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یه تایمی که دهه هشتاد بود و ماها فیلم بازی 
می کردیم، حاال هم که می کنیم، آدمایی که روی 
پرده می دیدیم قهرمان بودند، خوش قیافه بودند، 
پنج تومن،  چهار  اگر  بودند! مردم  خوش تیپ 
تومن، سه تومن می دادند خوشحال از سینام می 
اومدن بیرون. خدا شاهده االن آقای مدیری  میان 
هشت تومن می دن یک آدمای چرک کثیفی رو 
خودتون رفتین تو این سینام جشنواره می بینید... 
چرک کثیف با  زیرپیرهن پرسه فیلم بازی می کنه 
اسم منی برم! و بعد فیلم پایان تلخ  یه پایان باز 

بدون قهرمان

مرد با خامنش از سالن اومده بیرون هشت تومنم 
داده، به زنش مشکوک موبایل زنه رو چک می کنه. 
چرا؟ تو فیلم مرد به زنه داره خیانت می کنه! اون 
وقت رسیال ترکی می بینیم نویسندگان عزیزمون از 
رو رسیال ترکیا لطف می کنند خیانت تم قرار می 
دن می نویسن. مردم عزیز هم بدون اینکه جای 
پارک پیدا شه، دعوا ، تو برو عقب ، باالخره پارک 
کنی بدویی بری تو سالن خیانت کردن نگاه کنی 
از سالن با حال بد بیای بیرون نه قهرمانی وجود 
داره  نه پرس خوش تیپی وجود داره فقط هم می 
گن این خوب بازی کرد چرا؟ چون دو تا داد بیشرت 
زده دوتا اینجای رگ گردنش بیشرت دیده شد بهش 
سیمرغ بلورین می دن ! آخه اینکه نشد که در متام 
دنیا می رن سینام برای اونچه که در زندگی طبیعی 
منی بینند روی پرده ببینن رویاهاشون مردم ببینند 
والله حاالم می بینه نگاه می کنه لذت می بره من 

هشت تومن بدم چی نگاه کنم؟

پلشت

صحبت های جنجالی حمید گودرزی در برنامه دورهمی

www.nodud.com  
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چقدر خوبیم ما
نگاهی به اظهارات حمید گودرزی و پدیده خودستایی 

خودستایی یا آنچه در زبان التین نارسیزم خوانده می شود، در اساطیر 
یونانی جوان زیبایی بود که عشق را پست و ناچیز می شمرد و به 
شیفتگان خود بی اعتنا بود اما روزی تصویر خود را در آب دید و 
آن چنان شیفته آن شد که برای در آغوش کشیدن خود به درون 
آب پرید و جان سپرد! خدایان گل نرگس را به جای او بر کناره ی 
آب رویاندند. از این رو در مغرب زمین، گل نرگس رمز خودخواهی 
و خودپسندی است.1 خودشیفتگي اغلب به عنوان صفت شخصیتي 
مهم و پیچیده اي شناخته شده که شامل حس خود بزرگ بیني 
و در عین حال خود ترد و شكننده، محق بودن، اشتغال ذهني به 
موفقیت و تمایل به دریافت احترام از سوي دیگران است. گذشته 
از حالت افراطي خودشیفتگي، که در قالب یك اختالل طبقه بندي 
مي شود، همه ی آدم ها کم و بیش داراي این خصیصه هستند و 
هرچند رشد شخصیتي و سالمت بیش تر باعث نمود کم رنگ تر این 
پدیده مي شود، اما به ندرت مي توان کسي را یافت که به کلي از این 
خصیصه مبرا باشد.2 علم روانشناسی امروزه پدیده ی خودشیفتگی 
یا نارسیزم را یك اختالل روانی ناشی از نوع تربیت و کمبودهای 
شخصی در دوران کودکی یا بزرگسالی می داند و در توصیف آن 
عواملی چون "احساس افراطی اهمیت داشنت و انتظار الطاف ویژه و نیاز 
به توجه مستمر،عزت نفس شکننده و فقدان همدردی و عالقه به دیگران" 

را بیان می کند.3
ما عموما موفقیت دیگری، که طبعا با کانون توجه بودن وی در ترادف 
است، به مثابه مانعی در برابر خود می بینیم. در حقیقت این کانون 
توجه بودن سدی است در برابر تعریف و تمجید از ما! پس بنای 
تخریب می گذاریم. یك روز اصغر فرهادی را به جهت آن که حرفی 
باب دل ما به زبان نیاورده، هدف قرار می دهیم و جایزه اسكار را 
سیاسی قلمداد می کنیم و روز دیگر غلبه بر تیم ملی فوتبال کره 
جنوبی را ساده و سهل الوصول جلوه می دهیم! عموما به این دلیل 
که با سرمربی پرتقالی تیم ملی فوتبال موافقتی نداریم! چندان هم 
به محدودیت ها و فشارهای موجود، چه از منظر سخت افزاری و چه 
از منظر نرم افزاری، توجهی نمی کنیم. این نوع نگرش ما آن قدر 
عمومیت دارد که به ورزش و هنر خالصه نمی شود. ما حتی در بین 
پزشكان، مهندسان، وکال و دیگر اقشار جامعه هم شاهد اندیشه های 
انحصارگرایانه هستیم. پزشكی کهنه کار مانع حضور متخصص تازه 

1 - رادمنش، عطامحمد، شعباني، الهه. خودستایی های آموزنده در اشعار ناصرخسروقبادیانی. پژوهش نامه ادبیات 
تعلیمي )پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسي( : زمستان 1392، دوره  5، شماره 20، صص 2 و 3

2- فرح بیجاری، اعظم، پیوسته نگر، مهرانگیز، ظریف جاللی، زهرا. مقایسه ی ابعاد خودپنداره و سازگاري در افراد 
خودشیفته سازگار و ناسازگار، مطالعات روانشناختی، دوره ی 9، شماره ی 4، ص 2

3- ساراسون، ایروان جی و بارباآ، 1381 ه ش. روان شناسی مرضی، ترجمه ی بهمن نجاریان، علی اصغر مقدم و 
محسن دهقانی، تهران، انتشارات رشد، ج1، ص 518

کار می شود چون حضور وی را تهدید قلمداد می کند. دیگری 
مهندسی جوان را بی اطالع و در بهترین حالت کم اطالع توصیف 
می کند و دیپلم ریاضی دهه ی چهل را برابر مدرک کارشناسی 

امروز می داند!
تاثرات ویرانگر خودشیفتگی در نیمه ی دوم عمر فرد خودشیفته 
بسیار مهم است. در جامعه ای که از پیری و مرگ هراس دارد، 
پیری سبب وحشتی خاص در کسانی می شود که از وابستگی 
می هراسند و به سبب اهمیتی که برای خودشان قایل می شوند، 
تحسینی را که معموال از جوانان می شود )از نظر زیبایی، شهرت 
و جاذبه( برای خودشان مطالبه می کنند. برای فرد خودشیفته 
پذیرش این حقیقت که اکنون نسلی جوان تر از او لذات زیبایی، 
قدرت و خالقیت بهره مند است، ناممكن است. به تعبیر کرنبرگ 
امكان این که فرد خودشیفته بتواند از طریق هم هویت شدن و 
مشارکت فزاینده با خوشبختی و دستاوردهای دیگران، از زندگی 
فراسوی ظرفیت های  تراژیك  ای  گونه  به  ببرد  لذت  خودش 
شخصیت خودشیفته قرار دارد. زیرا خودشیفته نمی تواند با کس 
دیگری هم هویت شود مگر این که دیگری را ادامه خودش ببیند 
و هویت دیگری را محو کند.4 خصوصیتی که در نسل جوان تر و 
کسب و کارهای نوظهور اینترنتی هم قابل مشاهده است. مشخصا 
آن جا که دو سایت تخفیف گروهی خود را اولین و بزرگترین در 
نوع خود در ایران می دانند!5 در اینكه ما ایرانی ها اگر نگوییم هرگز 
باید گفت بسیار سخت به تفاهم می رسیم کمتر کسی تردید دارد 
اما در اینكه صفت اولین مطمنا به یك فرد یا نهاد بیشتر اطالق 

نمی شود، مطمنا تفاهم کامل داریم!
گرچه نباید از نظر دور داشت که شاید راه برون رفت از وضعیت 
حاکم بازنگری در سیستم تعلیم و تربیت باشد و نه در تقلیل پدیده 
ای اجتماعی به امری شخصی و در پی آن سرکوب و تحقیر افراد.

4- رشیدیان، عبدالكریم، فرهنگ خودشیفتگی )نارسیسم(، پژوهشنامه ی علوم انسانی، شماره 49، بهار 
1385، صص 222 و 223

5- جهت بررسی این مهم بنگرید به جشنواره وب فارسی 
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شاید چاالک ترین انسان نباشم؛ شاید 
بلند باالترین یا نیرومندترین نباشم؛ 
شاید بهرتین و زیرک ترین نباشم اما 
انجام  از دیگران  بهرت  را  قادرم کاری 
دهم و این کار، هرن خود بودن است.

لئونارد نیموی
نویسند و نوازنده



بیشتر پدران و مادران برای فرزند به دنیا نیامده شان نقشه ها 
می کشند. او را در ذهن خویش بی نظیر، فوق العاده، توانمند و 
موفق ترسیم می کنند و در نظر دارند همه ی داشته های خود 
را برای پیشرفت وی در طبق اخالص بگذارند. اما هنگامی که 
صاحب فرزندی با شرایط خاص جسمی می شوند، نه تنها تصویر 
آرزوهاشان مخدوش می شود، بلكه حس ضعف، اندوه و ناتوانی به 
سراغ شان می آید. برخی از والدین با گذشت زمان از مرحله ی 
عدم پذیرش و ضعف گذر کرده و به آگاهی و ثباتی پایدار نسبت 
به موقعیت فرزندشان می رسند اما عده ای نیز در همان مرحله 
نخست باقی می مانند. ممكن است برخی از این ایشان، خود را 
به طور مبالغه آمیزی مقصر و گناه کار بدانند! تعدادی از آن ها 
به دلیل خطاهای گذشته، خود را مستحق عذاب الهی دانسته و 
وجود چنین فرزندی را نتیجه ی اعمال خویش می شمرند. از این 
رو گریبان گیر احساس مخرب گناه می شوند. در نتیجه بر خود 
واجب می دانند همواره و در هر شرایط خدماتی به او ارایه دهند که 
بیش از حد متعارف به نظر برسد. این کمك و خدمات همیشگی، 
از فرزند، فردی وابسته و متكی بار می آورد. فردی که به او فرصت 

درک توانمندی هایش داده نشده است. 

تالش برای جلب ترحم

مادری که تحمل دیدن عصای سفید را در دست فرزند بیست و چند 
ساله اش ندارد، او را در کالس دانشگاه، جمع دوستانه، تفریحاتش و 
تمام مسیرهای زندگیش همراهی می کند. این گونه رفتار موجب 
می شود این جوان هرگز قادر به کسب مهارت های ضروری نگردد. 
استقاللش را از دست بدهد و در بزنگاه های زندگی، با ضعفی دو 
چندان مواجه شود. ضعفی که دیگر در سنین باال فرصت مهار 
یا جبرانش را نخواهد داشت. از سویی دیگر، چون احساس گناه 

ویرانگر است، پس از مدتی پدر و مادر به طور ناخودآگاه برای حفظ 
»من« خویش، تغییر موضع داده و به دلیل وجود فرزندی این 
چنین، به حال خویش دل می سوزانند و در پی گرفتن تاییدیه از 
دیگران در راستای اثبات قربانی بودن خود برمی آیند. ممكن است 
برخی از ما شاهد مادری بوده باشیم که فرزند بی حرکتش را روی 
صندلی چرخ دار نشانده و در پارک راه می برد و با چهره ای مغموم 
و افسرده، نگاه مردم را رصد می کند. آه می کشد و با زبان بی 
زبانی، نگاه مردم را از خودش به فرزندش معطوف می کند و سرش 
را با اندوه تكان می دهد. اینكه چرا والدین فرزندانی با نقص عضو و 
محدودیت ، دچار اندوه شدید و یأس می شوند، روشن و طبیعی 
است اما عدم عبور از این مرحله و پذیرش موضوع برای برخی از 
آن ها، جای پرسش دارد و ایجاد مشكل می کند. آنچه روشن است 
این است که چنین افرادی دلسوزی طلب می کنند. دوست دارند 
همگان اوضاعش را ببینند و آهی از سر افسوس بكشند. اما باید دید 
نتیجه ای که از این خواسته به دست می آورند چیست؟ کودکان 
توان یابی که فرزندان چنین پدر یا مادری هستند، چه سرنوشتی 
انتظارشان را می کشد؟ آلفرد آدلر، روان شناس اتریشی معتقد 
است احساس خود کم بینی یا حقارت در افراد ناشی از نقص و 
ضعف جسمانی است. به نظر آدلر، وجود ضعف و ناتوانی در همه ی 
افراد عقده ی حقارت ایجاد می کند و کوشش های بعدی آنان نیز 
در زندگی، مصروف جبران یا پوشاندن آن می شود. از سوی دیگر، 
احساس حقارت پایه و اساس تمام مشكالت ناشی از ناسازگاری 
روان- آدمی است. با توجه به نظریه ی فوق، می توان گفت برخی 
از والدین افراد توان یاب، ضعف را نه در جسم خود بلكه در فرزندی 
می یابند که از آن ها است. از این رو با مكانیسم همانند سازی، 
ضعف، نقص و ناتوانی را از فرزند به خودشان انتقال داده و حس 
حقارت در ایشان شكل می گیرد و پس از این فرایند، به دلیل 
خالء و حفره ی ضعف، در قالب نقش قربانی فرو رفته و با دریافت 
توجه و دلسوزی، در پی جبران آن خالء برمی آیند. چنین روندی، 
از دو منظر آسیب زننده است. از سویی والدینی که احساس قربانی 
بودن در آن ها است، به عنوان سرپرست قادر به انجام مسئولیت 
هایشان به طور صحیح نیستند و نمی توانند برای رشد روانی فرزند 
توان یابشان گامی مثبت بردارند و از سویی دیگر، فرزند چنین 
والدینی، عالوه بر ضعف و ناتوانی جسمانی، دچار عدم اعتماد به 
نفس، افسردگی و حس حقارت می شوند. اغلب افرادی که خود 
را قربانی می پندارند، در پی گرفتن کمك و یا راهنمایی حقیقی 
نیستند. آن ها فقط دلسوزی می خواهند و می گذرند اما نمی توان 
نادیده گرفت در اثنای این جلب ترحم، فرزند توان یاب نیز حضور 

جامعه
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نسیم داودی پناه

گریز یا پذیرش؟

بررسی نحوه ی مواجهه ی والدین افراد توان یاب با فرزندان خود
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دارد. او شاهد است و به طور نا خودآگاه و خودآگاه از چنین رفتاری 
الگو می پذیرد و به این ترتیب روند انتقال شكل می گیرد.  فرزند 
و والدین از طریق انتقال، احساساتشان را به یكدیگر سرایت می 
دهند. قربانی به جای تالش در تربیت و پرورش صحیح فرزند توان 
یابش، به کسب توجه، ترحم و دلسوزی مشغول می شود و فرزند، 
به سبب عدم پرورش و رشد روانی صحیح، خود را ضعیف و بیچاره 
ای تصور می کند که برای اغنا شدن، چاره ای جز گرفتن محبت 
دلسوزانه از اجتماع خویش ندارد و این توقع در وی ایجاد می شود 
که همگان باید با او رفتاری ترحم آمیز داشته و خدماتی همیشگی 

و خارج از چهارچوب به ایشان ارایه دهند!

گریز از حقیقت
اما روی دیگر این سكه، والدینی هستند که از واقعیت ناتوانی 
فرزندشان گریزانند. آن ها ضعف را نه می بینند و نه می خواهند 
بپذیرند. در نتیجه به گونه ای رفتار می کنند که نه تنها نقصی در 
میان نیست، بلكه هر چه هست تماما نیرو و استعداد است! بدون 
هیچگونه محدودیتی! مجدد به نظریه ی آدلر بازگردیم. به عقیده ی 
او جبران احساس حقارت عادی است و افراد غالبا ضعف در یك 
توانایی را با برتری در توانایی دیگر جبران می کنند. جبران مفرط 
مفهومی است که نشان دهنده انكار فرد به جای قبول موقعیت یا 
تالش افراطی کردن برای پنهان داشتن یك ضعف می باشد. عقده 
ی برتری باعث می شود شخص در خودستایی مبالغه کند تا بر 
احساسات ناشی از حقارت نقاب زند.این رفتار جبران آمیز افراطی 
در برخی از والدین توان یاب نیز دیده می شود. آنان به جای پذیرش 
و رویارویی با محدودیت فرزندشان، به طور ناخود آگاه چشم بر آن 
نقص می بندند و سعی می کنند در تمام مسیر پرورش و تربیت 
کودک توان یابشان، به او این باور را بقبوالنند که هیچ مشكل و 
مانع و محدودیتی نیست و با بزرگ نمایی توان مندی های آن ها 
و تمجیدهای بیش از اندازه، در ایشان اعتماد به نفسی کاذب پدید 
آورند. اغلب افراد توان یابی که زیر نظر چنین والدینی پرورش می 
یابند، به دلیل عدم یادگیری مهارت های واقعی و درک میزان 
محدودیتشان، در مواجهه با نامالیمات و زیر و بم های زندگی، 
دچار سر خوردگی و شكست می شوند. این دو گونه برخورد غیر 
منطقی که گاهی در برخی از والدین دیده می شود، نه تنها کمكی 
به فرزندان توان یاب نمی کند بلكه روندی تخریب گر برایشان 
فراهم می سازد. به آگاهی رساندن ابعاد ناتوانی و حدود و ثغور آن 

و دریافتن توانمندی های موجود در کنار پذیرش محدودیت ها از 
جانب والدین، موجب می شود فرزند توان یاب نیز به واسطه ی 
پرورش صحیح، به این درک و آگاهی برسد که کیست، چه ویژگی 
هایی دارد، چه محدودیت هایی دارد و بداند برای زندگی می توان 
راه های خاص و تازه ابداع کرد و برگزید. این حقیقتی انكار ناپذیر 
است که ایجاد آگاهی و آموزش به والدین افراد توان یاب در جهت 
فراهم ساختن بستری مناسب برای پرورش، جزو اولویت ها است. 
از آن جهت که عدم آگاهی و دلسوزی های بی مورد و نگرانی های 
بیش از اندازه ی بعضی از والدین موجب می شود تا در مواردی 
شاهد فرزندان توان یابی در جامعه باشیم که ابعاد ناتوانی شان به 
مراتب گسترده تر از ناتوانی و نقص جسمی شان است. از این رو 
مواجه شدن با واقعیت و پذیرش آن و تالش برای کسب آگاهی در 
مورد موضوع، بهترین راه است. کوچك شمردن و یا بزرگ دیدن 
یك امر، به راهی جز فریب منجر نخواهد شد و حقیقت این است 
که زندگی همراه با فریب، یعنی فرار کردن و گریز از موضوعی 
که همواره حاضر است. پس ضرورتا باید ایستاد، قبول و بررسی 
کرد و با شناختی صحیح و آگاهانه، راه های جایگزین را برگزید. 
یقینا فرزندی با شرایط خاص جسمی که در دامان والدینی آگاه و 
خانواده ای خردمند پرورش و رشد یابد، می آموزد چگونه با درک 
و پذیرش ضعف و قوت خویش، طوری به زندگی بپردازد که گرفتار 
حس ناخوشایند قربانی بودن و ترحم خواهی و یا اعتماد به نفس 
کاذب و نفی محدودیتش نگردد. در اجتماع جایگاه خویش را بیابد 
و نسبت به توان مندی ها و محدودیت هایش، با استقالل و تكیه بر 
داشته هایش شیوه ی خاص زندگی خویش را برگزیده و احساس 

خوش حضور و زندگی کردن را تجربه می کند.

منابع

*رحمتی، عباس. دیدگاه روان شناسی فردی آلفرد آدلر، عقده حقارت و درمان آن؛ نرش ابن سینا؛ آذر ماه 1394

*میدلتون موز، جین، روان شناسی رشم و گناه، ترجمه ارژنگ، نرش الربز، 1373
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مالکیت دزدی است!
پیر ژوزف پرودون

  مالیکت دزدی است، عنوان مقاله ای از 
فیلسوف فرانسوی “پیر ژوزف پرودون” 
است این شعار البته چنان که در نگاه 
نخست به نظر می آید علیه متامیت 
ِمالکیت نیست و تنها به یک شکل از 
اشکال مالکیت اشاره دارد؛ مالکیت 

خصوصی. پرودون در اثر خویش به ریشه 
های رومی قوانین دارایی اشاره می کند 
و مالکیت را آن طور که رواج پیدا کرده 
و مالک را در استفاده و سو استفاده از 

دارایی خویش آزاد می گذارد، فروگذاردنی 
می پندارد اما حق مالکیت محدود برای 
افراد زحمت کش که با رصف نیروی کار 
به دارایی هایی نظیر مسکن رسیده اند 
به رسمیت می شناسد. کتاب پرودون 
در طول زمان از جانب صاحب نظران 
مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

است اما بحث و جدل پیرامون دارایی به 
قرن ها پیش از وی باز می گردد و امروز 
بعد از 177 سال از زمان انتشار کتاب وی 

هنوز ادامه دارد.

منبع تصویر

Pierre-Joseph Proudhon
www.wikipedia.org
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پویا اشكانی

سال گذشته میالدی بود که حین کمپین تبلیغات انتخاباتی رئیس 
جمهور جنجالی ایاالت متحده آمریكا، دونالد ترامپ و از سوی 
شخص او موضوعی مانند بمب در رسانه های جهان منفجر شد. 
کاندید ترسناک حزب جمهوری خواه که بین روشنفكران، چپ ها، 
شخصیت های برجسته ی دانشگاهی و حتی اکثریت  قشر الیت 
سیاسی محافظه کار و نیمه محافظه کار آمریكا منفورترین نامزد 
ممكن محسوب می شد دم از ایجاد دیواری حائل در مرز کشور 
متبوعش آمریكا و همسایه ی جنوبی مكزیك می زد. دیواری به 
مراتب بلند تر و غیر قابل نفوذتر از فنس ها و سیم های خاردار فعلی 
در مرز دو کشور. بعد از پیروزی شوکه کننده ی ترامپ در انتخابات 
و نشستن وی بر مسند رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور تاریخ 
تمدن بشر، پیگیری سیاست های جنجالی و شبه فاشیستی1 از 
جانب او و کابینه اش، نگرانی ها برای بازگشت دیوارهای بزرگ و 
مرتفع به عرصه جهان باال گرفت، دیوارهایی به عظمت دیوار بزرگ 
چین یا دیوار برلین که یادگار جوالن جنگ و جدایی هستند. 
اما دیوار ها صرف نظر از جنجالی که در دنیای رسانه ها برپا می 
کنند در واقع نماد مقوله ای در نظام اجتماعی-اقتصادی هستند 
که گویا اختالف نظرهای سهمگین و جدی تاریخ سیاسی انسان 
بر سر آن شكل گرفته یعنی مالكیت. مالكیت در تمام اشكالش 
)فردی، جمعی( در طول تاریخ مورد موافقت و مخالفت های پرشور 
ایدئولوژیك قرار گرفته و کمتر این مقوله را با نگاهی صرفا تحلیلی و 
یا بدون سوگیری و همراه انصاف علمی ارزیابی کرده اند. این روزها 
به نظر می رسد برای بهتر شدن حال زمین و ساکنانش سر و 
سامان دادن به وضع دیوارهای زمین گامی کلیدی و الزم جلوه می 
کند، سر و سامان دادن به دیوارهایی که نماد انواع مالكیت اند از 

1 - فاشیسم جنبشی اجتماعی است که ریشه در اروپای مدرن و سال های پس از جنگ جهانی اول 
دارد، فاشیست ها طبق نظر اکثر غریب به اتفاق تحلیل گران مدافع بسیج توده ای، روش های خشونت 

بار و ایجاد نزاع و همچنین خواهان بسط نوعی گروه گرایی رمانتیك )ناسیونالیسم، قوم گرایی یا فرقه 
گرایی( هستند که بر هسته ی خودی-غیر خودِی ستیزنده استوار است.

نوع فردی و جمعی که خود به انواع مالكیت قبیله ای، قومی، ملی، 
صنفی و یا مالكیت دولتی )سازمانی( تقسیم می شود. دیوار

سیری در تحول مقوله ی مالکیت در گذر زمان
بخش نخست
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مالکیت، ریشه های فرگشتی متایل به انحصار

مالكیت رابطه ای است برخواسته از یك حس درونی که از سه 
عنصر مالك، مملوک ونحوه ی برخورد این دو)به عبارت دقیق تر 
نحوه ی استفاده ی مالك از مملوک( تشكیل شده است. مالك 
خود را محق می داند آنطورکه می پسندد با مملوک رفتار کند و 
اعمال اراده ی دیگران را در خصوص مملوک خویش آزار دهنده 
یافته است و تاب نخواهد آورد.2 از این جهت مالكیت گاه صورت 
دفاعی مشروع و حقی بنیادین از جانب موجودی ذی الحق به خود 
می گیرد و گاه مانند زیاده خواهی و توسعه طلبی ناموجه و ناروا 
جلوه می کند. همین ماهیت دو وجهی مالكیت است که از آن در 
طول تاریخ بین فالسفه ی اخالق و فالسفه ی سیاسی موجودی 
دیو و فرشته گون ساخته و انسان ها را گاه به مخالفت های هیجانی 
رادیكال و بن افكن با خود واداشته و گاه آن ها را به مدافعان چشم 

وگوش بسته ای تبدیل کرده که گویا تنها 
یك قانون و حق در جهان وجود دارد و آن 
هم حق مالكیت است و هیچ کس هم حق 
ندارد بپرسد مالكیت تا به کجا روا بوده و 
تا کجا و بر چه چیزهایی می توان حق 
مالكیت برای اشخاص و گروه ها قائل بود. 
اگرچه مالكیت در شكل دیوارگونش به نظر 
منحصر به دنیای انسان ها است، اما اشكال 
ابتدایی و بعضا پیچیده ای از تمایل سایر 
جانوران یا حتی جانداران دیگر به انحصار 
و مالكیت فردی و گروهی را با مطالعه ی 
زیست شناسی و در چهارچوب نظریه ی 
انواع داروین3 می توان یافت. گربه سانان از 

گونه های بزرگ جثه شان مانند ببر و شیر تا ریزترینشان مثل گربه 
های شهری موجوداتی به شدت قلمرو طلب هستند و محدوده ی 
نسبتا بزرگی از سرزمین محل زندگی خود را با عالمت گذاری های 
بیولوژیك )مانند بوی ادرار خود( جداسازی می کنند و حضور دیگر 
هم نوعان خود یا گونه های رقیب را در آن محدوده تحمل نمی 
کنند. اسب های آبی نر اگر متوجه حضور نر دیگری در برکه ی 
خودشان!! شوند پرخاشگرانه از قلمرو قدرت خود در برکه دفاع می 
2- حداقل در مورد حیوانات که دارای سیستم عصبی هستند می توان با احتمال باال از وجود حس مالكیت 
سخن گفت، اگرچه آن ها این حس را با ما در میان نمی گذارند اما رفتارهای بسیار مشابهی با آن دسته از 
رفتارهای ما دارند که برخواسته از همان حس تملك خواهی مان است که ما انسان ها از طریق زبان با هم به 

اشتراکش گذاشته ایم.
3- چارلز داروین زیست شناس برجسته ی انگلیسی که در کتاب مشهور خود "خاستگاه گونه ها"، نظریه فرگشت 
)تكامل( و انتخاب طبیعی را بنیان نهاد که تا به امروز قوی ترین نظریه علمی شناخته شده است. طبق این تئوری 
جانداران در طول تولید مثل دچار تغییرات می شوند و تغییراتی که به شانس بقای آن ها کمك کند در طول 

یك دوره ی پایدار از شرایط محیطی فراوان تر می گردند.

کنند و تقریبا تمام جانوران با حساسیت خاصی از کاشانه و پناهگاه 
های خویش به دفاع می پردازند. حتی در دنیای گیاهان شاهدیم 
که کاکتوس های بیابانی تالش می کنند آب کمیاب بیابان را درون 
ساختارهای زیستی خود جمع کرده و با خارهای بلند و تیزشان 

جانوران جویای این مایع کمیاب را از خود برانند.

مالکیت نزد برش نخستین
انسان امروزی که طبق نظر زیست شناسان و دیرین شناسان بین 
200 هزار تا نزدیك به یك میلیون سال پیش پدیدار شده، طبق 
شواهد فسیلی و مطالعات انسان شناسی متعدد ابتدا به صورت 
است.  کرده  می  زندگی  کننده،  جمع  شكارچی-  هایی  دسته 
دسته هایی که شكل دهنده ی فرم ابتدایی قبایل بوده اند. گروه 
های شكارچی- جمع آوری کننده ی ابتدایی بشر همگی اتكای 
زیادی به مشارکت همه ی اعضا در شكار 
و گردآوری آذوقه داشته اند و از آنجایی که 
افراد گروه به هنگام بیماری یا ناتوانی، به 
مراقبت های سایر اعضا وابستگی داشتند، 
مالكیت اشتراکِی4 مواد و ملزومات زیست 
بین ایشان جایگاه بسیار واالتری از آنچه 
در  اگرچه  است.  داشته  امروزه شاهدیم، 
خصوص میزان اهمیت مالكیت اشتراکی 
بین گروه های شكارچی بشر اولیه بین 
و  دارد  وجود  دیدگاه  تفاوت  محققان 
برخی شواهد و مطالعات حاکی از وجود 
برای  افراد  بین  طلبانه  انحصار  تمایالت 
داشتن مملوک شخصی نیز وجود دارد، اما 
تقریبا تمام صاحب نظران از برتری مالكیت اشتراکی گروهی )قبیله 
ای( نسبت به مالكیت خصوصی در این گروه ها، اذعان دارند. از 
محققانی مانند "ساسیلدا جفا" و "کریستوفر ریان" که مالكیت فردی 
را یكسره محصول جانبی انقالب کشاورزی می دانند تا محققانی 
چون "روبرت جورمین" و یا "دزموند موریس" به تمایل افراد به 
مالكیت فردی حتی در دوران پیش از انقالب کشاورزی نیز توجه 
دارند. این جایگاه مالكیت اشتراکِی غذا، پوشاک و فضای زیست به 
استحكام پیوندهای گروهی بین افراد کمك می کرد و آن ها در به 
انجام رسانیدن مراقبت های گروهی و مشارکت در فعالیت هایی 
که به گروه قدرت بیشتری می بخشید هِمّ مضاعفی می ورزیدند. 

Common ownership   

10

همین ماهیت دو وجهی مالکیت است که 
از آن در طول تاریخ بین فالسفه ی اخالق و 
فالسفه ی سیاسی موجودی دیو و فرشته گون 
ساخته و انسان ها را گاه به مخالفت های 
هیجانی رادیکال و بن افکن با خود واداشته 
و گاه آن ها را به مدافعان چشم وگوش بسته 
ای تبدیل کرده که گویا تنها یک قانون و حق 
در جهان وجود دارد و آن هم حق مالکیت 
بپرسد  ندارد  حق  هم  کس  هیچ  و  است 
مالکیت تا به کجا روا بوده و تا کجا و بر چه 
چیزهایی می توان حق مالکیت برای اشخاص 

و گروه ها قائل بود.

4-
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انقالب کشاورزی، دیوار ها و آغاِز پایان اشرتاک سخاومتندانه
با کشف شگفت انگیز کشاورزی انسان ها راهی یافتند تا از رنج کوچ 
های مداوم و راه پیمایی های طاقت فرسا برای یافتن غذا )شكار، 
میوه جنگلی و...( رهایی یابند و غذای مورد نیاز خود را برای اوقات 
قحطی و کمبود )عمدتا فصل زمستان( ذخیره کنند.کشاورزی به 
همراه خود مفاهیم دیگری نیز متولد ساخت که از آن جمله تمدن 
و شهر نشینی و مالكیت خصوصی را می توان نام برد. اگر قدمت 
کهن ترین تمدن های وابسته به کشاورزی را با اغماض بیست هزار 
سال در نظر بگیریم در برابر رقم حداقل 200 هزار ساله حضور بشر 
روی زمین می توان دریافت که میراث تمدن وابسته به کشاورزی 
بشر هنوز در مقیاس حضور او بسیار کوتاه مدت بوده و هنوز یارای 
اثر گذاری روی خصلت های طبیعی بشر را همانند سبك زندگی 
پیشین وی ندارد. به عبارت صریح تر ما انسان ها هنوز طبیعتی 
بیشتر مطابق با همان خوی شكارچی و اشتراک گرایمان داریم تا 

موجوداتی خزیده به درون دیوارهای خودساخته خویش!

البته باید توجه داشت که مالكیت خصوصی در شكل ابتدایی اش 
در غالب تمدن های ابتدایی شكلی بیشتر انحصاری )نسبت به 
فرم امروزی اش( داشته و معموال به اقشار خاصی از جامعه مانند 
حكام، اشراف زادگان، روحانیون، جنگاوران و در نمونه های کمتر 
رواج یافته، صنعت وران، اختصاص داشته و سایر مردم تحت عنوان 
رعیت محروم از این حق بودند و مال مصرفیشان در نظام حقوقی 
آن روزگار تحت تملك فرادستانشان بود. این شكل از مالكیت در 
تمدن های اولیه محصول مشترک قبیله گرایی بازمانده از دوران 
شكار و گردآوری و همچنین برتری جویی وخودمحوری فردی 
قوت گرفته در دوران پسا کشاورزی بوده است. برای نمونه تاریخ 
نگار آدولف آرمن در کتاب زندگی در مصر باستان از کشاورزی به 
عنوان مهم ترین حرفه ی مصر باستان یاد می کند اما کارگران 
کشاورز را که حرفه ی بسیار طاقت فرسایی داشتند را فاقد هرگونه 
حق اعمال اراده بر زمین هایی که زرع می کردند دانسته و رفتار 
مالیات بگیران فرعون با آن ها را تحقیر آمیز و خشن ذکر می کند.5

مناسبات قدرت شکل دهنده دارایی
با شروع روند تطور و پیچیده شدن تمدن ها و حكومت های بشری 
مفهوم نوینی در زیست اجتماعی بشر پدیدار شد و شكل نوظهوری 
از مالكیت را نمایندگی کرد که پیش از این چندان بین آدمیان 
رواج و اهمیت نداشت. این مفهوم در نظام طبقاتی و سلسله مراتبی 

5 - اسمیت، برندا. ترجمه :آزیتا یاسیائی، مصر باستان، انتشارت ققنوس،چاپ 1381، ص19

تمدن های اولیه که با روندی سریع سلسله مراتبی تر می شدند رفته 
 .)PROPERTY(رفته اهمیتی روزافزون پیدا کرد؛ مفهوم دارایی
دارایی افراد نشان دهنده ی ثروت، احترام و میزان نفوذ آن ها بود و 
هر چقدر نظام اجتماعی حاکم، سلسله مراتبی تر بود دارایی اهمیت 
بیشتری داشت. دیوار ها و حصارهای ابتدایی که روزگاری تنها به 
منظور حفاظت دام ها یا گیاهان زراعِی قبایل بدوی در برابر گونه 
های رقیب انسان )آفت هایی چون گراز یا گرگ( کاربرد داشتند 
کم کم بلند تر، مستحكم تر، پیچ در پیچ تر شده و به نمادی از 
برتری جویی و انحصار طلبی ها و جنگ افروزی های سلطه جویان 
تبدیل شدند. دیوار ها کم کم دور خانه ها، شهر ها، محله ها، 
مرزهای جغرافیایی قوم های مختلف و حتی جنگل ها وکوه های 
وحشی را گرفت و  این گسترش تملك خواهی کورکورانه ی بشر 

تا به امروز ادامه داشته است.

مالکیت در میدان نربد تاریخ

تالش اندیشمندان و فالسفه در طول تاریخ چندان برای روشن 
سازی نحوه ی اجرای قوانین مالكیت و سامان دهی اوضاع دیوار 
های جهان، کارگر نیفتاده و هنوز دعوا بر سر آن ادامه دارد. بعد 
از دوران روشنگری6 و تولد یافتن فلسفه مدرن و اصالت خرد، 
کوشش های نظری بسیاری برای روشن شدن مفهوم مالكیت 
و سامان دادن به آن صورت پذیرفت که متاسفانه به دلیل فقر 
چهارچوب دیالكتیك یا منطقی، نتیجه ای پراگماتیك و اجرایی 
از آن ها حاصل نگشت و در عرصه ی عمل هنوز سردرگمی برای 
سیاست گذاری های کالن در حوزه ی مالكیت ادامه دارد. آن 
چه امروز شالوده ی نظرات سیاسیون طیف های مختلف جهان را 
پیرامون مالكیت شكل می دهد باز مانده ی همان اظهار نظرهای 
پرشور و کمتر علمی گذشتگان در مورد انواع مالكیت است. معروف 
ترین مدافع حق مالكیت خصوصی، آدام اسمیت اقتصاددان شهیر 
اسكاتلندی است که از وی به عنوان پدر سرمایه داری یاد می شود 
در مقابل دیدگاه فوق تحلیل معروف جامعه شناس و فیلسوف تاثیر 
گذار آلمانی کارل مارکس و دوست فیلسوفش فردریش انگلس قرار 
دارد که پدران معنوی جنبش پرشور و جنجالی کمونیسم بودند. 
کمونیست ها مالكیت خصوصی را مخصوصا در حوزه های عمومی 
وکالن جامعه عامل نكبت و بدبختی دانسته و خواستار ملغی شدن 
قوانین دارایی شخصی از طریق انقالب های خشن بودند که بین 

Enlightment  

جامعه
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خودشان به نام انقالب پرولتاریایی7 معروف بود. آن ها به نوعی 
مالكیت جمعی اشتراکی اعتقاد داشتند که از طریق دولت انقالبی 
اعمال می شود. ناسیونالیسم با تمام زیر و بم و فراز و فرودهایش 
اگرچه پدیده ای مدرن است اما ریشه هایی از هر سه دوران زندگی 
بشر با خود به یادگار دارد، تنها بازمانده ی مالكیت جمعی جوامع 
کوچ نشین اولیه است که در دوران جوالن فردیت هنوز از تب و 
تاب نیافتاده است. به خاطر پیوند با سرزمین و حكومت به نوعی 
یادگار دوران پساکشاورزی اولیه نیز هست و همچنین دستخوش 
تغییرات ناشی از دوران انقالب صنعتی و تحوالت گره خرده با آن 
نیز بوده است. ناسیونالیسم و مفهوم مالكیت ملی گره خرده با آن 
هم مانند مالكیت خصوصی بوسیله ی طیف های سیاسی مختلف 
و افراد گوناگون مورد مخالفت و موافقت پرشور قرار گرفته و کمتر 

داوری منصفانه ای از آن بدست آمده است.

مالکیت عمومی و خصوصی در چه قالب و تا کجا؟

کمونیست ها به عنوان پرشورترین مخالفان مالكیت )البته از نوع 
ملی یا فردی(، بعد از فروپاشی رژیم مدعی پرچم داری آن ها، اتحاد 
شوروی، قدرت و نفوذ عمده ی خود بر بدنه فكری جنبش چپ 
را از دست دادند و رهبری بدنه ی فكری سوسیالیست ها دوباره 
بدست سایر نحله های آنان افتاد که این بار نام چپ نوگرفته بودند. 
اما رویكرد به مالكیت همچنان عرصه ی مخالفت ها و موافقت 
های احساسی و فاقد واقع بینی و روشن بینی است هنوز هیچ 
تالش سازماندهی شده ای برای حل اختالف جناح های چپ 
وراست و طیف های گوناگون درونی آن ها بر سر این که مالكیت 
عمومی/خصوصی به ترتیب در چه غالبی؟ و کجا؟ مفید خواهد بود 
و کجا زیان بخش و فروگذاردنی، دیده نشده یا دست کم نتیجه ی 

چشمگیری نداشته است.

در بخش بعدی دیوار به تاریخچه تاثیرگذاری حقوق مالكیت بر 
رفاه عمومی، حقوق شهروندان و به طور خاص حقوق کارگران 
پرداخته می شود و تالش های عملی و نظری برای سامان دهی 
مالكیت در کنار رفاه عمومی را ارزیابی می کنیم و در قسمت آخر 
به گذاردن دیوار به عنوان نماد تملك خواهی در ترازوی اخالق 
زیست محیطی و این که آیا انسان حق مالكیت بر طبیعت دارد یا 

خیر می پردازیم.

7 - پرولتاریا در متون مارکسیسم به معنی قشر کارگر یا مزدبگیر جامعه است
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کمونیست ها به عنوان پرشورترین مخالفان مالکیت )البته 
از نوع ملی یا فردی(، بعد از فروپاشی رژیم مدعی پرچم 
داری آن ها، اتحاد شوروی، قدرت و نفوذ عمده ی خود بر 
بدنه فکری جنبش چپ را از دست دادند و رهربی بدنه 
ی فکری سوسیالیست ها دوباره بدست سایر نحله های 
آنان افتاد که این بار نام چپ نوگرفته بودند. اما رویکرد به 
مالکیت همچنان عرصه ی مخالفت ها و موافقت های 
احساسی و فاقد واقع بینی و روشن بینی است هنوز هیچ 
تالش سازماندهی شده ای برای حل اختالف جناح های 
چپ وراست و طیف های گوناگون درونی آن ها بر رس 
این که مالکیت عمومی/خصوصی به ترتیب در چه غالبی؟ 
و کجا؟ مفید خواهد بود و کجا  زیان بخش و فروگذاردنی، 
دیده نشده یا دست کم نتیجه ی چشمگیری نداشته است.
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تلنگر

13

پویا اشكانی

امید به رویش
نیم نگاهی به اهمیت جنگل

نی
شكا

یا ا
 پو

س:
عك

هیرکانی نونهال، فرزند خردسال درخت پَلَت افرا )یکی از گونه های رسده افرا(، منحرص به 
رویشگاه کهن سال هیرکان در شامل فالت ایران است.

برابر  درست میان راه مال رویی در یک روستای مجاور جنگل! شکننده و بی حفاظ در 
چرای بی رویه ی دام و گردشگران بی توجه؛ چونان کودک بی پناه و آسیب پذیری که مانند 
بسیاری از هم نسل های آدمی زادش آینده ی مطمئنی منی شد برایش متصور بود و امید 
چندانی به تناور شدن و قد برافراشتنش داشت. در فروردین ماه اما او هم حق داشت سبز 
باشد، الاقل به حرمت روز جهانی جنگل که مصادف با عید سال نوی هم میهنان آدمی زادش 
بود، او حق داشت امیدوارانه شانس اندک خود را برای شکوفایی و سبز شدن بیازماید و پیام 
مادرش را به ما آدمیان که او و امثال او را تحت منگنه قرار داده ایم برساند که شکنندگی 
آینده شام وابسته به شکنندگی من و فرزندانم است وآینده مطمئنتان در گروی پایداری ما.



جامعه

- چرا کور شدیم؟! منی دانم، اما شاید روزی بفهمیم. 
می خواهی عقیده ی مرا بدانی؟

+ بله، بگو! 

- فکر منی کنم  ما کور شدیم ، فکر می کنم ما کور 
هستیم، کور، اما بینا، کورهایی که می توانند ببینند، اما 

منی بینند!

14

ساراماگو، ژوزه، مشیری، مینو، کوری، تهران، نشر علم، چاپ نهم، 1378، ص 227
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یلدا دنیایی مبرز

15

"کوری" و "بینایی" نام دو کتابی است که بوسیله ی ژوزه ساراماگو، 
نویسنده ی پرتغالی تبار و برنده ی جایزه ی نوبل، به رشته ی 
تحریر درآمده است. نگارنده در رمان اول، به نقد از روزمرگی و 
ارزش های به تطاول رفته ی یك جامعه ی نمادین می پردازد 
و در رمان دوم نوک تیز پیكان نقد خود را به سوی حكومت 
های خودکامه نشانه می گیرد و این بار قلم او چون توسنی 
تازنده به انتقاد از فضای اختناق و سرکوب سیاسی و اجتماعی 
می پردازد. در این نوشتار برآنیم به خوانش اجمالی این دو 

رمان بپردازیم. 

کوری، بی اعتنایی اجتامعی

کوری به عنوان یك رمان تمثیلی و نمادین، تمامی مرزهای 
جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را یكی پس از دیگری 
درمی نوردد و زمان، مكان و حتی چهره ی افراد به خصوصی 
را نمایندگی نمی کند. راوی روایتگر داستانی است که با تصویر 
اولین کسی که بینایی خود را به صورت ناگهانی از دست می 
دهد، آغاز می شود. این نابینایی که نگارنده از آن تحت عنوان 
" کوری سفید" یاد می کند نمادی از ناآگاهی و نادانی مردمانی 
است که در چنگال عادت و روزمرگی زندگی حتی نسبت به 
احیای حقوق انسانی به تاراج رفته ی خویش نیز بی رغبت 
هستند. کوری سفید به تدریج شهری بی نام و نشان را مورد 
آماج و هجمه ی خود قرار می دهد. به دستور دولت به منظور 
پیشگیری از اپیدمی کوری سفید، نابینایان در آسایشگاهی 
قرنطینه می شوند. غافل از آن که دیری نمی پاید که نابینایی به 
کل شهر و کشور  نیز تسری می یابد. زندگی در قرنطینه آبستن 
حوادث هولناکی است که خواننده را به چالشی محتوم و ناگزیر 
فرا می خواند و این داستان را بیش از پیش خواندنی تر می 
کند. نگارنده با تالشی نستوهانه درصدد ترسیم فضای قرنطینه 

دیدبان
نگاهی به دو رمان کوری و بینایی اثر ژوزه ساراماگو

و رخدادهای آن است. از این رو قرنطینه آینه ی تمام نمای 
جامعه ای خسته و فرتوت است که عالوه بر یك نظام خودکامه، 
با کاستی های اجتماعی، فرهنگی و بحران های مختلفی دست 
به گریبان است. کوری تجربه ی زیسته ی مشترک تمام افراد 
محصور در قرنطینه است. همه ی افراد نابینا هستند به جز یك 
زن، که اتفاقا قهرمان راوی داستان نیز هست. قهرمانی که در 
فراز و فرودهای داستان، با تصمیمات خود، مخاطب را به پیش 
داوری وامی دارد. او برای آن که بتواند همسر چشم پزشك و 
نابینای خود را در قرنطینه همراهی کند، اظهار نابینایی می کند. 
از این رو  به مثابه ی تنها دیده بان بینا، دانا و آگاه در قرنطینه، 
نظاره گر اتفاقات هولناک و تراژیك بسیاری است.  قرنطینه به 
سان کشوری مستقل بوسیله ی گروهی از نابینایان مسلح که 
کنترل توزیع غذا را بر عهده دارند به شكل رقت انگیزی اداره 
می شود. از این رو دست یابی به نیازهای اولیه ی حیات، تنش 
معیشتی و تنازع برای بقا از مشكالت زندگی افراد محصور در 
قرنطینه است. استیالی قحطی و گرسنگی از یك سو و انقیاد، 
سرسپردگی و سكوت افراد مقهور، جملگی قهرمان داستان را 
به درماندگی و استیصال غیرقابل وصفی می رسانند. رنج دیدن 
آن چه برآنان می گذشت و این که باید برای رهایی از چنگال 
گرسنگی از تمامی پله های تحقیر یكی پس از دیگری نزول و 
به خفت محض عدول کنند، تاب تحمل این تراژدی دردناک را 
از قهرمان داستان می گرفت. او به سان فنری که تاب تحمل 

جامعه
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فشار پیوسته و مداوم را از دست داده باشد، داشتن چشمانی 
بینا را غمی بسیار الیم می پنداشت. در واقع راوی از قهرمان 
این  از  را ترسیم می کند که  آگاه  داستان خود، شخصیتی 
آگاهی درد می کشد و به نیكی می داند، پیوند نامیمون فقر 
و نادانی حاکم بر جامعه اگر استمرار و تداوم یابد، جامعه را به 
ورطه ی نابودی می کشاند. سقوط تدریجی اخالق در قرنطینه 
با شتاب و درنگی زندگی سوز، افراد محصور را بیش از پیش به 
استثمار می کشاند تا بدان جا که نابینایان مسلح با بی شرمی 
و وقاحت، در ازای دادن غذا به سایر محصورین، پول، جواهرات 
و حتی جسم و جان زنان را مطالبه می کنند! مطالبه ای که 
حتی قهرمان داستان به آن تن می دهد! زمانی که خواننده به 
چشم پرسش و سرزنش به این تلخ کامی و شورمندی می نگرد 
و در ذهن به نقد قهرمان داستان و نویسنده ای که او را در 
چنین جایگاهی نشانده می پردازد، به یكباره راوی داستان فرا 

می رسد و با گزین گویه ای بدیع و باریك 
بینانه، قهرمان داستان خود را نجات می 
دهد و مخاطب را در قعر واقعیتی تلخ و 
زهرآگین فرو می غلتاند و مجالی برای 
احساس غرور و تفاخر برجای نمی نهد و 
این گونه با سنان قلم، خواننده را نیشتر 
انساني در »موقعیت«  زند: »اعمال  می 
براي  مطلقي  مالک  و  مي شود  معنا 
قضاوت وجود ندارد، زیرا موقعیت انسان 
ثابت نیست و در تحول دائمي است.«1 
در همین حال، هنگامه ی هجوم فرا می 
رسد و مخاطب را به تامل فرامی خواند. 
اگر چه کوری یك روایت انتزاعی است، 
اما در عالم واقع، نماد بیرونی و ملموسی 

دارد. به راستی او در کجای مجادله ی بینایی و نابینایی قرار 
گرفته است؟ به دیگر سخن خواننده در سپیدی میان متن ها 
و سیاهی سطور این کتاب، امكان نقد و سنجش توامان خود و 
جامعه ای که در آن زیست می کند را می یابد. از این رو آالم 
فردی، اجتماعی و تجربه ی زیسته ی مشترکی را احساس می 
کند که البته ممكن است روایت این کتاب، تنها بازتاب وجهی 
از آن باشد و نه تمام آن! روایت کتاب بعد از فراز و فرودهای 
بسیار، با تصویر قهرمان داستان، به عنوان تنها کسی که بینا بود 
و بینا ماند، به پایان می رسد اما گویی کوری سفید، همچنان 

نامیرا باقی می ماند.

1- ساراماگو، ژوزه ، مشیری، مینو، کوری، تهران،نشر علم، چاپ نهم، 1378، ص2

بینایی، آغاز کنشگری
سال ها بعد بینایی فرا می رسد! ساراماگو رمان دیگری را تحت 
عنوان »بینایی« به رشته ی تحریر در می آورد که ادامه ی داستان 
همان شهری است که شهروندان آن، با همه گیری کوری دست 
انزوای   « و  از »سرکوب سیاسی«  انتقاد  اند.  بوده  گریبان  به 
اجتماعی« درون مایه ی اصلی این رمان است. نگارنده داستان را 
با شرح برگزاری یك انتخابات آغاز می کند. مشاهدات از حضور 
کمرنگ مردم حكایت دارد. بارش شدید باران نیز این شرایط را 
دشوارتر نموده است. از این رو ترس و یاسی نفس گیر بر ارکان 
دولت چیره و مستولی می گردد. آنان با استیصال و درماندگی 
در پی یافتن و واکاوی علل احتمالی هستند و این بی اعتنایی 
را آبستن وقایع شوم و فاجعه باری می بینند. ناگهان گویی یك 
دگردیسی فراگیر در جامعه رخ می دهد و حوزه های رای گیری 
در کل کشور مملوء از شهروندانی می گردد که به پای صندوق 
های رای رفته اند. ارکان قدرت از باده ی 
این شگفتی سرمست می شوند. اما این 
شادکامی دیری نمی پاید. پس از شمارش 
آرا شگفتی دیگری روی می دهد. آرای 
سفید بیش از 70 درصد اوراق را تشكیل 
می دهد. رئیس جمهور و دولت انتخابات 
را باطل اعالم می کنند. یك هفته بعد، 
انتخابات دوباره ای برگزار می شود. این 
بار تعداد آرای سفید به 83 درصد افزایش 
می یابد. این وقایع آبستن و سرآغاز شروع 
یك بحران ناگزیر است. دولت نتیجه ی 
انتخابات را توطئه و دسیسه ی بیگانگان 
به  سفر  عزم  جای  به  و  کند  می  اعالم 
یكایك ریشه های احتمالی »بی اعتنایی 
اجتماعی« به سرکوب و خشونت روی می آورد. چرخ دنده های 
خشونت و سرکوب یكی پس از دیگری به راه می افتند. سانسور 
مطبوعات، گروه های تفتیش عقاید، زندان، شكنجه، حكومت 
نظامی و بمب گذاری هیچ کدام نمی توانند منجر به اعتراف مردم 
مبنی بر واریز رای سفید شوند. چالش دولت اما تنها به مردم 
محدود نمی شود. در کابینه و بین وزرا جدالی گریز ناپذیر شكل 
می گیرد. هر یك دیگری را به واریز رای سفید محكوم می کنند. 
وزیر دفاع چاره را گسیل نیروهای ارتش به خیابان می داند. وزیر 
فرهنگ  با زبان شكوه و گالیه، بی اعتنایی اجتماعی را نتیجه و 
پیامد بودجه ی کم  وزارت خانه ی متبوع خود می داند. در این 
بین اما وزیر دادگستری رای سفید را نشانه ای از »بینایی« قلمداد 
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 اگر چه کوری یک روایت انتزاعی است، اما 
در عامل واقع، مناد بیرونی و ملموسی دارد. 
به راستی او در کجای مجادله ی بینایی و 
نابینایی قرار گرفته است؟ به دیگر سخن 
خواننده در سپیدی میان منت ها و سیاهی 
سطور این کتاب، امکان نقد و سنجش 
توامان خود و جامعه ای که در آن زیست 
می کند را می یابد. از این رو آالم فردی، 
اجتامعی و تجربه ی زیسته ی مشرتکی 
را احساس می کند که البته ممکن است 
روایت این کتاب، تنها بازتاب وجهی از آن 

باشد و نه متام آن! 



می کند. اظهار نظری که چندان هم بی هزینه نبود و منجر به 
استعفای وزیر شد. از این رو سپیدی داستان کوری، که مظهر 
نابینایی بود، این بار نشانی از بینایی بر تارک خود دارد. مردم در 
مراسم خاکسپاری قربانیان بمب گذاری، تجمع سكوت برگزار 
می کنند. هیچ شعاری از جمعیت مبنی بر زنده باد و مرده 
باد شنیده نمی شود یا حداقل فریادی که بیانگر خواسته ی 
مردم باشد! راوی بار دیگر با جمله ای نافذ، تاثیرگذار و پرکشش 
خواننده ی خود را غافلگیر می کند و چنین رویكردی را گرچه 
مایه ی شگفتی می داند اما معتقد است: »شاید مردم از حرف 
زدن خسته اند!«  شاید این سكوت پژواک صداهای ناشنیده ای 
باشد، پژواکی که می کوشد با گریز از بیان صریح، از پیگیری 
های حقوقی بعدی ارکان قدرت مصون بماند و در عین حال 
پیام خود را نیز به جامعه منتقل کند. شاید پیام اوراق سفید 
بی تفاوتی نیست! شاید احساس بی قدرتی مزمن و رخوتی 
دردمندانه، آنان را به  چنین واکنش منفعالنه و ناسازگارانه سوق 
داده است! داستان به اوج خود نزدیك می شود. ارکان قدرت 
تصمیم می گیرند به منظور تنبیه مردم، شبانه شهر را ترک 
کنند و پایتخت جدیدی را بنا نهند. تشویش رئیس دولت به 
حدی بود که صورتش را از منازل روشن بر می گرداند و همین 
باعث هراس آرام ترین و بی تفاوت ترین سیاستمداران می 
شد. اما آن چه همه را به وحشت می انداخت نبودن مردم در 
کنار پنجره های منازلشان بود. گویا مردم کمترین بهایی برای 
دولتمردان و نظامیان مملكت خود در نظر نداشتند و دشمن 
به حدی برای آن ها بی ارزش بود که با این عمل آن ها را 
تحقیر می کردند.2 از این مجمل قلم راوی چون توسنی تازنده 
با رویكردی که بر شالوده ی آگاهی و تدبیر استوار است بر آنان 
که بر اریكه ی قدرت تكیه زده اند می تازد. از یك سو آنان را 
به نیرنگ و خودکامگی محكوم می کند و از سوی دیگر نقش 
آنان را در » انزوا« و »بی اعتنایی« مردم به یگانگی می شناسد. 
چرا که انزوا و بی اعتنایی اجتماعی هر دو از پدیده های آسیب 
شناختی هستند و خطر هجمه ی یك بحران گریزناپذیر را 
گوشزد می کنند. انزوای اجتماعی مبین انفكاک فكری افراد 
از استانداردهای فرهنگی و اجتماعی و بی اعتنایی اجتماعی 
نوعی تلقی بد بینانه، روندی منفعالنه و به عبارت بهتر افسردگی 
اجتماعی است. که عامل شكل گیری هر دو پدیده، عدم اعتامد 
اجتامعی است. اگرچه قهرمان داستان کوری – همان که بینا 
بود و بینا ماند- در نتیجه ی باژگونه خوانی ارکان قدرت، عامل 
اصلی اتفاقات رمان بینایی قلمداد و به کام مرگ کشانیده شد 

اما ستیز و آویز بینایی و نابینایی پیوسته و مداوم ادامه دارد!

2- ساراماگو، ژوزه ، گوهری راد، حبیب، پاریاب، بهاره، بینایی، تهران، نشرجمهوری، 1378، صص 65 و 66
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فرهنگ و هنر

»اگر به شکل عینی هم بیاییم و مشخص کنیم که جامعه ی 
ما جامعه ای پوپولیست نیست و یا دولت های ما دولت های 
پوپولیستی ای نیستند، بدون کوچکرتین تردیدی انتلکتوئل 

های ما...از رس تا ته همه پوپولیستند.«

 از سخرنانی یوسف اباذری، دی ماه 85، دانشگاه تهران
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فرهنگ و هنر

دشمن مردم!1
درباره ی حاکمیت انگاره های پوپولیستی در فرهنگ روشنفکری ما

قسمت اول

در فرهنگ عمومی می توان از دو رویكرد متعارف در برخورد 
انتقادی اولیه با یك پدیده ی نادرست سخن گفت: عده ای همیشه 
تقصیر را گردن حاکمان انداخته اند. این حاکمان البته همیشه هم 
زمامداران سیاسی جامعه نیستند. هر "دیگری" قدرتمندی که 
سایه اش باالی سر ما باشد، از نیروی پلیس گرفته تا صاحبان 
ریز و درشت قدرت اقتصادی یك مملكت. عده ی دیگر اما بیشتر 
متمایلند تا اشتباهات را از سوی مردم بدانند و اصالح جامعه از 
پایین را کلید حل مشكالت متعاقب آن. نگاهی به اطرافیانمان به 
ما ثابت خواهد کرد که اغلب مردم در دسته ی نخست جای می 
گیرند. به عبارت دیگر بیشتر شواهد نشان می دهد گویا ما آنقدر 
مشغول عیب و ایراد گرفتن از حاکمان خود شده ایم که ایرادهای 
خودمان را نمی بینیم یا به بیانی دیگر نمی خواهیم که ببینیم! 
زمانی خودمان و اشتباهمان را می بینیم که کار از کار گذشته و 
چاره ای نمانده جز بدگویی و به باد فحش کشیدن یكدیگر! این 
هم می شود نوعی مكانیزم روانی برای آرام کردن وجدان خودمان 
البته و نه چیزی بیشتر، مثال پشیمانی ناشی از درک یك اشتباه 

استراتژیك. یك انتخاب غلط. یك دنباله روی کورکورانه و الخ. 

مبنای پوپولیسم تحمیق مردم است

با باب شدن نوع خاصی از ادبیات سیاسی در جامعه ی ایران که 
شكل گیری دولت-ملت مدرن در دوره ی رضاشاه و تاسیس و 
همه گیر شدن نظرات حزب توده تاثیر بسزایی در آن داشتند، 
می بینیم که اگر زمانی حرف از نقد مردم به میان می آید مراد 
آن برش و دسته ای از مردم است که از صراط مستقیم منحرف 
1- عنوان نمایشنامه ای از هنریك ایبسن که در آن دکتر استوکمان، شخصیتی که حقیقت را درباره ی 

زندگی مردم شهرش برمال می کند "دشمن مردم" خوانده می شود.

شده اند، جزو اوباش و الت ها هستند و یا بوسیله ی نیروی بیگانه 
یا پلیس امنیتی اجیر شده اند برای خرابكاری و اخالل. نگاه رو 
به نهادهای قدرت و نقد قدرت سیاسی حاکمه و برمال ساختن 
مكانیزم های سرکوب و ستم آن، به خودی خود نه چندان عجیب 
است و نه اشتباه. اما اشتباه از جایی آغاز می شود که تندروی در 
چنین رویكردی یعنی نسبت دادن تمام بدبختی های جامعه به 
نهادهای قدرت، برای مشروعیت بخشیدن به صحنه ی مبارزه ی 
خود، تاج تقدس و سبحانیت را بر سر مردم می گذارند. مردم، 
خلق همیشه قهرمان، ملت همیشه در صحنه و این دست ترکیب 
ها کلیت هایی هستند که یك ذهنیت دوگانه ساز همواره از آن 
برای زدن طرف مقابل بهره می برد و همواره برای حفظ سنگینی 
یك طرف ترازو، یعنی نیش انتقادش به مراجع قدرت مجبور است 
طرف دیگر را با منزه ساختن مردم از هر عیبی و همواره زیر یوغ 
ستم و ظلم دیدنش، سبك و سبك تر کند. نامی که به چنین 
ذهنیتی داده اند، ذهنیتی پوپولیستی است که در قالب هر آن 
کس می تواند برود که سر و کارش با افراد یك جامعه است ]از 
دیپلمات و سیاستمدار گرفته تا روشنفكر و فعال مدنی[. آنچه 
اغلب ما از اعمال پوپولیستی در ذهن داریم به کنش های عوام 
فریبانه ی صاحبان قدرت برای کسب قدرت و مشروعیت بیشتر 
باز می گردد. این اعمال از پخش کردن سیب زمینی و آرد مجانی 
در مناطق محروم درست پیش از موعد انتخابات گرفته تا حرف 
و وعده های دهن پر کن و سواستفاده از ادبیات تغییر و تحول را 
شامل می شود تا رسیدگی به ظاهر امور و حل معضالت کوچك 
برای الپوشانی ریشه ای این معضالت و انحراف مسیر اعتراضات 
مردمی از ریشه به تنه و برگ و گل و میوه ی "درخت"ـانی که 
بذر فساد در فضا می پراکنند. پوپولیسم آنگونه که "هربرت شیلر" 
تشریح می کند بر این فرض استوار است که عامه ی مردم افرادی 
ناآگاه، منفعل و فاقد قدرت تشخیص اند و چنین عقیده ای با 
اعطای علنی و سخاوتمندانه ی آگاهی، شور، قدرت تشخیص و 
تمییز و تمام مدال های افتخار سراسر دنیا به مردم، خود را تحكیم 
می کند. شاید واژه ی " گول زدن" برای تبیین چنین ساز و کار 
پیچیده ای از گره های روانی- اجتماعی سهل انگارانه باشد. در این 
بین نباید نقش رسانه های عمومی را در گسترش انفعال، خالی 
کردن و متعاقب آن پر کردن دلبخواهی مغزها و ربودن قدرت 
تشخیص و درک سیاسی با بمباران تبلیغات و اخبار رنگارنگ و 

امید سلطانی
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سرگیجه آور فراموش کرد. یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی 
که به نطق های آتشینش شهرت داشت از تمام قدرتش برای 
تصاحب رسانه ها و نفوذ به ذهن مردم بهره می برد و بنابراین به 
حق او را از نخستین سیاستمداران پوپولیست نامیده اند. رسانه 
های عمومی قطعا یكی از ابزارهای اساسی پوپولیست ها در طول 
تاریخ بوده اند و هنوز هم هستند، چرا که یكی از نقاط اشتراک 
مهم کارکرد ذهنیت پوپولیستی و رسانه جلب توجه از طریق 

تحریك احساسات است.

مورد خطرناک توده 
" گوستاو لوبون" در کتاب مشهور خودش، روانشناسی مردم )یا 
توده ها2( از موجودیت تازه ای به نام توده سخن به میان می آورد 
که ویژگی هایی یكسره جدا و حتی متفاوت با اجزای برسازنده 
اش از خود نشان می دهد. لوبون معتقد است احساسات و عقاید 
مشخصی هستند که شكل نمی گیرند یا به کنش تبدیل نمی 
شوند مگر در شرایطی که افراد، جماعت یا توده ای را تشكیل 
دهند. "فروید" کتاب "رواشناسی توده ای و تحلیل اگو" را با 
مروری بر آرای لوبون آغاز می کند. در نظر فروید، " لوبون حقیقتا 
وضعیت فرد در توده را وضعیت هیپنوتیزم شده می داند."3 بدین 
معنا که خصلت هایی چون ناپدید شدن شخصیت خودآگاه، 
غلبه ی شخصیت ناخودآگاه، معطوف شدن احساسات و عقاید 
در جهتی یكسان به واسطه ی تلقین و سرایت پذیری و گرایش 
به تبدیل بی درنگ عقاید تلقین شده به کنش را به فرد عضو 
توده می دهد. فروید معتقد است " کسی که می خواهد توده را به 
حرکت درآورد در استدالل های خود به هیچ دسته بندی منطقی 
نیاز ندارد اما باید آن ها را با نیرومندترین تصاویر بیاراید، مبالغه 
کند و یك چیز را بارها و بارها تكرار کند."4 با این مرور جذاب بر 
فرضیات لوبون است که فروید در موضوع توده و تحلیل روانكاوانه 
ی آن دقیق می شود و از موضوعاتی که لوبون از پرداختن به آن 
ها غافل مانده، مثال ویژگی های رهبر توده، مكانیزم های پیش 
برنده ی حرکت توده ای چون تلقین و سرایت و مفاهیم دیگر 
سخن می گوید. نظرات کسانی چون لوبون و فروید باب تازه ای 
را در روانشناسی با عنوان روانشناسی توده گشود که به مطالعه 
ی کنش های جمعیت انسانی، چرایی و دالیل آن ها و ویژگی 
های خاص آن می پردازد. اما قصد ما پرداختن به این مسائل 
نیست. اهمیت وجود آرایی مثل آرای گوستاو لوبون که با تدقیق 
The Psychology of Peoples 1894, Le bon Gustave  

3 - فروید، زیگموند، روانشناسی توده و تحلیل اگو، نشر نی، تهران، 1393، ص21
4 -همان، ص23

روانكاوانه ی زیگموند فروید نیز پی گرفته شده است، در مقایسه با 
جبهه ی دیگر خود را نشان می دهد. جبهه ای که سعی می کند 
با استناد به فكت های تاریخی، توده را از ویژگی های غیرعقالنی 
و خارق العاده منزه کند. تفاوت ظریفی میان مفهوم دو واژه ی 
توده و جمعیت وجود دارد. در حالی که توده ویژگی تصادفی 
و چینش غیرعقالنی اجزای برسازنده اش را به ذهن متبادر می 
کند، جمعیت حامل مضمونی نظم یافته تر و هدفمند تر است. 
باری در مقایسه ی دو طیف نگاه به این مفاهیم که بطور کلی 
می توان آن ها را دسته ای از مردم نامید، این تفاوت چندان 
حائز اهمیت نیست. "جورج رود" در کتاب مهم خود، "جمعیت 
در تاریخ" تاثیراتی که جمعیت های دو کشور انگلستان و فرانسه 
بر ساختمان اجتماعی- سیاسی آن کشورها داشته اند را بررسی 
کرده است. آنگونه که "رود" جمعیت را تصویر می کند، جمع شدن 
و سازماندهی مردم در قالب جمعیت، آنقدرها هم ویژگی های 
غیرمنطقی ای از خود نشان نمی دهد. هدفمند حرکت می کند و 
قابلیت این را دارد که خشونت خود را تا حد امكان کنترل کند و 
به خواسته های آغازینش وفادار بماند. گرچه چنین دیدگاهی به 
توده یا جمعیت بیش از حد خوشبینانه به نظر می رسد، اما مرور 
رخدادهای تاریخی نشان می دهد که مطالعه ی تاثیرات جمعیت 
آنگونه که رود در کتابش نمونه ای از آن به دست داده، بدبینی 

لوبونی به جمعیت را تا اندازه ی زیادی بی اعتبار می سازد.
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"دشمن مردم" یا وقتی توده پشت به حقیقت می کنند

شهردار: تو داری تنها منبع درآمد این شهر را نابود می کنی. این طور شهر 
زادگاهت را دوست داری؟

دکرت استوکامن: این منبع آلوده است مرد! دیوانه ای تو؟ تو می خواهی 
شهر با فروش کثافت و بیامری پول در بیاورد؟ می خواهی این ثروت 

کذایی بر پایه ی دروغ و فریب استوار بشود؟

شهردار: این دیگر از مزخرف هم آنورتر است! کسی که چنین نسبت 
های زشت و کثیفی به موطن آبا و اجدادی خودش بدهد، قطعا دشمن 

مردم است...

دکرت استوکامن: همشهریان، من دیگر از رهربامنان حرفی منی زنم... 
اگر کسی خیال کند من امشب آمده ام اینجا که این آقایان را به صالبه 
بکشم، بدانید که اشتباه می کند... چون من بر این اعتقاد هستم که این 
واماندگان مرتجع، این بازماندگان اعصار کهن خودشان مشتاقانه دارند 
گور خودشان را می کنند... و به هر حال خطر اصلی برای جامعه ی ما 
این ها نیستند. خطرناکرتین عاملی که حیات معنوی ما را مسموم می 
کند و زمین زیر پایامن را به گندابی متعفن بدل می کند این ها نیستند. 

خطرناکرتین دشمنان حقیقت و آزادی این ها نیستند!

فریادهایی از هر سو: پس کی ها هستند؟ کی ها؟ اسم برب!

)صدایش را باال می برد(: خطرناکرتین دشمنان حقیقت و آزادی اکرثیت 
جامعه است! بله هامن اکرثیت قاطع، اکرثیت آزادیخواه، اکرثیت کوفتی! 

از این باید ترسید! از این! این هم جواب شام!5

5 - دشمن مردم، هنریك ایبسن، ترجمه ی اصغر رستگار، ناشر بی نام، بی تا، ص61

مطالعه ی نظریات روانشناسان جمعیت قطعا در درک این مسئله 
که چرا گاه عده ی کثیری از مردم دست به انتخابی اشتباه می 
زنند و یا می خواهند حقیقت را نادیده بگیرند کمك کننده است، 
لیكن ایراد بزرگ آنگونه که گفتیم جایی پدیدار می شود که 
بررسی ها از بستر تاریخی خود بیرون می افتند و تاثیرات آن ها 
در معادله ی قدرت نادیده گرفته می شود. "هنریك ایبسن" در 
نمایشنامه ی مشهور خود، دشمن مردم، یك پزشك - روشنفكر 
را در برابر تمام مردم شهر قرار می دهد. در حالیكه حقیقت در 
مشت این پزشك یعنی دکتر استوکمان است، همه ی مردم از 
کارگران گرفته تا ژورنالیست ها، در برابرش قد علم می کنند و او 
را دشمن مردم می خوانند.6 این داستان سویه های حقیقتی را بر 
ما آشكار می کند که بنا به دالیلی که نمی دانیم، به سوی نادیده 
گرفتنش رهنمون می شویم، یعنی این حقیقت که حق همیشه 

هم با اکثریت نیست.

در شامره ی آتی، ادامه ی این موضوع را با بررسی فضای انتقادی روشنفکری 

در جامعه ی ایران از نظر گرایش های پوپولیستی، پی خواهیم گرفت.

6- از این موضوع می گذریم که دکتر استوکمان در بیان نفرتش از مردم )به جای پیدا کردن مسیرهای دیگری 
برای آگاه سازی آنها( همانقدر افراط می کند که مردم در حماقتشان در نپذیرفتن حرف های او و ادامه ی 
منطقی شیوه ای که استوکمان انتخاب کرده است دیكتاتوری سیاسی ای است که حق را فقط نزد خود می 
بیند و خود به جای آنان که بر آنها حكمرانی می کند تصمیم می گیرد و صالحشان را تشخیص می دهد.
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خطرناکترین دشمنان حقیقت و آزادی اکثریت 
جامعه است! بله همان اکثریت قاطع، اکثریت 

آزادیخواه، اکثریت کوفتی! از این باید ترسید! از این! 
این هم جواب شما!
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بسته اسکناس پدر خانواده درون چاه مسرتاح می افتد. 
داوود، پرس سوم خانواده، از ترس اینکه پدر مجبورش 
کند به درون چاه برود به خانه عمه اش پناه می برد. 
برادران دیگر نیز حارض به رفنت به داخل چاه نیستند. 
پدر مسرتاح رفنت را ممنوع می کند و فکر می کند که 
بچه ها به خاطر نیاز به پول مدرسه باالخره مجبور به 
درآوردن بسته اسکناس می شوند. داوود و برادرش با 
دسیسه ای پول الزم برای مدرسه را از پدر می دزدند. در 
این میان ناتوانی زبانی ساره، دخرت خانواده، نیز با دیدن 
دزدی برادرانش از پدر، از میان می رود. در شب عروسی 
عمه، پرس عموی بچه ها که همیشه باالی دیوار مسرتاح 
شیطنت می کرد به داخل مسرتاح می افتد، مردم جمع 
می شوند و مهراب، پرس بزرگ خانواده، هم او و هم پول 

ها را از چاه مسرتاح بیرون می آورد. 

دالل رحامنی، محمدحسین، قربانی، حسین. بررسی خشونت منادین در 

رمان من نوکر بابام نیستم نوشته احمد اکربپور. مجله مطالعات ادبیات 

کودک / سال 7، شامره 1، بهار و تابستان 1395 )پیاپی 13(، ص 54
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راوی داستان های کودکانه
نگاهی به آثار احمد اکربپور

احمد اکبرپور یكی از نویسندگان موفق حوزه ی ادبیات کودک 
و نوجوان است. او در سال 1349 در المرد استان فارس متولد 
شد و در رشته ی روان شناسی به تحصیل پرداخت. اکبرپور پس 
از نوشتن چند داستان برای بزرگساالن و سرودن یك دفتر شعر، 
به سمت ادبیات کودک و نوجوان روی آورد و در این عرصه، 
با موفقیت چشمگیری روبه رو شد. شاید یكی از دالیل اصلی 
این موفقیت، نزدیكی موضوعات داستانی او به دنیای کودکان و 
نوجوانان باشد؛ هرچند نباید طنزآمیز بودن آثار او را نیز از نظر 
دور داشت. کودکان و بیشتر از آنان نوجوانان، عالقه ی زیادی به 
خواندن آثار طنز دارند و هرگاه از طریق آثار طنز نویسنده ای، با او 
آشنا شوند،  آثار دیگر او را نیز با عالقه خواهند خواند. درونمایه ی 
بیشتر آثار اکبرپور موضوعاتی مانند ترس، تنهایی و صلح است. 
او همواره تنفر خود را از جنگ در آثاری مثل " اگر من خلبان 
بودم" ، "شب به خیر فرمانده" و " امپراطور کلمات" نشان می دهد. 
با آثار تخریبی جنگ بر زندگی شخصی و  در این داستان ها 
اجتماعی کودکان و نوجونان روبه رو هستیم. " اگر من خلبان 
بودم"، روایت چند پسربچه ی روستایی است که چهار هواپیمای 
عراقی روستایشان را بمباران می کنند و در این حادثه، معلم آن 
ها آسیب می بیند. نویسنده به خوبی توانسته خشم و ناراحتی 
از این حادثه را بیان کند. همچنین خط روایی  دانش آموزان 
ماجرا به گونه ای است که در پایان، مخاطب به نوعی غافلگیر 

می شود و این غافلگیری، اثرگذاری حادثه را دوچندان می کند.

 "شب به خیر فرمانده"، روایت کودکی است که مادرش را از 
دست داده و یكی از پاهای خودش هم تا زانو قطع شده است. 
او در بازی های خیالی خود به دنبال انتقام از دشمنانی است که 
باعث مرگ مادرش شده اند و در همین میان، با سربازی خیالی 
مانند خودش روبه رو می شود و در نهایت، به این نتیجه می رسد 

که به نیروهایش آتش بس اعالم کند. 

در این میان، داستان " امپراطور کلمات" به گونه ای دیگر روایتگر 
آروزی صلح است؛  صلحی برای تمام دنیا با از بین رفتن خط 
از  اثر، یكی  این  بتوان گفت  قاره ها. شاید  مرزهای کشورها و 
بهترین آثار اکبرپور است که در حوزه ی نوجوان نوشته شده 
است. نویسنده با وام گرفتن از شعر یك شاعر کره ای، داستانی 
را خلق کرده که مخاطب را به تاملی عمیق درباره ی جنگ و 

مفهوم صلح وامی دارد. او در واقع این پرسش را مطرح می کند 
که چه می شد اگر خط و خطوط مرزی بین کشورها پاک می شد 

و جنگی به دلیل تعرض به مرزها درنمی گرفت؟

یكی دیگر از درونمایه های مطرح شده در آثار اکبرپور، مسئله ی 
بابا نیستم" به خوبی  تنهایی است. این موضوع در "من نوکر 
داوود  نام  به  نوجوانی  تنهایی  با  اثر  این  در  مشاهده می شود. 
روبه رو هستیم که صدایش به عنوان نوجوانی مستقل و دارای 
شخصیتی متفاوت از دیگران به گوش هیچ کس، حتی پدر و 
مادرش، نمی رسد. او در ماجرای داستان همواره به دنبال این 
است که خودش را اثبات کند؛ اما دیگراِن احاطه شده در فضای 
روستایی و افكار تا اندازه ای بسته و کلیشه شده، این مجال را به 
او نمی دهند. داوود در میان این دیگران تنهاست و فریادش به 

جایی نمی رسد. 

از  یكی  به  که  است  آثاری  دیگر  از  نیز  جادویی"  سوت  "سه 
ازدواج  و  والدین  یعنی جدایی  نوجوانان،   و  کودکان  معضالت 
نویسنده در بسیاری  دوباره ی آن ها می پردازد. هرچند لحن 
از این آثار، طنزآمیز است، اما او با همین بیان طنز به خوبی 
مشكالت کودکان و نوجوانان را بیان کرده است. در واقع اکبرپور 
توانسته در کنار جذب مخاطب نوجوان از طریق بیان طنز، به 

مشكالت و دغدغه های آنان نیز بپردازد. 

توجه به کودکان دارای نقص عضو مانند کودکان نابینا، جنگ و 
کودکان و نوجوانان در فضای روستا، یكی از علل اصلی موفقیت 
اکبرپور است. نزدیكی به دنیای فكری کودکان و نوجوانان و 
پرداختن به موضوعاتی که درگیری های مهم آن ها را تشكیل 
می دهد، ویژگی مثبتی است که همراهی مخاطب را در پی دارد. 

احمد اکبرپور یكی از نویسندگانی است که دغدغه های دنیای 
داستان پردازی  با  و  می شناسد  را  نوجوانان  و  کودکان  امروز 
درباره ی آن ها، اهمیت این موضوعات را بیان می کند.           
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رقیه مقبلی

پارادوکسی به نام روز طبیعت
نگاهی به آیین سیزده به در 

لی
مقب

یه 
 رق

س:
عك

روز سینزده فروردین یا روز طبیعت، آخرین آیین های جشن 
نوروز را در خود جای می دهد. یکی از این آیین ها انداخنت 
سبزه به آب است برای برآورده شدن آرزوها، طلب باران و 
رسسبزی بیشرت و دور شدن بال! اما همیشه تالقی فرهنگ با 
طبیعت مطلوب نیست و چه بسا پیامدهایی منفی به دنبال 
داشته باشد. از جمله پیامدهای منفی انداخنت سبزه به آب، 
هدررفنت مقادیر زیادی آب و دانه است که برای کاشتشان 

مرصف می شود. 

"هر خانوار ایرانی برای سبزه عید 200 تا 300 گرم بذر گندم یا 
دیگر حبوبات را می کارد و هر کیلو بذر حبوبات هم برای تبدیل 
شدن به سبزه نیاز به 1500 لیرت آب دارد! یارحقی مدیرعامل 
انجمن انسان و زمین کرمانشاه گفت: با این حساب سالیانه 4 
تا 6 میلیارد لیرت آب برای کاشت سبزه عید هدر می دهیم! در 
همین راستا برخی دوستدران محیط زیست در استان، طرح 
کاشت بلوط را پیشنهاد داده اند که بذر آن ها را بین دانش 
آموزان و مهدکودک ها توزیع می کنند و بعد از سبز شدن، این 
سبزه های بلوط را مجددا از سطح مدارس و مهدکودک ها جمع 
آوری کرده و در دل طبیعت و مناطقی که بیابانی شده اند، 

می کارند. " 
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طنز

شهاب غالمی

اندر باب استفاده از سمندر برای سفره ی هفت سین1

سین مثل سمندر!

1- سمندر لرستانی؛ سین نامبارک سفره هفت سین

www.baloutestan.ir
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سخن پایانی

6 فروردین زادروز زرتشت

»ای زنان و ای مردان بهترین سخنان را به 
گوش هوش بشنوید با خرد خود نیک بنگرید 
آنگاه هر یک از شما شخصا و با آزادی بین 
این دو راه نیکی و بدی، یکی را برگزینید.«

 گاتها بند 2 هات 3



27

گهی آ

ماهنامه سرند     شماره هجدهم، فروردین  1396

آموزش و قبول سفارش  هرن نقاشی موزاییک
09193023841

اینستاگرام:
roya.mosaic.art
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گهی آ به  این کنرست  بلیط  فروش  از  درآمد حاصل  کلیه 
کودکان »مدرسه بیامرستان مهرآیین« اهدا خواهد شد
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