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 منتشر یده است.  ۴۹۳۱سال 
های دیگرری در روایت زمانهمدر طول ماه گذیته روایاتی از آزارجنسی، تعرض و تجاوز جنسی به بیدارزنی ارسال و منتشر ید. 

های یخصی منتشر ید. موضوعی که متفاوت از پیش برود، نرو  ها و صفحهاجتماعی متفاوت از جمله کانال یهایبکهها و رسانه
یرا  یقرانونیبرو در واقع به نوعی در خال برخورد درست قانونی برا ایرن مسر له   آمدیمبا اسامی  هاتیرواروایتگری بود. این بار 

کردند. برخری از اسرامی افرراد مطرر  را آزار دیده بود افشا می هاآند( افراد خود قلم به دست گرفته بودند و نام کسی که قانون ب
جامعه بودند برخی نیز چندان مشهور نبودند صرفا نویسنده یا فعال اجتماعی بودند. در موضرو  تعررض و تجراوز جنسری توزیرع 

ها به سمت کسی که فررد را آزار داده مهمی است که نباید نادیده بگیریم. به جای آنکه نگاهنابرابر قدرت و تبعیض  یکی از عوامل 
کنرد. بره جرای متمرکز یود باید به فکر اصال  ساختارهایی باییم که به تبعیض دامن زده و خشونت و آزار را به نوعی ترویج می

ای که به نظر من کمتر به آن بها داده ید، یکافتن اک نکنیم. نکتهتنبیه یخصی به دنبال ترمیم باییم و صورت مس له را به راحتی پ
آزارگر معرفی یده برود  عنوانبهبه سمت کسی که  هاکانیپها به سرعت نوک این مس له و دالیل آن بود. در واقع در برخی روایت

یود. در این صورت وقتی بزهی بررسری یبا هم نگاه م دهیبزه درفت. در رویکرد عدالت ترمیمی به سه جزء اصلی بزه/بزهکار/ و 
یرود. چره یررایط یود. در این صورت باید دید چرا به یکباره جرمی در جامعره زیراد میعوامل مرتبط با آن نیز دیده می یودیم

 یود از وقو  آن پیشگیری کرد. پیشینی منجر به گسترش آن یده، چطور می
 قردرتانیبرود. همیشه سال  تجاوز جنسی به دنبال محاکمه فرودستان جامعه میهایی خالی است که با از سوی دیگر جای تحلیل

قدرتان بره نادرسرتی محاکمره یروند. ایرن مقالره بره همرین تا حد امکانشان از زیر محاکمه در بروند و از سوی دیگر بی توانندیم
ورد تجاوز مردان سفید و خشونت خانگی مرردان ای مانند تجاوز جنسی از یک سو زنان سیاه مپردازد. چطور در مس لهموضو  می

یدند. آنجال دیویس در این مقاله و مقاالت دیگری که سیاه بودند در حالی که مردان سیاه به جرم تجاوز به زنان سفید محاکمه می
سراختارهای در کتاب طبقه، جنسیت و نژاد منتشر کرده است بره درسرتی مسراال ایرن چنینری را در بافترار پیویرده جروامعی کره 

های ترک حلکند تا به راحتی از کنار مساال عبور نکنیم و راهو ذهنمان را درگیر می کشدیمتودرتو دارند را به چالش  زیآمضیتبع
 محور ارااه ندهیم.   

 سیاه متجاوز یافسانه و نژادپرستی جنسی، تجاوز

 ۱۸۹۱ –دیویس  آنجال

 جواهری جلوه: برگردان

 
 

حلری را گیر یده بایند و راهیوند که همهمساال جدی یناخته می عنوانبههای زوال اجتماعی زمانی بارزترین نشانه
 جرراام از یکری امرروز، آمریکرای متحردهایاالت تجراوز جنسری در. اسرت مروارد ایرن از یکری عنف به بطلبند. تجاوز
طروالنی  سرکوت در برابرر  هایدوره از این مس له، پساکنون . ۴در حال گسترش است سرعتبه آمیزی است کهخشونت

 هراینگرانی افرزایش .امروز، به حالت انفجاری درآمرده اسرت داریسرمایه یاختالالت مهم جامعه از یکی آن، به عنوان
زنانی است که تهاجمرات جنسری علیره خرود را  یماربی متحده، ملهم از تعدادایاالت در جنسی تجاوز مورددر  یعموم

                                                           
۴ Nancy Gager and Cathleen Schurr, Sexual Assault: Confronting Rape in America (New York: Grosset & Dunlap, ۶۷۹۱), p. ۶. 



کننرد کره حتری  ادعرا تواننردمی یود این است: تنها زنان معردودیاند. درنتیجه حقیقت ترسناکی که آیکار میافشا کرده
 اند.قربانی حمالت جنسی کامل یا ناتمام، نبوده بار هم در زندگی خودیک
 بررای اصرل در عرده،یک عرر  و قا به عنوان جنسی تجاوز قوانین داری،سرمایه کشورهای دیگر و متحدهایاالت در
هرا ها در برابر تعررض حمایرت کنرد. معمروال دادگاهیده بود تا از زنان و دختران آن باال تنظیم طبقات مردان از حفاظت

 تعرداد معردودی از مرردان درنتیجره، .دایرتند یکم هایدغدغه داد،رخ می کارگر یطبقه نسبت به حوادثی که برای زنان
متجاوزان  کهدرحالی. گرفتندمی قرار قانونی پیگرد تحت کردنداعمال می زنان کارگر که بر جنسی خشونت به دلیل سفید
 درنتیجره،. یدندگناه به تجاوز جنسی متهم میچه بی و چه گناهکار سیاه مردان یدند،سپرده می عدالت دستبه ندرتبه
 .2بودند سیاه نفر ۱۱۴ یدند،اعدام  جنسی دلیل تجاوز به ۴۳۹۱ و ۴۳۹۱ هایسال که بین مرد ۱۴۴ از

ی نژادپرستی است که هم وپرداختههای ساختهقدرتمندترین دروغ جنسی یکی از تجاوز اتهام متحده،ایاالت تاریخ در
دایرته  ایکنندهقانع نیاز به توجیهات اجتما  سیاهان علیه های مکررهر زمان که اعمال خشونت. چنان پابرجا مانده است

کنار  معاصر تجاوز ضد جنبش صفو  آیکارا از سیاه زنان کهرود. علت اینکار می قویا به «سیاه متجاوز» یباید، افسانه
محرکی  جنسی باید که به عنوان تجاوز ی اتهام توط ه به نسبت جنبش ی غفلتدرنتیجه است تا حدودی ممکن اندمانده
اند، یردهحربس ابرد  هایسرلولگراز و  هایاتاققربانی گناه افراد  بی بسیاری از .رودکار می به نژادپرستانه یحمله برای

بپیوندند که برای گشایش در کاریان به پلریس و قارات روی  کسانی یجرگهبه  تمایل ندارند پوستسیاهزنان  درنتیجه
هرا سیار کم یرامل حرال آنپوش با قربانیان تجاوز ابراز همدردی کرده بایند، باگر هم مردان یونیفرم عالوه،آورند. بهمی

 تجراوز یود و قربانیان تجاوز، گراهیمی به زنان سیاه ینیده پلیس حمالت مورد در هاییخیلی اوقات داستان. بوده است
 در مردنی حقروق جنربش زمرانی کره حتری»یرود  اما به عنوان انحرافات نادیده گرفته می-یوند را متحمل می ایثانویه

 مثال، برای «موقعیت خود قرار دایتبیرمنگام در بهترین 
 در. کنرد محافظرت بیرمنگرام در برابر تجاوز پلیس سیاه از زنان تواندنمی چیزهیچ که گفتندمی اغلب جوان فعاالن
 برخری صورت گروهی به او تجاوز کردند،پلیس به ۴۱سیاه،  یساله ۴۱ زن طبق گزارش  یک ییکاگو در ۴۳۱۱ دسامبر
 .۹ها زیر فرش پنهان یدآیغالی درنهایت همه اما معلق یدند ها از کار آن از

بره یررایط خران زنران  یطور جدپردازان فمینیست معدودی به ی جنبش ضد تجاوز معاصر، نظریهدر مراحل اولیه
منرد مرورد آزار و خشرونت سیاه  قربانی تجاوز جنسی پرداختند. اخیرا پیویدگی انقیاد تاریخی زنان سیاه  که به طور نظام

ی تجراوز جنسری معیروب یردند و بره قترل مردان سفید بودند( نسبت به مردان سیاه  که با اتهام دروغین و نژادپرستانه
، زمرانهمخیزند، ود جلب کرده است. اغلب اوقاتی که زنان سیاه به مقابله با تجاوز جنسی برمیها را به خرسیدند( توجه

کننرد. رود، افشرا میکرار مری ی اتهام  تجاوز علیه مردان خود را هم که به عنوان یک سال  مهلک نژادپرستانه برهدسیسه
 :کندگونه که یکی از نویسندگان بسیار باهوش و حساس ایاره میهمان

ها بررای توجیره و ی زنان سیاه  بدکاره همراه است هردوی این افسرانهمتجاوز به زنان سفید با افسانه ی سیاه افسانه
اند و از ابتردا در روینی فهمیدهاند. زنان سیاه این ارتباط را بهکشی مداوم از مردان و زنان سیاه طراحی یدهتسهیل بهره

 .۴ودندب ۱خط مقدم مبارزه با لینچ کردن

                                                           
2 Michael Meltsner, Cruel and Unusual: The Supreme Court and Capital Punishment (New York: Random House, ۶۷۹۱), p. ۹۷. 

۹ “The Racist Use of Rape and the Rape Charge.” A Statement to the Women’s Movement From a Group of Socialist Women (Louisville, Ky: Socialist Women’s 

Caucus, ۶۷۹۱), pp. ۷–۱. 

۱ Lynching 

وسریله مرردم عرادى و سوزاندند. این مجازات بهزنده میکردند یا زندهقطعه میرفت و در آن گاهی بدن سیاهان را قطعهپوست و مدافعان حقوق سیاهان به کار میی اعدام که در امریکا براى مجازات متهمان سیاهنوعی جوخه

 پدیا(.برگرفته از ویکی پذیرفت  ]م[گونه محاکمه صورت میبدون هیچ



ی موضرو  تجراوز جنسری در اوایرل ی این عبارت، یکی از معدود زنان سفیدی است که دربراره، نویسنده۹گردا لرنر
جوآن مورد   آمیختگی نژادپرستی و تبعیض جنسی بر زنان سیاه را بررسی کرد.نویت. او عمق تاثیر درهممی ۴۳۱۱ی دهه
دهد. این زن جوان سیاه که تنها زندانی زن در یک ، دیدگاه لرنر را نشان می8محاکمه ید ۴۳۱۴، که در تابستان سال ۱لیتل

بره  جروآن لیترلکره زندان واقع در کارولینای یمالی بود، در دادرسی به کشتن نگهبان سفید زنردان، مرتهم یرد. هنگامی
  از خود از تکه یخری اسرتفاده جایگاه آمد، یر  داد که آن نگهبان به او در سلولش تجاوز کرده بود. جوآن نیز برای دفا

ی دست گرفته بود و این ماجرا درنهایت به قتل نگهبان انجامید. در سراسر کشور، دفاعیهکرد که نگهبان برای تهدید او به
ها در اجتما  سیاهان و جنبش نوظهور زنان قرار گرفرت. براارت او صورت یورانگیزی موردحمایت  افراد و سازماناو به

خرانم لیترل پرس از تبراره،  که توسط مبارزات جمعی محقق یده بود، مورد  ستایش قرار گرفرت.یروزی مهمیبه عنوان پ
موضو  دعوی قرار داد. تیبز به دلیرل اتهرام دروغرین  ۳د لبرت تیبز مورد یک مرد سیاه به نام بالفاصله چند استینا  را در

 تجاوز به یک زن سفید در انتظار اعدام در فلوریدا بود.
امرا تعرداد انردکی از زنران  سیاری از زنان سیاه به استینا  جوآن لیتل برای حمایت از دلبرت تیبز پاسخ مثبت دادند.ب
به پیشرنهاد او بررای پیگیرری آزادی  -یافته در جنبش ضد تجاوز جنسیهای سازمانتری از گروهو قطعا تعداد کم-سفید 

 ۴۱ود، پاسخ گفتند. حتی زمانی که مشاور رایس دادگراه لیترل، جرری پرلاین مرد سیاه که قربانی نژادپرستی جنوبی یده ب
حرال زنان سفید جرات دفا  از او را یافتند. بااین از یکمتصمیم خود را برای ارااه حکم به دلبرت تیبز اعالم کرد، تعداد 

تجراوز از او گسرترش یافرت. بود، حمایت فعراالن سرفید  ضرد  ی اتهامات علیه تیبز اعالم یده، زمانی که همه۴۳۱8در 
های تاریخی بود که مهر تاایدی بر سوءظن  بسیاری از زنران سریاه نسربت بره ها، یکی از بزنگاهی آنمیلی اولیهاگرچه بی

 توجه بود.ها بیهای خان آنجنبش ضد تجاوز جنسی زد  جنبشی که تا حد زیادی به دغدغه
جاوز جنسی نپیوستند، به این معنی نبود که با مبرارزات علیره تجراوز آن دسته از زنان سیاه که در کل به جنبش ضد ت

دهی یرده در سازمانی از اولین تظاهرات عمومیکی ۴۴مخالف بودند. قبل از پایان قرن نوزدهم، بایگاه زنان پیشگام سیاه
علیره تجراوز جنسری، یافته هرا در مبرارزات سرازمانی آنسرنت هشتادسراله برابر سوءاستفاده جنسی را به راه انرداخت.

اند. یکری از دهد که همواره متحمل تهدید و خطر خشونت جنسی بودههای مهم و گسترده زنان سیاهی را نشان میییوه
ویژه کسرانی کره دارای قردرت اقتصرادی بره-ی تاریخی نژادپرستی این فرض بوده که مردان سرفید های برجستهویژگی
 زنان سیاه برخوردارند. هایاز حق مسلم دسترسی به بدن -هستند
ای که بر تازیانه و یالق استوار بود، بر سوءاسرتفاده جنسری  روزمرره نیرز تکیره دایرت. ترا داری به همان اندازهبرده

دیگر، حقری کره عبارتبخش اساسی روابط اجتماعی میان ارباب و برده بود. بره حدودی، اجبار و تهدید به رابطه جنسی
واسطه برود. حقروق مالکیرت مفرروض  یک حق بال کردند،های بردگان  زن مطالبه میها بر بدنآنداران و پیشکاران برده
داری برود، توسرط انگیرز برردهی تجاوز جنسی کره نشران  نفرتید. اجازهها بر مردم سیاه به عنوان یک اصل بیان میآن
 .۴2یدرحم اعطا میی اقتصادی بیسلطه

 لغرو بررد جنربشپیش بره موفرق کره یرده برود قدرتمند چنان سیاه زنان از جنسی ی سوءاستفادهیدهنهادینه الگوی
                                                                                                                                                                                           
۴ Lerner, Black Women in White America, p. ۶۷۱ 

۹ Gerda Lerner 

۱ Joann Little 

8 See Angela Davis, “Jo Anne Little—The Dialectics o f Rape.” Ms. Magazine, Vo l. Ill, No . ۶۱ (June, ۶۷۹۷). 

۳ Delbert Tibbs 

۴۱ Jerry Paul 

۴۴ Pioneering Black Clubwomen 

 .نگاه کنید« زنان، نژاد و طبقه»کتاب  ۶به فصل  ۴2



 جنر  از ی پرسدوره تروریسرتی کره در هایسرازمان دیگرر و ۴۹هاکالنکوکالکس گروهی توسط تجاوز. ید داریبرده
 یرورش طرول در مثال،عنوانبه  یده بود. بدل سیاه برابری جنبش سیاسی آیکار علیه سال  به یک داخلی ایجاد یدند،

 در. ترومم برود سریاه زنان بر جنسی حمالت با ایوحشیانه طرز های جنایتکاران، بهدسته خشونت ،۴8۹۹ سال از ممفیس
بره  یرماریبی سریاه داده تشرکیل یرود، زنرانی کنگره برای بررسی تجاوزهرای رخکه کمیتهاز آن قبل این یورش، پی

 حرواد  مرورد در زیرن ۴۴یک زن سیاه به نرام الرن پرارتن. ۴۱دادند یهادت ل یده بودند،ای که متحمتجاوزهای وحشیانه
 یهادت داد: سیسیمی مریدین، ۴8۱۴آن در یورش  مشابه

من ساکن مریدین هستم  جایی که نه سال است در آن اقامت دارم. به یسرتن و اترو کرردن و تمیزکراری مشرغول 
های مرردان اسرت. هرا و دسرتهمنظورم هی ت «هاآن»ها به خانه من آمدند  آنیب آخرین یبی بود که هستم. چهارینبه

یرب گفتنرد ینبهرسرانند. سهیب گفتند که به ما هیچ آسیبی نمیینبه و چهارینبه آمدند. دوینبهها روز دوینبه، سهآن
یرب پذیرنرد. چهارینبهها گفتند که حر  من را میها گفتم هیچ سالحی نداریم و آناند. به آنبرای یافتن سال  آمده

دانم چره نمری هرا در خانره ونفرر از آن 8 ها را باز کردند و یکستند و به من تجاوز کردنرد د و گنجه و صندوقآمدن
 ۴۹تعدادی در خارج از خانه بودند...

یک درام نژادپرستی . دهدنمی ای نشانگسترده خشونت چنین با را همیشه خود سیاه زنان از جنسی سوءاستفاده البته،
ها وجود دارد این است که این مردان اغلب براور دارنرد و متجاوزان سفید آن سیاه زنان یمار میانبیکه در برخوردهای 
برا بره تصرویر  ادبری نگاران، و هنرمندانمحققان، روزنامه و بدون ایتباه بوده است. سیاستمداران، اعمالشان کامال طبیعی

 صرورترا به عمرال ایرن حمرالت جنسری در امرور جنسریبنردوبار به عنوان افرراد غیراخالقری و بی سیاه زنان کشیدن
چنرین خرود را این های زن سریاهیخصیت از یکی ،۴۱استین گرترود برجسته نویسنده کردند. حتیتایید می ایداولوژیکی
 کرارگر، طبقره سفیدپوسرت مردان بر نگرش این . تسری۴8«سیاه اخالقی مردمقیدی و بیبه بی ساده،... »کند: توصیف می

 نژادپرستانه بود. ایداولوژی گسترش در پیروزی یلحظه

 خرواهران و سریاه زنران کره زمرانهم. است سوق داده ۴۳اجبار جنسی از توانایی به را خود قدرت همواره نژادپرستی
. نصریب نماندنردآن بی نیز از رنرج سفیدپوست زنان بودند، نژادپرستانه گونه حمالتاین اصلی ها هد پوست آنرنگین
 نرژادهم زنان با مصون بمانند، سیاه زنان علیه جنسی از مجازات تجاوزهای توانندمی سفیدپوستی که دریافته بودند ردانم

تررکش ایرن  و بروده اسرت، جنسری محرکی در خردمت تجراوز به عنوان همواره نژادپرستی .خود نیز رفتار بدی دایتند
 کره بسریاری اسرت هرایاز راه ییوه، یکی این. اصابت کرده استهم  متحدهایاالت در سفیدپوست حمالت به جان  زنان

قربرانی  غیرمسرتقیم به طرور سفیدپوست زنان یودو باعث می کندجنسی را تقویت می ی آن تبعیضواسطهنژادپرستی به
 ها را هد  قرار داده است.پوست آنرنگین یوند که خواهران ایویژه ستم و ظلم

ای برای تجاوز جنسی نشران ی دیگری است که نتایج کاربرد  نژادپرستی را به عنوان انگیزهنمونهی جن  ویتنام تجربه
                                                           
۴۹ Ku Klux Klan 

هرای داخلری، سرازمان، ابتردا در جنروب آمریکرا بعرد از جن ها، یهودیان و اتبا  بیگانه هستند. ایرن چنین کاتولیکطورکلی، هممتحده آمریکا که مخالف سیاهان بهها  کو کالس کالن( جامعه مخفی در ایاالتکالنکوکالکس

ی آمریکا بعدا ناچار ید قوانین خاصی علیره آن تصرویب کنرد. اعارای ایرن رسما ممنو  و منحل ید  ولی کنگره ۴8۹۳منظور جلوگیری از پیشرفت بردگان آزادیده، به وجود آمد. گرچه سازمان کو کالس کالن، در سال به

 پدیا(.برگرفته از ویکی اعمال خشونت و ایجاد ترس و وحشت در میان مخالفان خود دارند  ]م[ تشکیالت، سعی در

۴۱ Aptheker, A Documentary History, Vo l. ۱, pp. ۷۷۱ff. 

۴۴ Ellen Parton 

۴۹ Lerner, Black Women in White America, pp. ۶۸۷–۶۸۱. 

۴۱ Gertrude Stein 

۴8 Gertrude Stein, Three Lives (New Yo rk: Vintage Bo o ks, ۶۷۹۱. First editio n: ۶۷۱۷), p. ۸۱. 

۴۳ sexual coercion 



 زنران بره تجراوز هرا آموختنرد کرهآن جنگنرد،داد. ازآنجاکه به سربازان آمریکایی باورانده بودند که با یک نژاد  پست می
 جنسری برود، مشوق تجاوز مندنظام به طور که بود یکاپنهان  ارتش امر سیاست این .2۱است نظامی ییک وظیفهویتنامی، 

 کره ویتنام جن  کهنه سرباز هزار اکنون هزاران. رفتبه یمار می ی مردمدر ارعاب توده مؤثر بسیار از همین رو سالحی
 بره نسربت هراآن بر نگرش رحمانهبی هایتجربه حد آن چه تا هستند؟ کجا کردند یرکت بالیا این آن بودند و در یاهد
 جنسری جنایرات قلمداد کردن سربازان جن  ویتنام بره عنروان عرامالن اصرلی البته گذایته است؟ به طورکلی تاثیر زنان
ی زنران در ی ویتنام هنوز هرم توسرط همرهتواند کامال ایتباه باید، اما یکی وجود ندارد که عواقب وحشتناک تجربهمی

 یود.ی امروز احساس میمتحدهایاالت
پردازان ضد تجاوز جنسی که نقش نژادپرسرتی در تحریرک تجراوز جنسری را دردناک این است که برخی نظریهطنز 
سروزان  کننرد.پوست مستعد ارتکاب خشونت جنسی هستند، تردید نمیگیرند، در این استدالل که مردان رنگیننادیده می
گوید که ستم تراریخی برر مرردان سریاه، جنسی می ی تجاوزی بسیار جالب و عجیب خود دربارهدر مطالعه 2۴براون میلر

ها به اعمال خشونت جنسری ها خارج کرده است. درنتیجه، آنبرتری مرد را از دسترس آن «قانونی»های بسیاری از جلوه
 کند که:تأکید می 22ساکنان گتوهایوند. براون میلر در تصویر خود از گسترده متوسل می

خواهنرد توانند بره هرر آنوره میراحتی نمیدهند، کسانی هستند که بهرا یکل میفرهن  خشونت کسانی که خرده
هرا نقرش ازجمله زنان دسترسی دایته بایند. به همین دلیل، دسترسی به بدن یک زن  از طریق اعمال زور( در ذهن آن

 .2۹بسته است
تشرر یرد، در برخری از محافرل بسریار منمردان، زنان و تجاوز جنسی،  برخال  میل ما:که کتاب براون میلر، هنگامی

خرود انتخراب کررد، دربراره ایرن کتراب  ۴۳۱۹تحسین ید. مجله تایم که نویسنده کتاب را به عنوان یکی از زنان سرال 
هرچنرد محافرل «. 2۱ترین کار تحقیقی که تاکنون در جنبش فمینیستی پدید آمرده اسرتترین و محرکدقیق »...نویسد می

 یدت نقد کردند.ی متجاوز سیاه بهنژادپرستانهعلت سهم آن در احیای افسانه قدیمیدیگر این کتاب را به 
ی تجراوز جنسری ادبیات معاصرر درزمینره یبرا یشگامیپو  عمده یعلمسهم  توان انکار کرد که کتاب براون میلرنمی
ی آن دیردگاه، میختره اسرت. مشخصرههای نژادپرسرتانه درآهای او برا ایردهحال، متأسفانه بسیاری از اسرتداللدارد. بااین

پی سریسیساله است. بعدازآن که این پسر جوان برای یک زن سرفید در میچهارده 2۴امت تیل بازتفسیر او از لینچ کردن  
بریش از »ی برراون میلرر به گفته« اقدام تیل»پیدا کردند.  2۹اش را در ته رودخانه تاالهاتویسوت زده بود، جسد مثله یده

 «.2۱پروای یک بوه بودل و بییوخی عجو
دسرت تواننرد یرک زن سرفید را بههرا( میامت تیل قصد دایت به مردم سیاه خود نشان دهد که او  و درنتیجه، آن

واقع، دسترسی بره تمرام زنران سفیدپوسرت ترین سوژه مناسب او بود. در این عمل بهنزدیک 28آورند. کارولین برایانت
انگیز نبود که نشان از ال   یجاعت او باید... و سوت زدن تیل تنها یک الس زدن معمولی یا نگاه یهوت مدنظر بود...

                                                           
2۱ Eisen-Bergman, op. cit., Part I, Chapter ۷. 

2۴ Susan Brownmiller 

هرا در آن سراکنند گترو ید و امروزه در کل به مناطق فقیر یهری که بیشتر، مهاجران یا اقلیت( گفته میghettoای که ساکنان آن غالبا از یک قوم یا از یک مذهب بایند گ تو  به انگلیسی: در یهرها یا مناطق دیگر به محله 22

 یود ]م[.گفته می

2۹ Susan Bro wnmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (New Yo rk: Simo n and Schuster, ۶۷۹۷), p. ۶۷۱. 

2۱ “A Dozen Who Made a Difference”, Time, Vol. ۶۱۹, No. ۶ (January ۷, ۶۷۹۱), p.۱۱. 

2۴ Emmett Till 

2۹ Tallahatchie 

2۱ Brownmiller, op. cit., p. ۱۱۹. 

28 Carolyn Bryant 



کرد  آخرین خاطره از کارولین برایانت که این پسر سریاه، می یبرابر یجسمیک توهین عمدی بود که با ضرب و یتم 
 .2۳تیل، برای تصر  او در ذهن دایت

یرک  عنوانبرهحال، جروان سریاه را سوزاند، باایندل می امت تیلات سادیستی وارده به مجاز که براون میلر بردرحالی
کنرد دهد. بعدازاین او بحرث میمجرم جنسی، تقریبا به همان میزان  گناهکاری قاتالن نژادپرست سفیدپوست او نشان می

 که هم تیل و هم قاتالن او تنها نگران حق خود برای تصر  زنان بودند.
ی تجاوز جنسی نیست که به نفروذ ایرداولوژی نژادپرسرتانه ترن ی معاصر در زمینهمتأسفانه، براون میلر تنها نویسنده 

 نویسد:می ۹۴در کتاب تجاوز جنسی: طعمه و دام ۹۱کالرداده است  جین مک
هند تنها با تصر  آن خواگیرند چیزی را که میاند، یاد میپوستانی که با زندگی سخت در گتوها پرورش یافتهسیاه
دسرت آوردن یرک ی خوبی هستند: بررای بهی بازی برای بقاست. زنان طعمهخشونت، قاعده دست آورند.توانند بهمی
 .۹2او را مقهور خود کنیدزن، 

درصرد  ۳۱کند: مردان سیاه یرمانه را مطر  میقدری با تبلیغات نژادپرستانه مسخ یده است که ادعایی بیکالر بهمک
( FBIکه رقم متناظر پلریس فردرال آمریکرا  . درحالی۹۹اندمتحده آمریکا را مرتکب یدهیده در ایاالتتجاوزهای گزارش

 .۹۴پردازی عمدی نبوده استکالر یک تشویش و دروغ، سخت است بپذیریم که ادعای مک۹۱درصد است ۱۱
بین میزان بروز واقعی تجاوز جنسری و تجاوزهرایی  متحده، اختال مطالعات اخیر  مربوط به تجاوز جنسی در ایاالت

نررخ  ی سوزان براون میلر در نیویرورک،ی منتشریده، طبق مطالعهعنوان مثالکند. به یده را تأیید میکه به پلیس گزارش
 .۹۹کندیده از یک در پنج، به یک در بیست تغییر میتجاوزهای گزارش
. ۹۱دهدداده را نشان مییده تنها پنج درصد تجاوزهای رخوزهای گزارشهای رادیکال، تجاگیری فمینیستطبق نتیجه

بره « ۹8هاصفحه حرواد  روزنامره یده درمتجاوزان جنسی عنوان»های مربوط به تجاوز جنسی حال، در اغلب مقالهبااین
ی واقعری تجراوز یوند. اگر این الگوسازی ادامه یابد، عمال کشرف علرل اجتمراعدیده می« الگوی متجاوز جنسی»عنوان 

 ماند.جنسی پنهان می
ی بارز  تجاوزگر جنسری کند که نمونههای رایج را تقویت میهمان کلیشه ۹۳جنسی سیاست تجاوزنیز در دایانا راسل 
پوست است و در صورت سفیدپوست بودن، مردی فقیر یا از طبقه کارگر است. کتاب او با عنروان  فرعری یک مرد رنگین
 است. ۱۴مبتنی بر یک مجموعه مصاحبه با قربانیان تجاوز جنسی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، ۱۱دورنمای قربانی

                                                           
2۳ Ibid. 

۹۱ Jean MacKellar 

۹۴ Rape: The Bait and the Trap 

۹2 Jean MacKellar, Rape: The Bait and the Trap (New Yo rk: Cro wn Publishers, ۶۷۹۷), p. ۹۱. 

۹۹ Ibid. 

درصرد از  ۷۱دهنرد، در دهم جمعیرت مررد آمریکرا را تشرکیل میگزارش درباره متجاوزان سیاه وجود دارد. مردان سریاه، کره حردود یرک ۷ ازای هر گزارش تجاوز که در آن متجاوز یک مرد سفید است، درمجمو ، در»

 .«های تجاوز جنسی درگیر هستندگزارش
۹۱ Bro wnmiller, op. cit., p. ۱۶۱. 

۹۴ Brownmiller, op. cit., p. ۱۶۱. 

۹۹ Ibid., p. ۶۹۷. 

۹۱ Noreen Connell and Cassandra Wilson, Editors, Rape: The First Sourcebook for Women by New York Radical 

Feminists (New York: New American Library, ۶۷۹۱), p. ۶۷۶. 

۹8 police blotter rapist 

۹۳ Politics of Rape 

۱۱ Victims’ Perspective 



درصد( زنانی بودنرد کره توسرط مرردان  ۴۱کند، دوازده نفر  یعنی بیش از ودو موردی که او تشریح میاز بین بیست
مرورد تجراوز قرارگرفتره بودنرد. امرا  کایآمر یبوم( یا سرخپوستان مریکااساکن  یتبارها یکیمکزپوست، چیکانا  رنگین

اگرر ایرن  .۱2پوست استدرصد از نودوپنج مصاحبه اصلی که انجام داده یامل مردان رنگین 2۹دهد تنها تحقیق نشان می
ای کره بره زنران روند مشکوک گزینشی برای نشان دادن بدگمانی نسبت به نژادپرسرتی کرافی نیسرت، پرس بره توصریه

 ید:کند توجه کنسفیدپوست می
جویانه یا به عنروان یرک تجلری ... اگر بعای از مردان سیاه، تجاوز به زنان سفیدپوست را به عنوان یک اقدام انتقام

بینانه اسرت کره بره همران انردازه کنم برای زنان سفید واقعبینند، من فکر میخصومت  موجه نسبت به سفیدپوستان می
 .۱۹دان بایدها به مردان سیاه کمتر از باقی مراعتماد آن

گیری کننرد. امرا نتیجرهتر عمرل میی نژادپرستی دقیقپردازان اولیهکالر و راسل از نظریهمیلر، مک براون طور قطعبه 
کند، کسری کره در سرال برابری می ۱۱وینفیلد کالینزها با افکار پژوهشگران مدافع نژادپرستی هموون انگیز و فجیع آنغم
منتشر کرد. نویسنده در این کتراب از ایرن نظریره  ۱۴درباره لینچ کردن و کاکاسیاه در جنوبحقیقت کتابی با عنوان  ۴۳۴8
 کند که جنوب باید برای نژاد سفید امن یود:دفا  می

او  نرژاد یبروم، ممکن است ویژگری  ه، فقدان عفا  و کژی است. ولنگاری کاکاسیا۱۹هی کاکاسیادو ویژگی برجسته
 یرود. در اینجرا،کارانه محسروب میکه این ویژگی در تمدن مردم سفید بسیار غیراخالقی یا حتی جنایتباید درحالی

 .۱۱ومیر باالی این نژاد استماهیت  احساسات یدید جنسی او برای جبران میزان مرگ
کالر بره توضریحات محیطری و مرککه براون میلرر، راسرل یود، درحالیزیستی متوسل میهای یبهکالینز به استدالل

های قدرتمند و خاصی به ارتکاب خشرونت کنند که مردان سیاه با ییوهها ادعا میهمه آن پردازند. اما در تحلیل نهاییمی
 یوند.جنسی علیه زنان تحریک می

دیالکتیک »ر دارد یکی از اولین آثار نظری مرتبط با جنبش فمینیستی معاصر که با موضو  تجاوز جنسی و نژاد سروکا
است. بنا به استدالل او، نژادپرستی در امترداد تبعریض  «۱۳یوالمیت فایرستوناثر  ۱8جنس: موردی برای انقالب فمینیستی

نژادهرا چیرزی بریش از والردین و خرواهران و بررادران »... ی کتاب مقدس، جنسی قرار دارد. فایرستون با استناد به گفته
مرد سفید را به عنوان پدر، زن سفید را بره عنروان همسرر و مرادر، و مرردم سریاه را بره عنروان ، ۴۱«ی مرد نیستندخانواده

دهرد کره مرردان سریاه تمایرل فروید به لحرا  نرژادی، نشران می ادیپ ی عقدهجا کردن نظریهکند. او با جابهتعریف می
خواهند پدر را بکشرند ها میدهند. آنخود پرورش میکنترلی را نسبت به برقراری روابط جنسی با زنان سفید در غیرقابل

                                                                                                                                                                                           
۱۴ San Francisco Bay Area 

۱2 Diana Russell, The Politics of Rape: The Victim’s Perspective (New York: Stein & Day, ۶۷۹۷). 

۱۹Ibid., p. ۶۱۱. 

۱۱ Winfield Collins 

۱۴ The Truth About Lynching and the Negro in the South 

 بررای ی اسپانیایی است به معنای سیاه کرهاکلمهدر نظر گرفته یده است. نیگر یا نگرو  negroکاکاسیاه در این متن، به عنوان معادلی برای  ۱۹
 است. رفتهیمبه کار  انپوستسیاهتحقیرآمیز ن کرد خطاب

۱۱ Winfield H. Collins, The Truth About Lynching and the Negro in the South (In Which the Author Pleads that the South Be Made Safe for the White Race) (New 

York: Neale Publishing Co ., ۶۷۶۸), pp. ۷۱–۷۷. 

۱8 The Dialectic of Sex: The Case For Feminist Revolution 

۱۳ Shulamith Firestone 

۴۱ Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (New York: Bantam Books, ۶۷۹۶), p. ۶۱۸. 



 باید،« مرد یدن». عالوه بر این، مرد سیاه برای ۴۴خوابه یوندو با مادر هم
ی تحقیرآمیز ممکرن اوهیی... خود را از طریق برقراری رابطه با زن سفید، از بند رها کند  حتی اگر این کار، تنها به 

باید. عالوه بر این، به دلیل نفرت و حسادتی که نسبت بره صراحب او یعنری مررد سرفید دارد، ممکرن اسرت در پری 
 .۴2گونه انتقام خود را از مرد سفید بگیردرانی نسبت به زن سفید به عنوان راهی برای تصر  او باید تا اینیهوت

یرود. ی سررزنش قربرانی مینژادپرستانه و یمیقدی و راسل، تسلیم سفسطهکالر فایرستون نیز مانند براون میلر، مک
 ها،نظری تاریخی آنتن  ی کهنه متجاوز سیاه کمک کرده است.ها چه عامدانه یا بدون قصد، به احیای افسانهاظهارات آن

در واقع نژادپرستی را تقویت  سی،ی مردان سیاه به عنوان متجاوزان جنها نسبت به این امر است که پرترهمانع از درک آن
های زنران سریاه بهرره ببرنرد. تصرویر کند تا به لحا  جنسی از بدنصورت گسترده دعوت میکند و از مردان سفید بهمی

ناپذیر آن را تقویرت کررده اسرت: تصرویر زن سریاه بره خیالی از مرد سیاه به عنوان متجاوز جنسی، همیشه همراه جدایی
صرفتی را کنترل و حیوانمحض پذیرش این مفهوم که مرردان سریاه امیرال جنسری غیرقابرلسی ابدی. بهعنوان ولنگار جن

آمیزد. اگر مردان سیاه، چشمان خود را بره زنران سرفید بره گری درمیصفتی و وحشیپرورانند، کل نژاد سیاه با حیوانمی
آمد گویند. برا دیردن زنران جنسی مردان سفید خوشاند، پس زنان سیاه باید قطعا به توجهات عنوان اییاء جنسی دوخته

 یود.ناچار فاقد مشروعیت میادعای آنان مبنی بر تجاوز جنسی به و فاحشه،« زنان هرزه»سیاه به عنوان 
کره بریش از چهرارده سرال « پوست عفیفیدختر رنگین»یک سیاستمدار جنوبی مشهور اعالم کرد هیچ  ۴۳2۱در دهه 

واسطه زن سفید او و دیگری از طریق یک زن سیاه. یکی به-. این مرد سفید دو خانواده دایت ۴۹ددایته باید وجود ندار
انجمررن ملرری پیشرررفت مررردم ی ضررد لیررنچ کررردن و دبیررر اجرایرری ، رهبررر برجسررته۴۱والتررر وایررتبرره گفترره برحررق 

توجیره  نژاد  فرودسرتزنان  غیراخالقی بودنهای اخالقی خود را با تأکید بر این مرد[ سستی»...]NAACP۴۴ پوسترنگین
 «.۴۹کندمی

 یود. در مطالعهپوست معاصر نیز تسلیم دروغ مشابهی در مورد زنان سیاه می، نویسنده سیاه۴۱کالوین هارتونمتأسفانه 

داری یرو  به گسترش یک مفهوم فروکاهنده از در دوران برده زن کاکاسیاه»... کند که ، او تأکید می۴8جنس و نژادپرستی
بر اساس تحلیل هارتون، زن  سریاه، پرس از تجربره فسراد «. ۴۳تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک انسانکرد، نهخود 

 وقفه از جنوب سفید، جنسی  بی
در واقع، او بر آن ید که به خود، همران نگراه و «. به تصر  درآید»توانست ید، طوری که می« قیدهرزه و بی... »

را یرکل  که جنوب با او دایت. زیرا او تهی از هرگونه اخالقیاتی یده بود که حرس زنرانگی اورفتاری را دایته باید 
 .۹۱دادمی

های جنسی مرداوم علیره زنران هرگز آن حجاب ایداولوژیکی را که به کوچک یمردن  اعمال خشونت تحلیل هارتون
ای که به لحا  تراریخی متحمرل رحمانهمجازات بی زند. او نیز قربانی ]زن سیاه[ را برایبه کنار نمی یود،سیاه منتهی می

                                                           
۴۴ Ibid., p. ۶۱۸ff. 

۴2 Ibid., p. ۶۶۱. 

۴۹ Walter White, Rope and Faggot: A Biography of fudge Lynch (New Yo rk: Alfred A. Kno pf, Inc., ۶۷۱۷), p. ۱۱. 

۴۱ Walter White 

۴۴ National Association for the Advancement of Colored People 

۴۹ Ibid. 

۴۱ Calvin Hernton 

۴8 Sex and Racism 

۴۳ Calvin Hernto n, Sex and Racism in America (New Yo rk: Gro ve Press, ۶۷۱۷), p. ۶۱۷. 

۹۱ Ibid., p. ۶۱۱. 



 کند.یده است، سرزنش می
داننرد ها همونرین میاند. آندر طول تاریخ این کشور، زنان سیاه به آگاهی جمعی از قربانی یدن جنسی خود رسیده

دون آنکره توممران بره اتهرام یوند، مقاومت کنند برتوانند در برابر سوءاستفاده جنسی که متحمل میاندازه کافی نمیکه به
ها که به عنوان توجیهی برای لینچ کردن آندروغین تجاوز جنسی که علیه مردان سیاه در جریان است حمله نکنند، اتهامی

ی چندین قرن بنا و نهادینه یدن عمل واسطهرود. تکیه بر تجاوز جنسی به عنوان ابزار وحشت برتری سفید، بهکار می به
داران داد. چرا که برردهای رخ نمیداری، لینچ کردن مردم سیاه به طور گستردهداده است. طی دوران برده لینچ کردن روی

افتاد. همراه با یرالق زدن، تجراوز تمایلی برای از بین بردن اموال باارزش خود ندایتند. یالق بود اما قتل کمتر اتفاق می
یاه به طور یکسان سرزنش یوند. این یک سال  معمول  سررکوب جنسی یک روش خیلی کارآمد بود تا زنان و مردان س

 بود.
داد کره هریچ هایی که قبل از جن  داخلی آمریکا اتفاق افتاده بود، اغلب سفیدپوستانی را هرد  قررار مریلینچ کردن

ی ، بیش از سیصد سفیدپوسرت در فاصرله۹2لیبراتوردر  ۹۴ویلیام لوید گریسونی ارزش مادی در بازار ندایتند. طبق گفته
داری، ریرد پیردا ی نفوذ و قدرت مبارزات ضد برردهها با توسعه. وقو  لینچ کردن۹۹لینچ یدند ۴8۹۹بیش از دو دهه از 

 کرد.می
ها  سیاهان( بررای مقابلره برا داران دیدند جن  علیه آنان در گرفته است، باآنکه تالش سرسخت آنکه بردههنگامی

 .۹۱ها متوسل یدند، بیشتر و بیشتر به ریسمان و هیزم  برای دار زدن و سوزاندن( آنبود ینظامای نیروه
داران به صحنه کننده در کسوت یک مدافع  سرسخت  برتری  بردهلینچ»... کند، گیری میطور که والتر وایت نتیجههمان
 «.۹۴وارد ید

ابتکار لیرنچ کرردن »... داران سابق نبودند، برای همین مبادله برای بردهبا رهایی بردگان، مردم سیاه دیگر دارای ارزش 
تحرت عنروان  ۴8۳۴در اولین جزوه تحقیقی که علیه لینچ کرردن در سرال  ۹۱آیدا بی. ولزگیری طبق نتیجه«. ۹۹متحول ید

 رخ داده است: ۴8۳۴تا  ۴8۹۴های منتشر کرد، بیش از ده هزار لینچ بین سال یک رکورد قرمز
اند آیکار یده است، ازآنجاکه آمار توسرط مرردان هایی که مردان سفید مرتکب یدهسی سال گذیته تمام قتلطی 
ها بیش از ده هزار کاکاسیاه، بدون کند در طول این سالیده و زیر سؤال نرفته است، ثابت میآوری و حفظسفید جمع

اند و گواه مصونیت مطلق مرد سفید آن است کشته یده ی قاایی و اعدام قانونی، با خونسردی تمامتشریفات  محاکمه
این جنایات، تنها  همه سال، و برای همهکه همونان او جرات دارد یک کاکاسیاه را بکشد و محاکمه نشود. در طول این

د، پوست لیرنچ نشرکه هیچ مرد سفیدی برای کشتار مردم رنگینسه مرد سفید محاکمه، محکوم و اعدام یدند. ازآنجایی
 .۹8بوده است هاههای مجازات اعدام مردان سفید به جرم قتل کاکاسیااین سه مورد تنها نمونه

معنری فقرط ی بیایرن افسرانه یمار، افسانه متجاوز سیاه سر بررآورد.های بیگریها و وحشیدر ارتباط با لینچ کردن
دست آورد. اگرچه یاید ایرن منطق ایداولوژی نژادپرستی بههای تلقینی وحشتناک خود را در جهان بیتوانست قدرتمی

طور کره ی متجاوز سیاه یک ابردا  مشرخس سیاسری برود. همرانمعنی باید اما یک خطای عمدی بود. افسانهبی افسانه
                                                           
۹۴ William Lloyd Garrison 

۹2 Liberator 

۹۹ White, op. cit., p. ۷۶. 

۹۱ Ibid., p. ۷۱. 

۹۴ Ibid., p. ۸۱. 

۹۹ Ibid., p. ۷۱. 

۹۱ Ida B. Wells 

۹8 Ida B. Wells-Barnett, On Lynching (New Yo rk: Arno Press & New Yo rk Times, ۶۷۱۷), p. ۸. 



گاه بره عنروان تجراوزگران جنسری برچسرب داری مردان سیاه هیچند، در طول دوران بردهکایاره می ۹۳فردریک داگالس
. بره اسرتدالل ۱۱های داخلی، حتی یک مرد سیاه هم به تجاوز به یک زن سفید متهم نشرده برودنخورده بودند. طی جن 

ی تجاوز، قطعا بایرد معرو  غریزهقولاند، این بهی حیوانی برای تجاوز جنسیداگالس، اگر مردان سیاه دارای یک غریزه
 جنگیدند و زنانشان را بدون محافظ گذایته بودند.ید که مردان سفید در ارتش مؤتلفه میزمانی فعال می

ی تاریخی ظهرور نکررده برود. لیرنچ ی متجاوز سیاه درصحنهدر پیامدهای فوری جن  داخلی، هنوز یبح تهدیدکننده
داری بررده یالقاداری علیه مدافعان سفیدپوست ی بردهیاسی باارزیی است، طی دورهها، که ثابت یده بود سال  سکردن
و رحمرییرده تثبیرت یرود، الزم برود بینهراد عمومرا پذیرفتهرفت. قبل از آنکه لینچ کردن بتواند به عنوان یککار میبه

ی متجاوز سیاه متولد ید تا اتهام تجراوز ای موجه جلوه کند. در این یرایط بود که افسانهوحشت آن به طور متقاعدکننده
ی ادامره واسطهمردم سیاه تبدیل کند. در عوض، نهاد لینچ کردن که به   برای توجیه کشتنجنسی را به قدرتمندترین سال

پرس از جنر  بره یکری از عناصرر راهبرردی اساسری و خطرنراک  یافتن تجاوز جنسی علیه زنان سیاه یکل گرفته برود،
ی بعرد از خیانرت در دوره رحم از نیرروی کرار سریاه تارمین یرد وکشی برینژادپرستی تبدیل ید. از این طریق، بهره

 ، تسلط سیاسی بر مردم سیاه به عنوان یک کل واحد محفو  بود.۱۴بازسازی

هرا، مروج تبلیغراتی دفرا  از زنرانگی سرفید در برابرر غرایرز تجراوز جنسری  در طول نخستین موج بزرگ لینچ کردن
طور که فردریک داگالس گفتره اسرت، انگرفت. همآیکارا به دلیل عدم وجود آن صورت می کنترل مردان سیاه،غیرقابل

 پوسرت از خیرزش انقالبری،های سیاهکشتار غیرقانونی مردم سیاه اغلب به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای ترساندن توده
های جنایتکار پنهان بود. لینچ کردن یک ضد یورش آیکار بود، تامینی در آن زمان، نیت سیاسی دسته .۱2یدتشریح می
 کند:یوند. داگالس ایاره می ناالی آن مردم سیاه قادر نبایند به اهدا  برابری یهروندی و اقتصادی طهواسکه به

برای قتل تمام  هاههای کاکاسیاو دسیسه ها،ها، یورشی توط هبه بهانه هاهکاکاسیادر طول این مدت، ... توجیه قتل 
امرا هرگرز  برای سروزاندن یرهر و در کرل اعمرال خشرونت ... هاههای کاکاسیاچینیمردم سفید صورت گرفت، توط ه

 .۱۹به میان نیامد -آیکار یا پنهان-بر زنان و کودکان سفید یک کلمه هم     هاهی خشونت کاکاسیادرباره
. کررد برای لیرنچ کرردن تغییرر عمومی توجیه ساختگی بوده، هاها و یورشدسیسه ها،توط ه این ید معلوم بعدها که

 ،۱۴سرفید کاملیرای هاییوالیه و هاکالنهم چون کوکالکس ۱۱های فشارهای برآمدن گروهسال ،۴8۱2 از پس یدوره طی
نمایران  سرفید مرردم برر پوستانبرتری سیاه از پیشگیری برای الزم اقدام یک به عنوان لینچ کردن .ید ابدا  جدیدی بهانه

 .۱۹سفید نژاد بر حاکمیت مجدد تأکید برای عبارتی، ید یا به
ها خیانرت یرد و ی بازسازی امریکا به آنی جن  داخلی سیاهان همراه با سفیدپوستان جنگیدند اما در دورهدوره در

 بره عنروان سریاهان سیاسی برتری توهم ی بازسازی رخ داد،ازاین خیانت که در دورهاز حق انتخابات محروم یدند. پس
برا  گرفرت،می یرکل جنر  از پرس اقتصرادی ساختار کههم چنان حال،بااین .ید ها منسوخآن لینچ کردن برای ایبهانه

                                                           
۹۳ Frederick Douglass 

۱۱ Frederick Do uglass, “The Lesso n o f the Ho ur” (pamphlet published in ۶۸۷۱). Reprinted under the title “Why is the Negro Lynched” in Fo ner, The Life and 

Writings of Frederick Douglass, Vo l. ۱, pp. ۱۷۸–۱۷۷. 

 متحده آمریکا بازگشت ]م[ .و بعد از جن  داخلی آمریکا که جنوب بار دیگر به لحا  سیاسی و اقتصادی بازسازی ید و به ایاالت ۴8۱۱ – ۴8۹۴ی تاریخی دوره ۱۴

۱2 Ibid., p. ۷۱۶. 

۱۹ Ibid. 

هرای تر برود امرا گروهیردهها کو کالس کرالن از همره یناختهل یدند. اگرچه در میان این گروهخواهان وارد عمهای آزادیده و سرکوب جمهورییافته برای آزار بردههای مقاومت سازماندر دوره بازسازی جنوب، گروه ۱۱

 پدیا(.های کاملیای سفید، پیراهن قرمزها و پیمان سفید نیز فعال بودند  ]م[ برگرفته از ویکییوالیه

۱۴ Knights of the White Camellia 

۱۹ Ibid. 



 کره برود تاریخی مقطع در این. رو به افزایش گذایت هالینچ کردن تعداد ی نیروی کار سیاهان،العادهفوق تحکیم استثمار
سیاسری   هرایانگیزه از داگرالس فردریرک توضریح مطرر  یرد. لیرنچ کرردن اصلی توجیه به عنوان تجاوز جنسی اتهام
تغییر مسیر ایداولوژی نژادپرستی برای تطبیق برا یررایط  یدرباره درخشان سیاه، یک تحلیل ی متجاوزگیری افسانهیکل

 .تاریخی جدید است
 هرادهند. آن اند که باید همراه زمان، سیاست خود را تغییردریافته هاهکاکاسیا متهم کنندگان  و کرده است تغییر زمان
عقاید خوب یمال و نرو   .نیست معتبر دیگرقدیمی،  اند. اتهاماتجدید متناسب با زمان یده اتهام یک ابدا  به مجبور
 هکاکاسریا برترری باور ندارند که هیچ مبنایی بررای هرراس از دیگر کند. مردان صادق نیتأمها را نظر آن تواندنمی بشر

. بودند قدرتمند سابقا هارا سست کرده است. آندروغین قدیمی  هایپناهگاه این رویدادها و هازمان. وجود دایته باید
این کار را به عنروان یرک کرار  حاال کردند  امادر روز روین و با حرارت و آگاهی از تاثیر وحشتناک آن لینچ می هاآن
 تر،کرده به یک توجیه سرخت تغییر یرایط . داده استازدست فریب برای را اشتوانایی دروغ،. اندفایده، کنار گذایتهبی
 تر ازدهنردهو تکان ترمروحشی اتهرامی، به چهره مجبوریم به نظر من، و جنوب نیاز دارد، بربریت از موثرتر و ترقوی

 .۱۱نگاه کنیم کاکاسیاه یورش یا برتری کاکاسیاه
لینچ کردن به عنوان راهی برای انتقرام گررفتن از تر همان تجاوز جنسی بود. اینجا بود که دهندهاین اتهام  تکان و البته،

طور که یک مدافع لیرنچ کرردن اصررار دایرت: ید. همانتهاجمات مردان سیاه به زنانگی  جنوبی  سفید، بیان و توجیه می
ور مقابلره برا منظرو لینچ کرردن برهالعاده، ضروری بود. ازاینالعاده و با ابزار فوقای منطبق با یرایط فوقییوه»پیدا کردن  

 «.۱8ظاهر ید کاکاسیاه در جنوب
ی تجاوز جنسری بره یرک توجیره ها حتی یامل اتهام تجاوز جنسی نبود، اما ادعای نژادپرستانهاگرچه اکثر لینچ کردن
کار های جنایتکاران بره مرردم سریاه برههای پیشین برای توجیه حملهمراتب مؤثرتر از همه تالشمطلوب تبدیل ید که به

ای که در آن برتری مردانه فراگیر بود، مردانی که با تکلیف خود نسبت بره دفرا  از زنانشران تحریرک ت. در جامعهرفمی
ی واال  دفرا  از معا  یوند. آن انگیزه یدند،یدند، ممکن بود از پاسخگویی در قبال هر عمل افراطی که مرتکب میمی

۱۳بن تایمنطور که سناتور داد. همانجه نشان میها را موهای آناندازه کافی بربریتبه ناموس(،
از کارولینای جنروبی بره  

 همکاران واینگتنی خود در اوان این قرن گفت،
ی بکرارت روند که از یرک زن سرفید ازالرهکه مردان سفید عبوس و غمگین به دنبال یکار مرد سیاهی میهنگامی

 8۱اند ...ترین جنایات پاسخ دادهسیاهکرده است، در واقع ایتباه بزرگ آن مرد را با 
هرای آن تحرت چنرین یررایطی گونه جنایات باعث بازگشت مردم متمدن، به بربریت است که انگیزهاین به گفته او،

 .8۴بوده است« کشتن، کشتن، و کشتن»همیشه 
افراد بود، بلکه به طور کرل  فقط به این دلیل که در تااد با روش لینچ کردنانعکاس این افسانه جدید گسترده بود. نه

کس جرات ندایت از متجاوز دفرا  کنرد. در پایران هیچ باعث ریزش سفیدپوستان مدافع نهات برابری سیاه بود، چراکه
توسرط  ،82طرفدار منع مشرروبات الکلریاتحادیه زنان مسیحی  سفیدپوست، زنان یمردمترین سازمان قرن نوزدهم، بزرگ
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تا آنجرا پریش رفرت  8۹فرانسس ویالردزد. کل  مردان سیاه به خاطر حمله به زنان سفید بهتان میید که بهزنی هدایت می
ها بررای تجراوز جنسری را تشردید نوبه خود میل غریزی آنکه مردان سیاه را مستعد برای الکلی یدن قلمداد کرد، که به

 کند.می

نرژاد  چرده اسرت.ی جمعیرت سریاهتر، یعار عمردهاست. ویسکی  بهتر و بیش فرویی مرکز قدرت کاکاسیاهمشروب
هاست. امنیت زنان، در خانره، ها مرکز قدرت آنفرویییوند. مشروبهای مصری به تعداد زیاد تکثیر میرنگی مثل ملخ

ای زنران ندارند لحظرهیود  طوری که مردان جرات و در هزاران محل دیگر و از دوران کودکی تا همین لحظه تهدید می
 .8۱خود را تنها بگذارند
ایجاد کررده مترقی  هایجنبشدر صفو   یباورنکردن یسردرگم ،تجاوزگران به عنوانمردان سیاه  توصیف یخصیت

گسرترش تبلیغرات سیاسری حرول  محضبره لینچ کردن تحلیل کردند که یدربارها بی ولز آیدفردریک داگالس و . است
ای از فزاینرده بره طرور پوستسفید خواه برابری، طرفداران سابق لینچ کردن قانونی  عنوان توجیهبه  تجاوز جنسی ادعای

در برابرر  پرخایرگرانهمانند فرانسیس ویالرد،  اکت ماندند یا،یا س هاآن پیوستن به تالش برای آزادی مردم سیاه ترسیدند.
تجراوز دروغرین اتهرام  بارفاجعره تراثیرداگالس ید، سخن گفتند. مییکسره به مردان سیاه نسبت داده که جنسی  جراام
 دهد:گونه یر  میاینجنبش برابری سیاه را بر  جنسی

هرا در خانره و بیررون از آن وادایرته، بلکره ترا ها را به دسرتگیری آنتنها دیمنان کاکاسیاه]اتهام تجاوز جنسی[ نه 
در  اودوسرتان هرا دلسررد کنرد. ]ایرن اتهرام[ ش برای بهبود وضعیت آنحدودی توانسته مردان یایسته را نسبت به تال

علیره  راایرن اتهرام هرا چراکره تقریبرا همره آن، بسیاری از دوستان خوب او در جنوب را مغبون کررده اسرتیمال و 
 .8۴اندپذیرفتهحقیقت  ها به عنوانکاکاسیاه
وجرود به زنان سرفید  مردان سیاه هایی از تجاوزنمونه البته؟ بود متجاوز سیاه پرقدرت یافسانهپشت این  چه حقیقتی

ایراره  قربالکره  طورهمران. ای کافی نیسرتافسانه چنین داده برای صحه گذایتن بررخ هایدارد. اما تعداد واقعی تجاوز
 ریبراتقکره تا زمرانی  حتی یک گزارش هم از تجاوز یک برده به یک زن سفید وجود ندایت.ید، در طول جن  داخلی 

شده برود. فردریرک مطر  ن جنسیتجاوز  هم ادعای باریک، هرگز بودند جنوبی در جبهه نبرد سفیدپوستمردان  یهمه
هرا معتبرر علیره کرل آن یافترهبه عنوان یک اتهرام تعمیم ،علیه مردان سیاه جنسیاتهام تجاوز کند که میداگالس استدالل 

در صورتی کره  .دهدسیاه نشان می مردم اخالقیات و اتدر روحیرا و آنی  افراطیبه این دلیل ساده که یک تغییر  نیست،
نشان داده نشده است  چنان  ،از مردان ایطبقه یچدر یخصیت هی مشابهی از چنین تحولی، در تاریخ، تاکنون هیچ نمونه

و برزرگ  ازحردشبیتغییرر تغییری در یخصیت که با این یدت، قطعیت و به یکلی کرامال غیرطبیعری رخ بدهرد. ایرن 
 .8۹کوتاه است ازحدبیشآن ی ایجاد دوره

 تجاوز اتهام کشتارهای جمعی، در اکثر. سیاه بود متجاوز یافسانه تناقض با ها درلینچ کردن اغلب واقعی یرایط حتی
 رفت، امرامیبه کار  لینچ کردن یبرا یعموم توجیه به عنوان جنسی بااینکه عموما ادعای تجاوز. مطر  نشده بود عنف به

لیرنچ کرردن  مطالعره کمیسریون توسرط ۴۳۹۴ سرال ای کره درمطالعره. دادرخ می دیگری ها برای دالیللینچ کردن بیشتر
عمرال  جنایتکاران هایقربانیان  دسته از یشمیک فقط ۴۳2۳ و ۴88۳ هایبین سال دهدمی نشان رسید، چاپ به 8۱جنوب
 سررقت، برا اتهرام درصد ۱٫۴ تبهکارانه، حمله با اتهام درصد ۴٫8 قتل، اتهام با درصد ۹۱٫۱: بودند متهم جنسی به تجاوز

                                                           
8۹ Frances Willard 

8۱ Wells-Barnett, On Lynching, p. ۷۷. 

8۴ Foner, The Life and Writings of Frederick Douglass, Vol. ۱, p. ۷۱۱. 

8۹ Ibid, p.۱۷۷. 
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 کمیسریون، آمرار بره توجره برا. متهم یدند نیز به موارد دیگر درصد 2۱٫2 و سفید فرد به یک توهین با اتهام درصد ۴٫8
 .88بودند یده متهم تالش برای تجاوز به درصد ۱٫۹ و جنسی لینچ به تجاوز قربانیان از درصد ۱٫۴۹

مردان سفید به دفا  از زنان التزام که تنها  ندادعا کرد لینچ کردن، بیشتر مدافعان بودحقایق مغایر  هاآناستدالل  اگرچه
 تومراس نلسرون ۴۳۱۱. در سرال برانگیزد مردان سیاهعلیه  ایوحشیانهبرای ارتکاب چنین حمالت ها را آن تواندمیخود 
را بر دوش مرردان سریاه و میرل  لینچ کردن بار  م ، تما مجله ادبی آمریکایی( ۳۱امریکن ریویونور  ای در ، با نویته8۳پیج

 .انداختت جنسی به جنایا  هاآن یکنترل نشده
میزان اخیرر آن کمترر یرود، از نرخ جنایات تجاوز به ناموس و کشتن زنان و کودکان تا زمانی که لینچ کردن  جنایت
تا زمانی که  نیز استیده سیاه محدود کاکاکامل به نژاد  به طور که تقریبا و ین جرم و جنایت،و اگیرد. پایان نمی احتماال
 .۳۴یابدکاهش نمی حد زیادیآن را فروننشانند تا و  دست به کار نشوندخود  هاکاکاسیاه
را  یهکاکاسریا»... خواستند نمی در جنوب سفیدپوستمردان متحده، مجلس سنای ایاالت در ۳2بن تیلمنی به گفتهو 

 تریلمنسناتور  کههنگامی، ۴8۳2در سال  «.۳۹رانی بر زنان و دختران ما لذت برده، بدون لینچ کردن رها کنندکه از یهوت
کره  کررداعرالم  نرد،که در آن هشت مرد سیاه به دار آویخته یرده بود اینقطهدر درست فرماندار کارولینای جنوبی بود، 

 دایرته بایرد، برر تجاوز به یرک زن سرفید جراتکه  یدر مقابل هر مرد سیاهرا لینچ  گروه جنایتکاریک رهبری  یخصا
جنایتکرار واگرذار کررد   سفیدپوسرتبره یرک گرروه  رایک مرد سریاه اش، ی فرمانداریدورهدر طول او  گیرد.عهده می

 .۳۱بود یدهتبراه اوز کرده بود، اعالم تج که یتوسط زن سفید باوجوداینکه قربانی لینچ یده، علنا
های هرای دسرتهاحتمراال فعالیت ،نردبود رفترهیپذ سرادگیبه ی خود رااسیو س یاقتصاد فرودستی پایگاه سیاهان،اگر 

پویی نکردند، بریش از از رویای پیشرفت خود چشماز بردگان سابق  یادیتعداد ز ازآنجاکهاما  کرد.جنایتکار فروکش می
 ی قربران کشرید بره عنروانمی چالشبه  ی رانژاد مراتبسلسلههر کس  .۳۴در سه دهه بعد از جن  رخ دادها هزار لینچ ده

ای بود از صراحبان یوریییامل هر نو   ،از مردگان پایانیبیفهرست  ید.می در نظر گرفته های جنایتکارانبالقوه دسته
خطاب یردن  خرود « پسر»هایی که گرفته تا آن آوردندیوکار موفق سیاه و کارگرانی که برای دستمزد بیشتر فشار مکسب
ایرن  برر یعمومافکار  حالکردند. بااینپذیرفتند و زنان جسوری که در مقابل آزار جنسی مردان سفید مقاومت مینمی را

 سرؤال کهای جنسی وحشیانه علیه زنان سفید است. اما در این میان یرفرض بود که لینچ کردن تنها پاسخی برای جنایت
های بسیاری لینچ یردند و گراهی قبرل از کشرته یردن مرورد تجراوز دسرتهزنان به چه دلیل ماند:  یباق پاسخ بدونمهم 

 دهد به،ارجا  میولز  ی.ب جنایتکاران قرار گرفتند؟ آیدا
هرایی از میخای گذایتند، بشکه اخلدزور رخ داد، زنی را به زاسگت واقع در ویسن آنتون ... مورد وحشتناکی که در

 .۳۹قدر به پایین تپه هل دادند تا آن زن بمیردبیرون به داخل بشکه فرو کردند و بشکه را آن
 «۳8کاکاسریاه کرردن نچیرل ، مادر جنسیتجاوز » تحت عنوان ۴۳۴۴دسامبر سال  ۴8 ای که دردر مقاله ۳۱دیفندر کاگویی
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 نویسد:کرد می منتشر
آویز اوایل صبح، بدون لباس و مرده، حلرق ۳۳گذیته کوردال استیونسونپنجشنبه هفته  :دسامبر ۴۱ کلمبوس، دوییزه

ها به خانره آویز یده بود. آنیده از یک درخت پیدا ید... او از یب پیش توسط دسته جنایتکاران  تشنه به خون، حلق
ند. سپس او را به نقطه دوری بررده، وی رفته، او را در حالت خواب ربوده، و بدون هیچ مقاومتی به خیابان کشانده بود

 .۴۱۱و کار کثیف خود را انجام داده و او را دار زده بودند
 نیدر بهترر ،کندمی یباز داریدوره بردهپس از  ینژادپرست گیرییکلدر  ای،ای که متجاوز سیاه افسانهینقش محور

در اسرت.  یجنس هایخشونت ترین بانیانیایع عنوانبه  اهیمردان س برای بازنمایی غیرمس والنه پردازییک نظریهحالت، 
کنرد، بره طرور کرل هرا متبرادر میای را بره ذهنی افسانهنوعی فاحشهای بهبه این دلیل که متجاوز  افسانهحالت،  نیبدتر

یاهان سر اجتمرا کرل ای علیه جنسی به عنوان حملهاتهام تجاوز  با این درک که اهیزنان ستعرضی علیه مردم سیاه است. 
بخش پشرتیبان و الهرام یرویر، نبارنرتولرز  ی.برآیدا سرعت رهبری جنبشی علیه لینچ کردن را به عهده گرفتند. به ،است
ترن از آیرنایان ایرن زن سره  ۴8۳2در سرال های بسریار بره سررانجام رسرید. لینچ کردن بود که پس از دهه ضد نهات
ی سیاهان بازکرده بودند کره برا یرک فرویرگاه فرویگاه موفقی در محلهها نگار در ممفیس تنسی لینچ یدند. آنروزنامه

بردون  ولرز یب داآی. کاران به قتل رسیدندهای جنایتکرد  به همین دلیل توسط دستهمتعلق به یک سفیدپوست رقابت می
ی سرفرش بره سه ماه بعد طر. این جنایت پرداخت هنویتن علیبه  ،۴۱۴اسپیچ فری، در صفحات روزنامه خوداتال  وقت 

و  بمانرد یگرفرت در یررق براق می، تصرملینچ یدنبه  دیتهداو به دلیل  اش به آتش کشیده ید.نیویورک، دفاتر روزنامه
 .۴۱2تر یده بود، برای اولین بار به دنیا بگویدوحشتناک تر وگسترده، که ها راکاکاسیاه لینچ کردن یداستان واقع
 دهیسرازمان داری از اوطرفرید تا یک کمپین حمایتی را به  اهیزنان سای برای انگیزه ۴۱۹نیویورک ا یج در ولزمقاالت 

در  اهیاو، زنران سر شرگامیپ هایتالش یدرنتیجه .۴۱۱منجر ید های زنان سیاهبایگاهتأسیس به  درنهایت کنند. این کارزار
کررد و از یرهری بره یرهر دیگرر سرفر می خودش ولز یب داآیهای ضد لینچ کردن فعال یدند. نهات سراسر کشور در

 در طول سفر  کرد تا علیه خشونت  قانون لینچ کردن صحبت کنند.ها را بین وزرا، متخصصان و کارگران منتشر میخواسته
بررر افکررار  توجهیقابررل ترراثیرکرره دهی یررد سررازمان ایررتانیبر در یمهمرر یخررارج از کشررور، جنرربش همبسررتگاو برره 
در سرمقاله خود که پس از سرفر  تایمزنیویورکبود.  تایمزنیویورکخشم دایت. بهای موفقیت وی،  متحدهایاالتعمومی
به انگلستان منتشر کرد با ایاره به حمله یک مرد سیاه به یک زن سفیدپوسرت کره بره گفتره سررمقاله  ۴۳۱۱در سال ولز 

 .۴۱۴وانداساس خرا بیولز به امریکا رخ داد، آرای ولز بالفاصله پس از بازگشت 
کره بره  بود اهیس زن برجسته اناز رهبر گرید یکی، ۴۱۱پوسترنگینزنان  یانجمن ملرایس  نی، اول۴۱۹ترل ماری چرچ

لیرنچ کرردن برا عنروان  ۴۱8پیج توماس نلسونزهرآگین او در جواب مقاله  ۴۳۱۱. در سال پرداخت علیه لینچ کردنمبارزه 

                                                                                                                                                                                           
۳8 Rape, Lynch Negro Mother 

۳۳ Cordella Stevenson 

۴۱۱ Ralph Ginzburg, One Hundred Years of Lynchings (New York: Lancer Boo ks, ۶۷۱۷), p. ۷۱. 

۴۱۴ Free Speech 

۴۱2 Wells, Crusade for Justice, p. ۱۱. 

۴۱۹ New York Age 

 .اثر آنجال دیویس نگاه کنید« زنان، نژاد و طبقه»به فصل هشتم کتاب  ۴۱۱
۴۱۴ Wells, Crusade for Justice, p. ۱۶۸. 

۴۱۹ Mary Church Terrell 

۴۱۱ National Association of Colored Women 

۴۱8 Thomas Nelson Page 



منتشر کررد کره هرر دو  لینچ کردن از دیدگاه یک کاکاسیاهای را تحت عنوان مقاله ،۴۱۳  علت و پیشگیری از آنهااهیکاکاس
را در مورد لینچ  پیجمند، توجیهات و به یکلی نظام کنندهقانع یبا منطق ترلبه چاپ رسید.  نور  امریکن ریویومقاله در 

 .۴۴۱کرد کردن به عنوان یک واکنش توجیهی به ادعای تجاوزهای جنسی علیه زنان سفید، رد
ید.  تأسیس ۴۴۴لینچضد  ونیبیصلبه نام  یآغاز کرد، سازمانکمپین ضد لینچ کردن را  ولز ی.ب داآیازآنکه پسسال  یس

علیره زنران  سراسرریجنربش  جادیاباهد   ۴۴2تالبرت اریم یو رهبر NAACPتحت نظارت  ۴۳22در سال این سازمان 
 .تشکیل ید لینچ کردن

پوست آمریکا تحت رهبرری او چره خواهرد بود؟ اقدام بعدی زنان رنگین. تالبرت چه خواهد اقدام بعدی ماری بی
میلیون زن را از هر رن  و نوعی علیه لیرنچ پوست آمریکایی به وجود آمده بود تا یکی توسط زنان رنگینسازمان بود؟

 متحد کند. ۴۳22کردن تا دسامبر 
 !کنندهی لینچآقا ،مراقب باش

 .۴۴۹اندخواستند، رسیدهمینان به آنوه ز گروه از نیا
ها همانند دیگرر بزرگران تراریخ آن. یدندمند میبهرهخود  دیخواهران سفاز همراهی  اهیزنان س نبود که بار نیاولاین 
 سفیدپوسرتبره زنران  یخصرا ولرز ی.بر کردند. آیردامی تالش ۴۴۴ای دابلیو هارپرفرانسیس و ۴۴۱و تر سورجورنرنظیر 

به یکل جمعی تالش کردند تا بایگاه زنان سرفید  زنان بایگاه سیاهو  چرچ ترل معاصر او، ماریکه همونان، متوسل ید
به ایرن درخواسرت بره یرکل  دیسف زنانرا متقاعد کنند که مقداری از انرژی جنبش خود را صر  کمپین ضد لینچ کند. 

 یتحرت رهبرر ۴۳۹۱در سرال  ۴۴۹لیرنچ کرردناز  یریجلروگ یانجمن زنان جنوب برای که تا زمان ندادندپاسخ  سراسری
 :زنان جنوبی را رد کرد از تیحما یبرا لینچ کردن انجمن ضرورت .۴۴8تأسیس ید ۴۴۱ایمز لیدان یجس

حفاظت از  یبرا لینچ کردن یک امر ضروریکه  پردازدی کذب و دروغین میادعا نیا یافشا به یبرنامه زنان جنوب
 .۴۴۳دهدنشان می مذهب خانه و هایارزشتمام  برایلینچ کردن را  یو خطر واقعهاست آن
 هرایلینچ کردندر  سفیدپوستنقش زنان درباره انجمن حاور دایتند،  یکه در جلسه آتالنتا یاز زنان یگروه کوچک

 های جنایتکارانهای دستهگردهماییدر  معموال جنوبی زنان ها به این موضو  ایاره کردند کهآن .کردندبحث  ریدوره اخ
بره کره  دیآن دسرته از زنران سرف ن،یربرر ا الوه. عرندبود هااین نشست فعال یموارد از اعاا یحاور دایتند و در برخ
 ی رانژادپرسرتانه جنروب هرایها راهآنبه  سیاهان بایند، در واقع با این کار خودتا یاهد قتل  دادندمیفرزندان خود اجازه 

که  دهدتوضیح میسال قبل از نشست زنان منتشر ید، که یک  لینچ کردن، درباره ۴2۱وایتوالتر . مطالعه دادندآموزش می
بررای بررسری  وایت کههنگامیبود.  یجنوب سفیدپوستکودکان  افکار تخریب کشتار جنایتکاران،عواقب  نیاز بدتر یکی

                                                           
۴۱۳ The Lynching of Negroes–Its Cause and Prevention 

۴۴۱ Lerner, Black Women in White America, pp. ۱۱۷–۱۶۶. 

۴۴۴ Anti-Lynching Crusaders 

۴۴2 Mary Talbert 

۴۴۹ Ibid., p. ۱۶۷. 

۴۴۱ Sojourner Truth 

۴۴۴ Frances E. W. Harper. 

۴۴۹ Association of Southern Women for the Prevention of Lynching 

۴۴۱ Jessie Daniel Ames 

۴۴8 See Jessie Daniel Ames, The Changing Character of Lynching, ۶۷۱۶–۶۷۱۶ (New York: AMS Press, ۶۷۹۱). 

۴۴۳ Ibid., p. ۶۷. 

۴2۱ Walter White 



ایتیم با سوزاندن سیاهان تفرریح د»باره به او گفت: ساله دراین ده ایدختر کوچک نه  کی، کردسفر  دایبه فلور لینچ کردن
 «.۴2۴کردیممی

تصمیم گرفتند  ۴۳۹۱در سال ، لینچ کردناز  یریجلوگ یزنان جنوب براانجمن گذاران دیگر بنیان و مزیا لیدان یجس
ی قترل نژادپرست در زمینه های جنایتکارانزانو درآوردن دستهرا به کارزاری برای به یجنوب سفیدپوستزنان  هایتا توده

 :جمع کنندانجمن در حمایت از  از چهل هزار اماا شیبتوانستند  هاآن. سیاهان، جذب کنند
هرای دیرن و همره آرمان دیرمن، حکومتهمه اصول مخرب ، دفا غیرقابل یتیجناکنیم که لینچ کردن میما اعالم 
های و اعارای دسرته سرادگی ادعرای به افکرار عمرومی ... اسرت ریدرگی است که با آن هر یخص و تحقیر ،انسانیت

با ما  هاواقعیتبا توجه به اند، پذیرفته است. جنایتکار را مبنی بر اینکه تنها در دفا  از زنان جنوبی دست به این کار زده
 دهیم برر اسراس انتقراممی فرصت نه به آن اوباش، و دهیمرا می ادعا نیبالمناز  ا پذیرشاجازه  نه گریدیهامت خود 
در  دیرجد یعمومافکار  جادی. ما قاطعانه به ابپردازندبه نام زنان  قانونیبیبه اعمال خشونت و  گریوحشیو یخصی 

. نکننرد پوییبه هر دلیلی که باید چشم کنندگانکار یا لینچهای جنایتنسبت به اعمال دسته یویم تامتعهد می نوبج
همره بره مرا  خواهیم داد آموزش را  نیاز قانون و د یدیجد ریتفس سایدر مدرسه و در کل ،در خانه خودفرزندان به ما 

، معلرم مدرسره و ری، سرردبریرهرر وز ه، مرا بردرنهایتو یان کمک خواهیم کرد  در حمایت از سوگند یغلیمقامات 
ان های جنایتکرار بررای همیشره از سررزمینملینچ کرردن و دسرتهکردن  کنریشهدر برنامه آموزش  پرستیوطن هروندی

 .۴22خواهیم پیوست
 بره هراآن هایکمک. یدندخود مواجه  یدر زندگ یکیزیف داتیتهد یو حت یمخالفت، دیمنبا یجا   دیزنان سف نیا
جریران  ،هاآن و تظاهرات هاگردهماییو  نویسینامه کارزارهای، درپیپی یبدون طومارها ارزیمند بود. ضد لینچ نهات

 یجنبشر لیرنچ کرردناز  یریجلروگ یانجمرن زنران جنروب بررا، ید. تا آن زمرانلینچ کردن به این سرعت واژگون نمی
عهرده دایرتند، و تقریبرا بره همران  رهبری کمپین ضد لینچ را برر اهیزنان س شتر،یب ایچهار دهه  و در اینبود. ساله چهل

 در براون میلرر سوزانمطالعه  یعمدهاز نقاط ضعف  یکی ها بپیوندند.آنخواستند که به مدت، از خواهران سفید خود می
 برراون میلرربااینکره اسرت.  لیرنچ کرردنضد  کمپیندر  اهیزنان س شگامیپ هایتالشبه او مطلق  توجهیبی ،تجاوز مورد
مراری چررچ ، آیدا بی ولزهای ای گذرا به تالشاما تنها ایاره ،ستایدرا می یانجمن زنان جنوبو  مزیا لیدان یجس حق،به
 کند.های ضد لینچ میو نهات ماری تالبرتیا  ترل

 نشران داده خرود اهیسر انبه درخواست خرواهر ریدواکنشی  لینچ کردناز  یریجلوگ یانجمن زنان جنوب برا بااینکه
ی نشران نژادپرست هیدر مبارزه علرا پوست دیزنان سف ژهیو گاهیجای ریچشمگ به طور زنان نیگسترده ا یبود، دستاوردها

زنران جنبش ضد لینچ او به زنان سفیدپوست دسترسی پیدا کردند، احساس کردنرد کره  و تالبرت یمر کههنگامی. دادمی
خرود تواند موجرب سررکوب ها چگونه میی دفا  از ناموس و عفت آنتوانند درک کنند که بهانهتر میآسان سفیدپوست

تسرلط  تیردر خردمت تقو ،یابزار وحشرتناک نژادپرسرت به عنوان، لینچ کردن ن،یعالوه بر ا ها به عنوان یک زن یود.آن
 .ان نیز بودمرد

ای زههرای ذهنری در حرودر ارتباط نبرود، و فعالیت« مؤدبانه، پالوده، زنانه» چیزی جز صفاتبا  ،یاقتصاد یوابستگ
ی بر زنان جنوب اعمرال شترییدت ب ابهای تحمیلی  مردانه ان نبود  همه این محدودیتفراتر از زندگی خانگی در جری

 .۴2۹ی دیگری در کشور باقی مانده بودتر از هر منطقهید و متعصبانهمی
 کره سریاه دسرته از مرردان به توجیره آن تجاوز جنسی ینژادپرستانه اتهام منتقدان  مجازات لینچ، ضد نهات طول در

                                                           
۴2۴ White, op. cit., p. ۱. 

۴22 Ames, op. cit., p. ۱۱. 

۴2۹ White, op. cit., p. ۶۷۷. 



 اظهرارات که داد هشدار داگالس فردریک ۴8۳۱ سال اوایل در کردند.جنسی یده بودند، توجه نمی تعرض واقعا مرتکب
 یود. تعبیر جنسی تجاوز از نباید به عنوان دفا  سیاه او علیه افسانه متجاوز

 بره منتسرب جررم  ارتکراب بره هم قادر هاآن که کنمنمی انکار. هستند فریته و قدیس هاکاکاسیاه که گویمنمی من
... ی دیگر از خانواده انسرانی یرده بایرندها مرتکب آن جرم، بیش از هرگونهآن کنم کهمی رد مطلقا بلکه خود هستند 

بره  پوسرترنگین مرردم مدافع ولی زده باید نیستم،فجیع دست جنایت این که بهمجرمی مرد هر وجه مدافعهیچ به من
 .۴2۱طبقه هستم یک عنوان
 در افسرانه ایرن متأسرفانه،. برود همرراه سریاه متجاوز احیای افسانه با ۴۳۱۱ اواسط دهه در نژادپرستی خیزش دوباره

بره قطعره آخرر  عنوان مثالبه . یدداده می جلوه مشرو  جنسی، تجاوز با مبارزه در سفیدپوست زنان توسط مواقع بعای
 توجه کنید:« نژاد از پرسش»با عنوان  سوزان براون میلرفصل کتاب 

 مررد یبح مرمروز ویژهبه و ذهن همراه است، در ای از افسانه متجاوزهاله با جنسی واقعی تجاوز میزان بروز امروز
 برابرر در کنتررل مکانیزم یک به عنوان باید در آن سهیم است، مردانگی نام برای آن چیزی که به متجاوز به عنوان سیاه

برخرورد  محرل جنسری تبعریض و نژادپرسرتی سیاه درک یود. تالقری و سفید ،زنان یتمام آرزوهای و آزادی، تحرک
 .۴2۴دردنخور استبه چیزی که وجود ندارد به آنجا تظاهر خشنی یده است.

امرت و  ۴2۱ویلری مرک گری، ۴2۹اسکاتس بورو ۳براون میلر در موارد تاریخی هموون پرونده  یکارانهکژدیسی فریب
اثر ساختن هرگونه همدردی با مردان سیاهی که قربانی اتهام تجراوز جنسری دروغرین هسرتند، طرر  یرده برای بی تیل،
ساله گلوله نخورده بود و او را بره  گوید اگر به سر این پسر چهارده، آیکارا به ما میامت تیلطور که درباره همان است.

 ید.انداختند، احتماال در تجاوز به زن سفید دیگری موفق میی نمیتاالهاتو دلیل سوت زدن با یک زن سفید به رودخانه
کسری - ۴2۳الرریج کلیرورعمد پریور به و ۴28تالش دارد تا خوانندگان خود را متقاعد کند که عبارات عبث براون میلر

ه نظرر بر خواند، نماینرده و معرر  ]تفکرر سریاهان[ اسرت.« جامعه سفید»در برابر « عملی یوریی»که تجاوز جنسی را 
در تصرورات خواننردگان  های یق یردههایی از مردان سیاه را با آلتزمان که با سحر و جادو ارتشرسد او ]میلر[ هممی

ترین وضعیت پیش ببررد. در صرفو  ایرن دادن زنان سفید در مناسب سازی را با قرار خواهد این اتهامآورد، میخود می
برار همران کسری اسرت کره یک بارکادارند،  حاور ۴۹۱باراکا ایمامو متجاوز و الریج کلیور ، امت تیلارتش است که رو  

 اما«. پیش بیا، نهیلیسم داداایسم سیاه. به دختران سفید تجاوز کن. به پدرانشان تجاوز کن. گلوی مادرانشان را ببر»نویت: 

                                                           
۴2۱ Foner, Life and Writings of Frederick Douglass, Vol. ۱, p. ۱۷۱. 

۴2۴ Bro wnmiller, op. cit., p. ۱۷۷. 

۴2۹ Scottsboro Nine 

منصفه تماما سفید و مردم خشمگین به توسط هی ت با توط ه در آالباما متهم به تجاوز جنسی یدند. این محاکمه بدون مراحل قانونی، ۶۷۱۶پوست ایاره دارد که در سال پسر نوجوان سیاه ۷اسکاتس بورو به پرونده  ۷

 پدیا(.اجرا درآمد  ]م[ برگرفته از ویکی

۴2۱ Willie McGee  

۴28 Absurd 

۴2۳ Eldridge Cleaver 

۴۹۱ Imamu Amiri Baraka: 

ایمامو امیری باراکا در سال ۴۳۹۱ در خانوادهای از طبقه متوسط در نیوجرسی به دنیا آمد. او که در ابتدا نام اورت لیروی جونز را بر خود دایت یکی از رادیکالترین ادیبان آمریکا در سالهای ۴۳۱۱ ر ۴۳۹۱ بهیرمار میرفرت 

و فعالیتهای سیاسی و ادبی خود را در قالب نویتن نمایشنامهها و ایعار انقالبی دنبال میکرد. باراکا درراه دستیابی سیاهان آمریکا به حقوق مدنی خود تالش میکرد و در دهه ۱۱ میالدی به عقایرد انقالبری و چرپ گرویرد. 

پیروان او چنان زیاد بودند که ا بیآی از اینکه او به رهبر جنبش سیاهپوستان تبدیل یود هراس دایت. برخی از منتقدان ادبی نام او را در کنار لنگستون هیوز، بهعنوان تاثیرگذارترین چهره بر یعر مدرن سیاهپوسرتان آمریکرا 

 قرار میدهند. امیری باراکا بسیاری از یاعران و نویسندگان را تحت تأثیر خود قرار داد و بهعنوان پیشرو “رپ” و “هیپهاپ” نیز یهره ید  ]م[ برگرفته از ویکیپدیا(.



کند که کتابش صرراحتا را ترویج می ۴۹۴هرنتونکلوین تنها افکار مردانی نظیر رود. کار او نهاز این هم فراتر می براون میلر
است، کسری کره هرگرز از ترالش  ۴۹2جورج جکسوندهد بلکه دربردارنده دیگرانی هم چون تبعیض جنسی را رواج می

 :الریج کلیورهای کند ایدهبرای توجیه تجاوز جنسی فرو نکاهید. او استدالل می
مد یرده برود و  ۴۳۹۱است که در اواخر دهه  نویسندگان مرد سیاهگونه تفکر در میان روینفکران و بازتاب یک ... 

هایی از روینفکران سفیدپوست به عنوان یرک بهانره کرامال آوری توسط مردان رادیکال و بخشبا یور و یوق یگفت
 .۴۹۹رفتکار مییده توسط مردان سیاه بهقبول برای تجاوز جنسی اعمالقابل

دهرد. مرز اسرت نشران میز جنسی و نژاد، تعصب کور او را که با نژادپرستی همبحث سوزان براون میلر درباره تجاو
نظر از پیامدهای آن، خودش را تنها در موقعیت دفا  از حقوق گاهی اوقات او در ادعای دفا  از حقوق همه زنان، صر 

طور اسرت. همران اتس برورواسک ۳کند. مثال روین این امر، بررسی او در رابطه با پرونده خان زنان سفید محصور می
واسطه سوگند دروغرین دو زن سرفید در جایگراه یراهدان، مرد جوان که تنها به ۳کند، این خود ایاره می براون میلرکه 

های طوالنی از عمر خود را در زندان به سر بردند. باز هم او هیچ چیرز متهم و محکوم به تجاوز جنسی یده بودند، سال
 کند:میها ندارد و آیکارا با دو زن سفید همدردی جز تحقیر برای مردان سیاه و جنبش مدافع آن

 احساسات، مشتی در سردرگم قهرمانانی با ساختن عدالتی  نژادی خود مبارزه کرد،های بییدت برای سمبلبه چپ
 .۴۹۱بر طبل توخالی بکوبند خواستندمی فقط که های الهیات جنوبیادیب گرفتار در آرواره نیمه همراهان

 را به زندان فرستاده بودند، اسکاتس بورو ۳از سوی دیگر، دو زن سفید که با یهادت دروغشان، 
هرا گریج و توسط قدرت مردان سفیدپوستی که اعتقاد دایتند تجاوز جنسری رخ داده اسرت، احاطره یرده بودنرد. آن

 .۴۹۴هراسان وارد بازی یدند
بره  زنران شیدنک تصویر به حال،بااین. یدندکنترل می آالباما نژادپرستان توسط زنان، که کند انکار تواندنمی کسهیچ
برا طرفرداری از  براون میلرخود . ایتباه است نژادپرستی نیروهای همکاری با مس ولیت  از مبرا معصوم و هایپیاده عنوان

دهرد کره بررای سفیدپوسرت هشردار می زنران او به یکست یود.نژادپرستی می تسلیم یرایط، از نظرصر  زنان سفید،
 .مبارزات علیه نژادپرستی و تبعیض جنسی ضروری و مهم است نیروهای نژادپرستی کنونی، ترکیبی از

 مسر ولیت از یمهمر بخرش این افسرانه البرد .بخشدنژادپرستی را تداوم می ی ایداولوژیتوط ه سیاه متجاوز یافسانه
 از زیرادی تعرداد یناسرایی پردازانی که بره دنبرالبر دوش دارد  نظریه جنسی را تجاوز ضد پردازاناغلب نظریه یکست
 کره زمرانی ترا. ماندنرد براقی ها گزارش نشده، محاکمه نشده و درنتیجره غیرمجررمعمل آن بودند که نایناسی متجاوزان
روی  تجاوزهایی که واقعرا از کسری تنها درنتیجه اند ودستگیر یده و یدهگزارش که ایمتهم یده متجاوزان ها برتحلیل

 گیرهمره جنسری خشونت مس ول یریران، به عنوان ناچاربه -پوست دیگرمردان رنگین و-مردان سیاه  داده استوار باید،
معتبرر  آمراری، جزایات تبع به عنوانرا فراگرفته است، به تجاوزها اتفاقبه قریب که اکثریتاین گمنامی یوند.یناخته می
 .یودنیافتنی، تلقی میمعمایی بامعنای دست یده یا هم چونیناخته

مندی از امتیرازی بهره هله اول چرا بسیاری از متجاوزان نایناس هستند؟ آیا احتمال آن نیست که این گمنامیاما در و
کند؟ اگرچه مردان سفیدپوستی که در هی رت ها در برابر پیگرد قانونی محافظت میآن باید برای مردانی که پایگاهشان از

از زنرانی هسرتند کره ازنظرر « کشریبهره»ن و غیره هستند و معرو  به کارفرمایان، مدیران، سیاستمداران، پزیکان، استادا

                                                           
۴۹۴ Calvin Hernton 

۴۹2 George Jackson 

۴۹۹ Ibid., pp. ۱۱۸–۱۱۷. 

۴۹۱ Ibid., p. ۱۱۹. 

۴۹۴ Ibid., p. ۱۱۱. 



یود. آیا احتمال نردارد کره ایرن مرردان طبقرات یان به دادگاه کشیده میندرت بزه جنسیاند، بهها فرودستان اجتماعیآن
در بسریاری از  توجهی از تجاوزت گزارش نشده بایند؟ بدون یک زنران سریاهداری و متوسط مس ول بخش قابلسرمایه

کند که ایداولوژی نژادپرستی داللت برر دعروتی ها ثابت میاین تجاوزهای گزارش نشده قربانی بودند: تجربه تاریخی آن
داری، قردرت اقتصرادی که اساس مجوز تجاوز بره زنران سریاه در طرول دوره برردهآزاد به تجاوز جنسی دارد. هم چنان

رسرد کره می به نظر پروراند. در واقعی تجاوز به عنف را میانگیزه داری نیزه سرمایهداران بود  ساختار طبقاتی جامعبرده
هرا برا همران اقتردار ها از پیگرد قاایی مصرون هسرتند، چراکره آنآنی متوسط دار و یرکای طبقهی سرمایهمردان طبقه

 زنند.بخشد، دست به تجاوز جنسی مییان بر کار و حیثیت طبقه کارگر را مشروعیت میبالمنازعی که خشونت روزمره
وجود آزار جنسی گسترده در کار یغلی هرگز بیش از یک راز نبوده است. در واقع، آزار جنسی در محل کار صراحتا 

یوند. کارفرمایران، مردیران و پذیر میبیش از همه آسیب -ویژه زمانی که اتحادیه ندارندبه-که زنان وجود دارد به طوری
های سلطه اقتصادی موجود بر زنران تا پایه ممکن است برای اثبات این اقتدار به روابط جنسی مبادرت ورزندسرکارگران 

پذیری یروند، آسریبجا که زنان طبقه کارگر بسیار بیشتر از مردان خرود اسرتثمار میزیردست خود را محکم کنند. از آن
هرا را در پذیری آنحال تهدید جنسی بره طرور همزمران آسریبکند، درعینسوءاستفاده جنسی بیشتر می ها را در برابرآن

 کند.کشی اقتصادی تقویت میبرابر بهره
هرا توانند تحریک به تجاوز جنسی یوند با این براور کره مردانگری آننظر از رنگشان، میی کارگر، صر مردان طبقه

دار اجتماعی یا اقتصادی الزم کره تارمینی بایرد بررای ها اقتکه آنحال، ازآنجاییامتیازی است برای تسلط بر زنان. بااین
یران انگیزه -پوسرتمگر در صورت تجاوز یک مرد سفید بره یرک زن رنگین -ها از پیگرد قانونی را ندارندمصونیت آن

که مردان طبقه کارگر دعوت بره تجراوز را کره توسرط دار نیست. هنگامیی سرمایهبرای تجاوز به قدرتمندی مردان طبقه
 یان.اند  پادایی واهی در ازای ناتوانیای را پذیرفتهپذیرند، در واقع ریوهیود، مییداولوژی برتری مردان تبلیغ میا

یردن بره عوامرل داری، مردانی را که قدرت اداره قلمرو اقتصادی و سیاسی دارند، برای تبدیلساختار طبقاتی سرمایه
دار خشرمگینانه دهرد کره طبقره سررمایهگیر زمانی رخ میصورت همهبهکند. تجاوز کشی جنسی، تشویق میمعمول بهره

گیرد. هم، نژادپرستی و هم، تبعیض جنسری، مرکرزی دست میهای جهانی و داخلی بهاقتدار خود را در مواجهه با چالش
ند. تصرادفی نیسرت کنبرای آن دریافت می ایسابقهکشی اقتصادی هستند و پاداش بیبرای استراتژی داخلی  افزایش بهره

های اقتصادی زنان به حدی یدید است کره دستمزدیران اگر وقو  تجاوز جنسی، موقعیت زنان کارگر را بدتر کند. زیان
تر از یک دهه پیش است. گسترش خشونت جنسری، صرورت وحشریانه تشردید کلری تبعریض در مقایسه با مردان پایین

 یود.همراه می جنسی است که اجبارا با این نو  خشونت اقتصادی

 نفروذ افرزایش و همونین پوسترنگین کارگران اوضا  وخامت زنان، به حمله ی نژادپرستی،برساخته الگوی دنبال به
ی سریاهان و تروجهی حکومرت نسربت بره مطالعرهچگرونگی بی و آموزیری نهادهرای قارایی، سیسرتم در نژادپرسرتی
 و کرالن کالکس کو یظهور دوباره نژادپرستی، تجدید حیات ینشانه تریندراماتیک. دهدپوستان دیگر را نشان میرنگین

تجراوز رو بره گسرترش کنرونی، . اسرت آمریکرایی بومیان و هاپورتوریکویی ها،تهاجمات یدید آن بر سیاهان، مکزیکی
 .دارد نژادپرستی برافروخته توسط خشونت این به ایالعادهفوق یباهت

ای هرم چرون پدیردهبافتار اجتماعی تجاوز جنسی، هرگونه تالش برای برخرورد برا آن، امروزه با توجه به پیویدگی 
کن کردن تجراوز یرا ریزد. یک استراتژی موثر در برابر تجاوز جنسی باید هد  خود را بیش از ریشهمجزا، ناگزیر فرومی
تنها از کره نره جنبش ضد تجاوز باید تنهایی قرار دهد. مبارزه علیه نژادپرستی باید موضو  پیوستهحتی تبعیض جنسی به

انرد نیرز از قربانیان نژادپرستی که مرورد اتهرام تجراوز جنسری قرارگرفته یاریبس یحامپوست دفا  کند، بلکه زنان رنگین
تا زمانی که بره  دهد.داری را تشکیل میهای بحران عمیق و مداوم سرمایهباید. ابعاد بحران خشونت جنسی یکی از جنبه

آمیز تبعریض ی خشرونتتهدید به تجاوز بره عنروان جنبره داری باقی بماند،ستم بر زنان هموون بازوی سرمایه طورکلی



هرای عراطفی و حقروقی گرفتره ترا از کمک-های مهم کنونی آن جنسی، ادامه خواهد یافت. جنبش ضد تجاوز و فعالیت
داری ای استراتژیک قرار بگیرد کره یکسرت نهرایی سررمایهباید در زمینه -آموزیی یهابرنامهکارزارهای دفا  از خود و 
 انحصاری را مدنظر قرار دهد.
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