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برای پرستان اسمی هم گذاشته بودید؟ 

شام که می دانید ما او را بعد از تولد اهدا کردیم. پس برای 
چی باید برایش اسم می گذاشتیم.

پس چطور درباره اش حرف می زنید ، یعنی اگر حرفش بین 
شام و همرستان پیش بیاید، چگونه صدایش می کنید ؟ 

درباره اش حرف منی زنیم و اگر مجبور شویم چیزی بگوییم 
توی حرف های مان صدایش می کنیم » پرس « یا » بچه «.

پس منی دانید خانواده ای که او را گرفت برایش چه اسمی 
گذاشته است ؟ 

نخواستیم بدانیم.

چرا نخواستید ؟ 

) چند لحظه سکوت ( چرا باید می دانستیم؟ که چه بشود؟

فرزند دیگری هم دارید؟ 
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بله یک دخرت دارم که 8 ساله است به اسم جیران.

شام برای به دنیا آوردن جیران برنامه ریزی داشتید ؟ 

نه کامالً اتفاقی بود .

برای به دنیا آوردن پرستان ، چه طور ؟ 

او هم مثل خواهرش ، اتفاقی بود.

همرستان چند ماهه بود که فهمید باردار است. 

4 ماهه بود.

پیش فروش نوزاد متولد نشده، فقط 5 میلیون تومان

www.jamejamonline.ir

http://www.jamejamonline.ir
http://www.jamejamonline.ir


من فروشی نیستم

در مورد فروش نوزادان در ایران

دست های کوچکش را گره کرده است. او که نه به خواست خود که 
به لذت یا لغزش دیگران پا به این جهان گذاشته، حال در دنیایی 
پرتالطم رها شده است. این فقط بخشی از سرنوشت نوزادی است 
که دخالتی در دیدن این جهان ندارد. گرچه عموم نوزادان در دنیا 
از موهبت پدر و مادر، دست کم به اسم و نه به رسم، برخوردارند 
اما هستند کودکانی که حتی پیش از تولد، پدر و مادرشان آن ها 
را می فروشند. گروهی پس از به دنیا آمدن به معامله گذاشته می 
شوند. ایشان عموما نوزادان مادرانی هستند که یا کارتن خواب اند یا 
فراری! همان طور که گفته شد بعضی از شکم مادر معامله می شوند! 
در حقیقت پیش فروش می شوند. چون سازه ای در حال ساخت! 
والد یا والدین، هر که باشد و باشند و تحت هر شرایط، دیگر والد یا 
والدین نیست و نیستند. در این معضل اجتماعی مادر نخستین گزینه 
برای نقد است. برای او که چون یک تولیدی در ازای دریافت وجهی 
سفارش را می فروشد. اما مادر بخشی از یک چرخه معیوب است. 

چرخه ای از فقر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... 

کدام مادر فرزند خود را می فروشد؟

دختری که خواسته یا ناخواسته در جامعه ای در حال گذار، بدون 
عقد شرعی باردار است خود را به بیمارستان می رساند.1 سوداگران 
از میان بخش های آسیب پذیر جامعه راحت تر مشتری جذب می 
کنند. وعده ها روشن است. کودکت را بفروش، هم از سیل نگاه ویرانگر 
جامعه در امان خواهی ماند، هم پولی به دست می آوری! ثواب هم 
بی  فرزندت هم  فرزند می کنی.  را صاحب  نابارور  زوجی  دارد که 

شناسنامه نمی ماند!
"برخی از دخرتان جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسرتسی 

ندارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایامن به 

بیامرستان مراجعه می کنند. دالالن به این دخرتان پیشنهاد می کنند به ازای 

پرداخت هزینه های بیامرستان آنان را از دردرسهای ناشی از بچه دارشدن 

از وضعیت آنان با خرب نیستند. این  خالص کنند. خانواده این دخرتان اکرثاً 

دخرتان بدون اعضای خانواده و تنها به بیامرستان مراجعه می کنند، از آن 

گذشته برخی از این دخرتان حتی چند ماه قبل از زایامن در خارج از خانه به 
رس برده و اغلب بعد از زایامن نیز از بیامرستان می گریزند."2

معادالت در چند ثانیه تغییر می کند. زنی تنها که نقش سرگردانی را 
بازی می کند، در سایه سکوت یا تحقیر جامعه به پیشنهاد سوداگران 
انسان، به سادگی و نه به آسانی تن در می دهد.3 نگاه سرد و تجویزگر 

1- اگر به روش های غیرمرسوم و زیرزمینی سقط جنین روی نیاورد
www.fararu.com   2- نوزاد فروشی با قیمت هایی از سه تا 10میلیون

3- به طور مشخص راقم این سطور، خود جامعه را بخشی از چرخه مشکالت اجتماعی می داند که عموما 

سخن آغازین

جامعه، یا به بیانی روشن تر جامعه ی مدعی مدنیت، به نظریه 
پردازی و سرکوفت زدن می گذرد. سیل ویرانگر فحاشی ها و 
نادیده گرفتن ها آغاز می شود اما پایان ندارد. هرکس به حد خشم 
فروخفته خود حکمی صادر می کند. کسی معتقد است چنین 
زنانی را باید به دار آویخت. دیگری که نظر خود را روشنفکرانه می 
داند، عقیم سازی را راه حل می داند. جامعه ای که از ستمگری و 
زور بیزار است اما خود نسخه ای جز زور، تجویز نمی کند. صحبت 
از ریشه ها کمتر در میان است. در میان آماج تجویزها، پرسش 
هایی مدفون اند؛ چه کسی فرزند خود را می فروشد؟ اساسا چه 
روی می دهد که مادر یا والدین یک کودک، فرزند خود را بفروشند 
یا حتی پیش فروش کنند؟ در مقابل چه کسانی )پدر و مادر 
ثانوی( حاضراند در برابر پرداخت وجه صاحب فرزند شوند؟ آیا 
چنین افرادی به مقوله مهم هویت کودک و تاثیرات آن در آینده 
اندیشیده اند؟ جدا از فروشنده و خریدار چه کسانی در این بین 
واسطه اند؟ از تولد یک انسان تا مرگ او، ثبت و ضبط می شود. 
چگونه نام والد یا والدین تغییر می یابد؟ این چرخه شوم چگونه 

تکمیل می شود؟
"هیچ کدام از ماجراهای فروش نوزاد به اندازه ماجرای باند اصفهان 
پررس و صدا نبوده است. اعضای این شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد 
از دستگیری به فروش 145 نوزاد اعرتاف کردند. این باند از یک پزشک، 
سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می 
شود که بسیاری از این بچه های اصفهانی را به کویتی ها فروخته اند. 
اعضای این باند، نوزادان را ۱0 میلیون تومان به زوج های نابارور می 
فروختند. رسدسته باند یک پزشک بود. او نوزادان را به محض تولد می 
فروخت و سه ماما هم خریداران و فروشندگان را شناسایی می کردند. 

ماجرای این باند هم شبیه بقیه داستان های فروش نوزاد است."4

 بی تردید در گام نخست حل یک معضل اجتماعی در شناخت 
امر  یک  تخفیف  است.  نهفته  مسئله  احساس  از  دور  و  درست 
چندوجهی و بسیار پیچیده به مقوله ای شخصی نه تنها کمکی 
به حل معضل نخواهد کرد که سبب پنهان ماندن ریشه ها و 
عوامل پدید آمدن آن نیز می شوند. در پدیده شوم فروش نوزاد 
نظیر بسیاری از معضالت اجتماعی دیگر، شاهد این دست سطحی 
نگری ها و تقلیل ها هستیم. در واقع آن چه بیشتر به چشم می 

خورد تحقیر مادر و ناسزا گفتن است تا تحلیل پدیده.

بجای پذیرش نقش و تاثیرگذاری خود سعی در فرافکنی و یا تحقیر فرد آسیب دیده، مجرم و گناهکار 
خواندن این دست شهروندان دارد. 

www.fararu.com   4- نوزاد فروشی با قیمت هایی از سه تا 10میلیون
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در عمق زمین و در مسیری سخت و صعب العبور در جستجوی روزی خود می گردند. 
آن چه کارگر را متامیز می کند سختی و فشار کار فیزیکی است. سختی که در مواردی 

چون کار در معدن هم چند برابر می شود و هم خطرناک تر. هر ساله حوادثی در 
معادن رخ می دهند که عموما منشا انسانی دارند؛ آمارها نشان می دهند که 10 درصد از 
حوادث به وقوع پیوسته در معادن مربوط به مشکالت سخت افزاری و 90 درصد آن نیز 

مربوط به نیروی انسانی و عدم رعایت موارد ایمنی است.1
1-فريده صادقيان، حسني باقری، علی منتظری. كيفيت زندگی كارگران معدن زغال سنگ، پايش زمستان 1389، دوره  10، شامره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 62 
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مفهوم  تحول  اجمالی سیر  مرور  به  دیوار  پیشین  در قسمت 
مالکیت نزد جوامع بشری پرداختم و تلقی های مختلف انسان 
ها از تملک خواهی و اشکال گوناگونش را معرفی کردم. در این 
قسمت به تاثیر گذاری انواع امتحان پس داده ی مالکیت در 
حوزه حقوق نیروی کار خواهم پرداخت و تالش می کنم جدل 
های رایج بین طیف های مختلف سیاسی بر سر نحوه و شکل 
اعمال مالکیت را روایت و در نهایت از حیث تاثیر بر حقوق و 
رفاه کارگران بررسی کنم. آن گونه که اشاره شد مالکیت نشئت 
گرفته از حسی درونی است که ریشه های عمیق بیولوژیک و 
طبیعی دارد و در طول تطور نظام های اجتماعی متناسب با 
شکل قالبی که از جانب این نظام ها به آن تحمیل شده قواره و 
فرم یافته والبته خود به عنوان مولفه ای مهم و ذاتِی روان بشر 
در ایجاد این نظام ها و شکل دهی به آن ها در برهمکنش همراه 
سایر عوامل و مولفه ها نقش به سزایی داشته است. بنابراین برای 
روایت کردن انواع و اقسام فرم های آزمون شده ی مالکیت باید 
از تاریخ مدد خواهی کنیم و البته هنگام این مهم نباید فراموش 
کنیم که تاریخ به عنوان یک شاخه از علوم انسانی در قیاس با 
علوم تجربی هنوز فاقد روشن بینی و شفافیت کافی بوده و هنوز 
اختالف های صد و هشتاد درجه ای در آن مشهود است که 
برخالف علوم تجربی سنگ محک محکم و مورد وثوق کاملی 
برای حل این اختالفات در بسیاری از مسائل آن وجود ندارد و 
شاید اگر نگوییم سرآمد؛ یقینا تاریخ یکی از سرآمدترین شاخه 
های علوم انسانی در حجم فراوانی این اختالفات عمیق است 
و هرچه تاریخ دوردست تر باشد1 بیشتر مبهم است و مستعد 
برانگیختن شک و تردید. البته این به معنای آن نیست که هر 
تالشی برای بدست دادن تصویری روشن و مملو از واقعیت از 

1- به سبب نابود شدن اسناد گذشته های دور و البته نبود روش نسبتا علمی و بی طرفانه 
تاریخ نگاری معاصر در آن زمانه های سپری شده

برهه های تاریخی بی فایده است و چون تاریخ نگاری تا به امروز 
نتوانسته شک و تردید ها را بر طرف کند پس فروگذاردنی و 
بی ارزش. ما چاره ای جز چنگ فرا زدن به تاریخ نداریم ولی 
همزمان باید متعهد به روحیه شکاک و شاهد محور یک پژوهش 
گر بی طرف باشیم و هر ادعایی که در تاریخ نگاشته شده است 
را به صرف آمدن در فالن سند و یا کتاب نپذیریم. با این اوصاف 
تصویری قابل اطمیناِن صد در صد از نحوه ی اعمال مالکیت در 
جوامع باستانی وجود ندارد؛ اما با مطالعه ی تطبیقی بسیاری 
از اسناد باقی مانده و روایت های گوناگونی که از تاریخ جوامع 
پیشامدرن به ما رسیده و پرداختن به چند و چونشان از حوصله 
ی این متن خارج است؛ می توان دریافت که مالکیت در قالب 
برهه های تاریخِی تمدن پیش از عصر مدرن و دوران صنعتی 
و  های شخصی  تقابل  و  تنازعات  کانون  در  ای  مقوله  معاصر 
گروهی بوده و اغلِب تحوالت و تغییرات ساخت های اجتماعی 
اعمال  به  معطوف  و  مالکیتی  انگیزش  از  برخواسته  قدرت  و 
دیگرگون مالکیت روی داده است. به طوری که طی شورش ها، 
جنگ ها و انقالب های سیاسی جای مالکان قدیمی زمین ها، 
خانه ها، لوازم زندگی و... را گروه جدیدی از مالکان می گرفتند 
وحق اعمال مالکیت بدون این که مورد بازبینی ای ریشه ای که 
اثری ماندگار داشته است قرار بگیرد، از فردی به فردی دیگر یا 
از گروهی به گروه دیگر منتقل می شد. باز هم طبق اکثر شواهد 
و مطالعات تطبیقی تمدن های بشری باستانی و سده های میانه 
با درجاتی از تفاوت مروج و پاسدار شکلی از مالکیت سلسله 
مراتبی خصوصی و همچنین نوعی مالکیت عمومی محدود برای 
عموِم تحت قیومیت قدرت های مشخص بوده اند که در آن ها 
حق مالکیت طبق مکان افراد در نظام سلسله مراتبی گسترده 
مالکیت.  اعمال  به  تر  تر و محق  باالتر مالک  می شد. هرچه 
تاریخ اما تنها روایت گر شقاوت اکثریت رعیت )مردم عادی( 
در گذشته های دور نبوده و باید توجه داشت اگرچه مالکیت در 
کنه حقوقی جوامع پیشا مدرن، حقی منحصر به اشراف و افراد 
باالی سلسله مراتب بوده است؛ اما لوازم سلب تمامیت مالکیت 
از رعیت در اختیار دولت ها یا اشراف قدیمی وجود نداشته و راه 
نافرمانی و فرار مردم از زورگویی باالدست ها در گذشته بازتر بوده 
است. سلب مالکیت کلی از مردم نیازمند وسایلی است که دولت 
تمامیت خواه )توتالیتر( و یا طبقه تمامیت خواهِ مدرن در اختیار 

دارند و در آن روزگاران وجود نداشتند.

پویا اشکانی

دیوار
رفاه کارگران در حرص مالکیت

قسمت  دوم

6



انقالب صنعتی، یک تیغ دو لبه ی متام عیار

گرفتند  نشئت  آن  از  که  ژرفی  تغییرات  و  صنعتی  انقالب 
خوشبختانه مولود عصری هستند که طی آن تاریخ نگاری دچار 
تحولی بنیادین شد و امروزه به تاریخ نگاشته شده این دوران معاصر 
بسیار بیشتر می توان استناد و اطمینان کرد، ابالغ نامحسوس 
نوعی الزام به رعایت بی طرفی برای روایت گر یا پژوهش گر، 
ظهور فناوری های مدرن مستند سازی که امکان تحریف روایات 
را ضعیف تر می ساخت مانند فناوری های عکاسی و فیلم برداری 
و در نهایت گسترده تر شدن دامنه ی کتابت تاریخ در بین توده 
های مردم و در آمدن آن از چنگ انحصار اشراف و درباریان 
از جمله دالیل این موضوع هستند. انقالب صنعتی به سلسله 
رخدادهایی اطالق می شود که طی آن نظام تولید در اروپا به 
عنوان زادگاه انقالب و سپس ایاالت متحده، ژاپن و کم کم سایر 
نقاط جهان از نظام تولید خانگی2 به یک نظام صنعتی سازمان 
یافته، متمرکز و پیچیده تغییر یافت. این تغییر کالن اجتماعی 
معلول اختراعات مهمی بود که در قرن هفدهم بخش عمده ی 
نیروی دخیل در تولید را از نیروی عضله به نیروی ماشین تغییر 
داد و البته کارکرد اجتماعی این تحول بزرگ حاصل برهم کنش 
قوانین دارایی و نظام اقتصادی آن روزگار با نیروی تازه متولد 
شده بود. انقالب صنعتی از نظر تاریخی در برهه ای آغاز شد 
که نظام فئودالِی)ارباب-رعیتی( تولید محو شده بود و انتقادهای 
های  سیاست  از  اسمیت  آدام  چون  اندیشمندانی  ی  کوبنده 
مرکانتلیست ها3 به نوعی تجارت آزاد و نظام تولیدی منجر شده 
بود که از آن به عنوان آزادی مطلق اقتصادی)لسه فر(4 یاد می 
شود. دولت انگلستان که کشور متبوعش به عنوان زادگاه انقالب 
صنعتی شناخته می شود در مجموع با این استدالل کارفرمایان 
که هر گونه پاسخ گویی صاحبان صنایع به نهادهای جامعه مانع 
رقابت آزاد است و رقابت آزاد الزمه ی پیشرفت، همراه شد و به 
این ترتیب دهه های نخستین انقالب صنعتی تبدیل به روزگاری 
شد که اگر دستمزد طبقه ی کارگر خیلی پایین، ساعات کارشان 
خیلی طوالنی و شرایط کارشان خیلی خطرآفرین بود هیچ راه 

2- نظام تولید خانگی به نظام تولید فراورده های صنعتی بوسیله ی کارگران درون خانه هایشان گفته 
می شود، نظامی که پیش از وقوع انقالب صنعتی در جهان وجود داشت. نجارها، ابزارسازان، پارچه باف 
ها و ... در آن نظام کار، تولید خود را معموال درون خانه هایشان انجام می دادند و تولیدات خود را به 

خریداران می فروختند.
3- مرکانتیلیست ها اصطالحا به رهبران اقتصاِد سیاسی اروپا طی قرون شانزدهم و هفدهم گفته می شود 
که به نوعی اقتصاد باور داشتند که طی آن صادرات کشور متبوع خود را باید افزایش دهند، آن ها باور 

داشتند  ثروت هر کشور به قیمت فقر کشور دیگر بیشتر می شود.
4-Laissez-fair    
 دکترین حاکم بر سرمایه داری بازار آزاد است که قائل به هیچ گونه دخالت دولت یا نهادهای جمعی بر بازار 

نبوده و پاسخ گویی صنعت به مطالبات کارگران یا مسائل دیگر را مخل رقابت آزاد  میداند.

قانونی برای تغییر این وضع نداشتند.5 وضع برای دنباله روهای 
بریتانیا در سایر نقاط اروپا و همچنین ایاالت متحده هم به همین 
منوال پیش می رفت به طوری که تاریخ نویس جیمز آکوریک 

در این باره می نویسد:

دیگر  در  بودند  روبرو  آن  با  انگلیسی  کارگران  که  "مشکالتی 
کشورهای اروپایی نیز تکرار می شد. اقتصاد آزاد به هامن شکل که 
برضد کارگران انگلیسی عمل می کرد. بر ضد کارگران قاره نیز بود. 
مثال دولت فرانسه در سال ۱۸30 اتحادیه های کارگری را ممنوع 

کرد."6

لسه فر بیش از هرچیز حق مالکیت فردی را محترم می شمرد 
و به این خاطر مجاری تولید و ابزار هر نوع تولیدی را امالک 
افراد)در واقع بازماندگان ثروت مند نظام های پیشین اقتصادی( 
محسوب می کرد که آن ها آزاداند با آن هر کاری انجام بدهند. 
طبق استدالل آدام اسمیت که پدر معنوی سرمایه داری بازار 
آزاد محسوب می شود، رقابت آزاد شرط خالقیت و پیشرفت 
است. سیاست آزادی مطلق اقتصادی تا مدتی پس از نیمه دوم 
قرن نوزدهم به صورت نظریه مسلط اقتصادی باقی ماند. قوانین 
همبستگی که در سال های 1799 و 1800 تحت فشار کارخانه 
داران در بریتانیا تصویب شد تیر خالصی بر پیکره ی تشکل و 
مطالبه گری کارگران بود. این قوانین هرگونه همبستگی نیروی 
کار را به عنوان نقض مالکیت خصوصی کارفرمایان غیر قانونی 
پناه رها ساخت. بدین  را بی  بریتانیایی  اعالم کرد و کارگران 
ترتیب انقالب صنعتی چهره ای خطرناک از خویش داد، علی 
رغم این که تولید صنعتی متمرکز، اقتصاد جهان را بزرگ کرده 
و امید به زندگی و جمعیت انسانی را افزایش داده بود اما هنوز 
از برخی تبعیض های نهادینه درون تمدن های بشری حفاظت 
و حتی در مواردی آن ها را تشدید می کرد. آینده ی پیشرو 
آبستن تبعیض های گاه مهیب تر نیز بود انقالب صنعتی ابزار 
و زیرساخت هایی فراهم کرد که کارفرمایان را مسلح تر می 
ساخت، خواه طبقه ای از ثروتمندان باشد یا دولتی مدرن برآمده 
از یک انقالب توده ای. لیبرالیسم اقتصادی، سرمایه داری بازار 
آزاد، کاپیتالیسم و یا لسه فر، هر نامی که به دکترین اقتصادی 
حاکم بر نظام تولید اوایل انقالب صنعتی بگذاریم کم کم واکنش 
های  اجتماعی، تالش  های  برانگیخت، جنبش  به خود  را  ها 

5- جیمز آ.کوریک، ترجمه:مهدی حقیقت خواه، انقالب صنعتی، انتشارات ققنوس، ص 102
6In- همان، ص112

du
str

ia
l R

ev
ol

ut
io

n
w

w
w.

sta
tic

.g
ui

m
.co

.u
k

7ماهنامه سرند     شماره بیستم و یکم، تیر 1396

جامعه



جامعه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و یکم، تیر 1396

سیاسی و فعالیت های مبارزاتی گسترده ای علیه وجوهی از 
این سیستم که در عمل تبعیض آمیز جلوه می کرد و یا یادگار 
نظام های سلسله مراتبی پیشامدرن بود، آغاز شد که در سطوح 
مختلف حق مالکیت فردِی تقدیس شده در بطن آن را به زیر 
پرسش هایی بنیادین می برد. این تالش ها بین دانشمندان 
علوم اجتماعی و فیلسوفان سیاسی در مجموعه ای دسته بندی 
می شوند که به نام جنبش جهانی چپ مشهور است. چپ ها 
با تمام گوناگونی و اختالفات بعضا عمیقی که درون طیف خود 
دارند با این آرمان مشترک سیاسی- اجتماعی شناخته می شوند 
که خواهان کم شدن شکاف طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی، 
مبارزه با خصوصی سازی سیستم بهداشت و پزشکی و جلوگیری 
از اعمال مالکیت خصوصی به فضاهای عمومی، مجاری تولید و 
میراث طبیعی و فرهنگی اقصی نقاط کره زمین هستند. انتقاد 
چپ ها از سیستم آزادی مطلق اقتصادی با این واقعیت تاریخی 
گره خرده بود که مالکیت فردی ثروت و سرمایه در عمل بیش از 
آن که طبق ادعای اسمیت و سایر لیبرال های اقتصادی حاصل 
خالقیت آزادانه ی افراد و تالش های آزادانه ی آن ها برای کسب 
و کار در یک فضای رقابتی صرف باشد، یادگار نظام های مالکیتی 
گذشته است و مجموعه ای در هم پیچیده از عوامل گوناگون 
شامل خاستگاه طبقاتی، جغرافیایی و انواع گوناگون جبرهای 
روانشناختی و تربیتی و فرهنگی در میزان ثروت و سرمایه افراد 
و همچنین توانایی درآمدزایی آن ها تاثیر دارد. کارل مارکس به 
همراه دوست خود فردریش انگلس که پسر صاحب ثروتمند یک 
کارخانه نساجی در آلمان بود در سال 1848م رساله ای به نام 
مانیفست حزب کمونیست منتشر کردند که در پاراگراف سوم 

آن چنین آمده بود:

"جامعه بورژوازی7 کنونی که از فروپاشی جامعه ی فئودالی برون 
آمده، تضاد طبقاتی را از میان نربده بلکه طبقات جدید، رشایط 
جدید ستمگری و اشکال جدید مبارزه را جایگزین آن کرده است."8

مارکس و انگلس که با اشاره به ریشه داشتن جامعه سرمایه داری 
درون نظام فئودالی منشا حق مالکیت فردی که بوسیله لیبرال 
های اقتصادی تقدیس می شد را زیر پرسش گرفتند؛ در این 
تحلیِل خاستگاه طبقاتی سرمایه داراِن جامعه مدرن تنها نبوده 
و نیستند. برای مثال تاریخ نگار جیمز.آ کوریک نیز در تحلیل 

7- بورژوازی به طبقه سرمایه دار و به اصطالح صاحبان مجاری تولید گفته می شود و جامعه بورژوازی 
در متون کالسیک مارکسیستی جامعه ای است که تولید در آن مطابق نظام آزادی مطلق اقتصادی برای 

سرمایه دار رخ می دهد. 
8- ترجمه شهاب برهان، منتشر شده در اردیبهشت 93 در فضای اینترنت

انتقاد چپ ها از سیستم آزادی مطلق اقتصادی با این 
واقعیت تاریخی گره خرده بود که مالکیت فردی ثروت 
و رسمایه در عمل بیش از آن که طبق ادعای اسمیت و 
سایر لیربال های اقتصادی حاصل خالقیت آزادانه ی افراد و 
تالش های آزادانه ی آن ها برای کسب و کار در یک فضای 
رقابتی رصف باشد، یادگار نظام های مالکیتی گذشته است 
و مجموعه ای در هم پیچیده از عوامل گوناگون شامل 
انواع گوناگون جربهای  خاستگاه طبقاتی، جغرافیایی و 
روانشناختی و تربیتی و فرهنگی در میزان ثروت و رسمایه 

افراد و همچنین توانایی درآمدزایی آن ها تاثیر دارد. 

8

طبقاتی جامعه صنعتی تازه متولد شده باالترین طبقه آن را که 
سرمایه آن ها مراکز و مجاری تولیدی- صنعتی را اداره می کرد 
و این مراکز جز اموال و دارایی شخصی آن ها محسوب می شدند 
ثروت مندانی می دانست که در واقع در اروپا به معنای اشراف 
باقی مانده از نظام های سلطنتی و فئودالی بودند و در ایاالت 
متحده مالکان کشتزار های وسیع جنوب و خانواده های ثروتمند 
بازرگانان مهاجر به نیوانگلند.1 سایر طبقات مطابق تحلیل اکثر 
تاریخ نویسان شامل طبقه متوسط می شد که زندگی خود را 
از طریق کار یدی تامین نمی کردند و پزشکان، حقوقدان ها، 
معلمان و ... را دربرمی گرفت و در آخر طبقه ی کارگر قرار داشت 
که طبق نظر بیشتر تاریخ نویسان خاستگاه آنان همان پیشه وران 
بیکار شده ی نظام تولید خانگی در نتیجه انقالب صنعتی بود. 
کارگرانی که تولیدات خانگیشان دیگر خریدار نداشت و در جست 
وجوی کار وارد شهرهای صنعتی شده بودند. انقالب صنعتی که 
در بستر نظام تازه متولد شده ی بازار آزاد ایجاد شده بود، تماما 
به یک تیغ دولبه می مانست. از طرفی تولید را آسان کرده بود و 
کیک اقتصاد2 را بزرگتر و از طرفی پتانسیل خطرناکی از کشاکش 
طبقاتی ایجاد کرده بود. بیکاری ناگهانی خیل عظیمی از مردم 
و حفاظت از سیستم های تبعیض آمیز مالکیت بدون توجه به 
منافع صنفی اقشار گوناگون و سالح هایی کشنده تر از همیشه!

9- منطقه ای نسبتا کوچک در شمال شرقی آمریکا که شامل چند ایالت از جمله ماساچوست می شود و 
دارای پیشینه ی غنی تجارت و صنعت است. 

10- تمثیل کیک اقتصاد یک تمثیل محبوب میان اقتصاددانان است. کیک اقتصاد معموال به کل تولید 
ناخالص در یک سطح جغرافیایی معین اطالق می شود. منظور از بزرگ شدن کیک اقتصاد افزایش تولید 

ناخالص است.



تاریخ و اندیشه
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در بخش نخست این ُجستار به این موضوع پرداخته شد که نگره ی »تاریخ به مثابه داستان« چگونه فرض 
عینیت و معصومیت مورخ را با چالش مواجه می کند. تاریخ برای ارائه شدن، نیازمند مبانِی ادبی است 
که بوسیله ی مورخ برگزیده می شود. علی رغم اینکه مورخ سهمی برجسته در بنای تاریخ دارا است، اما 
بنا بر نظریات ساختارمند، فرهنگ و گفتامن های زمینه ی مربوط، سهم عمده تری در بازمنایی تاریخ عهده  
دارند. تاریخ منی تواند جدا از بسرت فکری و گفتامنی خود باشد؛ بلکه بازتابنده ی گفتارهایی است که در 
یک فرهنگ مقبول است. در تاریخ هر ملت یا قوم، به دلیل نارسایی فرهنگ غالب در قبال عموم عنارص و 
نیروها، همواره تکه هایی از تار و پود این عنارص با تبعیض روبرو می گردند. تالش فرهنگ و گفتامن رسمی 
به منظور ایجاد انحصار و تک صدایی، با طرد و در نتیجه فراموشی و نفی دیگر صداها همراه می شود. 
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تاریخ و اندیشه

ماهنامه سرند     شماره بیستم و یکم، تیر 1396

در گفتار اول به چگونگِی سلطه  ی فرهنگ غالب که حواشی 
را نادیده می گیرد و همه را تحت یک قالب مصادره می کند، 
پرداخته شد. در واقع فرهنگ مسلط، خود را در مرکز توجه قرار 
داده و حواشی را غیریت سازی می نماید. در این َمقال به معرفی 
یکی از تئوری های جهان معاصر که خاستگاه آن را می توان در 
اندیشه های کشورهای به اصطالح جهان سوم یافت، پرداخته 
می شود. این نظریه نخستین بار بوسیله ی "ادوارد سعید" و در 

کتاب "شرق شناسی" او عنوان شد.

 

ادوارد سعید و به چالش کشیدن رشق شناسی

ادوارد سعید که به شدت تحت تاثیر "فوکو" بود، به ُصور و 
پیوند دانش/قدرت جهان حاضر توجه داشت و به دنبال آن بود 
تا به تأسی از "دریدا"، مراتب دوگانه های موجود را جابجا کند؛ 
دوگانه هایی که موجب برتری جهان غرب بر جهان شرق در عصر 
کنونی می شد. او از طریق نمایش گفتمان شرق شناسی1، فرآیند 
تولید دانِش هم پیوند با قدرت استعمارگر را به چالش کشید. در 
واقع او معتقد بود که فرآیند شناسایی شرق، بخشی از پروژه ی 
تسلط بر آن بود. شیوه ای که به مدد برتری غرب بر شرق، به 
می گرفت.  غرب صورت  بوسیله ی  شرق  بازتولید  و  شناخت 
سعید نشان می دهد که آنچه در غرب به عنوان "شرق" ارائه 
و توزیع می شود، وجود خارجی ندارد و ناشی از یک جغرافیای 
تخیلی و تمایزآمیز مابین غرب و شرق است. مبنای شناخت شرق 
بوسیله ی غربیان، قطب بندی جغرافیایی است که جهان را به دو 
بخش نامساوی تقسیم می کند، که سهم اعظم آن مشرق زمین 
1-Orientalism 

نامیده شده و سهم دیگر آن را "ما"ی غرب شکل می دهد. او 
چگونگی ساخِت شرق بوسیله ذهنیات و مشاهدات غربیان را 
نشان می دهد و در نهایت اعالم می کند که "شرق" تولید غربیان، 
تنها یک برساخته ی جعلی است. نگاه شرق شناسانه ی غربیان 
در واقع بیان نوعی برتری غرب بر شرق است که به آن ها اجازه 
می دهد تا به شرقی که خود ساخته اند حکومت کنند. خالصه 
کالم آنکه شرق شناسی عبارت از نوعی سبک غربی در رابطه با 
ایجاد سلطه، تجدید ساختار، دانش آمریت و اقتدار بر شرق است.

هویت خواهی؛ آغاز نربد با امپریالیسم

با اتمام جنگ جهانی دوم و نبرد الجزایر به مرور موج بیداری 
و استقالل کشورهای تحت استعمار نسبت به هژمونی فرهنگ 
امپریالیستی حاکم آغاز شد و زمینه های توجه به فرهنگ بومی 
پدیدار گشت. کشورهای تحت استعماری همچون هند، نیجریه، 
سنگال و ... پس از استقالل به مبارزه با محور امپریالیسم فرهنگی 
دهه ی  در  گرایش  این  پرداختند.  هنری  و  ادبی  آثار  خلق  و 
1980 سبب پیدایش رویکرد جدیدی تحت عنوان "مطالعات 
پسااستعماری" گشت. اساساً این مطالعات بر محور تقابل های 
دوگانه ی شرق/غرب، خود/دیگری، تمایز و هویت استوار است. 
زبانشناسی،  روانکاوی،  فلسفه،  حوزه ی  در  "دیگری"،  مفهوم 
اخالق و ... امروزه کاربرد فراوان یافته است. در پایین ترین سطح، 
این مفهوم به دوقطبیت دو فرد یا دو چیز اشاره دارد که یک 
طیف آن متفاوت بوده و به مثابه "ناخود" یا "غیر" تلقی و تعریف 
می شود. انگاره ی دیگری در مطالعات پسااستعماری به فرآیندی 
گفته می شود که گفتمان امپریالیستی از طریق آن دیگری هایش 
را خلق می کند. در واقع مرکز ثقل یا نقطه ی اتکای گفتمان ها 
برای تصاحب قدرت، در نهادها و صورت بندی های معرفت تولید 
 می شود. اگر در نظر بگیریم که قدرت اقتصادی و به تبع آن 
پیشرفت های سرزمینی به عنوان یکی از مهم ترین مالک های 
تعیین پایگان در جهان کاربرد دارد، در آن صورت دست برتر 
را صاحبان ثروت خواهند داشت. در واقع این ُعرفی است که 
از سوی نهادهای قدرت تعریف و حمایت می شود؛ چرا که خود 
این نهادها نیز پیرو و دست پرورده ی همین عرف  و صورت بندی 
دانش اند. نخستین کسی که مقوله ی خود/دیگری را در اندیشه ی 
پسااستعماری مطرح کرد فرانتس فانون بود. او با بررسی این 
مفهوم در بین سیاه پوستان از او به عنوان دیگری ای یاد می کند 

معین کمالی راد

بازخوانی تاریخ فراموش شدگان

غرب و دیگری؛ پیرامون رشق شناسی
قسمت  دوم
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سیاهان  که  چرا  بگیرد؛  عهده  بر  را  خود  نقش  نمی تواند  که 
سراپا مقایسه اند. سیاهان هر بار که به دیگری برخورد می کنند، 
گرفتار قیاس های ارزشی مابین خود و دیگری می شوند و از این 
رو تابع هویت دیگری هستند.  گایاتری چاکراورتی اسپیواک 
دیگر نظریه پرداز این اندیشه، با زیر سوال بردن مجامع علمی و 
آکادمیک، این پرسش را در مقاله ای مطرح می کند که "آیا فرد 
مغلوب و فرودست می تواند سخن بگوید؟" از نظر او فرودستان 
کسانی هستند که تا کنون خاموش مانده اند و دیگران درباره ی 
آن ها نوشته اند. در واقع اسپیواک با طرح این پرسش، انحصار 
علم و لوازم آن یعنی نگارش را به چالش می کشد. او که تحت 
تاثیر شالوده شکنی دریدا قرار دارد، به دنبال آن است تا با نقد 
مرکزهای موجود، حواشی را به مرکز هدایت کند. در واقع نظر 
او تحت تاثیر روانکاوان نیز قرار دارد، و معتقد است که مرکز 
و حاشیه و هویت های برآمده از این دوگانه، اساساً بی ثبات و 

خیالی اند.

بازنگری در خویشنت
امروزه با گسترش نشانه های اسالم رادیکال )افراطی( و تروریسم 
دینی، عالقه و گرایش به شناخت اسالم و آگاهی از زمینه های 
تکوین این تفکر افزایش یافته است که در این میان بیشترین 
پژوهش ها را غربیان در این باب ترتیب داده اند. از طرف دیگر 
گسترش خشونت در ناحیه ی خاورمیانه و تمایل اتباع کشورهای 
افکاری است که بر نقاط  جنگ زده به مهاجرت، سبب ترویج 
فصل و تمایز مهاجرین و اتباع کشورهای مقصد انگشت گذارده 
می شود. مسئله ای که تا مدت های مدید در سال های گذشته و 
در آمریکا، درباره ی رنگین پوستان اعمال می شد. از سوی دیگر در 
ایران کنونی نیز این نگاه نسبت به افغان ها همچنان غلبه دارد. اما 
نکته ای که محققان مطالعات پسااستعماری یادآوری می کنند، به 
هویت مرتبط است. آن ها معتقدند که هویت استعمارگر و هویت 
فرد تحت استعمار در تقابل یکدیگر شکل می گیرد. آن ها با گرایش 
به رویکردهای روانکاوانه در باب هویت به آینگی دیگری اشاره 
می کنند. در واقع نه تنها استعمارزده خود را با استعمارگر )دیگری 
بزرگ( قیاس می کند، بلکه استعمارگر نیز به منظور حفظ فاصله و 
وجوه تمایز خود به دیگری کوچک )استعمارزده( نظر دارد. شوق 
جوامع غربی به شناخت و در اختیار داشتن رسانه های قدرتمند، 
سبب شده که شرق همچنان به عنوان موضوع مورد عالقه ی 
آن ها مخاطب  پذیر باشد. برخی از جوانب فرهنگ های بومی و 

سنتی اگرچه با ِخرد ُمدرن در ستیزاند، اما بخشی از سنت های 
مردمی را نشان می دهد که همچنان به الگوهای خود پایبندند. 
جوامع غربی در تالش به منظور یکسا ن سازی فرهنگی، تاریخ را 
تنها به عنوان یک ُکل در نظر می گیرند و به خرده فرهنگ های 
جوامع فرودست به عنوان شگفتی می نگرند و به بازتولید نگاه 
غالب شناخت گرایانه ی خود می پردازند. حرکت بر خالف سیل 
فرهنگ امپریالیستی اگرچه با تلفاتی همراه است، اما لزوم توجه 
به قدرت های موجود را یادآوری می کند. بسیار اتفاق افتاده که 
فرهنگ های مقاوم در برابر این سیل، به دلیل جبهه گیری های 
تالفی جویانه علیه نظام های قدرت، خود به نهادهای سرکوب گر 
و خشونت گرا در برابر مردم خود بدل شده اند. امروزه باتوجه به 
شدت گرفتن اندیشه ی لیبرالیستی و منطق بازار آزاد، اغلب این 
نگاه غلبه یافته است که رها کردن خود در برابر این سیل، به 
نوعی بر تمدن و فرهنگ صحه می گذارد؛ اما این نکته همواره 
فراموش می شود که هویت ها پیوسته به حافظه ی تاریخی خود 
وابسته اند. هویت بدون رسوبات و ذخایر گذشته و پرسش"من 
کیستم؟" هرگز شکل نمی گیرد؛ ما برای تعیین جایگاه خود نیاز 
به ارائه ی شواهدی مبنی بر کیفیت وجودی ماسبق خود داریم، 
تا بر مبنای آن رفتار کنیم. به همین منظور بازشناسی گذشته و 
شناخت دقیق خرد مدرن و ملزومات آن در تالقی و شکاف های 
موجود در این جوامع )جهان سوم( از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. در برابر دو نگاه افراطی و تفریطِی طرد غرب و حّل در 
آن، می توان از نوع دیگری نیز سخن گفت. ظاهر دلُربای غرب 
همچون هر پدیده ی دیگری بر یک بطن و محتوا استوار است. 
مبنای فکری ای که غرب را بدل به "غرب" کرد. این مبنا که اغلب 
در زیر لوای پرطمطراق جهانی شدن گم می شود، اما مهم ترین 
شالوده ی غرب است. از این رو تن دادن به ظواهر غربی دلیلی بر 
تمدن و فرهنگ نخواهد بود؛ بلکه با شناخت مبانی فکری غرب 
به عنوان قدرت غالِب فکری امکان رسیدن به افق جدید هموار 
می شود. قدرت ها اگرچه ما را با خود همپوشانی می کنند، اما 
آگاهی از شرایط تحت امر آن ها نقطه ی رهایی بخش ما را فراهم 
می آورد. نه طرد غرب و نه هم آغوشی با آن به رهایش ما منجر 
نمی شود، بلکه دوباره نگریستن به قدرتی که در آن واقع شده ایم، 

ضروری است. 

تاریخ و اندیشه
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هر متدنی را باید با نوع رابطه و روشی که در مورد اقلیت ها به کار می برد داوری کرد

مهامتا گاندی

محمدرضا خوبروی پاک در کتاب اقلیت ها با گزیده گویی به اهم مطالب پیرامون مفهوم، چیستی، وضعیت 

و اهمیت حامیت از اقلیت ها پرداخته است . کتاب در شش فصل به رشته ی تحریر درآمده و در هر 

فصل تالش شده تا به بخشی از مسئله اقلیت ها اشاره شود. در فصل نخست کتاب پیشینه تاریخی از نظر 

مخاطب می گذرد. در فصل دوم نویسنده با طبقه بندی اقلیت ها می پردازد. در فصل سوم مطالبات اقلیت 

ها بررسی و در فصل چهار تعریفی از اقلیت ارایه می شود. خوبروی پاک فصل پنجم را به مصادیق ظلم به 

اقلیت ها اختصاص داده و کتاب در فصل ششم و بیان کنش جهانی در حامیت از اقلیت ها خامته می یابد. 

کتاب در 242 صفحه و بوسیله ی انتشارات شیرازه به چاپ رسیده است.



»منی خواهم بیندیشم… می اندیشم که منی خواهم بیندیشم. نباید 
بیندیشم که منی خواهم بیندیشم. زیرا این همچنان یک اندیشه است. 

آیا هرگز پایانی بر آن نیست؟«
   سارتر، ژان پل. تهوع. ترجمه ی امیر جالل الدین اعلم. تهران: نیلوفر، ۱3۸3، ص 20۱

فرهنگ و هنر
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عقیده ی رایج این است که هر آنچه را میان تعداد زیادی از 
آدمیان مشترک می بینید، به حساب غریزه ی تغییرناپذیر او 
بگذارید و اسمی هم رویش. می توان گفت آدمی همیشه گرایش 
به این دارد که ساده ترین راه را برای رسیدن به مقصد خود 
انتخاب کند. مگر اینکه دلیل بهتری برای انتخاب راه دشوارتر 
داشته باشد. می شود این را هم به حساب غریزه ی انسانی 
گذاشت و تبدیلش کرد به یک عقیده ی رایج، اما موجود انسانی 
واقعا دوست دارد که بفهمد و از کسانی که می فهمند- اگر 
حسادت را کنار بگذاریم- خوشش می آید. اینکه می گویم راه 
ساده تر و سهل الوصول تر همواره دلخواه این موجود انسانی 
بوده است نه فقط برای ما به ازای بیرونی آن یعنی مثال راه 
رسیدن از یک شهر به شهر دیگر یا پیدا کردن راه حل برای 
یک مسئله ی پیش پا افتاده در خانه، که در اندیشه و ذهن او 
هم الگویی دارد. البته شاید کار کشیدن و قوی تر کردن سلول 
های خاکستری مغز به اندازه ی کار کشیدن از عضالت دوسر و 
سه سر بازو و سینه و ران کار جذابی نباشد و به چشم نیاید، به 
هر حال آدمی خوشبخت است که همیشه در ذهنش راه ساده 
تری برای فکر کردن به موضوعات مختلف دارد و مجبور نیست 
به غریزه، فکر کند. گاه مسیر درک درست یک اندیشه ی آماده، 
مسیر هضم یک خوراک فکری )همچون اندیشه ی ثبت شده 
در برگ های یک کتاب( سخت تر از آنی است که به نظر می 
رسد و نگاه ایرانی عامه به غرب هم همچون چیزی است: غول 
بی شاخ و دمی که جز تار و مار کردن توانایی اندیشیدن حاصلی 
در بر ندارد. لقمه ای بسیار بزرگ تر از دهان آن شرقی نحیف که 
بتواند آن را هضم کند. این موضوع و این درک مغشوش، با تولید 
فضاهای فکری تازه در غرب و صادرشدن آن ها از طریق ترجمه 

ی کتاب و مقاالت و برداشت خاص خیل خوانندگان و پیروان 
مکاتب فکری غربی از این اندیشه ها، هنوز هم تازگی خود را 
حفظ کرده است. شیفتگی، مهمترین ویژگی آدمی در حالت از 
خودبیگانگی )Alienation( است. و بسیاری از اندیشه هایی 
که می پنداریم پوشالی اند و مغزشان پوک است در حقیقت از 
روده ی کسانی تراوش می شود که مرحله ی شیفتگی در برابر 
"کاال"ی صادراتی خوش طعم و گران قیمت غربی را پشت سر 

نگذاشته اند.

مصطفی رحیمی و افیون روشنفکران

فضای رایج اندیشه در زمانه ی امروز، عموما بدون هیچ افق 
روشن یا کورسوی امیدی مشخص می شود. سیاست ورزی به 
چیزی خنده دار تبدیل شده است و تالش برای خوشبختی 
جمعی مفهومی است گمشده و با توجه به اینکه خوشبختانه 
ما در مملکت خودمان از هر چیزی حتی اندیشه، دست چندم 
ترین آن را وارد می کنیم، هر آن تباهی ای که تمدن غرب در 
طول سال های تخریب و طغیان قرن 20 تجربه کرد به عنوان 
فلسفه ی زندگی، فلسفه ای که دور بن بست سرنوشت می 
چرخید و آن را شرح می داد، جذب کردیم. امروز از فرهنگ و 
از هنر انتظار پیشروی در عرصه ی اجتماعی نیست و رویه ی 
سترون سازی فرهنگی موجب آن شده تا هر چه بیشتر به سوی 
ارزش گذاری بر مبنای سودآوری، تجارت و آزادی مصرف روی 
بیاوریم. یاس فلسفی از دیرباز در فضای فکری ما حضور داشته، 
دست کم از زمانی که اندیشه های مدرن وارد مملکت شدند. 
مصطفی رحیمی متفکر و مترجم معاصر در مقاله ای با عنوان 
یاس فلسفی که در دهه ی 40 چاپ شد، عقاید هواداران این 

بینش را این چنین بر می شمرد: 

»یک آنکه برش از درون دچار نیروهای ناهمساز است که کار او را 
به گناه و تباهی می کشاند... دو آنکه اجتامع برشی و تضادهای 
آن چنان است که هر گونه کوشش و تالش را بیهوده می سازد. 
عمل با اندیشه در تضاد دائم است و همواره با بن بست مواجه 
می شود... سه آنکه فلسفه های کهن رشقی چون عرفان ایرانی و 
هندی کامبیش به همین نتیجه می رسند... چهار آنکه نظریه های 
علمی مثل نسبیت اینیشتین که اساس علوم را متحول کرده برای 

علوم اجتامعی نیز قاطعیتی باقی نگذاشته و هر یقینی را مبدل

امید سلطانی
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سیاه منایی متفکرانه

درباره ی یاس فلسفی با تکیه بر آرای مصطفی رحیمی



به شک کرده است... پنج آنکه فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه 
هرگونه امیدی را به بهبود رسنوشت برش بصورت فلسفی رد کرده 
اند... شش آنکه آثار نویسندگان و هرنمندان بزرگ جز تلقین یاس 
و ناامیدی نیست و هفت آنکه مکتب های مدعی خوش بینی 
کم و بیش دکانی بوده اند که دیر یا زود پرده ی تزویر از آن 

برافتاده و رسانجام چهره ی حقیقت آشکار شده است. «۱ 

چنین افیونی مسلما نخستین جامعه ی هدفش روشنفکران 
هستند. رحیمی می گوید که روشنفکران در صورت پذیرش 
این بینش باید یکی از این سه را را انتخاب کنند: یا برای اقناع 
هوس های خود در داخل و خارج تکیه گاهی بجویند، کسب 
شهرت و توفیقی کنند و احیانا به آب و نانی برسند و بلندی و 
عظمت خود را به رخ این و آن بکشند، یا اینکه جای خالی هر 
خصلت بشری را در ضمیر خود با پول پر کنند... و اگر هیچ یک 
از این وسایل فراهم نشد اعصاب خودرا با مخدری بفرسایند و 

چون بوم و بوتیمار نوحه ی غم سر دهند.2

1- یاس فلسفی )مجموعه مقاله(، مصطفی رحیمی، انتشارات نیل، چاپ سوم فروردین 1350، ص10 
و 11

2- همان، ص11

از سارتر و مصایب اگزیستانسیالیسم

یکی از نکات مهمی که مترجم کتاب اگزیستانسیالیسم3 و اصالت 
بشر درباره ی برداشت های نادرست و دلبخواهی از پوسته ی این 
فلسفه توضیح می دهد، این است که خواننده ی ساده لوح در مقابل 
آثاری چون طاعون، سیزیف، خشم و هیاهو، قصر، محاکمه و دیگر 
آثار ادبی مشهور نسبت داده شده به این جریان فکری، همواره با 
موضعی منفعالنه درگیر است و به علت قدرتمندی این نوشته ها 
در نمایش وضع اسفبار انسان و سرگیجه و بی هویتی عمومی بشر، 
مخاطب بالفاصله خلع سالح شده و درها را از هر سو بسته می 
بیند. به عبارت دیگر حرف رحیمی ]و همینطور حرف سارتر[ این 
است که چنین آثار ادبی ای دست مخاطب را گرفته و تا جایی از 
مسیر می برند اما به مقصد مورد نظر نمی رسانند، چرا که ماهیت 
این بینش چنین اقتضا می کند: به جای دادن راه حل و موعظه ی 
اخالقی تمرکز بر نمایش و توصیف زمختی ها و دور باطل زندگی 
کنونی بشر است به امید آنکه این نمایش جرقه ای در ذهن آدمی 
ایجاد کرده و پایه های تحرکات جدیدی را به سوی زندگی بهتر 

3- فلسفه ای که با آثار متفکرانی چون کیرکگور، مارسل و هایدگر شناخته می شود و می توان آن را نوعی 
بینش به جهان پیرامون خواند. پس از جنگ جهانی دوم نوعی از اگزیستانسیالیسم نوین به وسیله ی سارتر 
بنا نهاده شد که عقیده به اصالت انسان، آزادی انتخاب، تصادفی و بی هدف بودن هستی از ارکان اصلی آن 

هستند.

فرهنگ و هنر
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»یک آنکه برش از درون دچار نیروهای ناهمساز است که 
کار او را به گناه و تباهی می کشاند... دو آنکه اجتامع 
برشی و تضادهای آن چنان است که هر گونه کوشش و 
تالش را بیهوده می سازد. عمل با اندیشه در تضاد دائم 
است و همواره با بن بست مواجه می شود... سه آنکه 
فلسفه های کهن رشقی چون عرفان ایرانی و هندی کامبیش 
به همین نتیجه می رسند... چهار آنکه نظریه های علمی 
مثل نسبیت اینیشتین که اساس علوم را متحول کرده برای 
علوم اجتامعی نیز قاطعیتی باقی نگذاشته و هر یقینی 
را مبدل به شک کرده است... پنج آنکه فیلسوفانی چون 
شوپنهاور و نیچه هرگونه امیدی را به بهبود رسنوشت برش 
بصورت فلسفی رد کرده اند... شش آنکه آثار نویسندگان و 
هرنمندان بزرگ جز تلقین یاس و ناامیدی نیست و هفت 
آنکه مکتب های مدعی خوش بینی کم و بیش دکانی بوده 
اند که دیر یا زود پرده ی تزویر از آن برافتاده و رسانجام 

چهره ی حقیقت آشکار شده است. «
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فراهم سازد. نه اینکه مرگ و مرگ اندیشی را ترویج دهد. مدت 
ها است نام فیلسوفان و نویسندگانی چون نیچه و سارتر و کامو 
و کافکا در مملکت ما با پوچ گرایی و نیهیلیسم گره خورده است. 
طرفه آنکه برای مثال در فلسفه ی نیچه یکی از هدف های اصلی 
حمله و تخریب، نیهیلیسم و مرگ اندیشی ای است که بوسیله 
ی اخالق مسیحی رواج داده می شود. ذهن سطحی نگر و راحت 
طلب اشتباهش در این است که طرح مسئله ی یک اندیشه را 
در عوض غایت و سرانجام آن می بیند و اختیار انسان در بدست 
گرفتن سرنوشت خود را )که وجه تسمیه ی نامگذاری جریان 
اگزیستانسیالیسم یعنی تقدم وجود انسان بر ماهیت خودساخته 
ی اوست( به هیچ می انگارد. و بنابراین از این خوان نعمت هر 
آنچه مورد لعن و نفرین قرار گرفته بر می دارد و تازه به داشتن 
آن هم می بالد. رحیمی در مقاله ای دیگر مشخصا درباره ی 

سارتر و سوتفاهم هایی که متوجه تفکر 
اوست می نویسد: سارتر معتقد است 
تغییر جهان  ادبیات  و  هنر  که هدف 
و  تغییر کند  باید  آنچه  است و چون 
دگرگون شود جز پلیدی ها نیست پس 
چیزی که هنرمند باید نشان دهد بدی 
و پلیدی است: نشان دادن به منظور 
دگرگون کردن... سارتر معتقد است که 
اگر ادبیات جز این باشد ذهن خواننده 

تنبل و فلج می شود و نتیجه می گیرد که بسیار خب، جهان 
خود به خود یا به وسیله ی قهرمانان درست می شود. نیازی به 
کوشش من نیست.4 پوچی و بی ثمری عارضه ی زندگی است 
نه در سرشت آن. کلید نقد ادبی سارتر که از فلسفه ی او ناشی 
می شود جز این نیست که بدی ها را هر چه نمایان تر باید نشان 
داد تا دگرگون شوند.5 بله، نه تنها سارتر که تقریبا تمام کسانی 
که به نوعی از فلسفه ی ادبی او و جهان کافکا تاثیر گرفته اند به 
نوعی در آنچه نمایش می دهند جای هیچ امیدی به آینده ی 
بشر باقی نمی گذارند: در این نمایش تمامی درها گویی بسته 
است. اما چرا؟ رحیمی اینگونه می اندیشد که سارتر در جهان 
فلسفه و ادب با "امید" در افتاده است تا حس مسئولیت و آگاهی 
را در بشر بیدار کند... نویسندگان خوش بین، خواننده را به چه 
چیز امیدوار می کنند؟ امید به اینکه جهانیان آسوده بخوابند، به 
این دلخوشی که نظم فلک همیشه به کام نیکان می گردد. این 
امید نیست، دروغ است زیرا فلک همانگونه می گردد که آدمیان 

4- یاس فلسفی )مجموعه مقاله(، مصطفی رحیمی، انتشارات نیل، چاپ سوم فروردین 1350، ص40
5- همان ص57

حرکتش می دهند.6 در برابر این اعتراض که چرا تمام کوشش 
های اگزیستانسیالیسم در کاوش بدی ها به کار می افتد سارتر 
می پرسد که: در اجتماع بدی وجود دارد یا نه؟ اگر هست باید با 
نهایت وضوح نشان داده شود. پنهان کردن بدی تزویر و خیانت 
است و این کار به همان اندازه ناپسند است که پزشکی میکروب 

را در بدن بیمار پنهان کند یا وجود آن را به روی خود نیاورد."7

وقتی همه چیز بی ارزش می شود

موضوع تنها این نیست که با تمام توان از آنچه می اندیشیم درست 
است دفاع کنیم، بلکه بینش ما باید در تماس مستقیم با تاریخ و 
همینطور آینده ی بینش های موجود در فرهنگمان باشد. سترون 
سازی فرهنگی از فردیت سازی و اولویت بخشیدن به هر آنچه 
انسان لذت بخش می یابد آغاز می شود: 
هر کاری دوست داری بکن، هر ایده ای 
که می خواهی داشته باش، اما حواست 
باشد که خط قرمزهای ما را پشت سر 
نگذاری و وارد حریم ما نشوی. متولیان 
فرهنگ اینگونه دستور می دهند و بدین 
ترتیب هر سازمان یابی جمعی به علت 
پتانسیل های موجود برای وارد شدن 
در حریم متولیان ذاتا خطرناک است و 
تحمل نمی شود. بنابراین انسانی که در برابر خود تمام راه ها را 
بسته می بیند، در دام همین سترون سازی فرهنگی افتاده است. 
نیهیلیسم تنها این نیست که در دل فاجعه و فقدان ارزشی برای 
دست یازیدن بیندیشی: همه چیز بی معنی است! بلکه می توان 
در دریایی از ارزش های ساخته شده بوسیله ی یک طبقه ی 
ممتاز، یک الیت سیاسی خاص غرق بود و کیلومترها از فاجعه 
دور بود8، اما باز هم با تنش های نیهیلیستی دست و پنجه نرم 
کرد. روش اگزیستانسیالیستی تنها یکی از روش های موجود 
برای برونرفت از چنین شرایطی است و رحیمی نیز با آسیب 
شناسی به جای خود در سلسله مقاالت مربوط به یاس فلسفی راه 

را در وهله ی نخست در درک درست این روش می داند.

6- همان ص 57
7- همان ص60

8- این فکر هم البته اشتباه و جزئی از تاثیرات رسانه ها در ساخت واقعیت پیرامون انسان امروز و نحوه 
ی کنش او است. فاجعه در همین نزدیکی است، در سوریه، در عراق، در یمن، در کنگو. و وظیفه ی 

رسانه با تاکید بر زندگی فردی آرام کردن ما و قرص کردن دل هامان است. 

ماهنامه سرند     شماره بیستم و یکم، تیر 1396

کردن...  دگرگون  منظور  به  دادن  نشان 
سارتر معتقد است که اگر ادبیات جز این 
باشد ذهن خواننده تنبل و فلج می شود و 
نتیجه می گیرد که بسیار خب، جهان خود 
به خود یا به وسیله ی قهرمانان درست 

می شود. نیازی به کوشش من نیست.
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ماهنامه سرند     شماره بیستم و یکم، تیر 1396

بیش از فکر کردن به علت وقوع طالق باید فهمید که آیا 
این ازدواج بر اساس مبانی مادی، سودجویانه و ظاهری 
بوده است یا خیر؟ زمانی که زندگی شکل ظاهر و منادین 
خود را در قالب مراسم عروسی و نشست و برخاست های 
اولیه، طی کرد و شکل جدی آن آغاز شد، اختالف نظر، 
سلیقه و افق ها د را نشان می دهد و می تواند زودتر از 
سال و حتی در ماه های اول زندگی منجر به طالق شود. 

 
صفائی راد، سوری، وارسته فر، افسانه. رابطه بین تعارض هاي زناشویي با طالق عاطفي 

زنان مراجعه کننده به دادگاه هاي شرق تهران سال 1390

پژوهش اجتماعی:  پاییز 1392، دوره 6،  شماره  20 ; از صفحه 85 تا صفحه 106.
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آشنایان بیگانه

بررسی طالق عاطفی
 با نگاهی به داستان کوتاه ایستگاه اثر طاهره علوی

گاهی در مسیر زندگی، دو تن به منظور پیوند عاطفی کنار 
هم قرار می گیرند اما در کنار هم بودن را تجربه نمی کنند. 
حضورشان زیر یک سقف، واقعی است ولی حقیقت وجود و 
حضور هم را گم می کنند. چنین تناقضی منجر به ضعف عاطفه 
ی طرفین می شود. ضعفی که اندک اندک در رفتار و رابطه 
اما به هم نگاه  بینند  آشکار می گردد. آن ها یکدیگر را می 
نمی کنند. گفتار و بیان در اختیار دارند اما حرفی برای درمیان 
گذاشتن ندارند. فرصت  گرفتن دستان یکدیگر را دارند اما لزوم و 
خواستی برای انجام این کار نمی بینند. در نتیجه آنچه در زندگی 
آنان رخ داده و مابینشان شکل می گیرد، طالق عاطفی است. 
بازتاب این امر به طور صریح و مستدل، ممکن است به اندازه ی 
بیان هنری ماجرا، اثر بخش نباشد. از این رو در یادداشت حاضر 
به واکاوی داستانی کوتاه و هوشمندانه با موضوع طالق عاطفی 
می پردازیم و نمود سمبلیک این موضوع را به زبان داستان 

بررسی می کنیم.  
 

ایستگاه، روایت بیگانگی

» هوا تاریک بود. شوهرم از دور با دست اشاره می کرد که بیا. 
ساک را برداشتم و به طرفش دویدم«1 

ایستگاه، داستان کوتاهی است از طاهره علوی که گمگشتگی 
زن و شوهری را روایت می کند. آن دو سوار قطار می شوند و 
پس از گذراندن شب در یک کوپه، صبح هنگام یکدیگر را گم 
می کنند. زن همسر خود را می بیند و به جا نمی آورد و در تمام 
طول داستان به دنبال شوهر خویش می گردد و مرد در انتظار 
بازگشت همسرش این سو و آن سو را نگاه می کند و با اینکه 
زن را می بیند، از تشخیص او عاجز است. داستان در شب آغاز 

1 - علوی؛ طاهره؛ 1381؛ ایستگاه) زن در باد(؛ تهران نشر گیو، صص 7 تا 10

می شود و در روز پایان می یابد. نشانه های تاریکی در سراسر 
داستان موج می زند:

 »هوا تاریک بود... نور چراغ های مسجد و اتاقک سوزن بان، در 
سیاهی شب سوسو می زد... بار دیگر نگاهی به کوپه انداختم. 
چراغش خاموش بود... پرده ها را لب به لب کشیدم... کور مال 

کور مال پتو را پیدا کردم...«.2 

علوی از تاریکی بسیار هوشمندانه سود جسته است. خواننده با 
قرار گرفتن در یک فضای تاریک، به سیاهی و خاموشی روابط 
زن و شوهر پی می برد. عدم شناخت و غریبگی و سردی از 

همان ابتدای داستان آشکار است.
 »شوهرم از دور با دست اشاره کرد که بیا... شوهرم حتی نگاهی 
به من نیانداخت. اوقاتش تلخ بود. چرا؟ منی دانم. شاید از شلوغی 

و فشار جمعیت بود. شاید هم...«3 

راوی حتی دلیل اوقات تلخی شوهرش را نمی تواند به طور 
دقیق بازگو کند. دیالوگی بین آن دو در تمام طول داستان رد و 
بدل نمی شود. آن ها حرفی برای گفتن به هم ندارند و حتی نام 
یکدیگر را بر زبان نمی آورند. این عدم شناخت حاالت و عواطف 
یکدیگر و سردی مشهود میان زوجین، زمینه ی گم شدگی را 
فراهم می آورد و به عجز در تشخیص و شناخت صوری منجر 
می شود. خواننده هنگامی که با سطور گم شدن زن و شوهر 
مواجه می شود، با حس ترس، سرگشتگی و بال تکلیفی راوی، 

حس هم دلی پیدا می کند:
 »شوهرم پتو را به خودش پیچیده بود و خواب هفت پادشاه 
را می دید. رفتم به صورتم آبی بزنم. وقتی برگشتم دیدم لباس 
پوشیده و دارد شیشه ی قطار را با زحمت پایین می کشد. در را 
که بستم، رویش را برگرداند. اما او که شوهر من نبود. دست پاچه 

شدم. فورا عذر خواهی کردم و از کوپه بیرون آمدم«.4

زن و شوهر آن قدر از یکدیگر فاصله گرفته اند که اینک در 
شناخت هم دچار اختالل شده اند. علوی به شیوه ای جذاب 
و خواندنی، از ابتدای داستان بستر را برای ضربه زدن فراهم 
و  دیالوگ  برقرار نشدن  اول شخص،  راوی  انتخاب  می سازد. 
توصیف هوای کثیف کوپه و تاریکی حاکم در آن، ذهن مخاطب 
را برای پذیرش گم شدگی آماده می کند. زن و شوهر در سفر 
همراه یکدیگرند. در یک کوپه می خوابند اما در روشنی روز، 
توان شناخت هم را ندارند. در شلوغی ایستگاه پی یکدیگر می 
گردند اما برای هم به اندازه ی مسافران واقع در ایستگاه، غریبه 

2 - همان، صص 7 و 8
3 - همان، ص 7
4- همان، ص 8
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اند. انتخاب مفهوم سفر و مکان هایی همچون قطار و کوپه و 
ایستگاه، از جمله گزینش های هوشمندانه ای است که علوی 
برای بیان داستان خویش از آن سود می جوید و به روایت، رنگ 
و بوی سمبلیک می بخشد. کوپه ی کثیف و تاریک که زن پرده 
هایش را لب به لب می کشد، نمادی از خانه ی مشترک آن دو 
است. مردی که عاشق خواب است، همچون مرده ای است که 
در زندگی حضور ندارد و همواره خواب را به بیداری ترجیح می 
دهد. همسفر شدن، به گونه ای نماد همسری است که در آن 
فرد، بخشی از طول حیات خویش را با فردی دیگر همراه می 
شود و اما ایستگاه، انتهای راه است. همه چیز در آنجا به واسطه 

ی روشنایی روز، آشکار می شود.
از جمله پدیده های  »داستان به طالق عاطفی می پردازد که 
فرهنگی جامعه ی معارص ماست. زن و شوهر گرچه همچنان به 
زندگی با یکدیگر ادامه می دهند، اما رابطه ی عاطفی عاشقانه ی 
حقیقی با هم ندارند و همچون دو بیگانه فقط در قرابت با هم 

زندگی می کنند«5 

طالق عاطفی

دکتر شیرین احمد نیا، مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و 
سالمت انجمن جامعه شناسی ایران به خبر گزاری میزان در 

تعریف طالق عاطفی می گوید: 
»رشکای زندگی در چهارچوب قواعد رسمی ازدواج و زناشویی به 
زندگی باهم و البته نه الزاما زیر یک سقف، ادامه می دهند اما 
رابطه عاطفی و احساسی و گاه جنسی و عشق و عالقه نسبت 
به یکدیگر را از دست می دهند و در بیشرت موارد بنا به انواع 
دالیل اجتامعی یا اقتصادی، مالحظات فرهنگی، نگرانی نسبت به 
رسنوشت یا آسیب پذیری فرزندان یا ترس و واهمه ای که از رشایط 
تنهایی پس از طالق و انزوا در سال های ساملندی دارند، گسسنت 

پیوند زناشویی شان به شکل رسمی امکان پذیر نیست«.6

نسبت به تعریف فوق، علوی در بستر هنر و ادبیات این پدیده 
ی اجتماعی را به خوبی بازگو می کند و با خالقیتی هنرمندانه، 
طالق عاطفی را در گم شدگی و بیگانگی زن و شوهر به تصویر 
می کشد. زن و شوهری که به سبب جدایی حقیقی، از احساسات، 

5- پاینده؛ حسین؛ 1389؛ داستان کوتاه در ایران ) داستان های مدرن(؛ انتشارات نیلوفر، ص 419
6-  ابعاد طالق عاطفی در کشور ناشناخته است/ برخی گسست های عاطفی با مشاوره قابل رفع است  

www.mizanonline.ir

عواطف و نیت های یکدیگر بی خبرند و آن قدر شکاف بینشان 
عمیق و ژرف شده که حتی از شناخت چهره یکدیگر، درمی 
مانند. همان طور که در داستان آمده، هم راوی و هم شوهر 
به خوبی می دانند شخصی به نام » همسر« در زندگی شان 
وجود دارد اما از ویژگی آن شخص صحبتی به میان نمی آورند. 
بیگانگی مفرطی که مابینشان پیش آمده، حس تشخیصشان را 
مختل کرده و این اختالل برای هر دو اضطراب و سرگشتگی به 

بار آورده است.
»مرد هنوز دم در ایستاده بود و مرتب رسش را به این طرف و آن 
طرف می چرخاند. بعد یک دفعه به طرف من برگشت و گفت: 
ببخشید شام خانم مرا ندیدید؟ تا آمدم جوابش را بدهم، رویش 
را برگرداند. بیچاره نگران زنش بود. من هم نگران شوهرم بودم. 

کجا رفته بود؟«.7

آن ها نگران کسی هستند که نمی دانند کیست و تنها از او 
نقشی به یاد دارند. نقش زن. نقش شوهر! نقش و صفتی که 
جز اضطراب، کالفگی و سردرگمی نتیجه ای برایشان به یادگار 
نگذاشته است. این داستان کوتاه، نمونه ی نمادین برجسته ای 
است که پیامد طالق عاطفی جوامع معاصر را بازتاب داده و 
مخاطب را به تأمل و اندیشیدن در این باره، وا می دارد و قصد 
دارد خواننده در مواجهه با این داستان سمبلیک، به رمز گشایی 
و بررسی نمونه های حقیقی اجتماعی دست یابد. چرا که معزل 
طالق عاطفی، موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار تبعات 

اجتماعی و روانی آن گذشت. 

        

7- علوی؛ طاهره؛ 1381؛ ایستگاه) زن در باد(؛ تهران نشر گیو، ص 9
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طنز

شادی اسکندری
فرمانده انتظامی مازندران از کشف زمین خواری ۱۱8 میلیارد 
ریالی و تحویل هفت هکتار زمین تصرفی به مالکانش در 

یکی از مناطق مسکونی شهرستان ساری خبر داد.

زمین خواری میلیاردی
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کش ف زمین خواری ۱۱۸ میلیاردی در مازندران
www.yjc.ir



پیرمرد: برو سیگار مرا بیار. 
 احمد )احمد احمدپور(: می خوام برم نونوایی

پیرمرد: بهت میگم که برو سیگار مرا بیار
احمد: نون متوم میشه دیر برم

پیرمرد: به تو دستور میدم برو سیگار مرا بیار
 پیرمرد دوم: سیگار اینجا هست.

پیرمرد: قربان سیگار من دارم. برای سیگار مقصد نبود. ما می خوایم بچه تحویل 
اجتامع درست در بیاد. موقعی که من بچه بودم، پدر من هر هفته ای ده شاهی به 
من می داد. هر پونزده روزی هم یه کتکی به من می زد. اگر چنانچه در هفته اون 
ده شاهی قطع می شد، اما در پونزده اون کتک قطع منی شد. برای اینکه من تحویل، 
تحویل اجتامع بیام. شام شاهد بودید که نوه من اینجا آمد، من سه دفعه بهش تکرار 

کردم حرف مرا گوش نداد… من منی خوام اینطور بچه بار بیاد.
پیرمرد دوم: عرض کنم که بچه آمد بی انضباطی نکرد یا کارهای زشتی نکرد. چه باید بکنیم؟! 

پیرمرد: بهانه می گیرم هر پونزده ای، اون کتک رو می زنم!
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و  توامنندسازی  هدف  با  تهران  های  دانشگاه  دانشجویان  کاریابی  و  استخدام  سامانه 
اشتغالزایی برای دانشجویان از یک سال پیش آغاز به فعالیت منوده است. هدف از تاسیس 
این سامانه تسهیل ارتباط دانشجویان با حوزه صنعت و کارآفرینی است. این سامانه در 
بخش آگهی های خود فرصت های شغلی و دعوت نامه های همکاری را از طرف سازمان 
دهد.  می  قرار  مخاطبان  اختیار  در  دولتی  و  کار های خصوصی  و  ها، کسب  ارگان  ها، 
و  تأمین رسمایه  منظور  به  دارد  ها قصد  پروژه  عنوان  تحت  دیگر  بخشی  در  همچنین 
درآمد زایی و همچنین ایجاد بسرتی برای آماده سازی دانشجویان به بازار کار، پروژه های 
صنعتی را به دانشجویان جویای کار معرفی مناید. سامانه استخدام و کاریابی دانشجویان 
دانشگاه های تهران مقوله آموزش را هم در دستور کار خود دارد از این رو آموزش های 
تکمیلی نظیر رفتار سازمانی، رزومه نویسی و... را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

www.jobut.ir
@job_ut
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داستان دلدادگی زال و 
رودابه که با ترکیب شیوه 
های منایش ایرانی اجرا 

می شود

24

منایش زال و رودابه

ویژه بنیاد فردوسی و خیریه سپاس

دوشنبه 2 امرداد ساعت۱9
تهران خ ولی عرص

نبش خ امام خمینی تاترمحراب

درآمد رصف پیشگیری رسطان

خریدبلیت از تیوال

www.tiwall.com/theater/zalorodabe



مهتاب کالیی
دانشجوی گرافیک

کارشناس ارشد معامری.
قبول سفارش در زمینه نقاشی و تصویر سازی

برای کسب اطالعات بیشرت با شامره زیر متاس حاصل فرمایید 

09157733977
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آموزشگاه هرن پروا

آموزش طراحی چهره فیگوراتیو اشیا بی جان

تکنیک های سیاه قلم،  پاستل، مداد رنگی، گواش، رنگ روغن، اکرولیک، میکس مرتیال
آموزش خوشنویسی...

آموزش تاریخ هرن و فلسفه هرن ، آشنایی با سبک های هرنی و هرنمندان، مبانی هرنهای تجسمی...

سفارش تابلوی نقاشی پذیرفته می شود
نشانی: تهران، میدان اختیاریه، اختیاریه شاملی، کوچه یزدانیان یکم، واحد 1

09124211091.
22785275
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