؽیباٌاؽٍّاؽفآىتْ١اؽقؼاییاققبااىاؼبیاات
تَاًینبِاؼبیاتخْاىّنـخَٞتٌین،اٍلایيتااـی

ؼـایيقهیٌِهی

اتثفیتاوت.
ّایاوتاؼیبَؼتِغیلای

تِتافکابفایغلقآداـياًدامؼاؼتٌاـگؿاٌتيًٌَتِ

گَتِبفایًٌَتيآدااـيباِتااـبافؼُ
ّنبفایاٍاضتفامقائلبَؼ(قباىآلواًیتِ 

اوت).قیفابِگفتِیغَؼِتافکاا،قبااىآلوااًییْاَؼیّاایزاکتَاًااییبىایاـ

بیٍتفیبفایتاـاؼبیاتؼاٌتِاوت.بِّویيؼلیلتافکاقباىگَتاٍِقبااىاؼاـی

آلواىـاـّاهیتٌؽٍقباىآلواًیپفاگـااًتػا هیتٌؽتاؼـؼلاؼبیااتاتثفیات
اتٌَىبِیکیاقزْفُّایباكـگخْااًی

ؼیگفیتِ

قلوفٍقؼاییبفوؽًَ.یىٌؽُ

بِ

1
تبؽیلٌؽٍُؼـایفاىٌَّقًاٌاٌاغتِهاًاؽُاواتآّااـٍىآپلیفلیاؽاوات .اٍؼـ

اییَْؼیؼـبَتیفیٌاؼــٍهاًیبِؼًیاهیآیؽ.قبااىاٍقبااىآلوااًیاوات.

غاًَاؼُ
تٌؽتِیَْؼیاىاـٍپابطفاًایتافیئٍا١یتقًاؽگاًی

آّاـٍىؼـؼٍـُایقًؽگیهی
ـاتدفبِهیتٌٌؽ.اٍتٍتاـیَْؼیاىٍاـؼٍگاُّاایهافگـاباازٍاواىغاَؼ

غَؼ
هیبیٌؽٍقًؽگیؼـلبِیهفگـاًیكتدفباِهایتٌاؽ ضتایغبافتٍاتٌِاؽى
هاؼـيبِگًٌَهیـوؽ.ؼـخاییهیگَیؽ«:گفزاِهافگهااؼـمـاًؽیاؽماهاا

یهافگیَْؼیااىـا
تٌْاییٍففیاؼآغفيـاٌٌیؽم».قباىآلواًیًویتَاًؽتدفباِ 
ـابِقباًیباقگَتٌاؽتاِاقتافن
غَاّؽفاخ ِ١

ؼـاؼبیاتبفایاٍباقگَتٌؽ.اًٍوی
ّویيؼلیلٌفٍٞبِیااؼگیفی

لفقؼبِ

یآًْاًیكؼـتٌْاییغَیًبِغَؼهی

وایِ
تٌؽٍتاآغفقًؽگیًّویٍِتابَنففاهاَيتافؼىقبااى٠بافی

قباى٠بفیهی
ـّایًًویتٌؽ.اٍبفّفتفتیبقباى٠بفیـایاؼهیگیفؼٍ،تدفبِّاایغاَؼـااق
Appelfeld1Aharon
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٘فیقایيقبااىباِتدفباِایفافاٌػّایباؽلهایتٌاؽٍـهااىّاایً،ضتای
اتَبیَگفافیتفیيـهااًًیٌ١ایوفگؿٌاتیاکقًاؽگی،2باقگَتٌٌاؽُیٍٔا١یت

یَْؼیاىاـٍپاییؼـآوتاًِخٌگخْاًیؼٍماوت.

یؼلَقّوؽلیؼاـمتِاؼبیاتاقلیت،اؼبیاتیاوات

ؼـایٌداوتتِهيباایيگفتِ

تِتاـتفؼویاویؼاـؼ.اؼبیااتیتاِهایغَاّاؽٌاکافی٠ویاقـاؼـؼلاؼبیاات
اتثفیتبیٌؽاقؼّ.وسٌیياؼبیاتاقلیتیکتااـتفؼخو١ایـاؼاـؼیٌ١ایًوایٌاؽُ
گفٍُیااقلیتیاوتتِاق٘فیققباىباِبیافٍىـاًاؽٌُاؽُاوات.اؼبیااتاقلیات

3
بِاٍتطویالتافؼُاًاؽ.
غَاّؽغَؼـااقؼوتاـقيّاییـّاواقؼتِاـباباى  

هی
قؽـتبِهٌ١اایًیساِایآىاوات.

یهَٙ١فبِ

هاٌیيهطفكاؼبیاتاقلیتاـاؼُ
اـاؼُیِآففیٌٍگفیتِ٘یآىیکاقلیتاختوا٠ییاآییٌییاقباًیو١یؼاـًاؽباا
غلقآداـاؼبیتىلٗتاهلبفقلوفٍقیىتی ااختواا٠یٍؼـًٍایغاَؼباِؼوات
آٍـًؽٍغَؼـااققباىاؼبیاتاتثفیتیآقاؼتٌٌاؽتاِخكئایاققبااىبَـٍتفاوایٍ
ّویيؼلیلاؼبیاتاقلیتبِؼًبالایيًیىاتتاِ

اوتبِ

لٍـًالیىنٍتداـتٌؽُ

غَؼبِاؼبیاتاتثفیتتبؽیلٌاَؼ.بلکاِهایغَاّاؽباِابكاـّااییبااقگفؼؼتاِ

هیتَاًٌؽهْنتفیيابكاـّایهوکيبفایتثبیاتتٍاػُاؼبایآىباٌاٌؽٍباِآى
اِالتبػٍاٌؽ.اؼبیااتاقلیاتاگفزاِؼـؼاغالیاکهافقخففافیااییٍویاوای
هٍػٍُه١یيَْٜـهیتٌؽ،اهااق٘فیقتفخوِ،ایياهکااىـاؼاـؼتاِباِیاک
فیگَـخْاًیتبؽیلٌَؼ .


Histoire d'une vie
DesMaitres
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.هیؼاًایناؼبیاات
ففّاؼ.ش.گَـاى:غب،ایيپفوٍیهکفـاهاّوَاـُٔفٍـیاوت 
اقلیتاقًٝفؼلَقٍگتاـیٍاخؽایيوٍِیمگیاوت  
یک-اقاؼبیاتاتثفیتقلوفٍقؼایایهایتٌاؽ،ضاٌایِهطاَـاوات.قیىاتباَم
هیقًؽٍآىـاهایتااٍؼً.اِ
هیگیفؼٍبِؼـٍىاؼبیاتاتثفیتًدب 
اقلیتّاـاؼـبف 
ؼـهدامباوتاىٌٌانتِّوسَىیکهَي .
ؼٍ٘-بی١تویاویؼاـؼٍّفزیكیـابِهثابِیاهفویاویبِغَؼ هایغَاًاؽ.
هٌف١لًٍٝاـُگفًیىت.بایؽبِتاـیبیایؽًِایٌکِِففاًٝامؼاللاتّااـاتدَیات
ؼالّاٍهؽلَلّاـاففبِتف.ؼــهاىّاایتافکااً،وااؼگفاییّاا،اوات١اـُّااٍ
تٌؽٍ 
هیپاٌؽ.بؿـقباىاٍؼـًكؼیکتافیيوااضاتخْااىهااؼی
ًٝامّایؼاللتیاقّن  
هیٌَؼ٠ٍ.دیبایٌکِایيقباىهَخاؽًاَ٠یًیافٍیاواَٙـُایٍ
غَؼاٍافٍاًؽُ 
هیٌَؼتِؼیگفًِاقؼـٍىهتَىهدؽنٍآییيقباال بلکِاقتَلیاؽاؼبیاات
باٌ٘ی  
هیتَاًؽؼـیکیاقیاؼؼاٌتّایـٍقاًِايغٙا باِتىای
هیگیفؼ.پهاٍ 
ًٍأت 
ًویغَـًؽ" .
تِؼٍوتؼاـؼبٌَیىؽِ":فطاتتتا ّایهدؽنؼـبفابفهيتکاى 
وِ-اؼبیاتاقلیتٍاخؽبیاًیخو١ای()Collective Enunciationاواتباِگًَاِای
تِضتیـٍایتّایففؼیؼـآىوفی١اباِاهافخو١ایهتّال هایٌاَؼ.تااـتفؼ
اتَپیاییؼاـؼٍؼـٍىهاًؽگاـاوت.اقّویيـٍـاّیبِاًدس هایگٍاایؽ.اًدسبای
ؼـؼـٍىقباىتِّواًااًدس بفٍىاققباىًیكّىت.تاـًَیىاٌؽُؼـایايخااباِ
تاـاًؽاغتيهاٌیيبیاىخو١یاوت.تاـِولیيٍبکتٍلَتلكیاَؼـقبااىففاًىاِ،
تاـٍِالتٍیتويٍ،یفخیٌیاٍٍلفٍخیواكخاَیهٍٍیلیاامبااـٍقٍفاالکٌفٍـالاف
الیىَىؼـقباىاًگلیىی .
آًسِؼلَقباٌَ٠اى«قباىقلوافٍقؼا»ٍ«قبااىباَهی»اقآىیااؼ هایتٌاؽهااـاباِ
هیـواًؽ.تافکابِایايؼلیالًَیىاٌؽُیایايًاَٞ
هدوَِ٠ایاقًفیّاًٍٍایؽّا 
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هیتٌَؽقباىاتثفیتـااقتاـبیٌؽاقؼٍخْاى«ّسغا»ییًٌَاتاـ
اؼبیاتاوتتِ  
ـاًفیتٌؽ.بِایيغا٘فتِـهاىّاایبیفباقًواا(ًٌَ)non-representativeاتِاوات.
ؼـ٠یيضالآداـاٍپْلَبِپْلَیّوااىهتاَىقؽوایهایقًاؽ.غاؽاًػَاواتِاٍ
بٌَیىؽاهاًٌَتِاوت.بًٌَِتِیؼلاَقٍگتااـی،اٍ هایتَاًىاتؼٍـاُؼـپایً
گیفؼ یابِتفؿیٍِاـتدایقباىآلواًیاق٘فیقتاـبىتاوَٙـُّا،هّففًواؼّااٍ
تْيالگَّای٠بفیٍقباالییبکفؼاقؼیاایٌکِقباىآلواًیپفاگـاباتواامًااتَاًیٍ
هیگیفؼ.آىّانًاِقبااًیتاِ
تْیؼوتیايبکؿیفؼ.تافکاایيـاُؼٍمـاؼـپیً  
بایىتؽٍؼـوفضؽاتتاـًَیىٌؽُهتَقفٌَؼبلکِقباًیتِؼـقلوفٍغَؼيّان
هیهاًؽ.ـهاىّایتافکاّوَاـُؼـضاالٌاؽىاًاؽ.ؼـواتاق
ّوسٌاىتَذگفباقی 
هیًوایٌؽ.تتاا ؼلاَقـاّوساَىیاکفااًَنؼـیااییؼـًٝاف
ّویيـٍبیپایاى 
آٍـین.یک٠سهت،تًِِفدٗـهااىّاایـاقآهیاكتافکااتاِ«٘بی١اتویاوای»
هیتٌؽ.بًِٝفمبْتفاوتؼـایاي
پاـُّاییاقاؼبیاتپیًٍپهاقاٍـاّنـٌٍي  
گفتٍگََ٘ـیپیًبفٍینتِهثسببیٌینؼـبیاا ًٝفیاِیاؼبیااتاقلیاتزاِ
هیافتؽ؟اهاآٌکاـاوتتِایيهَاخِْتاـهيًیىت.تااـیاک
اتفاقیبفایاؼبیات  
هطدقٍ«ضفاـ»توام٠یاـاوت.االىوِتفخوِاق«اؼبیاتاقلیات»...ؼـؼواتفن
غَاًٌؽُفاـویقباىاوت.اهابایؽپفویؽتِایايتفخواِّااباِزاِتااـیآهاؽُ
ففٌّگواقی»یااهکاىتَلیؽاؼبیات؟  

اوت؟«
اقوَیؼیگف،هىألِایياوتتِّفگًَِتسٌیبفایًٌَتيباِقبااى«فاـوای»
غَؼيًَ٠یففاهٌَیاؼبیاتاقلیتٍتْؽیؽآىاوات،هگافایٌکاِادافیّواًٌاؽ
«ایواىبیاٍـین»...ففٍ٢ففغكاؼًٌَتٌَِؼ،ـغٌِیاٍباِؼـٍىقبااىهاؿتفٌا١ف،
هیقًاؽ.ـٔاابفاٌّایؼـ«غٙاا باِ
ففمٍبَ٘یداٍؼوتَـقباىولِٙگفـابِّن  

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

پفٍاًِّا»ٍبػًّاییاقـهاى«آقاؼُغاًنًٍَیىٌؽُاي»قباًیؼیگافؼـٍىقبااى
هیآٍـؼ .
اتثفیتبٍِخَؼ 
ؼیگفایٌکِ اؼبیاتاقلیت«،اؼبیاتاقلیتّا»ًیىت.یٌ١ایِاففًٌَاتيباِیاک
قباىبَهی(ٍ)Vernacular languageبِتااـگیفیوااغتٍوااضتٍهطتاَایآى
قباىبَهیًیىت،بلکِوفّنبٌؽیٍتفتیبهدؽؼتاـتفؼّایآىاوت.ایيّوااى
زیكیاوتتاِاؼبیااتـااقؼام«باَهیًَیىای»ٍت١اابیفتدلیالؼٌّاؽُیؼیگاف
هیـّاًؽ.ؼـٍاقٟؼٍگاًِیاتثفیت/اقلیتؼـایيخااقتاـهایافتاؽ.هیااىایايؼٍ

هیتٌاؽٌاؽىاهافًااهوکي.
ـابِٙییٌؽیؽتفٍخَؼؼاـؼتِ«ٌؽى»ـااهکاىپؿیف 
قباىبَهییکـیكٍماوتتِاقخاییبیفٍىاقغَؼيوفبفهیآٍـؼ.اقًدِٙایباِ
هیـٍؼ ویالٍگفیكًؽُاواتٍّایرتدااهتَقافًوایٌاَؼ.یاک
ًدِٙایؼیگف 
ٍٔ١یتًیىت.بلکِففاٌؽٍِیفٍـتاوت .ضاهلغَٖٙگفیكًٍٍاًگفآىاوات.
ٍهْنتفایٌکِاؼبیاتاقلیتًِباتَؼُّایتىلینٌؽٍُاهاًؽُؼـقیىتباَمغاَیً
هیآیٌؽ»ـابِٙؼاـؼ هفؼمٌاؼاىاقلینّایآیٌؽًُِ،اًاؽٍُقؼگااى
تِبا«هفؼهیتِ 
قلوفٍّایولِٙپؿیفگؿٌتِ ّواىتلِّاایغویاؽٍُپٍاتّاایقاَقبفؼاٌاتِ 
هفؼهاًیتِبِلطاٚاختوا٠یٍتاـیػیؼـاقلیتاًؽاهاتىلینهتافیكیاکٍهاٌایي
وفتَبگفاتثفیتٌؽُاًؽ ّواًٌؽ«ایكؼی»ّاییتِزٌؽواالقبالؼغتافیـاتاِ

٠اٌقیکپىفهىلواىٌؽُبَؼبِ٘فقیفدیٟبِقتلـواًؽًؽ ّواىتااـیتاِ
خْاؼیىتّایؼاٍ٠یؼـٌٌگالٍتَباًیٍخاّایؼیگفبااؼغتافاىٍقًااىاوایف
تفؼُاًؽ.اؼبیاتاقلیتبِآىقًیًٝفؼاـؼتِؼـ«ٌٌگال»٠لیِؼا٠اًهایخٌگاؽ 
ؼوتبِباقًواییاوَٙـًُویقًؽ،بلکِآىـابااتواامًیافٍیًباِهکااىٍاهکااى
تًٌویاویتبؽیلهیتٌؽ .
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وویفاـٌیؽپَـ:باایياٍِاف،اؼبیاتاقلیتؼـًْایاتؼٍّاؽفهایتَاًاؽؼاٌاتِ
باٌؽتِبًِٝفهيّفؼٍبًِدٓبفْهٌدفهیًٌَؽ یااؼبیاتاقلیتبایؽوا١ی
تٌؽتِؼیگفاقلیتًباٌؽ،یٌ١یاتثفیتـاتطتالٍ١اٞقافاـؼّاؽ،ؼـؼلگفتوااى
ضاتنخاٌَؼٍغَاوتِّایغَؼيـاهطدقواقؼتِغب،ؼـایايِاَـتؼیگاف

اؼبیات«اقلیت»ًیىتٍفیًفىِؼزاـپاـاؼٍتههیٌَؼ.یاایٌکِبفایففاـاقایاي
ٍٔ١یت،تِابلبّنّویيَ٘ـاوت،بفاقلیتبَؼگیغَؼؼـهداماقلیتپافٍااـی
تٌؽ،تِغبایيّنبِپاـاؼٍتىیغاتنهایٌاَؼتاِباِایاؽُآلوااقیِاقلیات
هیاًداهؽٍّوَاـُبِهثابِیلوتًَِ٠یوفپیسی٠ًَ،یًفی٠ًَ،یتلٌگافًىابت
بِویىتنضاتن٠ولهیتٌؽ.اهاؼـ٠یيضاال،بافایتّاؽیقاقلیاتباَؼىغاَؼ
ًویغَاّؽًٝنضاتنـابفاًؽاقؼ٘.بقتدفبۀهااّ،وایيؼـغَؼبىاٌؽگی،باِالن
قؼىبااقلیتبَؼگیایهٌدفهی ٌاَؼتاِاققیافبااـتفییافٍٔا١یتٍاقآىِغاَؼ
واغتيِآىٌاًِغالیهیتٌؽ زیكیتًِِتٌْاؼـقباىبلکِضتی٠واؽتاؼــفتااـ
ّایهػتلفقَهی،هؿّبی،قباًیً،ماؼیٍخٌىیبِزٍنهیغَـؼ .


اقلیت
ًکتِؼیگفایٌکِاؼبیاتاقلیتباقلوفٍقؼاییًٍدبقؼىزگًَِهایتَاًاؽغاَؼـااق
ؼامِ«َّیتیخؽیؽ»بفّاًؽ؟بفایهثالغَؼففّاؼگفتتِ«ّفگًَِتسٌیبافای
ًٌَتيبِقباى«فاـوی»غَؼيًَ٠یففاهٌَیاؼبیاتاقلیاتٍتْؽیاؽآىاوات»
–بایؽایيـاّنـٌٍيتٌینٍقتیهیگاَییقبااىفاـوای،هٌٝاَـتتاؽامقبااى
فاـویاوت؟قباىـوویبَـٍتفاتیک؟قبااىفاـوایتَزاٍِبااقاـ؟قبااىفاـوایِ
ففؼٍوی؟–آیاغَؼّویيـٍیکفؼ،بِخاییافتيٌِکافّا،اهکاًاتٍپتاًىیلّاای
قباىفاـویًٍ،اىؼٌّؽُیًاَ٠یَّیاتگاؿاـیخؽیاؽًیىات؟هگافیاکقبااى،
فیًفىِواغتاـولِٙاوتتِباًفیتلیآىبتَاىاقاؼبیاتاقلیاتؼفااٞتافؼ؟ٍ
اگفقباى،غَؼهاّیتاولِٙگافاوات،پاهآیاااؼبیااتاقلیات،بایاؽًاَ٠ی«قبااىِ

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

بیقباًی»باٌؽ؟ففّاؼغَؼتهیبیٌیایيـٍیکفؼهاـاباِتدااهایبافؼ؟اق٘افف
ؼیگف،اگفغَؼؾاتقباىّؽفضولِهاًباٌؽ،بلکِفدٗقباىهىلٗ(بفایهثاالؼـ
ایٌدافاـوی)ـاّؽفضولِقفاـؼّین،آیااؼبیاتاقلیتـابااًاَ٠یاقلیاتقاَهیٍ
قباًیغلًٗکفؼُاین؟زافاقبااىفاـوایـاباِ٘اَـتلایٍاخاؽٔافیببااالییاق
قلوفٍقؼاییًویؼاًیؽ؟قباىفاـویؼـضالیبِقباىـوویتٍَـهابؽلٌؽُاوات
تِقباىگفتاـیٍـٍقهفُیاتثفیتهفؼهیتِؼـایفاىقًاؽگیهایتٌٌاؽً،یىات.
ایيقباىبفایبػًقابلتَخْیاقخو١یتها،قباىؼٍم،قباىؼواتَـیٍاخفایای،
قباىتتا ّایؼـویً،اهِّاٍبػٌٍاهِّاایاؼاـیاوات.قبااًیتاِابلاباقاَام
تفك،تفؼٍ٠ف ؼـایفاىقاؼـبِفْنؼقیقآىًیىاتٌؽٍآىـاقبااىبَـٍتفاتیاک
تلدیهیتٌٌؽٍّوَاـُباغَاًؽىیاٌٌیؽىِاؽایآىغاَؼـاهػا٘اباِالیاي
ًویؼاًٌؽٍّویيبفٌکافبیيِؽاییتِبلٌؽگَـاؼـاغتیاـؼاـؼٍهػاا٘بیتاِ
تلواتٍلطيغٙابیآىگفتواىـابِوَیغَؼًویبیٌاؽؼاهايهایقًاؽ.زافااق

ّویيٌکافّاٌفًٍٞکٌینبًٌَِتي؟باوَالپیرتفؼىِقباىاوتاًؽاـؼ،بِتتِپتاِ
اًؽاغتيٍفلحتفؼىاي(هثلتاـیتِولیيؼــهاىّایاٍلايیٌ١ی«واففباِ

اًتْایٌب»ٍ«هفگقىٙی»تفؼ،یٌ١یؼــهاىّایً،آىقباىففاًىاِیفػاین
ٍبٌیٍهفتػفبًَِیىٌؽگاىٌٍا٠فاىبكـگًؼـ٘یقافىّااـابااقبااىقًاؽُی
هفؼم٠اهِ–تلفیدیاقآـگَیِپاـیىیٍقباى٠اهیاًِیـایح-خایگكیيتفؼتاِباِ
ًواییایاقٍٔ١یتهَخَؼبَؼتااؼبیاات)،بااٍاـوایٍضفااـی
ًٝفلیؽبیٍتفویاُ 

ؼاؼُاي،زافااهکاًاات
تفؼىاي،بابفؼاٌتيباـِوٌگیيٍ٘اقاتففواایّ٠ااقَـت 
تاقُایـابِـٍیهاىًگٍایین؟یٌ١یؼٍٍخاِهتٕااؼقبااى:زافاٍخاِوافتَبگفٍ
ايـاؼـهَاخِْایقفاـًؽّینتاؼـآى،تواهیًٝاامّاای

ؼـ٠یيضالوفتَ ٌؽُ
تىلٗاقّنبکاٌؽ؟هيفکفهیتٌناؼبیااتیاقایايؼواتبایآًکاِباِؼام

ؼاللتی
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ابتؿالٍتلیٍِگَییبیافتؽ،بٌِؽتویاویٍـّاییبػًغَاّؽبَؼ.هيبافایاي
٠دیؽُامٍقتیقباًیوفتَ گفباٌؽ،ایيوافتَ «ّواِ»ـاؼـبفهایگیافؼّ،ان
اقلیتّاییتِقیىتبَمٌاىباآىقبااىپیًَاؽًػاَـؼُ(ٍّواَاـُهػا٘ابآىـا
«ًِ-ها»تِؼیگفاىففْهیتٌٌؽ)ٍاققباىـواویفْانتاامٍتوااهیًؽاـًاؽٍباا
فاِلِگؿاـیغَؼـاؼـاقلیتٌاىهطؽٍؼتفهیتٌٌؽٍّ،نتىاًیتِباّواىقبااى
ضاتنضففهیقًٌؽٍباّواىقباىوفتَ ّنهیًٌَؽّ.فتؽاماقایايؼٍ٘افف
هیتَاًؽباًٌَتاـيّوِیوفتَ ٌؽگاىـابفایضفاـیًٍدابقؼىّاایبىایاـ
ؼـقیفقلوفٍقباىهىلٗففاغَاًؽ،اهاًِِففابفایقلوفٍقؼایایٍگفیاكاقهفقّاای
وفتٍوػتِقباى،بلکِبفایاقآىِغَؼواقیقلوفٍآى .

ففّاؼش.گَـاى:اؼبیاتاقلیتیاکهفْاَمبفوااغتِؼـاًؽیٍاِؼلاَقٍگتااـیٍ
ففاـًٍؽُاقآىاوتٍ.قتیاقایيًَٞاؼبیاتضففهیقًاین،اقآًساِؼلاَقٍگتااـی
ًگفتِاًؽٍـهاىّاییتًِػَاًؽُاًؽًیكبایؽضففبكًیناگفًِایيهفَْمـاباِیاک
ؼٍـُغاَتاـیػیتدلیلؼاؼُاینّ.واىَ٘ـتاِباِقاَلواویفااگافواَیِّاای
ـاًاؼیؽُبگیفینؼـًْایتتاـیبیفاقتاییؽاوتطالِايبِغَاوات

ـّاییبػًاي
اتثفیتًکفؼُاین.اقآىوَایيپفوًًیكهٙافشهایٌاَؼتاِآیااهاثسؼواتگاُ
غسفتاواسهی(ؼا٠اً)ّانهایتَاًاؽغاَؼـاؼـبفابافؼًیاایوافهایِؼاـیٍ،
زیفُگیهىیطیتٍوفهایِ،بٌَِ٠اىاقلیتخابكًاؽ؟غاب،هایؼاًاینتاِقبااى
اتثفیتّوَاـُایيقؽـتـاؼاـؼتِضدیدتـاباهٕطکِخابِخاتٌؽ.
ایيّفانًیكّویٍٍِخَؼؼاـؼتِاؼبیااتاقلیاتؼـایايؼٍهفااتیتاِواویفا
اٌاـُتفؼهؽفَىٌَؼ،یٌ١یٍاًْاؼىقلوفٍیضدیدیاي.ؼـایيخازااـُایًاؽاـم
تٌْاؼٍـاُهوکيٍخَؼؼاـؼ.یابٌیوااقیآلوااًی

خكًدلاقتتا ؼلَقً.كؼتافکا«
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بِگًَِایهٌَّ٠ییاهتَـمتفؼىآىاق٘فیقؼوتآٍیكّاایًوااؼگفاییٍّ،انٍ
ـٍیا.بیًٌباٌ٘یًٍَ٠یؼالپٌْاى–ّواىتاـیتِهکتبپفاگهیتٌاؽ.یٌ١ای
گَوتاٍهیفیٌکٍبىیاـیؼیگفاقخولِغَؼهاتهبفٍؼ.اهااایاياقاؽامٍتسٌای
ًَهیؽاًِاوتؼـباققلوفٍگؿاـیًواؼیيبفپایِیتْايالگَّاا.تابااالٍتیویااگفی
یویاویايزیكیخاكِْیًَیىان

تِبفگىىتاقهفؼمتاتیؽهیتٌؽًٍتیدِ
ًیىت زیكیًٝیفـٍیایِْیَى.تافکابِوف٠تـاُؼیگفیؼـپیًهیگیفؼ.یاا
بِبیاىبْتفآىـاابؽاٞهیتٌؽ:اًتػا قباىآلواًیپفاگّ.واىگًَِتِبَؼ.یٌ١ای
ؼـفدفقباًیايٍپیٍتفـفتيؼائویؼـقلوفٍقؼایی.4»...

ایيیٌ١یًفیّفؼٍضالتیتِبِآىاٌاـُتافؼی.پایًگاففتيیاکـاُواَمٍ
ِیاًتاقٔفٍـتؼـاقلیتبَؼگی،تًِِّفگكبًِماؼٍقَهیتبفهیگافؼؼًٍاِؼـ

ؼـٍىقباىٍقیىتاتثفیتهطَهیٌَؼ.اؼبیاتاقلیاتیاکهىاألِاوات قلوافٍ
ًیفٍگؿاـیّایؼـٍىهاًؽگاـٍـیكٍمٍاـاوتؼـبفابفاوات١سءٍاواتدفاـ.ایايًاَٞ
اؼبیاتاق٘فیقًیفٍّاییتِغَؼيبِتاـهیاًاؽاقؼپایًهایـٍؼ.اقـهااىّاای
تافکابِتتا ّایلَتلكیٍَاقآًدابِـهاىّایخی.ام.تَتىی.بگاؿاـتوایـٍی
ایيًامآغفؼـًگتٌین .
تَتىیؼــهاى«تَؼتیهىیص»ّناغس اتَپیکٍویاوتـابًِدؽهایتٍاؽ
ٍّنتاـٍپَؼقباىاوت١واـیـابفهسهیتٌؽتِؼـقبااىاٍهاًیىانپٌْااىٌاؽُ.
قٍقُیاًىاى–ضیَاىؼــهاىّایاًٍیاكٌاٌیؽُهایٌاَؼ خااییتاِّواِی
ٌػّیت ّااهطکَهٌاؽباِیاکقبااىهٍاتفكضاففبكًٌاؽ،قبااىاواکاًیاییؼـ
وفقهیٌیهيؼـآٍـؼیتٌِػّیتّایـهاىبؽاىپفتا ٌؽُیااتَزیاؽُاًاؽباِ
َِـت«قاًَى»غَؼـاتطویلهیتٌؽ.آًْایابایؽقاًَىـابکؿیفًؽیااؼـغاهٌَای
4اؼبیاتاقلیت،ؼلَقٍگتاـی،تفخوِـٔاویفٍاىًٍىتفىگَـاى،اًتٍاـاتـغؽاؼًَ .44َ،
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ّاًاهیًؽاـًؽ.بیًااهیٌااى


اىًابَؼًٌَؽ.ؼـایيـهاىٌػّیت
ٍتٌْاییَّلٌاكٌ

ؼـٍاقٟباففاهٌَیقباىّایهػتلفٌااىٍپاؿیففتيیاکقبااىهٍاتفكتاؽا٠ی
هیٌَؼ  

ّویيخا،لطِٝایاقفٕایاؼبیاتبیفٍىبیایینًٍگاّیبیٌؽاقینبِخْاىٍاق١یات:
زٌؽهاُپیًغبفگكاـیّاا٠سمتفؼًؽتِ«ضؽٍؼ80تَؼكًٍَخَاىتِاقیاک
اـؼٍگاُتطتتٌتفلبَتَضفامؼـتاهفٍىًداتیافتِاًؽ،ضتیًویتَاًٌؽاوانغاَؼ
یاقاؼگاٌُاىـابِیاؼآٍـًؽ.آًْاّوِزیكـاففاهَيتافؼُاًاؽ.»...ـهااىتَتىایؼـ
وال2013هٌتٍفٌؽٍُخٌایتبَتَضفامیکوالب١ؽاتفا افتاؼُ ایيّوكهااًی
ّوسَىیکؼالتَپفتاابؽـٍؼــٍیغَاًٌاؽُتتاا «تاَؼتیهىایص»ایىاتاؼُ
اوتًِ.ایٌکِتتا تَتىیپیٍگَیاًِباٌؽ–تِضتیباِهٌكلاِییاکٌاگفتی
زٌؽاىاّویتیًؽاـؼ–بلکٍِاخؽًیفٍییبفیباوتًٍٍاىهایؼّاؽتاِاقلیتای
یّواىاتثفیتاًؽ .


١اتهٌفّلِ
بًِامؼاًٍ٠بَتَضفامٍخَؼًؽاـؼٍآًْاقٙ

اهاهيهایلنبیٍتفبفایيگفتِهتوفتكٌَمتِ«:اؼبیاتاقلیتًاِ

وویفاـٌیؽپَـ:
باتَؼُّایتىلینٌؽٍُاهاًؽُؼـقیىتبَمغَیًتِباا«هفؼهایتاِهایآیٌاؽ»
ـابِٙؼاـؼ»،زفابایؽزٌیيزیكیباٌاؽ؟زافااؼبیااتیتاِاقِایفٍـتٍdevenir
ّایتىلینٌؽٍٍُاهاًؽُؼـقیىاتباَمغاَیً


آیؽً،بایؽتکاًیبِّویيتَؼُ
بفهی
بؽّؽ؟زفابایؽبف٘بل«هفؼهاىآیٌؽُ»بکَبؽ؟تاؽامآیٌاؽگاى؟آیٌاؽگاىآـهااًی؟
هگفهاآیٌؽگاىتافکاًبَؼُاین؟آیاٍاق١اهاّواىهفؼهااىآیٌاؽُیتافکااّىاتین؟
هفؼمٌاؼاىاقلینّایآیٌؽُ؟ 
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:غب،ؼـایيخاغَؼتًٌگفیاؼبیاتهفاؼهاوتً،اِگااٌُاواـٍ

ففّاؼش.گَـاى
ادفگؿاـیتدَیویاي.تادیفاؼبیاتتِغٙیٍقهاىبٌؽیٌؽًُیىت.اؼبیااتؼـّاف
ضالًَ٠یبیقهاًیـاًیكپیًهیتٍؽ بفایّویياوتتاٌِّاَقٌا١فّاَهفٍ
ًاهِّای٠یيالدٕاتّوؽاًیه١اِفهاوت.یازٌیيهیپٌاؽاـینتاِهاابااآىّاا
ّاٌَّقؼـضالٌؽىٍِیفٍـتاًؽ.ایيه١اِفیتهدَلاِای

ه١اِفین.زَىآىهتي
ٍـایقهاىهأیٍهىتدبلاوت.اقایايگؿٌاتِاؼبیااتاقلیاتّوااى٘اَـتاِ
«قباًیبیگاًِؼـٍىقباىـوویبٍِخَؼهیآٍـؼ»،قهااًیًاّوكهااىبااهػا٘ابٍ
غَاًٌؽُـاّنبفهیواقؼ.قهاىؼـٍىهتيِ.طٌِیپایاًیآغفیيًَاـتافا ـاباِ
یاؼآٍـین.قهاىـٍایتّناؼاهِؼاـؼٍّنًؽاـؼً.یفٍیتأدیفيًیكؼـّویيتاًٌ
گًَِياوت :
گفیغلىِ 

"بْتفیيوالّای٠وفهياضتواالگؿٌتِاًؽ.والّااییتاِاضتواالغٌَابػتی
ٍخَؼؼاٌتٍ.لیضأفًیىتنؼٍباـُبفگفؼًؽباآىآتٍیتاِضااالؼـٍخاَؼهاي
اوت.ضأفًیىتن.ًِ.ضأفًیىتنؼٍباـُبفگفؼًؽ" .
تفا هاتٍهبَْتبِخلًَگاُهیتٌؽ.ضلدِیغالیًَاـبِآـاهیهایزفغاؽ.ؼـ
ایيًوایٌٍاهِگؿٌتِباٍـاخیپیًَؽغَـؼٍُبِ٘فقتفالیکیلطِٝبِلطِٝدبات
ٌؽٌُ.ایؽّویيٌؽتٍـاخیـاٍیاوتتِغٌَبػتیاٍـاًاهوکيتفؼُاوات.
ّویيوکَتاوتتِبایؽهاـاؼـهدامهتيًٍوایًبکتبِوَیآیٌؽُبفاًؽ .
بفگفؼمبِاؼبیاتایفاى قهاًیهاهػا٘ببَفتَـبَؼین.بَفتَــاِاؼ ّاؽایت
هیًَیىؽتِاقخاًبپؽـیٍِلهیٌَؼبِؼـبااـقاخااـ.یٌ١ایخااییتاِقبااى
فاـوی،بِ٠فِاِیقلوفٍیاابی))Territorializationضاتویاتٍهیالتباؽیلٌاؽُ
اوت.ـهاىّؽایتًابٌْگاهیبكـگیؼـٍىایيؼوتگاُت١یایيهیالاوات.زافظٍ
زٌبفآىـااقتاـهیاًؽاقؼ.اقّویيهٌٝفتَ هافٍاـیاٍیاکٔاؽداؼیارایفاًای
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اوت.اهااتٌَىهاهػا٘بتؽامـهاىّاّىتین؟ـهاىّااییتاِؼـبْتافیيضالات
ؼاـًؽقباىفاـویٍؼوتگاُضاتویت/هیلـابِپیًاقتَ هفٍاـیٍباَفتاَـ
بفهیگفؼاًٌؽ؟


بِایيواَالپاواعؼّانتاِآیٌاؽگاًیتاِ
هيهایلنقبلاقایٌکِ 

فألهطوَؼ:
بِهىاللِاؼبیاات
تَتاُ 
هػا٘باؼبیاتاقلیتّىتٌؽ،زِتىاًیّىتٌؽ؟ـخَ٠ی 

ی
اقلیتًكؼؼلَقؼاٌتِباٌن.ایؽُّایؼلَقزاِؼـزااـزَ ًگااًّباِهىاألِ 

اؼبیاتٍزِؼـزااـزَ ًگافيايباِوایٌواـابٙاِایتٌگاتٌاگبااایاؽُّاای

فلىاافیايؼاـؼ.ؼلااَقتاااـفلىاافِـاآففیااؽىهفْااَم»ٌٍ»conceptػّاایت

هیؼاًؽ.هفْاَماؼبیااتاقلیتایتاِبفوااغتِی
هفَْهی » »personnage conceptuel
اٍوتبفایایٌکِبتَاًاؽؼـایايزااـزَ ایاؽُّااـاهٌتدالوااقؼًیااقباِیاک

غَؼيبِغَبیباِایاي

فلىفِزیىت؟»
ٌػّیتهفَْهیؼاـؼ.زَىؼـتتا « 
هفاّینًیاقبِیکٌػّایتهفْاَهیؼاـًاؽتاابٍاَؼاق

تٌؽتِ

هََٔٞاٌاـُهی

ّویيؼلیلـخَٞهؽامبِایؽُّاایؼلاَقؼـباا 

ّاـاهٌتدلتفؼ.بِ

٘فیقآىایؽُ
تَاًؽهاـابِبيبىتبکٍاًؽتافکایکٌػّیتهفَْهیاوتتاِؼلاَق

اقلیتهی
لِاؼبیاتاقلیتـااق٘فیاقاٍبیااىتٌاؽ.
هیغَاّؽایؽُّایغَؼيـاؼـبا هىأ 

هيبابیًتفایؽُّایؼلَقؼــابٙاِبااتافکااٍضتایتلای

ّویيؼلیلاگفزِ

بِ

لِاؼبیااتاقلیاتؼیگافهلالهٍاکلیًاؽاـم،اهاا
تفؼىایيهفاّینؼــابِٙباهىأ 

یکهفضلِپىا اؼلاَقیؼـ

تَاًینبِ

هاباـخَٞبِآداـاؼبیؼیگفی 
هی

تِ
ه١تدؽم 
فوین.تِایيففایٌؽّانؼــؼٍگىاتفياًؽیٍاِّاای

با هفَْماؼبیاتاقلیتب
ؼلَقٍیااًکٍافهدَالتؼیگفیؼـؼـٍىایياؼبیاتبفایهاتطدقهییاباؽ.غاب
ایيآیٌؽگاىزِتىاًیّىتٌؽ؟ٍزفااِساؼبیااتاقلیات

وَالتِ

ؼــابِٙباایي
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آیٌؽُاوتالقمهیؼاًنباِیکایاقٌاا٠فاًیبااقگفؼمتاِهتاوافاًِؼـ
ًگاًّبِ 

تتا ّایتاـیعاؼبیاتایفاىّیراواویاقاٍآٍـؼًٍُاؽُاوات.هتاوافاًِابلاب
تىاًیتِتاـیعاؼبیاتایفاىـاًٌَتِاًؽتدىینبٌؽیٌ١فقًااىـابافایاياواان

اًؽًِاٌ١اـیتاٍِیمگایّاایقًاًاِ
ٌٍا٠فاىآىقىبَؼُ 

وفایٌؽُ

اًؽتِ
اًدامؼاؼُ 
باٌؽ.یٌ١یقباىٍاًؽیٍٍِهطتَایآىباقتا خْاىبیٌیٍاضىاوااتقًاًاِ

ؼاٌتِ
قائنهداهیاوات.ؼــابٙاِ
اٍبکفؼاقملالِ 

بِ
غَاّنؼـایيباـُ 

باٌؽٌ.ا٠فیتِهی

5
بااؼبیاتٍتلیتوااغتاـی آى،بایيآففیٌٌاؽُاؼبایٍادافيٍقًاؽگیفافؼیٍ
یتاـیػی اؼیالکتیکیٍخاَؼؼاـؼ.قًاؽگیلالاِهیااى
ـاب ِٙ
قًؽگیاختوا٠ییک 
یقاخاـٍؼیگفیف١الیتّااییتاِباِاًداس 

قٙبقفاـؼاـؼیکیاٍاغفولِٙ

وِ

هٍفٍِ٘هٌدفٌؽٍوَماٍایالؼٍـُیـٔااٌااُ.اهااٌا١فّایًـاؼـّوااىؼٍ

یاٍلوفٍؼ.باًگاّیبِوااغتاـؼٍلاتقاخااـٍف١الیاتّاایٌااّاىقاخااـ

ؼٍـُ
یابینتِآًْاؼـهدوَٞگفایًؼیٌیؼاٌاتِاًاؽٍباااًداامفافایٓؼیٌایٍ

ؼـهی
واغتٍواقهکاىّایهاؿّبیٍاضتافامباِهداهااتـٍضااًی،اْٜااـؼیٌاؽاـیٍ

اًؽٍبِّویيهٌَٝـٌا٠فاىـاًیكباِوافٍؼىاٌا١اـؼیٌایٍ

غؽاٌٌاویهیتفؼُ
قاخاـتٌِالَؼُّایغَؼـابفاواانؼیاي

خاهِ١ؼٍـاى
هؿّبیتفبیبهیتفؼًؽ .

ّایهفؼواالـاًِبٌیاؼًْااؼُاواتؼاـاییاکًگافيتب١یٕایٍاًدیااؼی


ًٍگفي
لِاؼبیااتاقلیاتؼـواَالاٍلّان
ؼــابِٙباهىاأ 

تِ
ًىبتبِقىًیكبَؼ.زٌاى 

ؾتفٌؽتِ«هىألِی"اقلیت"ِففابفوفِت١ؽاؼتوتفًیىت.بلکِففایٌاؽتب١ایٓ
ٍبِضاٌیِـاًؽىِیک٠ؽُیغاَ،بیٍتفهفبَٖبِولىالِهفاتابٍوااغتاـّای
ّنبٌَِ٠اى«اؼبیاتاقلیت»ٌا١فی
ٌ١فلالِ 

اختوا٠ی،ففٌّگیٍویاویاوت»
بیفٍىاقًگفيّایهتؽاٍلًىبتباِقىتاِؼـٌا١فتسوایکتٌْااؼـ

تِ
اوت 
totalité structurelle

5
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واىؼیٌیٍاغسقیهٙفشٌؽُاوتٌ،اکلهایگیافؼٍایاياٌا١اـ

زاـزَ گفت
بِواغتاـّایخؽیاؽاختواا٠یٍففٌّگایتاِؼـ
باتَخِ 

ضدَ اختوا٠یقًاىـا
تٌؽ.بِّوایيؼلیالتلیات


هٙفشهی
هٍفٍِ٘ؼـضالٌکلگففتيبَؼُ

ؼٍـُی

بٌِفایٗتااـیػی ااختواا٠ی]گؿٌاتٍِـٍباِ
باتَخِ 

واغتاـاؼبیٌٍ١فیلالِ

ٌَؼ،یٌ١یایٌکِلالاِبااًداؽأٍااٞاختواا٠یٍضداَقیقىؼـ


هٌ١اؼاـهی
یٌؽُ[
آ 
اوتهتدلیهیتٌؽ .

آیٌؽُ
ًگاًّبِ 

ـاتِ
هٍفٍِ٘ 

قاخاـ،ؼٍـُ

ی
ؼٍـُ 

6
اٍؼـیکیاقٌ١فّایًهفَْم«ٌْف» ـابِتاـگففتِاوتٌ.اْفـاهکااًیبافای
قًاىاًدامگیفؼ،تَخِایي زٌایيباِ

اختوا٠یتِبایؽاقوَی

ًبفؼهیبیٌؽً،بفؼی

گفٍُّاایقًااىبتَاًٌاؽهتطاؽٌاًَؽاًؽیٍاِایتااهس
تِ 
هٌ١یٌْفٍقابلیتایي 

قًاىقبلاقلالًٌَِتِاًؽّیرادفیتاایيضاؽ

هؽـىٍخؽیؽاوتٍؼـاٌ١اـیتِ

اقاًؽیٍیؽىبِتطَلـاًویبیٌینٌْ.فتٌْاهکااًیاواتتاِهایتاَاىؼـآىباِ
اًدس اختوا٠یپفؼاغتزَىؼـٌْفـٍابٗوٌتیغاًَاؼگیتوفًاگهایٌاَؼٍ
ـٍابٗهؽـىتفیهیؼّؽ،ـٍاباٗاؼاـی،یااـٍاباٗهیااىگافٍُّاای

خایغَؼـابِ

غاٍَّ،وسٌیيباـقٌؽىًدًففؼی.قیفاّفٌْفًٍؽیؼـخاه١اِضاهالیاک
َقیاوتٍبِهٌ١یگؿـاقؼیگافوااغتاـّایقًاؽگیخو١ایاواتیٌ١ای

باـضد
ایٍـویؽىبِواغتاـخؽیاؽیاققًاؽگیتاِ

واغتاـّایقًؽگیـٍوتاییٍقبیلِ
خاهِ١قیفًفاَؾیاکوالِٙی
ًکِ 
ىؼغالتتٌٌؽبٌِفٖآ 

وٌتّابایؽتوتفؼـآ

تِؼـؼلاؼبیاتهؿتفهایاًاؽاقؼ
ًباٌؽ.لالِباٌکاف٠ویدی 

اـتدا٠یٍاوتبؽاؼی
یٌؽُقفاـؼاـًؽ،اؼبیاتٌٍا١فقًاًاِایتاِ
ؼّؽتِؼـآ 

هػا٘باًیـاغٙا قفاـهی
ًىبتبِهىاائلقًااىبیٍاتف

ـٍقبٌیتفٌؽٍُتْ١ؽيـا

ـٍقبِ
اٍآباقگفيبَؼُ 
خاىهيخك٠فًِِاٍـؼًیىت

6ؼوتٍپاییّ،وتیٌَ،ـی،قیاهی،تٌٍَیٌْ/ف ّىتی ،
،ـاُآٍـؼًیىت 
هيقؼًیاـفتِامایًاقًیيآیٌؽگاى  /ـفتگاىـاخكتتا ٍگفتِ 
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ؼـایيـابِٙبایؽبیفكاینتاِؼلاَقٍگتااـی«قى»ٍ«قىٌاؽى»ـاباِ

تفؼُاوت.
ایيوببًیىتتِقًااىؼـ

ایيتَِیفبِ

ٌَ٠اىاهفیاقلیتیتَِیفهیتٌٌؽ«.
ایيؼلیلاوتتِ٠وؽاه١یاـیاٌّداـّاییبفایقىباَؼىٍخاَؼ

بِ
اًؽ،بلکِ 

اقلیت
ًؽاـؼ.اگفهاٍاق١اایياهکاىـاتاییؽتٌینتِزیكیهثلقىٌاؽىٍخاَؼؼاـؼ،باِ

تبٟآىتأییؽغَاّینتفؼضدیدتازیكیخكهفؼٍخاَؼؼاـؼ:ایايتاِایاؽئالّاای
هفؼاًِی٠دل،قاؽـت،والٍ،ِٙف١الیاتضیااتاًىااًیـات١فیافًوایتٌٌاؽ.قى
اهکاًاتیخؽیؽبِـٍیاًىاًیتهیگٍایؽ».7پاهقىبافغاسفهافؼّویٍاِؼـ

یٌؽُبٍِخَؼهایآٍـؼتاِاقلیتای
گٍَؼُاوتٍزیكّاییـاؼـآ 

بفابف«ِیفٍـت»
اوت .
غبؼــابِٙباـهاىّنهیتَاًنهثالیـابیاٍـم هثالیاقـهاىًفاهتٌگای.ایاي


ـهاىباتوامقٍایاییتِهیتَاًؽؼـزاـزَ یکاؼبیااتاقلیاتقافاـبگیافؼ،یاک

باهىائلآیٌؽگاىؼاـؼتِآىّنب١ؽآیفًٍیاکآىاواتًىابت

ٍیمگیـاؼــابِٙ

بِواضتّایقباًیاؼبیاتؼـؼاًٍگاٍُّویيَ٘ـوااضتّاایقبااىضداَقیٍ
ـاًیكؼـاؼبیاتاـٍپازٌاًکِآؼٍـًاَّانباِآىپفؼاغتاِ

باقـگاًیًٝ.یفایيهىللِ

اوتهٍاّؽُهیتٌین.اـٍپاییّاابافایایايهىاللِاقٍالُی»»»jargonاواتفاؼُ

یپفًؽگاىبَؼُاوات،اهاا

ؼـقباىففاًىَیتْيبِهٌ١ایزْسِ

اًؽ.ایيٍالُ

تفؼُ
،ففقِیایاک
یٌِف،پیٍِ 

بًٍِاًِیتطدیفؼـهَـؼقباىٍیمُ
ب١ؽاقآىایيٍالُ 

تاــفتِاوتقبلاقاىضتیباِقبااىّاایبیگاًاًٍِااهفَْهیؼاللات

هکتببِ

هیتفؼتِاـٍپاییّاباّواىًگاُبفتفی٘لبای،آًْااـاقبااىبفبفّااهایؼاًىاتٌؽ 
بفایًوًَِقباى٠فبی .


تلفتَلبَـك،لیلؼلَق،تفخوِـٔاویفٍاى،تْفاىًٍفهفتك 168َ،1387،
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ؼـیکیاقتسنّایاؼبیااتؼاًٍاگاُاتفاا 

تِ
ؼـ«ًفهتٌگی»ِطٌِایاوت 8
فٕایضاتنبفتسنـاه١ففیهیتٌؽتاِالبتاِ

هیافتؽ،ـاٍیـهاىؼـزٌؽخولِ
ّایـهاىـٍبِاوتاؼٌ١فیـاباا


یکیاقٌػّیت
یکفٕایهٕطکاوت،وکه
ـاتٌاـهیقًاؽٍباِ

پٌدفُ
غَاًؽٍب١ؽتفتفُ 

ـٍقًٍؽُ»هی

ٌَ٠اى«خودوِّایبِ
ضیاٖؼاًٍگاًُگاُهیتٌؽ.یکآهبَالًهتَیضیاٖغلاَتهایبیٌاؽتاِضاهال
فؼُاوات.غاب
خىؽیکیاقؼاًٍدَّاوتتِؼـغَابگاُبااقافَغَؼتٍایتا 

اوتاؼبِایيٌ١فؼاًٍادَیًپفغاايهایتٌاؽٍغَاّااىگٌداًاؽى«هاًٌاؽگی

آهیفی»ؼـٌ١فاٍهیٌَؼٍهیگَیؽ«:گَيَِّيبؽیيیاٍُّااًتاَاىًؽاٌات.اق
ایيپهزکاهِوٌگیيٍـًگایيبػَاًیاؽ.بااآٍـؼىهااًفٍیآـایاِایـاؼـواػي
غَیًبگٌداًیؽ.آًسِغَاًؽیؽبْفُایاقهاًَالًؽاـؼ ».

غبٌ١فغَاًیایيؼاًٍدَؼـبفابفاوتاؼيتِ»اّلقلان»باِضىاا هایآیاؽ

تاـهیبافؼه١لاَم

اوتاؼبِ

باؼقتؼـالفاٍٚلطٌیتِ

خٌبِایتاهسایفًٍیکؼاـؼ.
خودوِّایبِـٍقًٍاؽُ»تاِقبااىٍلطٌای

هیٌَؼتِزِتىیاوت١ٌ.ف«
بِبیفٍىپیًَؽهیغَـؼٍباایاياتّاالؼـٍى
اًگاُؼاًٍدَاقپٌدفُ 

ٌ٘كآهیكؼاـؼب
بِبیفٍى،فدؽاىاؼبیاتاًتداؼیٍ-هفبَٖبِهىاائلاختواا٠یـٍق-ـاباِغاَبی
ًٍاىهیؼّؽ،فٕایاؼبیضاتنبافؼاًٍاگاُـاباِواػفُهایگیافؼٍـٍیًدااٖ
بطفاًیاؼبیاتـوویٍآتاؼهیکؼـایفاىاًگٍتهیگاؿاـؼ.غابّافا٠تفأای
ًىبتبٍِٔ١یتهَخَؼ،ؼـ٠یيضالآیٌؽگاىـاًیكغٙاا قافاـهایؼّاؽ.اهاا

ـاٍیؼـایٌدابِآىٍاتًًٌٍاىهیؼّؽآیٌؽُیؼٍـاىغاَؼياوات.قیافا

ًسِ
آ 
بِقَلواـتفّفؼٍـاًیاهاًٌؽّفاًىااًیابایًاقّفزیاكآیٌاؽُایاوات.ایاي

8ففّاؼضیؽـیگَـاىً،فهتٌگیًٍ،فآگِ،تْافاىٍ،59َ،1387،ؼـهاتيتاهالـهااىًٍ:اف
پاـیه 54َ،1394،
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ّا٘،فشّایتنٍبایً


اـتاوتاقاهَـخاـیایيؼٍـاى،تاـّاٍتًٌَ
آیٌؽُ٠ب

َ٘الًی،اًدس ّا،هباـقُّاٍاهیؽّایایيؼٍـاى باتاغتيبٍِٔ١یتهَخَؼاوات
ـااقآىغَؼتفؼٍغَاًٌؽگاًیـاًیكزِاًتكا٠یٍزاِإًاواهی

یٌؽُ
تِهیتَاىآ 

ٍآـهاًیؼـآیٌؽُتَّـتفؼ 


وویفاـٌیؽپَـ:فأل،هيفکفًویتٌنِففابا«تاغتيبٍِٔ١یتهَخَؼ»بتاَاى
آیٌؽُـااقآىغَؼتفؼ ضؽاقلتاـیعهٍفٍِ٘ایيـابِهاًٍاىؼاؼتِهٍػّااباا
ٍاتٌٍیٌؽىٍباتاغتيبأٍِا١یتباؽٍىٌاٌاغتًٍداؽآگاّاًاِیگؿٌاتِی
یٌ١یًدؽوٌتیتِاقآىبفغاوتِاینٍتٌْاباتکیِبفغَاوتٍهیلٌاؽیؽ

غَؼ–
بِوفتاپابفبیٌؽى(تِغَاوتابلبهٍفٍِ٘غَاّاىاقخولِلالِّنباَؼ)–تاا

زِاًؽاقُبفایواىقیاىباـبَؼ.ؼـضدیدت،بًِٝافمؼـؼٍـاىهٍافًٍِ٘اٌِاٌاغت
ؼـوتیاقوٌتٍخَؼؼاٌتتِآىـاؼٌاويتداؽؼٍهاؽـىٌاؽىایافاىتلدای
هیتفؼًؽ(زَىهایایفاًیبِزیكیّوسَىآگااّیٍغَؼآگااّیبفبایًفوایؽُ
بَؼینتِضاِلاًؽیٍِیبفبیاقـًىاًهبِب١ؽبَؼ.ؼٍـاًیتِهاااقایاي٘افف،
ؼـتاـیکیٍخوَؼفکفیففٍـفتِبَؼینًٌٌٍِ).اغتؼـوتٍاًتدااؼیایًىابت
بِهؽـًیتِیبفبایٍهاّیاتاوات١واـیآىبافایتٍاَـّایخْااىواَم.قیافا
اـٍپاییّاّوَاـُهاـابِزٍن«ؼیگفی»/بیف/ففٍؼوتهایؼیؽًاؽٍ.ضاؽاقلضااال
تِؼاـیاناقهٍافٍِ٘ضاففهای قًاینًبایاؽففاهاَيتٌاینتاٌِافٍٞففایٌاؽ
هؽـًیكاویَىهاّنؼـآىقهاىبػٍیاقپفٍلُیٝ٠ینّمهاًَیبفبایباَؼ.بافای
ّویيؼـآىؼٍـاى،بؽٍىآًکِفْنؼـوتیاقاَِلهؽـًیتِیبفبیؼاٌتِباٌاین،
بِهؽـًیكاویًَیتٌّ١یٍوٙطیؼلػَيتفؼینتِپیاهؽّاٍَ٠اقبآىًاِتٌْاا
بِاوتبؽاؼپْلَیاٍلٍؼٍمغتنٌؽبلکِتب١اتآىتاوالّایوالباقیهاًاؽ.باِ
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گًَِایتِّواىغَاوتهٍػُآقاؼیٍپیٍففتٍهؽـىٌؽىخاه١اِیایافاى
بابِقؽـتـویؽىـٔاٌاٌٍُکىتهٍفٍٍِ٘فٕایغفدااىویاوایباِیأوای
بكـگبؽلٌؽٍؼیؽینتِؼـؼِّیزْلٍپٌداُزگًَاِبافٔاؽغاَؼي٠وال
تفؼٍخاهِ١ـابِوَیًَ٠یباقگٍتباِواٌتباِهثاباِیاهافیًَواتالمیکٍ
ـهاًتیکوَ ؼاؼ .
اهابفگفؼینبِهََٔٞاِلیبطمهاى،البتِایيـاّنففاهَيًکٌینتِؼُلاَقبافای

تبییيایؽُايؼـهَـؼاؼبیاتاقلیت،بًَِیىٌؽگاىؼٍقباًِ٠سقاِیبیٍاتفیؼاـؼ:
هاقٍظ(ًَیىٌؽُایآلواًیتِؼـقلباواتاىگالیىایاهکفا٘اَـیاتافیًقًاؽگی
هیتفؼ)،تافکا(یَْؼیاّلِپفاگتاِباِآلوااًیهایًَیىاؽ)،بکات(ًَیىاٌؽُی
ایفلٌؽیایتِبِففاًىِهیًَیىؽ)،اقّویيـٍتَگَییٌافٖٔافٍـیبافایّاف
اؼبیاتاقلیتیؼٍقباىبَؼگییازٌؽقبااىباَؼگیاوات.ضاالایايپفواًپایً
آیؽبفایففٍ٢ففغكاؼتِتْفاًیاوتٍفدٗبِفاـویهیًَیىؽایايًدابقؼى

هی
ؼـقباىضاتنهؿتفزگًَِاتفا افتاؼُ؟یاهثسبفایّؽایتبااآىپیٍایٌِیقبااًی
تِفدٗبِقباىفاـویتْفاىهیًَیىؽ؟ 

ایيـاّنأافِتٌنتِغَاًٍیـاتِؼُلَقاقـٍیکفؼِتاـبفؼیزٌؽقباًاِباَؼىؼاـؼ
ٍاقآى٘فیااقبااِهباضاامقلوفٍقؼایاایٍباااققلوفٍگیفیبااِهثاب اِیتااًٌّااای
پفٍبلواتیکقباىهیـوؽاقّاًفیگَباـ،قباًٌٍانٍاوتاؼقباىاًگلیىایؼـًٍىِاي
ٌٌاویگَباـباـیػتٌٌاوایؼٍگاًاِیوَواَـیتفااٍتؼاـؼ.ؼـ


گیفؼ.ـیػت
هی
ٍاقٟگَباـایيـیػتٌٌاویـاضَلزْاـًدًقباًیواقهاىؼّیهیتٌاؽ:اٍوات
تِقباىِبَهی،هاؼـییاـٍوتاییـا(تِبفایتافکاهایٌاَؼقبااىزاکتاِقبااى
بػًٝ٠یویاقخو١یتتٍَـزکاوت)هتوایكهیتٌاؽاققبااىٌاْفی(قبااى
اًتدالی)ؼٍلتییاضتیبیيالوللی(تِّنبافـٍیقلوفٍقؼایایاٍلیاِیقبااىباَهی
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اِ٠والهیٌَؼٍّنباِ٘اَـّوبىاتِایبافباققلوفٍیاابیؼـهٌ١اایاقتّااؼیٍ
تداـیًٍدلٍاًتدااالتبَـٍتفاتیاکتاِبافای

ویاویآى بٌَِ٠اىقباىتباؼالت
تافکاهیٌَؼقباىآلواًی)ٍاققباىاـخاا٠یٍففٌّگای(تاِقبااىاضىاانّااٍ
ففٌّگاوتتًِىبتبًِدًّایپیٍیي،ؼـًدًقلوفٍقؼااِ٠والٌاَؼتاِباِ
َ٘ـّوبىتِای«باققلوفٍیابیففٌّگی»ـاّانؼـپایؼاـؼتاِبافایتافکااقبااى
اتاؼهیکآلواًیزٌیياوت،قباىگَتِ)ًٍیكؼـ«یکافاقزٌاؽففٌّگای»ایاي
قباىاوَٙـُایٍهؿّبی(ایؽیًٌ:اغِایاققباى٠بفیتًِىبتیّانبااآلوااًی
یتاـتفؼّایقبلیقلوفٍقؼائیهیتٌؽٍ.ؼـ٠ایيضاال

تْيؼاـؼ)اوتتِاقّوِ
باققلوفٍیابیـابفـٍیقهیٌِیهٌَ١یٍهؿّبیا٠والهیتٌؽ.ؼـٍاقٟقبااىباَهی
یاهطلیؼـٌّگامًٌَتيخااییؼـتدااٟ٘ایايتاـتفؼّااخاایهایگیافؼ.پاه
قلوفٍقؼایی،باققلوفٍیابیـاؼـپیؼاـؼ.گَباـایايهباضامـاؼـتتاابً(aliénation
)linguistiqueهٙفشهیتٌؽّ.واىتتابیتِغَؼؼُلَقهدؽهِایبفآىًٌَات.ایاي
تتا ؼـوال1976هٌتٍفٌؽ.یکوالب١اؽاقاًتٍااـتتاا تافکاایؼلاَق.اهاا
گَباـایيهباضمـاپیًتفؼـواال1972ؼـهدلاِی()langues modernesهٙافش

تفؼُبَؼ.ایيؼواتهباضامؼـهطافالففاًىاَیآىؼٍـاىتاِاٍجتطلیالّاای
قباىٌٌاویبَؼتَوٗتىاىؼیگفیّنهٙفشٌؽُبَؼ:هثستطلیالّاایبَـؼیاَ
ؼـهَـؼـٍابٗقؽـتً/یفٍیِ9واوبَلیکیتاِ«اقتّااؼهبااؼالتقبااىٌٌاوای»ـا
ایدا هیتفؼ،یاخولِیه١فٍفیتِـٍالىباـتؼـواگفتاـّایتلامؼٍفافاًهاي
ـاباآىٌفٍٞتفؼ«:قباى،فاٌیىتاوت»تاوػٌاىفَتاَؼـهاَـؼ«پلایهّاای

force
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گفتواًی»،10یاهٙال١اتهیٍلؼٍوفتَؼـهَـؼوفتَ ِگَیًّایبَهیؼـقهااى
اًدس ففاًىِ  
بفایّویيبْتفاوتبِخایهطؽٍؼتفؼىبطمهااىباًِٝفیااتؼلاَقؼـهاَـؼ
ت١فیفاؼبیاتاقلیتٍت١ییيایيتِبفهبٌایآىزِادفیاؼبیاتاقلیاتّىاتیاا
ًیىت،بفگفؼینبِغَؼاؼبیات.بًِٝفهيزیكیتِتافکااباِهااهایؼّاؽغاَؼ
قباىیاتفؼقباىیاتافكقبااىٍٍ...قتایتفخواِّاای

اؼبیاتاوت.هيِایفاًیِفاـوی
غَاًنؼوتگیفمًویٌَؼتِتافکابِخایقباىآلواًیگَتِبااقبااى

آداـتافکاـاهی
فدیفآلواًیپفاگ،هطاتوٍِقّفٍهىعٍؼیگفآداـيـاًٌَتِاوت.هيهىاطَـ
ؼًیاییهیٌَمتِاٍؼـادفيباقًواییتفؼٍُبفگفؼاًؽٌُؽىايبِقبااًیؼیگافاق
قؽـتًٍفَؾيبفؾّيهيِآویاییِغاٍـهیاًِایایفاًیًکاوتِاوت.بٌابفایيبطام
«فدٗ»بفوفقلوفٍقؼاییاققباىًیىتٍ.ؼـایيهٌ١ااتفاقااؼبیاتبااتلیاتپیًَاؽ
بِبفؼاٌتهااقضدیدتباقهیگفؼؼ،ایٌکِضدیداتؼـًٝافّگال

هیغَـؼ.ایياهف
«تلاوت»یااقًٝفلکاىضدیدت،یکٌکافیکبفٍىافتاؼُاوت؟ٍقتیهااـته
ٌَؼتِبْتفیيـاُبفایبلبِبفبفٍىهاًؽگیآهاؽىباِؼـٍىاوات،

بِهایاؼآٍـهی
ٍقتیاقًیسِآهَغتِاینتِبْتفیيـاُبفایٔ١یفًباَؼى،قاَیباَؼىاواتًاِ
تاتیؽبفٔ١یفبَؼىٍفٕیلتواغتياقآىتاِاقٌاغّاِّاایاغاس بفؼگااى
اوت.زفااؼبیاتـابِهثابِییکتلًگیفینتِضدیدتّفًاًٌََٞاتاـیا٠اناق
اقلیتٍ...ـاؼـبفهیگیفؼ؟ٍقتی«اؼبیاتـًحـاباقَامبػٍیؽىآىبَِِـتٌایء
٠یٌیتهیبػٍؽ.ؼـؼـابیاىًویتٌؽ،بلکِؼـٍخِؼیگفیبِآىٍخَؼهیبػٍاؽ،
بؽاىهاؼیتیهیؼّؽتِهاؼیتخىنًیىت،بلکاِهاؼیاتٍالُّااییاواتتاِ،اق
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٘فیقآى،ؼگفگًَیؼًیاتِـًحهؽ٠یآىاوتهٌ١اهییابؽ»11هيبفایيباٍـمتاِ
ایيهَتَـِپفقؽـتِاؼبیاتاوتتِغَا اقوفًَیىٌؽگاى–ٍضتایغَاًٌاؽگاى–
ـبَؼٍُّوسَىتافکاآًْاـابِضاٌیِـاًؽُاوت«:تىسیًٌَتيتٌِایاىتَخاِ
ٍهفهَقاوتٌایؽغٙفًاكٌٍایؽًداتبػًباٌؽ:ایايیٌ١ایبیافٍىپفیاؽىاق
ِفآؼمتٍاى»ّ12ویيخولِتافیاوتتابؽاًینهاؼـؼـٍىتلّىتین.اؼبیاات
یتَاًاؽباا
اؼبیاتاقلیتًویتَاًؽاؼ٠اتٌاؽتاِبیافٍىاقایايتلیاتایىاتاؼٍُها 
ـٍیکفؼیولبیباًدؽٍٔ١یتضاتن،زِؼـضیِٙیقبااى،زاِؼـٍٔاٟهَخاَؼ
غَؼـا«اقلیت»بٌاهؽٍباتاتیؽبفاقلیاتباَؼگیغاَؼيقلوفٍقؼایایتٌاؽ.قیافا
ّویيـٍیکفؼولبیًىبتبِتلیت،غَؼيًَ٠یایدابیتباغَؼؼاـؼ .
بسًٍَؼـًٌَتاـفاخِ١هیگَیؽآًسِتافکابِهاهیؼّؽٍهااؼـیافاتًوایتٌاین
«ًَ٠یهباـقُبفایاؼبیاتاق٘فیقاؼبیات»13اوت.هبااـقُایتاِهاابائیاتآىـا
ؼـكًویتٌینٍ.آًدؽـباآًسِتِتطتًامّایؼیگفهیٌٌاواینتفااٍتؼاـؼتاِ
تطتٌَ٠اى«اهفًاٌٌاغتِ»ّنًویتَاًینؾّيهاىـاهَٙ١فباِآىتٌاین«.قیافا
ّواىقؽـبفایواىآٌٌاوتتِبیگاًِ».ضالهىاالِایايخاواتتاِهبااـقُبافای
اؼبیاتاق٘فیقاؼبیاتزِهیتَاًؽباٌؽ؟آیاایيّواىزیاكیًیىاتتاِاؼبیااتی

تِآىـاباِفت«اقلیت»هوتاقهایتٌٌاؽؼـغاَؼؼاـؼ؟هبااـقُایبافایاؼبیاات
ٌؽى قیفااگفهباـقُایؼـتاـًباٌؽبِـاضتیهیتَاًیناقغَؼبکفویناِستاؽام
اًداهؽ؟اِسزفاهیًَیىین؟اؼبیاتبفایواىباِزاِهٌ١اوات؟

ًٌَتيبِاؼبیاتهی

11بسًٍَ،1385،اقتافکاتاتافکا،تفخوِ:هٍْیؽًًَْالی .84َ،
ّ12واى(.115َ،تفخوِخفشٍت١ؽیلٌؽُاوت ).
13بسًٍَ،1385،اقتافکاتاتافکا .5َ،
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زفاآىـاباِفاتؼیگفهی غاَاّینت١فیافتٌاین؟اؼبیااتاقلیات هگافاؼبیاات
ـاوتیي،غَؼفیًفىِویاویًیىت؟بفاًؽاقًیىت؟قلوفٍقؼاًیىت؟ 

بْتفًیىتغَؼاؼبیاتـابِپفوًبگیفینتاؼـّواىزالًِباِپفواًتٍایؽُ
ٌؽى،اؼبیاتغَؼبیاباقؼ؟ 
بْتفًیىتضدیدتـاًِؼـاقلیتبَؼگیٍَّیاتّاایخاكءگفایاًاِ،بلکاِؼـتالِ
اؼبیات،ؼــوالتـاوتیيايؼـپیًَؽباتلقباىبٍفیبدَیین؟ؼـٍاقاٟبکاؿیفین
تِضدیدتاؼبیاتؼـخاییهطدقهیٌاَؼتاِتَاًىاتِتوااهیبافٍىافتاؼگااىٍ
وفتَ ٌؽگاىٍ،تىاًیـابِؼـٍىِغَؼ(بِهثابِیضدیداتتلای)بکٍاؽتاِؼـ
ؼًیاّیرِؽاییًؽاـًؽ .

ایيپفوًّاّنهیتَاًؽهىالِاؼبیاتاقلیتـاگٍاَؼًُگاِؼاـؼ

ففّاؼش.گَـاى:
ٍّنهاـابِبیفٍىاقآىضَالتؼّؽ یٌ١یًٝفؼاٌتيبِیکضدیدتتلای-تاِ
اؼبیاتّوَاـُبایؽهَٙ١فبِآىباٌؽ-بِغَؼیغَؼتثبیتآىضدیدتتلایٍ
اقایيـٍهٍفٍ٠یتؼاؼىبِآىاوتؼـضالیتِواَلُیخْااىٌاوَلضدیدات
ٍخَؼًؽاـؼ.
ّنآىخاتِاؼبیاتبِـاوتیباِتااـهایافتاؽّایر

ایيهىالِیَّیت()identity
یتاَاى
هٌ١اییًوی ؼّؽهگفت١لقؼاٌاتيباِیاکقلوافٍقیىاتگاًی.هاثسآیااها 
ٌػّیتّایـهاىّایفاتٌفـابِایيؼلیلتِقیىتگاُآىّا«یَتٌاپاتَفاا»اوات
«َّیتهٌؽ»ًاهیؽ،آىّنباتلدی٠امٍـواًِایاقَّیت؟یا«پؽـٍپااـاهَ»غاَاى
ـٍلفَـاِففابِهٌكلِخىتٍخَییکَّیتاقؼوتـفتِؼاًىت؟
ایٌکِهیگَیی«هيِایفاًیِفاـویقباىیاتفؼقباىیاتفكقباىٍٍ...قتیتفخوِّاای
غَاًنؼوتگیفمًویٌَؼتِتافکابِخایقباىآلواًیگَتِبااقبااى

آداـتافکاـاهی
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فدیفآلواًیپفاگ،هطاتوٍِقّفٍهىعٍؼیگفآداـيـاًٌَتِاوت.هيهىاطَـ
ؼًیاییهیٌَمتِاٍؼـادفيباقًواییتفؼٍُبفگفؼاًؽٌُؽىايبِقبااًیؼیگافاق
قؽـتًٍفَؾيبفؾّيهيِآویاییِغاٍـهیاًِایایفاًیًکاواتِاوات»غاب،ایاي
یٌ١یاؼبیاتیکقباىهٍتفكخْاًیٍهیاًدیباقًوااییقًاؽگیاوات،هايّان
هَافدن.اهاؼـایيهَافدتهابفوفتفاٍتّازِهیآیؽ؟اتفاقاتفااٍتتافکااٍگَتاِ
ؼـّویيَّیتّایهتفاٍتًٌَتاـیٌاىاوتاگفًِّیراتفا ؼیگافیاقواَی
آىّاًیفتاؼُاوتخكتَلیؽاؼبیاتباّؽفهىطَـتفؼىهػا٘ب.ضاالگیفینتاِ
بٌایقباًیگَتِؼـبفابففدفٍتْیؼوتیقباىتافکا،زٍوگیفتفباٌؽ.
ببیٌیؽ،هىالِبِّیرٍخِتدىیناؼبیاتبِاقلیتٍاتثفیتًیىات.بلکاِپافٍااـی
بفٍخَؼًَ٠یاقاؼبیاتًامًاپؿیفاوت.بِزٌگآٍـؼىًیفٍیایاواتتاِفداٗؼـ

ٍٔ١یتاقلیتباَؼگیففازٌاگهایآیاؽ.هثالٍٔا١یتًِاهاِّاای٠ایيالدٕاات،

ٌٙطیاتهٌَّـضسجٍؼفاتفتسمیاـواى.ؼىتیٍَت،لاكقاؽـیٍ،تفیىاتفام
ٌٌؽی.
ایيّافدٗت١ؽاؼیٌَ٠اىتتا ؼـتاـیعاؼبیاتًیىت.بلکِّواىًیفٍّاییاًؽتاِ
اًؽاغتِاًؽ.زَىایيبطامهاااقاٍلهتوفتاكباف

ؼـگاماٍلاؼبیاتاتثفیتـااقتاـ
تفهیٌَلَلیاؼبیاتاقلیتبَؼُ،بٌابفایيؼـّویيزاـزَ ؼاـمًامهیبفم .
خَؼُ.اـ.هسِ()Jude R. Mecheؼـخىتاـ«...هَلاَیٍـابٙاِیبفیاببکاتباا
،خٌبِّایپىااوت١واـیایيـهاىـاًٍااىهایؼّاؽ هَاخْاِیهَلاَیٍ

ایفلٌؽ»
هَـاىبااٍاق١یاتغاَؼًٍااًگفهَاخْاِیباِهفاتاب٠ویاقتافبااتااـیعاوات:
هیتفون.تفنبفمؼاٌتِ.توامقًؽگیامؼـَّلٍّفانوکفیٌؽُ .»...
« 
ایفلٌؽًِفدٗتٍَـبکتتِخففافیاایًٌَاتاـواکَتاوات،اوات١واـاًگلایه
بػًهیًوایاؽ،اٙ٠اا


غَـؼٍوفغٌَیهؽًیتهؽـىـاّنتِـّایی

بل١ؽٍهی
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تبِآغفؼًیاـویؽُاًؽبِق١فًیْیلیىویتاِهواانباا

هیتٌؽاهاـاٍیاىـهاىبک

تَلًَیالیىناوت هسًٍِ،اىهیؼّؽتٍِفاؼاـیبکتبِضدیداتـابایاؽؼـؼـٍى
هفقّایقباىًٌٍَتاـغَؼاٍپیگففتٍالبتِاًٍَیىٌؽُایوتتِبِقَلؼـیاؽا

هفقّایقباىـاخابِخاهیتٌؽ»،پیسیاؽٍُـاقآهیاكّ،وااىتاًِاَـقبااىـاباِ

«
ٜلوتِطٌِهیافکٌؽ .
آليـًِؼـهىتٌؽ«ٌبٍهِ»بِبایگاًیـٍیآٍـؼ ٠کهّاٍتّاٍیفیتاِیگاًاِ
اهکاىًوایاًؽىاًؽ آًداتِباقًواییًاهوکياوات ًٍااًگفیـؼ()traceآٌاَیتهٍ

بِتَّیفتٍیؽىتفٍهاٍضافٝاِ،غىاتگیٍاقپاافتااؼگی.اقایايـٍؼـ"ٌابٍ
هِ"تَّیف-قهاىـاهیبیٌینًٍ.اًؽىتَّیفهداقی(قهااى-فٕاایؾٌّای)باِ
خایتَّیفتٌٍای(قهااىٍاق١ای).هىاتٌؽآلايـًاِـابایاؽویاواتیااؼآٍـی
اًؽاقگوٍؽًُاهیؽ.هاًویتَاًینبِیاؼآٍـینهاضافِٝـاباقًَیىایهایتٌاین.


زٍن
ّوسٌاىتِتاـیع«باقًٌَتِ»اوت.ایيضففؼلَقاوتؼـباـُفیلنٌابٍهاِ.یاا
هثسهىالِِیفٍـتٌٍؽىؼـآداـٍٍلف ٍٍلفبااپفواًاقٍیمگایّاایًٌَاتاـ
قًاًِ،ایؽُیًٌَاتاـ«باِهثاباِیقى»ـاپایًتٍایؽ.قىٌاؽگیًٌَاتاــاً.اِ

)،تاـیعٍوَلُیبیاى،تِبابِتاـافتااؼىهاٌایيّاای

پفوًاقاًؽام(Organism
بكـگؼٍگاًِباٍـی،قًیٌگیـاؼـبفابفهفؼیٌگیهایًٍااًؽ،بلکاِپفواًاقباؽى
یبؽىبیاًؽام .


یهیلقًاًٍِ،اواقیبؽىبِهثابِ

ـبَؼٌُؽٍُ،ابمُ
ّكاـفست:وفهایِؼاـیٌٍیكٍففًی»تٌْااـاُبیفًٍگایاقؼٍگاًاِ

بِگفتِؼلَقؼـ«
باٍـی،ؼـهیاىبَؼگیاوت.ایيّواىزیكیاوتتٍِیفخیٌیاٍٍلف،بااّواِی
یآداـيآىـاقیىت.بیآًکِّفگكاقٌؽى،ؼوتبکٍؽ .


تَاى،ؼـّوِ
ٍٍلف«،ـهاىًاًٌَتِ»ـاؼـوالًٌَ1920ت،پْلَبِپْلَی«اٍلیىِه»ٍ«قهااى
ّایٌگفتؼًٍَیىٌؽُیه١اِفي خیوكخاَیهٍهاـوال

اقؼوتـفتِ» 
،ـهاى

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

ففمّایبیفًٍی»ـهااىایىاتاؼُبَؼًاؽ،ؼـهیاًاِی
پفٍوتّ.فوِخاییبیفٍىاق« 
«ٍقیؽىتَفاىّایاوا٘یفیاقا٠وا ّىتیٍتاـیع» .
ٍٍلااف«ـهاااىًاًٌَااتِ»ـاؼـّواااىوااالًٌَااتٌِااؽىاي،ؼـًٍاافیِ«لٌااؽى
هفتَـی»هٌتٍفتافؼٍب١اؽؼـآىؼفتفزاِیخلاؽزفهای«غاا٘فاتخٌاَىٍ
بیواـی»ًٌَت«:یکتٍفبكـگ».اٍیکلکِـابفایّویٍِپااكتافؼُاوات.

بِقَلغَؼي«یکخَـلکِیپاكًٍؽًی» .
ًَیىٌؽُاؼبیاتاقلیتیابِقَلٌاوا«اؼبیااتـاواتیي»ؼواتباِزٌایيتااـی
هیقًؽ قباىـااقآىلکِپاكهیتٌؽ.ضدیدتاقپیًٍخَؼًؽاـؼ.تٍفهایٌاَؼ.

ايتفؼُاًؽ .


آٍـؼتِؼـغتّاهطاِفُ

خاییوفبفهی
ـیكٍمٍاـاق
وویفاـٌیؽپَـ:ولبیتهٌْایایدابیتًَ٠یٌ١اـقؼگیٍغاَؼـاباِتفافالقؼى
ؼلَقیاوت.ایيتِتلیدتِضاتنهػؽٍياوتزِـبٙیبِایيؼاـؼتاِضدیدات
بایؽؾاتاهفَْهیهػؽٍيباٌؽ.اتفاقاتوامضففهيایياوتتِبفایًفایتلیداتِ
ضاتنًِابفابفًٍاهٙلَ تاـیًویتَاىتفؼخكتسيبفایبفواغتيتلیتیؼیگفباا
ًدؽایيتلیدت.اهاـٍیکفؼؼلَقیٌواایيـاًویغَاّؽ.بًِٝافمّوااىًداؽقبلای
هيّوسٌاىٍاـؼاوتتِایيبفؼاٌتاقاؼبیاتاقلیتؼـًْایتگاَییباًِطاَی
هاقٍغیىتیؼٍوتؼاـؼاقلیتـاّوسٌاىاقلیاتًگاِؼاـؼتااغاَؼـاباِهثاباِی
وَلُیـًدَـًٍَ٠یخاىقیبااقتواماًتداؼاتٍاـؼبفتلیتهبفاتٌؽ.تاَهىالَل
اتّىتیٍ.باًدؽتلیتًویتَاًیاقغَؼتولبهىلَلیتتٌی.


تلیت
ففّاؼ.ش.گَـاى:غب،ـٌٍياوتتِهايؼـایايگفاتٍگاَّ،واِخاااقًف ایٍ
ام٘.ب١اتاـاؼبیاتؼـایدابیتايهٌ١اپیؽاهایتٌاؽ ًٍاِفداٗ

ایدابیتضففقؼُ
ؼـولبیتٍاهتٌأ.ٞويایيتِاؼبیاتاقلیتاقًٝافلاًفّاایًٌَاتاـیفداٗباِ
ٌ١فٍـهاىهطؽٍؼًویٌَؼّ،واىَ٘ـتِاقًٝفتاـیػیپؽیؽُایهفبَٖباِقافى
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بیىتنًیىات.بگاؿاـاقیاکهَاخْاِیفکافیٍتااـیػیهثاالبیااٍـم «تٍاف
الوطدَ »ّدَیفیتدفیباّوكهاىبا«تِالمؼٍـٌُاغٌَیي»ًٌَتٌِاؽُاوات.
هاـٍایتهىلّٗدَیفیـاؼاـین تتابیؼـٌافشتّاَفٍ٘فیدات،اهاا«تاِالم
ٌاغٌَیي»-تِاقهْنتفیيبكًگاُّایتاـیعپؽیؽاـییاـواىٍ«ؼٍـُیضدیدات»
اقهٌٝفایيخفیاىاختوا٠یٍآییٌیاوت-اققًؽگیٍتاـیعبیفٍىگؿاٌتٌِاؽُ
اوت اگفّنؼـقلوفٍؼاالٍَّباقیهاًؽُبِغا٘فایيباَؼُتاِؼـآًدااباِلطااٚ
تاـیػیاقوَیهفؼم«هٌ١ایّىتی»بف«ویاوتهافگ»پیافٍقٌاؽُاوات.ؼـ
آىخاباًَ٠یاؼبیاتاقلیتتاـیػوٌؽوفٍتاـؼاـینتِپیَوتٍِگىىاتِاقهتٌای
بِهتيؼیگفؼـ«ِیفٍـتٌٍاؽى»باَؼُاوات اقتاسمِبْلاَلهااّیباِتاس ِم
ٌاغٌَیيٍ«ّفتي»،ؼـقفىٍّتنٍتاسمًاَـٍقواَـاًیٍتیواَـباًیااـاًیؼـ
قفىؼٍاقؼّن.تِالمبایفكقٌَسَاٍبلَتِه١اِفبا«ؼٍـُیپفؼیَُـی»اوتباِ
المقٌَسَاٍبلَاقًوًَِّایآٌکاـًفیتاسمِاَفیاًٍِ


تفتیًٌَتٌِؽُ،تِ
قباى
تطدقتسمضدیدتبِـٍایتگَیٌؽٍُتاتبآىؼٍـُاوت،اهااتااـیعـواویتاِ
ٌَـبػتاًِباًْاؼآتاؼهیگفُغَـؼُایيّوكهاًیـااواواًاؼیؽُهیگیافؼ،زٌایي
اوتتًِاگْاى«یکبابا٘اّفخّاَ»تٍفهیٌَؼ،تىایتاِاّالتّاَفٍ
«هسهتی»بَؼُ،اهاّیراٌاـُایبِآىبابا٘اّفتاِغاَؼيهایگَیاؽ«مِؼٍوای
زَیٌاغٌَیيؼهىاقؼیفم»ًویٌَؼ،یٌ١یخفیاًیضدیدتهٌؽتاِّوكهااىباا
هَلف«تٍفالوطدَ » بٍِخَؼآهاؽُ،اهااًاِباِاؼبیااتاًتكا٠ایِاَفیِتاي
هیؼّؽًٍِـٍایتبالبضکَهتـاهیپؿیفؼٌّ،اَقًیاكاقهٌٝافتااـآتاؼهیاک
«ضدیدت»ًؽاـؼ  
فألهطواَؼ:ؼـاؼاهاِبطامِواویفا،بگاَینتاِاّویاتؼًیااییتاِتافکااؼـ
تٌْابِایيؼلیالًیىاتتاًَِیىاٌؽُبافغاسف

اوت
ّایًباقآففیٌیتفؼُ 


ـهاى

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

اوتزاَىاگافتافکااـا
ـيبِتاـبفؼُ 

اوسفًقباىآلواًیپفاگـابفایغلقآدا
یپفاگیبفْینبِاـقيتاـّاایاٍپایًبافؼُایان.ـهااىاق

ٌَ٠اىًَیىٌؽُا

بِ
تٌْا 
هکاىٍاققهاىتب١یتًویتٌؽًٍبایؽخْاىـهاىـاؾیلتاـیعتداَیویبىاٌدین،

زَىقهاىٍهکاىؼــهاىًویتَاًؽتاهسباقتا آىٍاق١یتیباٌؽتاًَِیىاٌؽُؼـ

ففیؽُاوت.ـهاىابكاـیاواتؼـؼواتًَیىاٌؽُبافایآٌاکاـ
آىخْاىـهاًًآ 
اًؽ،بٍِیامُؼـهاَـؼ
تاتٌَىفايًٍؽُ 

یبٍفتِ

واغتيبٕ١یاقخٌبِّایتدفبِ
گفتاـتاـیعًَیىاىًویتَاًاؽؼـآىًفاَؾتٌاؽٍ

تفؼیؽ،ؼٍؼلیٍتٌاقٍٓ،ـًحتِ

ٌَؼـهاىاقهفقّا٠بَـتٌؽٍباهػا٘باًیـابِٙپیاؽا


با٠مهی
تِ
ایيهىائلاوت 
قباىآًْاباقباىًَیىٌؽٌٍُػّایتّاایـهااىٍضتایففٌّاگٍ

اگفزِ
تٌؽتِ 

ًْابٍِخاَؼهایآیاؽ
اهااضىانّایهٍتفتیهیاىآ 

تاـیعآىتاهسهتفاٍتاوت
ٍایياـقيّااّىاتٌؽتاِ

قًؽ
هی 
تَاىگفتیکتلیتـاهیاىاًىاىّاـقن 

تِ 
هی

هَق١یتتاالییًویؼّاؽ.

تيبِ
تٌٌؽتِؼـایيخْاىها 


ادفیتبؽیلهی
ـهاىـابِ

ایبًِبَ٢اؼبایاٍبافهای
گًَِ 
داـاٍبِ 

ؼـهَـؼتافکاّنبایؽبگَئینخْاًیٌؽىآ
ّاییتِتَاًىتِاًؽهفقّاـاؼـّانبٍاکٌٌؽٍهىاائلباكـگاًىااًیـا


ؼؼ،ـهاى
گف
ًوایاىتٌٌؽ.اگفبػَاّینّفاؼبیاتیـاقلوافٍقؼاٍاًدسبایبٌااهینهفْاَهیـاتاِ
اؼبیاتاقلیاتضاهالآىاواتاقؼواتغاَاّینؼاؼٍؼزااـًاَ٠یاـقيگاؿاـی
غَاّینٌؽتِبیفٍىاقتاـتفؼّایاِلیاؼبیاتاقلیتاوت.باًِٝافهايبفغای

بِآىؼواتهاییایاؽؼـّوایيقلوفٍقؼایایٍ
گیتِاؼبیاتاقلیت 

اـقيّایبكـ

قیفاهَخببٍِخَؼآهاؽىّاَیتیؼـآیٌاؽُ

اًدسبیبَؼىٍویاویبَؼىآىاوت.
غَاّؽٌؽتاِ ٌاکافبكـگایـاهیااىاؼبیااتاتثفیاتٍّاَیتیـاتا ِغاَؼي
بِّویيؼلیلهاٍقتیاقاؼبیاتاقلیاتواػي
یآىاوتبٍِخَؼهیآٍـؼ .

واقًؽُ
ینبایؽبفْوینتِهٌٝاَـمهااىاقآىزیىاتٍ٘باقتفخواِیایايآدااـ

هیگَی
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ؼـباـُیآًْاقٕاٍتًکٌاینبلکاِؼـؼـٍىتااـیعاؼبیااتاـقيّاایآىـااـقیاابی
ٍخَؼآهؽتِایاياٌافافیتقبالاقّاف

یقاخاـیکًَٞاٌفافیتبِ


تٌین.ؼـؼٍـُ
زیكؼـه١واـیایيؼٍـَُْٜـپیاؽاتافؼ.تااظّااٍبٌاّاایهْوایؼـایايؼٍـُ

اًؽتِاقًٝفتالبؽیًٍَٞتكئیٌات،هتفاٍتاقواغتواىّایؼٍـُّاای
واغتٌِؽُ 
قبلیّىتٌؽ.آًسِؼـایيبٌاّابِزٍنهیغَـؼ،تلفیدیاقٌ٠اِفه١وااـیواٌتی
ٍه١واـیًلَتسویکبف اوتًٍداٌیؼـٍىغاًِّاّنبٌَِ٠اىبػًهْوای
اقتكئیٌاتفٕایه١واـیغاًِّایاٌفافیقلوؽاؼهایٌاَؼ.اهااایاياٌافافیتؼـ
بِباـآٍـؼزَى٘بدِیاٌفافیٌٍاّاىقاخاـبافایاؼبیاات
بااؼبیاتفاخ ِ١

ـابِٙ

قباًیتِؼـغَـاٌفافیتباٌؽپیاؽاًکفؼًاؽ

تفاقباقگٍتبِ


ًیكـاٍُزاّیهٌاوب
كبِؼلیلضَٕـؼـؼـباـًیاقهٌؽوبکٍقباًیؼـغاَـؼـبااـبَؼًاؽٍ،
ٌٍا٠فاىًی 
ٌیٌَُا٠فاىّفؼٍوابکغفاوااًیٍ
ٌؽهگفاق٘فیقباقگٍتبِ 


ایيهیىفًوی
قباىوبکٌّؽیـا٠اهیاًٍِهبتؿلهایپٌؽاٌاتٌؽٍآىـا

ىؼٍـُ

٠فاقیزَىؼـآ
ؼـغَـٌ١فاٌفافیٍهؽاضیًویؼاًىتٌؽ.ابلبٌا٠فاىایيؼٍـًُیاكاقٍابىاتگاى

ؼـباـّاٍاقغاًَاؼُیضاتواىٌْفّابَؼًؽٍاقتَؼتیباؾٌّیتیؼـباـیٍاٌافافی
پفٍـيیافتِبَؼًؽ.بفایهثالاخؽاؼِبایتاٌاًی،ابلبهٍابلؼٍلتیؼاٌاتِاًاؽ.

پؽـبكـگًٍاٖاِفْاًیضاتناِفْاىبَؼ،پؽـّاتفاِفْاًیاقهفؼاىؼـباـباَؼُ
اضیاءتٌٌؽتِهػا٘بااىاِالیآىتٌْاا

اوت.ایيٌا٠فاىتَاًىتٌؽقباًیـاؼٍباـُ

ٍالُّاای٠اهیاًاِؼـ
٘بدِیاٌفافٌٍاّاىقاخااـبَؼًاؽٍ،اقـخاَٞباِّفگًَاِ 
ـاهایِیاًطٙاِٖؾٍ اؼبیغَؼهیؼاًىاتٌؽ .ا
تفؼًؽٍآى 


اٌ١اـٌاىغَؼؼاـیهی
البتِبایؽبگَینَ٠اهلؼیگفیًیكؼـَْٜـٌ١فباقگٍتًدًؼاٌتِاًؽٍهٕااهیي

ٌ١فیؼیگفیًیكٍخَؼؼاـؼ ااٍلیيتىایتاِقبالاقٌاا٠فاىباِاّویاتایاي
قاؼُاوات.اٍباایااؼ
قلوفٍقؼاییؼـًثفٌٍ١فپیبفؼُباَؼهیافقافتط١لایآغًَاؽ 

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

ٌاهیٌاَؼٍّانبااففٌّاگٍ
گففتيقباىـٍویّنباففٌّگٍاؼبیاتـٍویآٌ 
بِقباىـٍویاًتٍاـهاییافاتباا
ّاٍتالیفاتیتِ 


اؼبیاتاـٍپاییٍ.اق٘فیقتفخوِ
ًٌَتِّایًَیىٌؽگاىففاًىَیآٌٌاییپیؽاتفؼ.اٍباِیوايآٌاٌاییباااؼبیااتٍ

ففٌّگاـٍپاییتَاًىاتافاقّاایتااقُایـاباِـٍیاًؽیٍاٍِـاىایفاًایبگٍاایؽ.
یقباىؼـاؼبیات«ًٝنًٍثف»هیگَیؽ«:بایؽقباىًٌَتاـباِقبااى
قاؼُؼـباـُ 
آغًَؽ 
گفتاـًكؼیکباٌؽ،ویا اًٍاءـابایؽبفّنقؼتِاغتّااـٍواَْلتیؼـآىایدااؼ
اّویتًؽّیؽتاه١اًیبیفٍاخبٍِقًٟیابؽ،قیافاایايخاَـ

قافیِ
ٌَؼً،یكؼـًثفبِ 
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ؼـًثفٍزِؼـًٝنخْالتغاالُاوات» .

ىیزِ

هفلقًَی

بفغسفتواماؼٍاـؼیگفاًتٍاـاؼبیاتٌٍ١فؼـایفاىؼـقالبتتاا ٍؼیاَاىًباَؼ
ٍهدلِتبلَـیافاتٍایاياٌا١اـهٙبَ٠ااتیهوکاياواتاق

ؼـقالبـٍقًاهِ

بلکِ

زَىبیٍتفؼــابِٙباأٍاٞـٍقبَؼًاؽ

ًؽاٌتِباٌٌؽ،اها

لطاٚاؼبیاـقيزٌؽاًی
ٍ٠اهیاًِبَؼٍاقففٌّگغاَؼهافؼمبفهایغاواتتاادیفات

ًْاقباًیواؼُ

ٍقباىآ
زفغًبكـگیؼـاؼبیاتبٍِخَؼهیآیاؽٍـاُـابافای

ؼـایيؼٍـُ

ففاٍاًیؼاٌت.
تٌؽتِایياؼبیاتخؽیؽـااقاؼبیاتـوویٍاتثفیاتقبال

ابكاـّایؼیگفیباقهی
اقغَؼخؽاهیتٌؽ،ؼیگفایٌداقباىفاـویففؼٍویًیىتتاِگفتوااىٌا١فیـا
بِوَیتوالاؼبیوَ بؽّؽیاقباىضافٍٛو١ؽیٍیاقباىٌ٘اك٠بیاؽقاتااًی،

غٌؽُّنؼـاؼبیاتفکاّیاقا٠واا ًٍافیاتبیافٍىآهاؽٍهفقّاای
ؼـایيؼٍـُ 

هیاىاؼبیاتـوویٍبیافـواویـاؼـّانٌکىات،البتاِهوکاياواتزٌایي
اؼبیاتهٍفٍِ٘ـافدٗؼـزاـزَ هىالِا٠تفاٍْتْ١اؽ

غَاًٍیباـٍیکفؼیتِ

اوتّوػَاًیًؽاٌتِباٌاؽ،اهااؼـایايؼٍـُآًساِ

ٍٍ٘يٍاًدس باقغَاًیتفؼُ
قبلاقّفزیكهْناوتایيزفغًبكـگاوتتِؼـقباىٍقلوفٍیٌ١فًٍثاف

ّایاغًَؽقاؼُ،ففیؽٍىآؼهیت،تْفاىًٍ،ف غَاـقهی .253َ،1349،


اًؽیٍِ
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ٍویلِایباٌؽبفایبیاىَّیات،اباكاـی
تِ 
آیؽ.اؼبیاتاقلیتقبلاقایي 


ٍخَؼهی
بِ

ففیٌؽَّیتیتٌَِّقؼـضالٌؽىاواتٍِاَـتتاهالٍ

َّیتـاهیآ

اوتتِ

بٌَِ٠اىهاّیتاِالیاؼبیاات
اوتٍایيِیفٍـتاوتتِ 

ٌاهلغَؼـاباقًیافتِ
ىبٍِخَؼبیایؽتاِایاياؼبیااتاقلیاتباِ
اقلیتقلوؽاؼهیٌَؼضتیاگفگواىآ 
اوت،باقاؼاهِپیؽاغَاّاؽتافؼٍهاؽامؼـضاالٌاؽى

اؼبیاتاتثفیتتبؽیلٌؽُ
ّایؼیگفیـابِغَؼهیگیفؼبفغسفاؼبیاتاتثفیت،تاِؼـ

اوتٍففمٍَِـت
پایاىْ٠ؽًاِفیتنتنهتَقفٌؽ.پهاؼبیاتاقلیتباِؼًباالالگَّاایتثبیات
ٍـؼتِاققبلقابلٌٌاوااییًیىات.ایاياؼبیاات

ٌؽًُیىتٍزیكیـاپؽیؽهیآ

ًویتٌاؽ،بلکاِایايواٌتـابافّان
وٌتٝ٠یناؼبیأافِ 

فدٗادفؼیگفیـابِ

ٍخَؼهیآٍـؼ .

ىاغتسلبِ

هیقًؽٍؼـآ

وویفاـٌیؽپَـ:ؼقیدابطمهيّنّویياوتّ.واىگًَِتِؼـابتؽایگفتٍگاَ
گفتن،اؼبیاتاقلیتّفآىهوکياوتبِاؼبیاتاتثفیتبؽلٌَؼ.هىاألِبافواف
ایياوتتِاگفبػَاّینّوَاـُؼـٌاکافًٍفایٍباِـواویتًٍاٌاغتيٍباِ
ـوویتٌٌاغتًٍِؽىٍاقلیتبَؼگیؼوتٍپاباكًینّ،اؽفاِالیغاَؼـاتاِ
تفییفزاـزَ ّایاؼبیاتاتثفیتیاتلیدتضاتناواتففاهاَيتافؼُایانٍایاي
ًدٓبفْاوت.اگفّنبػَاّینخایگاُاتثفیتـااٌافالتٌاین،باینآىهایـٍؼ
تِغَؼهاقلوفٍقاٍؼـًتیدِوفتَ گفٌَین.بًِٝفهايبایاؽتکلیافهااىـاباا
غَؼهاىـٌٍيتٌین.هابااًداؽتلیداتضااتنهایغاَاّیناقلیاتباٌاین،اهااؼـ
٠یيضالوفتَ گفّنًباٌین.بًِٝفمٌایؽبْتفباٌاؽباِخاایآًکاٍِاالتافیي
اؼبیاتـاباًگاّیؼُلَقیباِفتاقلیتقلوفٍقؼابٌاهین،اِسبِخاایقائالٌاؽى
بِایيؼٍگاًِّایاتثفیت/اقلیتتاِاؼبیااتـااقهبااـقُایتاِؼـپایًؼاـؼؼٍـ
ّایؼٍگاًِاًگاـیهایاًاؽاقؼتاِّایرتااـیّاناقپایً

هیتٌؽٍؼـؼامهٌ ٙ
ق

وویفاـٌیؽپَـ،ففّاؼضیؽـیگَـاى،فألهطوَؼ

ًویبفًؽٍّ،وسٌیيبِخایهطَّـتفؼىغَؼهاىؼـت١فیفّایاؼبیاتاقلیتباِ
ٍاواقیّفٌکلیاقگفتواىّایهَخَؼبیاًؽیٍین:گفتوااًیتاِباِتايؼاؼىباِ
ٌفایٗهَخَؼًٍٍَـیؽىبف٠لیِآىبِغا٘فیافتيخاییاهيٍـاضتؼـقفىاِی
تتا ففٌٍیّاٍخَایكاؼبیغسٌِِؽُاوتًٍ،كؼبفغیؼیگفایيگفتواىِاففا
باًفیهٙلقٍٟٔهَخَؼ،بؽٍىآٍـؼىبؽیلیبفایآىهٌ١اهییابؽ.بفایّوایيباِ
ًٝفمٍقتیاؼبیاتـابِؼٍبػً«اقلیت»ٍ«اتثفیت»تدىاینهایتٌاینؼـٍاقاٟ
ؼاـینباهفقگؿاـیبِؼامَّیتگفاییایهیافتینتِآىویالیتٍخٌابٍخاَيـا
تٌؽ.قیفااؼبیاتهیتَاًؽباتأتیؽبافّوایي


اي٠ولهی
اقاؼبیاتهیگیفؼٍبف٠لیِ
َّیتبفواغتِ،واقٍتاـّایقاؽـتـاباقتَلیاؽتٌاؽٍ.ایايـاُباِّوااىٌااّفاُ
هىائلَّیتیغتنهیٌَؼتِففخاهًپیٍااپیًهٍاػُاوات.باًِٝافهاي

اؼبیاتـاوتیيّ،واىاؼبیاتیتِتافکاـااقِافآؼمتٍااىبیافٍىآٍـؼ،بفآهاؽُاق
ِؽاّایوفتَ ٌؽٍُهىکَتهاًؽُاوت.ایياؼبیاتاوت(باؽٍىّایرتفتیاب
أافیای)تِبِِؽایِآًْاخاىهیؼّؽٍآًْاـابِهداٍهتففاهیغَاًاؽ.ففاهاَي
بفٍىافتاؼگاى»ؼـبفابفوااقٍتاـّایوافتَ گافِقاؽـتًاِاق
ًکٌینتِهداٍهت« 
٘فیقتاتیؽبفاقلیتبَؼگیغَؼٌاىبلکِبااًگٍتگؿاٌاتيباف«تفااٍت»ٌااىٍ
باقًواییآىؼـاؼبیاتهوکيهیگفؼؼ اهفیتِهیتَاًؽواَیِّاایـّااییبػٍای

ؼاٌتِباٌؽ«.تفاٍت»بِهٌ١ایؼـیؽاییآى،یٌ١یتفاٍتیففاـًٍؽُ،تفاٍتیتِضکان
ًویتٌؽ،بفزیكیولًِٙویٍـقؼٍؼـّیرخاییؼـپیاِ٠والقاؽـتًیىات،اهاا
تَاًؽقؽـتـاؼـؼوتبگیفؼٍ(.زٌاًسِاؼبیاتٍاخؽزٌیيپتاًىیلّاییًباَؼ

هی
ؼیگفاِستاـیعِواًىَـبفاؼبیاتٍخَؼًؽاٌت )ٌٍایؽّویيهىألِاقًٝفؼـیاؽا
آىـابِاهفیتْؽیؽآهیكبؽلهیتٌؽ.هيفکفهیتٌنایيتفااٍتـاًوایتاَاىباِ
اؼبیاتیغاَباهػتّاتیتِهثسؼلَقتفوینهایتٌاؽهطاؽٍؼتافؼ.ایايتفااٍت
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تثفتّاییـاؼـبفهیگیفؼتِؼـ٠یيتفاٍتهایتَاًٌاؽباؽٍىؼاؼىّایرتفتیاب
ٍِفیایبِاؼبیات،غَؼاؼبیاتباٌٌؽ.اهاٌایؽایياؼبیاتیباٌؽتًِتَاىباِاؽای
بلٌؽبِآىغٌؽیؽ.آغفهگفهیتَاىبِـهاىِ«آتً»٘اّفبيخلاَىغٌؽیاؽٍقتای
ـًحٍغٍنبَ٠كیكیـاباقًواییهیتٌؽ؟هگفهیتَاىبِتَتىایغٌؽیاؽٍقتایاق
قباىففاهاَيٌاؽُیاوایفاًیهایًَیىاؽتاِقیاففٍااـتافنٍوافتَ قبااى
اؼبفؼُاًؽ؟اِسهگفهیٌَؼبِغَؼِتافکاغٌؽیؽ؟ 

هاؼـیٌاىـااقی


