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  ُقلم سوينچ کچوگلوه ب

  حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢١

  

  اکثريت المانی تبارۀ دشمنی با المانی در ميان جامع
  تا چه ميزان نژاد پرستی است؟

 
  لوُسوينچ کچوگ

می توانند نژاد پرست باشند؟ اين پرسش ھنگامی ) ٢(ی تبار المانِاکثريت ۀ در مقابل جامع) ١(آيا خارجی ھا و مھاجران 

ِ، کرستين شرودر المان خانم وزير خانواده ٢٠١٠پرسش روز گشت که در  به دنبال ) عضو حزب مسيحی دموکرات(ِ

ی توسط برخی دانش آموزان خارجی با الفاظ المان آموزان  يکی از مدارس برلين که در آن دانشۀگزارشی در بار

امروز نيز . ی تبارھا بود مورد توھين و تحقير قرارگرفتند، آن را به رفتار نژاد پرستانه تعبير نمودالمانمبتذلی که عليه 

اين در حالی . د اين اعتراض بيش از پيش تکرار می گرد–ی و پذيرفتن آنان است ئ که زمان مباحث مربوط به پناه جو–

" نشخوار کنندگان سيب زمينی" امکان پذير است؟ آيا اظھاراتی مانند ًآيا اين امر اصال: ال مطرح استؤاست که اين س

  ی ستيزانه را می توان نژاد پرستانه تلقی نمود؟المان تحقير ًيا اصال" یالمانۀ زن ھرز"يا 

 کرامت انسانی را جريحه دار می سازند، اين دور از انتظار یئگذشته از اين حقيقت که يک چنين توھين ھا و تحقيرھا

که افراد بسياری روزانه در محيط کار يا در عمل سياسی با مفھوم  علی رغم اين. است که آن نژادپرستانه تلقی نمی شود

عمومی و  ۀکه کتب فراوانی در اين زمينه نوشته شده است، ھم در عرص نژادپرستی سر و کار دارند و علی رغم اين

در (يکی از دالئل آن اين است که . ھم در نوشتجات ، مطالب ناروشن، نامشخص و نظريات متفاوتی در اين باره ھست

اين کشور که مبتال به مباحث نژاد پرستی بوده و آثار آن ھمچنان باقی است، ۀ مفھوم نژاد پرستی به خاطر گذشت) المان

سادگی برداشت ھر گونه تحقير قومی بوجود آمده است که بر اساس آن از ه ِدر عکس العمل آن طرح مقابلی در اذھان ب

  .نژاد پرستانه می گردد
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ِبر اساس تعريف جا افتاده ای که در پژوھش نژاد پرستی از بيرگيت رملرپاخ وجود دارد، الزم  نژاد پرستی اين است ۀُ

، در سطح ميانی و در سطح ماکرو يعنی )صیشخ(ُدر سطح ميکرو يعنی خرد : ِکه آن در سه سطح تأثيری انجام گيرد

بر اين مبنا آنچه برای نژاد پرستی مھم است، بيش از ھمه نظام واری آن ). در اقتصاد، سياست، اجتماع و غيره(کالن 

و " مشخص نمودن"ِبر اساس اين برداشت اکثريتی در پژوھش ھای نژاد پرستی اين امر مربوط می شود به . است

  . يافتگان مزيت يابندحکه نابرابری ھا مشروع تلقی شده و ترجي ت ھا، به اينتفاو" ارزشگذاری"

اين مشخص نمودن . تعيين کنند" مشخص شدگان"مزبور دارای اين نقش است که مرز خود را با " مشخص نمودن"

 دادن ھا با اين نسبت. ِرا به غير خودی ھا تبديل می نمايد" مشخص شدگان"است که " نسبت ھا"شامل بر بسياری از 

ابزار تشخيص متفاوتی صورت می گيرد، از جمله توسط زبان، فرھنگ، قوميت، ھجرت و يا دين که اين آخرين در اين 

" عالئم مشخصه"وجود می آيد و بدانھا ه ِتوسط اين ابزار تشخيص، گروھی تصور گشته و ب. اواخر بسيار مد شده است

 ۀاين صفات که دارای جنب. ِشود که در افراد آن گروه امری طبيعی و لذا غير قابل تغييرانديا صفاتی نسبت داده می 

و " ما"ۀ خصلتی تلقی می گردند در مقابل طبيعت و خصلت خود قرار داده می شوند و بدين ترتيب يک ساخت دوگان

  .رستی تلقی نمودی ستيزی را نيز نژاد پالمانتا اينجای تحليل می توان . وجود می آيده ب" آنھا"

ی ستيز با ھمين المانن می توانند اعتراض نموده واستدالل کنند که خارجی ھای احال در اين مرحله برخی از منتقد

آنان نيز به کسانی که گروه غيری تلقی می کنند، ويژگی ھای منفی مانند . منطق، در جھت معکوس می توانند عمل کنند

ره نسبت داده و به موازات آن از خود توسط صفات مثبت متقابل مانند پاک، اخالقی ناپاک، فاقد اخالق، بی شرافت و غي

  .و با شرافت تجليل می کنند

.  به مثابه نژاد پرستی، فاقد اعتبار می گردد– المان دستکم در –ی ستيزی المانۀ  سوم و تعيين کننده، پديدۀالبته با نکت

 يافته معنا می دھد که موجب تمايز حی برای نژاد پرست و ترجيِفاکتور مشخص نمودن و ارزشگذاری فقط در صورت

 دعاوی دفرضی می بايۀ تحکيم يافتۀ گشته و آن را تحکيم نمايد و با آن مشخصات و ارزشگذاری ھای نسبت داده شد

ِ نقش لذا نژاد پرستی را می توان در. يعنی مشروط به مشروعيت يافتن نابرابری ھاست. برتری طلبان مشروعيت يابند
ِکه در مقابل آن حتا در سطح خرد مدرسه نيز که در  در حالی. ِحقانيتی تلقی نمود که به خاطر محافظت مزاياستۀ افسان ُ ِ
ی ستيز يا مھاجران نمی المان خارجی ھای یی ستيزی موجب مزيت يابی يا حفظ مزاياالمان از آن سخن رفت، ءابتدا

  . فراوان تنبيھی که در اختيار دارند، قرار داردتمله پرسنل مدارس با امکاناکه در مقابل آنان از ج به ويژه اين. گردد

ِی ستيزانه در بھترين حالت می تواند نمايش کاری تدافعی المانفقدان عنصر دارا بودن مزايا و حفظ آن برای رفتارھای 
اما وی يک . غير قابل اصالحِی ستيزی المان تحقير گشته است باشد و در بدترين حالت يک ًادر مورد شخصی که بدو

برای او . اکثريتی متعلق باشد، نيستۀ شخص نژاد پرستی که می بايد دارای مزايا و توانمند در اجتماع بود و به جامع

بلکه . مشروعيت يافتن و تحکيم نابرابری در دستيابی به منابع زندگی اجتماعی مانند کار، ثروت يا خانه مطرح نيست

  .اميدی اوست که آن را تبديل به مزيتی ظاھری و بی ارزش می نمايدکوشش وی ناشی از نا

  .نژاد پرستی استۀ ُسوينچ کچوگلو ھميار اجتماعی و پژوھشگر در زمين

  People of Color:  خارجيان و مھاجران در اصطالح علمی – ١ 

 weiß-deutsche Mehrheitsgesellschaft: ی تبار در اصطالح علمیالمانِ جامعه اکثريت – 2

 بايد به اين واقعيت توجه نمود که از المان برای پيشگيری از برداشت اشتباه نسبت به رويکرد با پناھجويان در – ٣ 

 پناھجويان بدين کشور بخش قابل مالحظه ای از مردم به خدمت و ياری آنان کمر نزمان آغاز موج شديد روی آورد

 .ھمت بسته اند
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   کثرت نگریِی زبانالمان از سايت برگرفته
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