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سخن آغازین

باید پذیرفت که هیچ کشور توسعه یافته ای به یکباره مسیر 
توسعه و دموکراسی را طی نکرده است. نوادگان وایکینگ 
ها امروز یکی از بهترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا را 
ساخته اند نه با حرف و ذکر مصیبت که با عمل و ممارست. 
قوم جنگجو و مبارزه طلب آلمان، برغم حضور در دو جنگ 
جهانی و ویرانی گسترده، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین 
کشورهای دنیا محسوب می شود. اما ما ایرانیان برغم تاریخ 
سه هزار ساله خود هنوز ریشه توسعه نیافتگی خود را در 
این  تاثیر  به  )نویسنده  اعراب و مغوالن می جوییم!  حمله 
حمالت اذعان دارد اما نقد اصلی به رخوت، گوشه نشینی، 

درویش مسلکی و مسئولیت گریزی است(. 
               

ما در بسیاری از حوزه ها در ابتدای راه قرار داریم. اما این 
حقیقت نمی بایست و نباید مایه یاس و سرخوردگی شود 
بلکه باید این تهدید را با برنامه ریزی و پشتکار به فرصتی 
تبدیل کرد. اگر امروز شروع کنیم می توانیم به زعم خود 
و  تحریم  نگران  تا  سازیم  تر  نزدیک  استقالل  به  را  کشور 
عدم ورود کاالهای پزشکی یا مهندسی نباشیم. باید در نظر 
داشت اگر ما ایرانیان فکری به حال شرایط زیست خویش 
نکنیم دیگران چنین خواهند کرد، دیگرانی که طبعا دلسوز 
نیستند.  ما  استقالل کشور  و  انسانی  منابع، کرامت  آینده، 
و  ایستاد  باید  کرد.  خالی  شانه  مسئولیت  بار  زیر  از  نباید 
تجدیدنظر کرد. باید گذشتگان و خودمان را نقد کنیم. باید 
از خود بپرسیم تا کجا می خواهیم نفت بفروشیم و کاال وارد 
کنیم؟ تا کی می خواهیم قرارداد چند میلیارد دالری خرید 
هواپیما منعقد کنیم؟ تا چه زمان گوشی مارک بخریم و از 
آن مذموم تر به داشتن آن افتخار کنیم و به تعبیری مقابل 
دیگران پز! بدهیم؟ تا به کی می خواهیم مشکالت خود را 
مسبب  را  خارجی  و  داخلی  و  بیاندازیم  دیگران  گردن  به 
بدانیم؟ خرده گیری از پدر و مادر و حتی سرزنش ایشان به 
جهت بدنیا آوردن ما تا کجا می تواند ادامه داشته باشد آن 
هم بی آنکه از خود بپرسیم نگرش ما نسبت به گذشتگان 
چقدر تغییر کرده است؟ یا بهتر است از خود بپرسیم چقدر 
یا  تولیدی  کار  به  میزان  چه  داریم؟  تفاوت  گذشتگان  با 
کارآفرینی و نه خدماتی، آشنایی داریم؟ آیا جز این است 
که اکثر تحصیلکردگان جامعه ما به دنبال کار خدماتی و یا 

استخدام در شرکت ها و نهادهای دولتی هستند؟ چه تعداد 
از ما ریسک پذیری داریم؟ جدا از همه این موارد باید به یاد 
داشت که به سخره گرفتن فعالیت دیگران و نه نقد و نشان 
دادن نیک و بد مسئله، یکی از مهم ترین آفات اجتماعی 
ما است که خود تقویت کننده عدم ریسک پذیری و آغاز 
یک کار جدید است )ناگفته پیدا است که هر اقدام جدیدی 
الزاما بهتر نیست( و به تعبیر تداعی کننده خواهی نشوی 
رسوا / هم رنگ جماعت شو! در هر صورت از یک نقطه باید 
آستین ها را باال زد و فعل خواستن را برغم همه مشکالت 

و موانع، صرف کرد. باید: 
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مرداد ماه سال پیش بود که با همفکری و همیاری جمعی 
از دوستان نخستین گام در جهت راه اندازی نشریه سرند 
برداشته شد. ساختن آن هم از صفر، کاری سخت و دشوار 
اما غلبه بر مشکالت از تلخی این سختی می کاهد.  است 
کوتاه سخن آن که گرچه آهسته اما پیوسته، آجر به آجر 
ساختیم و پیش آمدیم و می دانیم که راه بس طوالنی در 
پیش رو داریم. ماهنامه سرند ماحصل تالش جمعی است 
که دل در گرو مسایل اجتماعی دارند. می دانیم و اشراف 
نیست  دلپذیر  چندان  خویشتن  نقد  خاصه  نقد  که  داریم 
بویژه برای ما ایرانیان که اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در 
رفتار و گفتار جایگاه ضعیفی دارد. از طرفی قصد نداریم تا 
ذکر مصیبت کنیم به ترتیبی که موجب خستگی و تکدر 
خاطر مخاطبان گردیم. بلکه با دیدی فراخ تر از تالش، امید 
و چشم انداز هم صحبت کنیم تا نشان دهیم به رغم همه 
مشکالت و سختی ها می توانیم اگر بخواهیم. سیاست ما 
از  یکی  بود.  خواهد  و  بوده، هست  نشریه  بودن  رایگان  بر 
بزرگترین دغدغه های گروه، توسعه ماهنامه است. پرداختن 
از  کارآفرینی  و  اقتصاد  فناوری،  و  دانش  مباحثی چون  به 
موضوعات  دامنه  گسترش  ضمن  تا  است  مهم  این  رئوس 
ببخشیم.  بیشتری  غنای  آن  به  ماهنامه،  در  بررسی  مورد 
بدین ترتیب از نظریه پردازی صرف فاصله خواهیم گرفت و 
به میدان عمل قدم خواهیم گذاشت. از این رو دست همه 
عزیزانی که می توانند ما را در این مسیر همراهی کنند به 

گرمی می فشاریم. 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
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فرد  یک  آیا  است؟!  پیشه  و  شغل  یک  فروشی  تن  آیا 
یک  را  خود  معرفی،  هنگام  به  تواند  می  فروش«  »تن 
از  باید  جنسی  کارگر  یک  آیا  بنامد؟!   »کارگرجنسی« 
چون  مزایایی  و  شهروندی  حقوق  و  اجتماعی  احترام 
بازنشستگی  و  بیکاری  بیمه  درمانی،  بیمه  خدمات 
منحرف  را  فروش  تن  فرد  اساسا  یا  باشد؟  برخوردار 
مجازات  آیا  دانیم؟!  می  شکن  قانون  یا  مجرم  جنسی، 
هایی مانند حد و شالق زدن، سنگسار و اعدام را موثر 
کارتن  زنان  سازی  عقیم  مثل  رویکردهایی  دانیم؟  می 
خواب و یا تشکیل کانون های ازدواج موقت تا چه میزان 
آیا  بگشاید؟!  این کالف سردرگم  از  ای  تواند گره  می 
مرز مشخص و مبرهنی بین تن فروشی و ازدواج موقت 
وجود دارد؟! براستی علت یا علل اصلی گرایش زنان به 
وادی تن فروشی چیست؟! فقر اقتصادی، هیجان و تنوع 
طلبی و شاید هم تاثیر وسایل ارتباط جمعی و فیلم های 
ماهواره ای؟! مردان مقصرند یا زنان؟!  ) البته که زنان!( 

جامعه
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یلدا دنیایی مبرز

را  ها  آن  بخواهیم عامدانه  اگر  نمی روند حتی  یاد  از  ها  خاطره 
به دست فراموشی بسپاریم. کودک، دختری 6 ساله بود. وقتی 
وارد اتاق ساختمان پزشکی قانونی شد موهای تراشیده و چشمان 
از  بود.  عامدانه  تلنگری  ای،  بیننده  هر  برای  و کنجکاوش  زیبا 
با  هم  آن  کودک  این  حضور  چرایی  پیرامون  همراهش  مددکار 
موهای تراشیده سوال پرسیدیم او که با همان چشمان زیبا نظاره 
گر مکالمه ما بود با شتاب وکالم خاص دوران کودکی، پیش از 
مددکار پاسخ گفت :" عمه من این کار رو کرده " غرق در تعجب 
این کودک توسط  آرامی و زیر لب گفت  به  بودیم که مددکار 
یکی از اقوام همسر عمه خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته و 
است.  شده  آورده  قانونی  پزشکی  به  بکارت  پرده  معاینه  برای 
نبود. تجسم  باورکردنی  تلخی شنیده ها و آن چه که می دیدیم 
این کودک  بر  آن چه که  و  تعرض  لحظه  به  نگاهی هولناک  و 

6 ساله گذشته و نگاهی هولناک تر 
اوست،  انتظار  در  که  ای  آینده  به 
سکوتی سهمگین را بر فضا حاکم 
دردمندانه  آن سکوت  از  می کرد. 
و مبهوت کننده بیش از 5 سال می 
گذرد و حاال او باید دختر نوجوانی 
باشد که از ایام کودکی زخم هایی 
عمیق بر پیکر و روح و روان خود به 

یادگار دارد.

فروشی  تن  جنسیت،  از  صرفنظر 
به  ما  آن،  در  که  است  فرآیندی 
ازای دریافت  پول یا کاال، خدمات 
می  ارایه   تن"   " با  مرتبط  جنسی 

یا  پول  با  جنسی  لذت  کسب  شود. 
از  بیشتر  بسیار  فروشان  تن  برای  آن  زشتی  که  است  امری  کاال 

مشتریان است. هر چند که پدیده روسپیگری تنها به زنان منحصر 
تر  ملموس  زنان  در  فروشی  تن  به ظاهر  اما  نمی شود  و محدود 
دلیل  به  است.  کودکان  حتی  و  مردان  از  آشکارتر  غایت  به  و 
ناگفته  زمره  در  همواره  پدیده  این  وار،  موریانه  و  پنهان  زیست 
ها و ناشنیده ها جای دارد. کتمان و انکار این پدیده و معضل 
اجتماعی نه تنها از سوی مسئولین بلکه حتی در بین عامه مردم 
رواج دارد. با وجود آن که این آسیب اجتماعی به غایت آشکار 
را می بینیم، از گسترش آن می نالیم و حتی در پاره ای از موارد 
از وجود آن رنج می بریم اما به شکلی با آن کنار آمده ایم و شاید 
عالوه بر مسئولین، ما هم درصدد انکار آن هستیم. خو گرفتن به 
وضعیت موجود و مسئولیت گریزی خطرناک ترین نتیجه ممکن 
وضع کنونی است. گاه این انکار تا بدان جا پیش رفته که همواره 
تمایل زیادی برای پاالیش و زدودن این واژه حتی از زبان و کالم 
وجود دارد اما با تناقضی آشکار از دیرباز تا کنون از واژه "روسپی" 
به عنوان دشنام و ناسزا با لغاتی بسیار نازیباتر در زندگی روزمره 
استفاده می کنیم!  واژه ای که پیش داوری و قضاوت با آن عجین 
و آمیخته است. البته  شاید دور از ذهن نباشد که استیصال، فقر و 
مشکالت اقتصادی را یکی از مهم ترین علل گرایش زنان به این 
وادی بدانیم، آن هم تنها راه ناگزیر برای امرار معاش که ساختار 
براستی  اما  داده است  قرار  زنان  این  اختیار  اجتماعی موجود در 
ریشه ی روسپی خواهی در مردان را  باید در چه عللی جستجو 
کرد؟! در این نوشتار برآنیم ضمن نگاهی اجمالی به علل و عوامل 
موثر در گرایش زنان به روسپیگری و کاهش سن زنان آسیب دیده، 
به نقش غیر قابل اغماض مشتریان به عنوان گره ای کور، مغفول 

مانده و همچنین عامالن تداوم و گسترش این پدیده بپردازیم.
غیرقانونی  فعایتهای  بازار  کامل  شناخت 
از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی 
ناممکن است. با این وجود در بازار موجود 
معموال زنان، عرضه کننده و مردان، تقاضا 
تقاضا وجود  مادامی که  و  کننده هستند 
دارد عرضه نیز تداوم داشته و حتی رشد 
یابد. تالش برای محدود  فزاینده ای می 
کردن این تقاضا می تواند به کاهش رشد 
چشمگیر عرضه منتج شود. )برای مثال بر 
اساس قوانین کشور سوئد تقاضای رابطه 
می  محسوب  جرم  مردان  برای  جنسی 
شود و نه فروش آن از جانب زنان(.1 آن 
چه امروز بر نگرانی ها افزوده کاهش سن 
به  البته  به وادی تن فروشی است.2  ورود 
دقیقی  آمار  پدیده  این  پنهان  زیست  دلیل 
1- رجوع کنید به سعید مدنی قهفرخی، فریبرز رئیس دانا، پیام روشنفکر، بازار تن فروشی خیابانی زنان 

در کالن شهر تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی
2-  روزنامه شرق، شماره2427 ،28 مهر1394 ، ص16
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روسپیان سودازده سرزمین من!

خو گرفتن به وضعیت موجود و مسئولیت 
گریزی خطرناک ترین نتیجه ممکن وضع 
کنونی است. گاه این انکار تا بدان جا پیش 
رفته که همواره تمایل زیادی برای پاالیش و 
زدودن این واژه حتی از زبان و کالم وجود 
دارد اما با تناقضی آشکار از دیرباز تا کنون 
ناسزا  و  دشنام  عنوان  به  "روسپی"  واژه  از 
روزمره  زندگی  در  نازیباتر  بسیار  لغاتی  با 
استفاده می کنیم!  واژه ای که پیش داوری 

و قضاوت با آن عجین و آمیخته است. 

)قسمت اول(
نگاهی اجمالی به کاهش سن زنان آسیب دیده
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پیرامون سن "شروع" تن فروشی در دسترس نیست. ناگفته پیداست 
انکارناپذیر است و  که پدیده "تن فروشی" یک آسیب اجتماعی 
عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین شرایط محیطی، زیستی و 
خانوادگی در پیدایش و گسترش آن نقش به سزایی دارند. زندگی 
در خانواده های پرجمعیت که پدر و همچنین مادر با فقر، بیکاری، 
اعتیاد، کم سوادی و بی سوادی دست و پنجه نرم می کنند بسترساز 
کاهش سن زنان آسیب دیده است3 سن آغاز اولین تماس جنسی 

یکی از عوامل با اهمیت 
است. هر چه سن اولین 
تر  پایین  جنسی  تماس 
به شدت گرایش  باشد 
زنان به وادی تن فروشی 
می افزاید. شگفت آن که 
همیشه این اولین تجربه در 
خارج از دیوارهای خانه 
صورت نمی گیرد بلکه 
توسط  نهاد خانواده  در 
اقوام و گاها حتی توسط 
پدر و برادر صورت می 
و  آزار  بر  عالوه  گیرد! 
سوء استفاده جنسی در 
کودکی از دیگر عواملی 
سن  بر  توانند  می  که 
موثر  روسپیگری  شروع 
باشند می توان به اعتیاد، 

به  اجبار  منزل،  از  فرار 
روسپیگری توسط همسر 
یا والدین، حضور روسپی 
در بین دوستان و فامیل، 
مخارج  تامین  مسئولیت 
بازداشت  سابقه  دیگران، 
نیز  روسپیگری  از  قبل 
رو  این  از  کرد.4  اشاره 
کسب  و  جنسی  لذت 

گرایش  اصلی  عامل  ثروت 
روسپیان به روسپیگری نبوده، بلکه وضعیت مالی بسیار بد روسپیان، 
بی شغلی یا شغل نامناسب، بی سرپرستی یا بد سرپرستی یا وضعیت 
تمکن  و  سو  یک  از  آنان  والدین  و  همسران  بد  بسیار  اقتصادی 
مالی خوب و بسیار خوب متقاضیان از سوی دیگر  شرایط را برای 

3- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به جعفر شرافتی پور، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان 
خیابانی در شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه  اجتماعی ، سال ششم ، شماره 22

4- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به سعید مدنی قهفرخی، پیام روشن فکر، هما مداح، مقایسه 
برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران، مجله بررسی مسائل اجتماعی 

ایران، سال اول ،شماره سوم، پاییز 1389

روسپیگری مهیا کرده است.5 از میان دالیلی که زوج ها در مراکز 
مشاوره ی قبل از طالق برای جدایی اعالم کرده اند، خیانت و 
روابط فرازناشویی به طور میانگین در رتبه سوم قرار داشته است.6 
)که البته تنها به مردان منحصر و محدود نیست( پرسش ناگزیری 
به خرید  متاهل  مردان  ویژه  به  و  مردان  براستی چرا  است  مطرح 
لذت جنسی روی می آورند؟! آیا با توجه به گستردگی و پیچیدگی 
های موجود، می توان در توضیح چرایی این موضوع، با تقلیل آن به 
مردان"  در  جنسی  "انحراف 
به  و  سادگی  به  آن  کنار  از 
به ظاهر  راحتی عبور کرد؟! 
این  به  را  مردان  که  عللی 
بسیار  دهد  می  سمت سوق 
متفاوت تر از آن چه می باشد 
که در زنان شاهد هستیم. از 
البته شاید  علل احتمالی که 
قابل تعمیم هم نباشد اما در 
جای خود می تواند در خور 
نیاز  به   توان  باشد می  توجه 
از  فرار  جنسی،   بیولوژیک 
تمایل   بحران های عاطفی،  
به رابطه کوتاه مدت و بدون 
اعمال جنسی  توانایی  تعهد، 
خاص، تنوع طلبی و هیجان 
از  انتقام  پنهانی،  رابطه  یک 
شرایط  پیشه،  خیانت  همسر 
جسمی خاص همسر )دوران 
پریود و حاملگی(، عدم اقناع 
کافی در بستر زناشویی )وجود 
مشکالتی از قبیل اختالالت 
برانگیختگی، اختالل ارگاسم، 
انزال زودرس یا دیررس، دیس 
پارونیا، واژینیسموس و... که 
البته به ظاهر روی آوردن به 
غایت  به  فرازناشویی  روابط 
حل  از  تر  آسان  و  تر  سهل 

مشکالت در بستر زناشویی است!( اشاره کرد.7

5- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اکبر وروایی ، مرتضی نیاز خانی، حسن کالکی، بررسی 
عوامل اقتصادی بر گرایش به ناهنجاری اجتماعی و راهکارهای انتظامی –اجتماعی پیشگیری از آن 

)مطالعه موردی روسپیگری خیابانی(     
6- روزنامه شرق،شماره 2408،6 مهر 1394، ص17

7- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به سعید مدنی قهفرخی، پیام روشن فکر، ویژگی های مشتریان 
تن فروشی از دیدگاه زنان تن فروش خیابانی شهر تهران ، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 

سال نهم، شماره 34
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ناگفته پیداست که پدیده "تن فروشی" یک آسیب اجتماعی 
همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  و  است  انکارناپذیر 
شرایط محیطی، زیستی و خانوادگی در پیدایش و گسترش آن 
نقش به سزایی دارند. زندگی در خانواده های پرجمعیت که 
پدر و همچنین مادر با فقر، بیکاری، اعتیاد، کم سوادی و بی 
سوادی دست و پنجه نرم می کنند بسترساز کاهش سن زنان 
آسیب دیده است سن آغاز اولین تماس جنسی یکی از عوامل 

با اهمیت است.

ماهنامه سرند  شماره هفتم، اردیبهشت 1395



یازده اردیبهشت ماه تقویم ایرانی مصادف با اول ماه می تقویم گریگوری، 
یکی از معدود مناسبت هایی است که در تقریبا تمام کشورهای جهان با 
طیفی گسترده از فرهنگ ها و سیستم های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت 
گرامی داشته می شود، روزی که یادآور آغاز اعتصاب بزرگ کارگران 
ایالت شیکاگو آمریکا در سال 1886 میالدی برای تعدیل شرایط سخت 
کار و بدست آوردن حق هشت ساعت کار روزانه است. آتش گشودن 
پلیس در روز سوم اعتصاب که منجر به کشته شدن پنج کارگر اعتصابی 
شد و درگیری های شدید روز چهارم و سرانجام اعدام غیرانسانی چهار تن 
از رهبران اعتصاب یادآور سختی های تلخی است که جامعه کارگری برای 
بدست آوردن بخشی بدیهی از خواسته هایش )مثل حق هشت ساعت کار 
روزانه( کشیده است. این روزها اگرچه خشونت عریان علیه کارگران به 
گستردگی و عریانی گذشته در جریان نیست اما اشکال نوینی از استثمار، 
سرکوب و مانع تراشی برای حق بدیهی تشکل یافتن کارگران تولد یافته که 
متناسب با فضای امروز از متدهای نوین برای به انفعال کشاندن اتحادیه 
های صنفی و مهار قدرت نیروی کار استفاده می کنند تا غارت ثروت 

همگانی برای اقلیت صاحب قدرت و ثروت امری ممکن شود.

جامعه

www.                                                  com      :منبع تصویرwikipedia.org/wiki/Haymarket_affair.6



جامعه

چرخ دنده های رفاه غلتیده در فقر

کارگر به آن مفهومی که روز اول ماه می برای بزرگداشت مقامش 
مشخص شده دارای معنایی عام می باشد، به این مفهوم هرکس 
که نیروی کارش را در ازای دریافت مزد به صاحب سرمایه می 
فروشد کارگر محسوب می شود، چه نیروی کار فکری همانند 
یک پژوهشگر در استخدام دولت، چه نیروی کار فکری و بدنی 
کار  نیروی  چه  و  شخصی  کلینیک  پلی  یک  در  پزشک  یک 
از دعواهای  با چشم پوشی  نگارنده  مخلوط یک کارگر معدن. 
تاریخی پر سر و صدای چپ و راست سنتی اقتصاد بر سر تعریف 
انتزاعی  مفاهیمی  و  اقتصادی  های  سیستم  و  اجتماعی  طبقات 
چون طبقه متوسط و خرده بورژوازی، نقطه ثقل تمرکز و توجه 

خود را بر حق تشکل صنفی نیروی کار که مفهومی حائز اهمیت 
بین نیروهای چپ نوین بوده می گذارد و قصد دارد که حق تشکل 
یافتن نیروی کار انسانی و مدیریِت )در غایت آرمانی: مالکیِت( 
مجاری تولید توسط آن ها را به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای 
دموکراتیزه شدن جامعه و حکم فرمایی دموکراسی معرفی کند. 
حقی که در ایران به سبب عواملی پرشمار و گوناگون به ورطه ی 
و  ایران  در  کار  نیروی  است. وضعیت  افتاده  فراموشی  هولناک 
حقوق بدیهی آن ها وضعیتی اسفناک بوده و جامعه کارگری در 
ایران از بسیاری از حقوقی که در سایر نقاط جهان از آن برخوردار 
است محروم مانده. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و صنفی 
در واقع رکن رکین دموکراسی اقتصادی)حق تعیین سرنوشت نظام 
اقتصادی توسط گردانندگان این نظام( بوده و هستند در غیاب آن 
تنها به یک پوزخند اهریمنی می ماند  ها صحبت از دموکراسی 
به  آزادی  و  دموکراسی  راه  مبارزان  کردن  دل  به  خون  برای  که 
کار گرفته می شود. دموکراسی حقیقی در قالب مدیریت مجاری 
تولید توسط بدنه ی گرداننده آن محقق می شود که این مهم با 
آزاد گذاشتن تشکل های کارگری )صنفی( بدست می آید نه با 
)دیدگاه چپ های  اسم دولت  به  ای  مالکیت غول خود ساخته 
اسم  به  هولناکی  افسانه ی  با  نه  و  ها(  مارکسیست  یا  کالسیک 
که  ها(  نئولیبرال  )دیدگاه  خصوصی  ی  گسیخته  افسار  مالکیت 
حتی یک دلیل منطقی و اخالقی برای سپردن مالکیت مجاری 
تولیدی کالن به شخص یا اشخاص غرق در ثروت انبوه یا دولت 
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جامعه

ماهنامه سرند     شماره هفتم، اردیبهشت 1395

آورده  دارد  دست  در  قدرت  و  سالح  که  پرولتری  اصطالح  به 
نشده. جنس اتحادیه های صنفی در عوض متفاوت از اشخاص 
دارای سرمایه و ثروت )با منشاهای گوناگون( و یا دولت متمرکز  
مجامعی  ها  اتحادیه  است،  زرادخانه  و  مکنت  و صاحب  بزرگ 
هستند از صاحبان درد مشترک محل گرد آمدن تمام چرخانندگان 
گاه اند و هدفشان ستاندن  چرخ جامعه که از دردهای خویش آ
حقوق مشترکشان است از سیستم ها و نظام های برآمده1 از سوء 
تاریخ  و  حریص  های  انسان  غریزی  و  عجوالنه  های  برداشت 
اقتدارگریز دارند و  ماهیتی  اتحادیه ها  ندانم کاریشان.  به  آغشته 
به دنبال همگانی کردن سود و منفعت های روانی و سهیم شدن 
تمام شهروندان در مدیریت مجاری تولید و از طریق آن مدیریت 
یا کالن  و  مستبد  و  بزرگ  های  دولت  برخالف  هستند؛  جامعه 
هیراشی  بقای  دنبال  به  که  اکثریت  درد  با  ناآشنا  دارها  سرمایه 
بوده  شان  دربرگیرنده  های  سیستم  در  موجود  مراتب(  )سلسله 
نوعان  هم  از  کثیری  جمع  استخوان  کردن  خرد  قیمت  به  حتی 
خود و یا سایر زیست مندان زمین. رویکردها برای احقاق حقوق 
صاحبان اصلی جامعه )کنندگان کار( در جهان متکثر و رنگارنگ 
بوده، برخی رویه های اصالحی و تدریجی در پیش گرفته اند و 
دل به سیاست های سوسیال دموکراسی2 داده اند، عده ای رادیکال 
راندن  در جهت عقب  و خودجوش  مدنی  اقدامات  به  تر دست 
نظام های سلسله مراتبی مهارگر می زنند تا دموکراسی مستقیم و 
رادیکال را به عرصه جهان بیاورند و عده ای هم در میانه، بسته به 
موقعیت استراتژیک و تاکتیکی خود یکی از رویکرد های فوق را 
به دالیل  ایران ما دلیری چنین رویکردهایی  اما در  برمی گزینند، 
گوناگون و متکثر از میان رفته جامعه ی مدنی که در واقع جامعه 
ی مادر تمام تشکل های صنفی و اتحادیه های کارگری است به 
انفعالی سرد و خوابی مرده گون فرورفته، ستارگانی که هر از گاهی 
سوسویی می زنند تا جامعه مدنی و زیر مجموعه های حیاتی آن 
اتحادیه ها را دوباره به تحرک و سرزندگی بیاورند یا دچار تنهایی و 
یاس و نومیدی می شوند و یا تحت فشار نهادهای قدرت قرار می 
گیرند. مسئله ماجرا اینجاست که مشکالت در جامعه ای که هم 
صنفی هایش دور هم جمع نشوند از تجربیات و دردهای مشترک و 
خواسته هایشان نگویند از فرد فرد ایشان آغاز می شود و به صورت 
یک همه گیری بزرگ به کل جامعه تسری پیدا می کند. در این 
میان اصحاب قلم و پیشروهای فکری چقدر به این درد بزرگ که 
جامعه ی ما را گرفتار خود کرده می پردازند؟؟؟ روشنفکران که 
می  محسوب  کار(  نیروی  کارگر)فروشنده  نحوی  به  اغلب خود 
شوند به چه میزان درد مشترک خود با اکثریت جامعه را فریاد می 
زنند؟ شاید ارزیابی دقیقی در این مورد صورت نگرفته باشد که بتوان 
قضاوت کرد آیا پرداخت به مسئله اصناف و اتحادیه های کارگری 
متناسب با کشوری به بزرگی ایران بوده یا خیر؟! اما یک چیز غیر 
1- Emergent systems
2- سوسیال دموکراسی رویکردی اصالح طلبانه نسبت به سرمایه داری برای اصالح تدریجی معایب آن است،با 

در پیش گرفتن سیاست های رفاهی و عدالت گرایانه در چارچوب نظام بازار.

قابل کتمان است: متاسفانه بخش قابل توجهی از روشنفکران ما 
به مسئله اتحادیه ها و حق تشکل کارگران بی توجه اند. یکی از 
مشکالت دامن گیر اصناف و اتحادیه های کارگری کشور ما که 
کمتر مورد پرداخت واقع شده مشکل خشونت کالمی نسبت به 
نیروی کار در میان اصحاب قلم و به اصطالح روشنفکران است. 
متاسفانه در میان اهل قلم و صاحبان نفوذ فرهنگی در کشور ما کم 
نیستند افرادی که به سبب همان خصلت تقریبا همه گیر ما ایرانیان 
یعنی خردگریزی و افراط گرایی احساسی، به خاطر تجربه ی تلخ 
فعالیت نادرست بخشی از چپ سنتی در تاریخ ایران و آسیب های 
ناشی از این فعالیت ها دچار هیستری نامعقول و توجیه ناپذیر چپ 
ستیزی شده اند و با مطالعه ناقص و سوگیرانه ی آثارنئولیبرال ها و 
محافظه کاران؛ به نام آزادی و دفاع از قدیسه ای خود تراشیده به نام 
بازار آزاد" آزادی اکثریت جامعه که نیروی کار و کارگران گوناگون 
هستند را با پرخاش گری مورد هجوم قرار می دهند و صحبت از درد 
نیروی کار و خواسته های کارگری را با برچسب پوپولیسم رانده و 
در واقع با این کار به میدان تاخت پوپولیسم وسعت می بخشند. در 
جامعه ای که اصناف بدون  مجوز نهادهای امنیتی و شبه نظامی حق 
تشکل و یا فعالیت ندارند، در جامعه ای که سهم فعاالن کارگری و 
صنفی آن در بدترین شرایط زندان و در بهترین شرایط بازداشت و 
درج در پرونده بوده آیا حمله کردن به فعالین صنفی و هواخواهان 
محسوب  دموکراسی  جهت  در  و  معقول  امری  اکثریت  حقوق 
خواهد شد؟توجیه آنها تجربه لیبرالیسم کالسیک در اروپا و بوجود 
آمدن طبقه متوسط از درون نظام بازار است که آن ها اتحادیه ها را 
مخل نظام بازار و در نهایت دموکراسی و ایجاد طبقه متوسط می 
دانند، اما آن ها توجه ندارند که اوال تجربه ی بازار آزاد در اروپا در 
تقابل با فئودال ها و دولت مستبد بوجود آمد که اگرچه شرایط را 
از گذشته مطلوب تر ساخت اما همچنان یادگاری هایی از آن نظام 
گذشته با خود حمل کرد3، دوما ایران کشوری است که سرمایه 
به معنای تخصصی و شفافش در آن وجود ندارد، صاحبان سرمایه 
معموال سرمایه خود را نه بر اثر ابتکار و خالقیت در بازار که بر 
اند.  آورده  بدست  ثروت  و  قدرت  مراکز  از  رانت  تصاحب  اثر 
در چنین سیستمی مسلما آزاد گذاشتن صاحب سرمایه بیشتر به 
تمرکز قدرت و ثروت و در نهایت استبداد می انجامد. هم اکنون 
ایجاد شده  ما اکثریت کارگر ِجامعه که سهمی عادالنه از سود 
توسط خودمان برای مالکان مجاری تولید نداریم به عنوان چرخ 
دنده های رفاه جامعه غلتیده در فقر هستیم، فقری مالی بخاطر 
مالکان)چه  با  هایمان  دارایی  و  درآمد  فزاینده  و  ناهنجار  تفاوت 
خصوصی چه دولتی(، فقری اجتماعی بخاطر عدم امکان تشکل 
یافتن سرمایه های اجتماعی پشت سرمان و فقری فرهنگی بدلیل 
زدودن و ستاندن جرئت مطالبه حقوق صنفی خویش و بازو به 

بازوی هم صنفی هامان درد مشترک را فریاد زدن.
3- از جمله اصل شمرده شدن سود صاحب سرمایه نه امنیت جانی و مالی نیروی کار )فراموش نکنیم ما انسان 

آزاد میخواهیم نه بازار آزاد(
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نگرش آن ها درباره فرزندان خود نیز گواهی بر 
نادانی آن ها از رابطه سببی میان آمیزش جنسی 
و بارداری پس از آن است. مردی که همسرش 
در زمان نبودن او در روستا آبستن شده، شادمانه 
این رخداد و کودک را می پذیرد و هیچ دلیلی 
نمی بیند که به همسرش برای زنا بدگمان شود. 
یکی از بومیان پژوهش - یار من، گفت که پس 
از آنکه به دنبال بیش از یک سال دوری به روستا 
بازگشته، نوزادی در خانه دیده است! او این گفته 
بر  و چرایی  بی چون  و گواه  نمونه  را همچون 
به  ربطی  هیچ  جنسی  آمیزش  که  واقعیت  این 
آورد... زبان  بر  داوطلبانه  خود  ندارد،  بارداری 

تاریخ و اندیشه

9 ایولدین رید، ترجمه افشنگ مقصودی، انتشارات گل آذین، تهران، چاپ اول 1390، ص 38 
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عوامل  و  ایرانی دالیل  غیر  و  ایرانی  از  اعم  مختلف  پژوهشگران 
اقلیم  متعددی را برای شکل گیری استبداد برشمردند. عده ای 
خشک و بی آب ایران را زمینه ساز آن دانستند، عده ای به نقش 
باورهای مردمی و فرهنگ برخاسته از آن پرداخته اند، بعضی نیز 
جغرافیای سیاسی و دخالت دول بیگانه را مطرح بحث ساختند. 
اما آنچه شدیدا مورد غفلت واقع شده، جدا از سهوی یا عمدی 
اصلی  رکن  عنوان  به  خانواده  است.  خانواده  نقش  آن،  بودن 
تشکیل جامعه، از مهم ترین عوامل شکل گیری شخصیت افراد 
و نخستین مکان برای آشنایی فرزندان )اعضای جدید( با مفاهیم 
طور  به  و  ادب  احترام،  همکاری،  همدلی،  برابری،  مختلف، 
کلی آموزش هنجارهای اجتماعی، پاسخگویی و مواجه با فراز و 
فرودهای زندگی است. گرچه نباید از نظر دور داشت که خانواده 

اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و  از سیاست های  متاثر  نیز  خود 
... تغییر می یابد و چه بسا از نقش حمایتی و پرورشی بودن خود 
به معنی حقیقی و درست کلمه  فاصله بگیرد، اما ناگفته پیدا است 
که همان سیاست های اقتصادی، بهداشتی و ... به وسیله کسانی 
اتخاذ و اجرایی شده که خود فرزندان خانواده ای محسوب می 
شوند. به دیگر سخن اگرچه این رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری 
دوسویه است، اما راقم این سطور معتقد است مقوله اصالحات 
همان قدر از باال حائز اهمیت است که پشتوانه و حضور جنبشی 
های  اتخاذ سیاست  با  قدر که حاکمیت  پایین. همان  از  فراگیر 
آموزشی می  تواند روح و روان فرزندان را متاثر کند و راستی و 
درستی را تبلیغ کند و آموزش دهد، تعاون و همکاری را تشویق 
کند و عملی سازد، دروغ و دغل را محکوم کند و راهکار مقابله 
را نشان دهد، تشتت و جداسری را مذموم بداند و چاره اندیشد 
به فرزندان خود آموزش  این مفاهیم را  تواند  نیز می  که خانواده 
دهد. در واقع این یک تعاون و آشتی ملی است بین دولت و ملت 
برای ساختن جامعه ای بهتر. از این رو بررسی جایگاه خانواده در 
این مهم در  انجام  پیدا می کند.  نظام اجتماعی اهمیت خاصی 
یک یادداشت یا مقاله امکان پذیر نیست از این جهت در سلسله 
و مشخصا  خانواده  پیشینه  به  ابتدا مختصری  در  هایی  یادداشت 
شکل گیری خانواده پدرساالر و سپس به تاثیرات اجتماعی آن در 
جامعه ایرانی می پردازم. نویسنده معترف است که مبرا از لغزش 
نیست و مطمئنا، ایرادات و نواقصی بر آن وارد است از این رو نقد 

منتقدین را به دیده جان می خرم.

تاریخ و اندیشه

خط و نشان پدری

10

سپهر ساغری

بخش اول: بررسی جایگاه تاریخی پدر در خانواده
 )قسمت اول(

 آنچه شدیدا مورد غفلت واقع شده، جدا 
از سهوی یا عمدی بودن آن، نقش خانواده 
است. خانواده به عنوان رکن اصلی تشکیل 
گیری  عوامل شکل  ترین  مهم  از  جامعه، 
برای  مکان  نخستین  و  افراد  شخصیت 
آشنایی فرزندان )اعضای جدید( با مفاهیم 
همکاری،  همدلی،  برابری،  مختلف، 
آموزش  کلی  طور  به  و  ادب  احترام، 
هنجارهای اجتماعی، پاسخگویی و مواجه 

با فراز و فرودهای زندگی است
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گیدنز، جامعه شناس شهیر انگلیسی، می نویسد: "خانواده گروهی 
از اشخاصی است که با پیوندهای خویشی مستقیم به هم متصل 
می شوند و اعضای بزرگسال آن مسئولیت نگهداری کودکان را 
بر عهده دارند."1 وی در همین راستا می افزاید: "در نظر بسیاری 
از مردم، خانواده منبع حیاتی آرامش و آسایش، عشق و صمیمیت 
و  تنهایی  کشی،  بهره  برای  محلی  تواند  می  خانواده  اما  است. 
نابرابری ژرف هم باشد".2 اما این باور مسلط، خاصه در چند دهه 
اخیر شدیدا به چالش کشیده شده است. بسیاری از نویسندگان 
فمینست این تصور را زیر سوال برده اند که خانواده یک واحد 
تعاونی و همیارانه است که بر پایه منافع مشترک و حمایت متقابل 
اند که  بوده  واقعیت  این  دادن  نشان  استوار است. آن ها در پی 
وجود روابط قدرت نابرابر در خانواده به این معنا است که برخی 
از اعضای خانواده بیش از بقیه نفع می برند. در میان فمینیست 
ها عقاید متفاوتی درباره پیدایش تاریخی این تقسیم کار )تقسیم 
کار خانگی( وجود دارد. برخی از آنان این تقسیم کار را محصول 
سرمایه داری صنعتی می دانند، برخی هم آن را به پدرساالری، 
یعنی به قبل از دوره صنعتی شدن ربط می دهند.3 چند پرسش 
بنیادین در این بین قابل طرح است. در ابتدا باید پرسید خانواده 
زیربنای  یک  عنوان  به  خانواده  دارد؟  کارکردی  چه  و  چیست 
است،  چنین  اگر  و  خیر  یا  است  مراتب  سلسه  دارای  اجتماعی 
چرا؟ آیا در طول تاریخ ساختار خانواده یکسان بوده است؟ اگر 
خیر تکوین و تطور آن به چه صورت بوده؟ آیا همواره پدر نقش 
نفر اول و رئیس را ایفا می کرده است؟ پاسخ به این سواالت و 
سواالتی از این دست دغدغه مرم شناسان بوده و هست. پژوهش 
پدرساالر  یا  پدری  خانواده  که  دهد  می  نشان  شده  انجام  های 
نخستین ساخت پدیدارشده در تاریخ نبوده است. سر ویلیام فلین 
پایه سیستم مادرساالری  بر  نویسد: "خانواده در مصر  درز4  می 
استوار بود. مرد دیوانی یا کشاورزی که همسری از یک خانواده 
را برمی گزید، جایگاه دومین را داشت. خانه و دارایی در دست 
زنان و دختران بود." سرگاستون ماسپرو5 می گوید: "زن مصری 
پیشه  در  بود،  ارجمند  و  آزاد  جهان  در  دیگری  زن  هر  از  بیش 
است.  خانه  راستین  ی  گرداننده  و  کدبانو  او  همسر،  یک  ی 
شوهرش، می توان گفت، که تنها یک میهمان برتر است." دکتر 
هال6 می گوید: "مهم ترین فرد در خانواده پدر نبود، مادر بود." 
همسر مصری فرمانروای خانه نامیده می شد... هیچ واژه ای که 
برابر با شوهر باشد وجود نداشت. در فلسفه حقوق مصر، یافت 
نمی شد که هیچ گونه همانندی با توانایی شوهر به عنوان سرپرست 
خانواده داشته باشد." مورگان7 در این باره می نویسد: "در میان 

1 - گیدنز آنتونی، مترجم: حسن چاوشیان، جامعه شناسی، نشر نی چاپ چهارم تهران 1389. ص 252
2 - همان، ص 255

3 - همان، ص 257
 4- Sir William Flinder
5-Sir Gaston Maspero 
6-Hall 
7-Morgan 

تیره های وحشی خو و بربر برای خانواده نامی پیدا نمی شود... 
نام خانوادگی، کهنسال تر از شهریگری )تمدن( نیست"8 اما برای 
بررسی عمیق تر این مسئله نیاز است تا تاریخ شکل گیری ساخت 
پدرساالر را بررسی کنیم. مورگان سه دوره بزرگ تکامل اجتماعی 
شامل وحشی خویی، بربریت و شهری گری را بازگفت که هر 
کدام با پیشرفت های سرنوشت ساز بر پایه تالش های اقتصادی 
پایه  بر  خویی  وحشی  مرحله،  ترین  دیرینه  بود.  شده  داده  نشان 
شکارگری و گردآوری استوار بود. بربریت با فرآوردن خوراک از 
رهگذر کشاورزی و دامپروری آغاز می گردید. شهری گری با 
آوردن جهان باستان به آستانه ساخت کاال و دادوستد پیشرفت آن 
را به اوج رساند و بر تارک آن جای گرفت. این سه دوره پایایی 
بس نابرابری داشتند. دوران وحشی خویی بیشتر از هر دو جانشین 
خود به درازا کشید. هر چند وحشی خویی گاهی در دو مرحله 
اقتصاد  پایه  بر  آن  دوی  هر  شود،  می  بازشناخته  پسین  و  پیشین 
شکارگری و گردآوری خوراک استوار بود. وحشی خویی یک 
میلیون و اندی سال به درازا کشید که بیش از 99 درصد از زیست 
بشری را دربرمی گیرد. بربریت هشت هزار سال پیش آغاز شد و 
شهری گری تنها سه هزار سال پیش. نخستین پژوهشگران جامعه 
وحشی با شگفتی به ساختار اجتماعی یکسره ناهمگون با جامعه 
ما برخوردند آن ها سیستمی ایلی و خاندانی )قبیله ای( را یافتند 
نقش  زنان  آن  در  و  بود  استوار  مادری  خویشاوندی  پایه  بر  که 
سرآمد و پیشرو را بازی می کردند. این پدیده در دوگانگی آشکار 
با جامعه امروزی است که ویژگی آن پدر -خانواده و برتری مردان 
است. هرچند آنان نتوانستند بگویند که پیشینه سیستم مادری به 
چه زمانی بر می گردد. مورگان از این یافته ها نتیجه می گیرد: 
پس سیستم خاندان مادری که جایگاهی آبرومند به زنان سپرد، 
سامانه ای همباز و گروهی )اشتراکی( هم بود که در آن هم مردان 
و هم زنان از برابری برخوردار بودند و از ستمگری و نابرابری رنج 
نمی بردند. در روزگار ما یک مرد، پدر به شمار نمی رود مگر 
آنکه پدیدآورنده فرزند خود باشد پدری بر پایه پیوند بیولوژیکی 
)زیستمانی( میان یک مرد و فرزندش استوار است. اما در گروه 
های وحشی خو و بربرگونه، رخدادهای بیولوژیکی درباره پدری 
ناشناخته بود. از این رو بیهوده است اگر جستجو برای خاستگاه 
کنیم.  آغاز  بیولوژیک  پدر  کردن  پیدا  برای  تالش  با  را  پدری 
پدری، به سان پیوندی اجتماعی میان شوهر و فرزند یک زن آغاز 

شد. به بیانی دیگر بین شوهر مادر و پدر فرق بود!9 
*در یادداشت بعدی به از میان رفتن مادرساالری و برآمدن پدرساالری 

می پردازم. 

8- رید ایولین، پدرساالری، مترجم افشنگ مقصودی، نشر گل آذین، چاپ اول، 1390، صص 32 و 33
9- همان، ص 36  
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فرهنگ و هنر
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»ملت ما دید خوب ندارد. عادت ملت ما نیست 
که به خارج توجه داشته باشد، بلکه نظر او همیشه 
به حالت درونی خود بوده است. در ادبیات و 
به همپای آن در موسیقی که بیان می کنند، نه 
وصف. شلوغ پلوغی در اشعار وصفی ما هم به 
همین نسبت است. تشبیه زلف به چوگان و گونه 
به ارغوان و ترکیب این مضمون که: چوگان زنی 
بر ارغوان. این گوینده که از خارج رو گردان 
است در عین بهره گرفتن از وصف خارج، باز 

به درون خود می پردازد”

www.esam.ir   :یوشیج نیما، حرف های همسایه، بی نا، بی تا، ص 47      منبع تصویر
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در یادداشت پیشین مسئله را اینگونه مطرح کردیم که آنچه در 
فرهنگ امروز ما از نسبت میان سیاست و شعر )سیاست، نه در 
معنای َخرد و ایدئولوژیک آن، بلکه در مقیاسی وسیع و رهایی 
تا آنجا که درباره اش دقیق شدیم  بخش( به جا مانده است، 
جای تامل و بحث دارد. نخست از منظر اینکه شرایط "احتیاج" 
به این جنس از شعر در جای جای جامعه و فرهنگ ما پس از 

به  استثمار،  و  استبداد  ها  قرن 
که  ای  تاریخی  موقعیت  اقتضای 
در آن به سر می بریم هنوز وجود 
این  در  اینکه  دیگر  و  دارد. 
شواهد- به  بنا  تاریخی،  موقعیت 
در  و  تجربی  شواهد  این  خواه 
در  تدقیق  و  مشاهده  ی  نتیجه 
زندگی روزمره و فرهنگ عامه ی 
شواهدی  خواه  و  باشد  بوده  ما 
آماری و به ثبت رسیده- احتراز از 
شعر سیاسی و در عوض آن اقبال 
شعر  و  تغزل  به  حد  از  بیش 
افراطی  گرایی  و صنعت  عاشقانه 
در شعر از سوی جامعه ی شاعران 
شده  پذیرفته  آنان  مخاطبان  و 
است. در این مقال هر کجا نامی 
از هنر سیاسی یا شعر سیاسی می 
شعر  از  جنس  آن  مقصود  بریم، 
خواهان  خود  دل  در  که  است 
ایفای نقش در زنده کردن آرمان 
رهایی  و  ورزی  سیاست  های 
بخشی را دارد و دغدغه اش بیان 
انسانی،  های  آرمان  و  دردها 
و  شده  مسخ  انسانیت  بازیابی 
سپهر  در  هویت جمعی  همچنین 

توان توضیح  را چگونه می  تناقض  این  سیاسی یک ملت است.اما 
داد؟ هنر، آنگاه که جامعه به سمت قهقرا حرکت می کند می تواند 
تنها ناجی انسانیت از دست رفته و توان رهایی فراموش شده باشد. 
از  نیز  بزند و هنر سیاسی  اما زمانی که فرهنگ یک جامعه در جا 
صحنه غایب باشد، آن وقت است که باید عوامل این در جا زدن و 
ابتذال دوسویه را شناسایی کرد، چیزی که مانع از نقش اجتماعی و 
هویت رهایی بخشی ذاتی هنر بعنوان یک مدیوم تاثیر گذار اجتماعی 
می شود. طبق نقل قولی که از آدولف سانچز در یادداشت پیشین 
آوردیم "هر جامعه الیق همان هنری است که دارد، یکی به  این دلیل 
که آن هنر را دوست می دارد یا تحمل می کند، و دیگر به  این دلیل 
که هنرمندان، که اعضای همان جامعه اند و آثارشان را مطابق با نوع 
خاص مناسباتی که با آن جامعه دارند خلق می کنند." آنچه در عرصه 
ی هنرهای کالمی زمانه ی حاضر و بطور اخص »شعر« عرضه می 
شود، همان چیزی است که جامعه بصورت یک بدنه لیاقت آن را 
دارد. نخست به دلیل آنکه این جنس از شعر توسط جامعه دوست 
داشته می شود و یا تحمل می شود و سپس به این دلیل که شاعران 
نیز خود از بدنه ی جامعه برآمده اند. اما بنا به آنچه گفتیم، احتیاج 
به ابعادی دیگر از هنرهای کالمی وجود دارد که وظیفه ی هنرمند و 
روشنفکر است که این احتیاج را شناسایی 
کند و در مورد چون و چرای آن بیاندیشد. 
بیند  را می  هایی  هنرمند حقیقی، شکاف 
مبتذل  و  دغدغه  بی  ستد  و  داد  میان  که 
میان شاعر گزافه گو و مردم وجود دارد. 
عواملی را می بیند که اجازه نمی دهند نیاز 
به  بخش  رهایی  و  حقیقی  هنر  به  جمعی 
در  است که  و موظف  دیده شود  درستی 
میان  ستد«  و  »داد  این  ای  جامعه  چنین 
هنرمند)شاعر( و مردم را دوباره بازنویسی 
ی  استحاله  هنرمند...  که  کند:»زمانی 
کرد،  درک  را  شیء  یک  به  هنری  اثر 
آنگاه است که مغاک هولناکی زیر پایش 
از آن است که  باز می کند و پس  دهان 
و  هنرمند  را همچون یک  تواند خود  می 
یک انسان تایید و اثبات کند. اما در عین 
حال این عصیان جنبه هایی از خود هنر را 
ارتباطی  ی  )جنبه  اندازد  می  به خطر  نیز 
که  رساند  می  جایی  به  را  کار  او  هنر(. 
یعنی  دارد  تعلق  او  به  ذات  در  را  آنچه 
قابلیت ارتباطش را از دست می دهد ... 
حال باید پل های فروریخته ی میان هنرمند 
و مردم را از نو بسازد. این ارتباط را می توان 
و  هنری  اثر  کیفیت  باالبردن  با  تنها 
برای  کرد.  حفظ  مردم  هنری  حساسیت 

شعر و سیاست در ایران معاصر
قسمت دوم

امید سلطانی

زمانی که هنرمند... استحاله ی اثر هنری به 
یک شیء را درک کرد، آنگاه است که مغاک 

هولناکی زیر پایش دهان باز می کند و پس 
از آن است که می تواند خود را همچون یک 
هنرمند و یک انسان تایید و اثبات کند. اما در 
عین حال این عصیان جنبه هایی از خود هنر را 
نیز به خطر می اندازد )جنبه ی ارتباطی هنر(. 
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این  از  باید پل های نویی ساخت زیرا برای رهایی  این منظور 
»من گرایی« که بخش بزرگی از آفرینش هنری بدان در افتاده، 
تعریف  اینجا  در  گرایی،  من  است.«1  الزم  ها  پل  این  وجود 
»شبه- ساعدی  قول  به  )یا  هنرمند  وضعیت  از  خوبی  بسیار 

هنرمند2«( به ما می دهد. لحظه ای فرا می رسد که هنرمند یا 
شاعر دیگر نمی تواند اسیر دنیای خودساخته اش باشد. به تغزل 
و صنعت گرایی مشغول شود و مردمی را به دور خود جمع کند 
البته که  اسیر هستند.  که هر یک در حصار من گرایی خود 
نمی توان انگشت اتهام را به تنهایی به سوی شبه-هنرمند گرفت 
و او را کورکورانه به من گرایی ذاتی متهم کرد. باید دید جامعه 
ای که شبه-هنرمند در آن نفس می کشد چگونه او را به این 
شرایط سوق داده است و چرا توده ی مردم به او گرایش می 
یابند. اجازه بدهید واضح تر سخن بگوییم: شرایط کنونی شعر 
منوال  همین  بر  دقیقا  ایران  در  کالمی  هنرهای  کلی  بطور  و 
برقرار است. عده ای دنباله ی غزل نو را چنان گرفته اند که 
تمام تاریخ درخشان غزل فارسی را با آَشنایی زدایی ها و صنایع 
کامال بی مورد و افراطی و استفاده ی غیرهارمونیک از عبارات 
از  اند.یکی  کشیده  صاّلبه  به  غزل،  ساختمان  درون  روزمره 
را  شرایطی  چنین  در  فرهنگی  ماندگاری3  که  مهمی  عوامل 
تضمین می کند و در برابر پویایی فرهنگ و هنر که خود از 
تضاد میان آنچه در عرصه ی هنر رخ می دهد و نیاز هنرمند به 
شود،  می  زاده  بخش  رهایی  و  متفاوت  نوین،  چیزی  خلق 
منافعی است که نیروهای اقتصادی-سیاسی غالب از رواج آن 
پنهان چگونه است؟  ترویج  این  کسب می کنند. ساز و کار 
این  بازتولید  به  که  نیروهایی  و  عوامل  دقیق  شناسایی  که  البته 
شرایط ماندگاری کمک می کنند در این مقال نمی گنجد، اما 
ایران، نهاد دولت  اقتصادی و سیاسی غالب را در  اگر نیروی 
فرض کنیم، میزان زیادی از این ماندگاری به مدد ساز و برگ 
باید  واقع  در  پذیرد.  می  صورت  دولت4  ایدئولوژیک  های 
در  ممکن  حد  تا  را  جامعه  اینکه  از  دولتی  هیچ  که  پذیرفت 
دلخواه  فرهنگ  نوع  آن  و  دارد  نگاه  فرهنگی  سکون  حالت 
برایش خرج هم می  و  آید  نمی  بدش  رواج دهد،  را  خودش 
کند. تنها بسته به ترکیب دولت ها و تفکرات متولیان فرهنگی 
از  یکی  شود.  می  پایین  و  باال  سکون  این  که  است  آنان 
است.5  سانسور  کار،  این  برای  دولت  مهم  بسیار  اهرمهای 

1- در باب هنر و جامعه، آدولف سانچز، ترجمه ی ع.پاشایی، کتاب جمعه، شماره ی 4
2- غالمحسین ساعدی در سخنرانی معروفش در پاییز 1356 در یکی از شب های شعر اسنتیتو گوته درباره 

ی ویژگی ها و آفات "شبه-هنرمند" سخن گفت.
3- مقصودم از ماندگاری در اینجا درجا زدن و عدم پویایی است. همچون موقعیت هندسی بستر یک 

مرداب که سبب ماندگاری میزانی از آب در آن می شود.
4- به تعبیر لویی آلتوسر، متفکر فرانسوی ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت نهادهایی هستند که با تربیت 
کردن سوژه هایی که آماده اند نقش خود را در نظام سرمایه داری به انجام رسانند، سرمایه داری را بازتولید 
می کنند. آلتوسر معتقد است این ساز و برگ ها از کلیسا، نظام آموزشی، واحد خانواده، نظام قضایی، نظام 
سیاسی، اتحادیه های صنفی، رسانه های ارتباطی و فرهنگ تشکیل شده اند که با ایدئولوژی کار می کنند، 

نه با قهر و زور
5- ساعدی ظهور شبه هنرمند را زاییده ی سانسور می داند

سخن  مفصل  و  جداگانه  بصورت  باید  آن  ی  درباره  که  چیزی 
گفت. گرچه باز هم نمی توان یقه ی دولت را به تنهایی گرفت و 
و  غالب  اجتماعی  ی  طبقه  دولت  اقتصادی  منافع  کنار  در  باید 
سالیق آن را نیز در نظر آورد. سانچز می گوید که بنا به اینکه چه 
ی  طبقه  عالیق  و  آمال  دیگر  های  موقعیت  از  بهتر  موقعیتی 
اجتماعی غالب را بیان کند، تولید اثر هنری نیز خواه ناخواه به آن 
تاریخی  از ساز و کارهای  این یکی  سمت کشیده خواهد شد و 
ای می تواند باشد که طبقه ی غالب شعاع احاطه ی ایدئولوژیک 
خود را به وسیله ی آن وسیع تر ساخته و منافع اقتصادی خود را 
به  ورود  از  باری،  دهد.  جلوه  موجه  بیشتری  مردمان  نظرگاه  در 
که  است  روشن  اما  کنیم  می  پرهیز  بحث  این  های  پیچیدگی 
جامعه ی ایران پس از جنگ و با شروع دهه ی هفتاد با تغییرات 
بسیاری در ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک 
مواجه شد. حجم انبوهی از این تغییرات منجر به ظهور نسل تازه 
ای از خواست ها و نیازها شد که خود برسازنده ی یک نسل ]و 
چه بسا چند نسل[ شدند. از تمام ویژگی های این نسل به بهانه 
می  حقیقت  این  به  و  کنیم  می  عبور  بحثمان  مورد  موضوع  ی 
رسیم که سلیقه ی فرهنگی تازه ای در ایران به تبع غلبه ی طبقه 
ی اجتماعی تازه ای ظهور کرد و با گذر زمان تغییر کرد )اما نه 
آنقدر که در ُکنه خود دچار تغییرات اساسی شود( و سالیق خود 
سر  یک  که  کرد  تعجب  نباید  داد.  تسری  مردم  میان  در  را 
ماندگاری و یا پویایی فرهنگی جامعه ی ایران به طبقه ی اجتماعی 
غالب برگردد. این یک غیب گویی نیست، اما باید توجه داشت 
که در موضوع مورد بررسی ما یعنی شعر معاصر ریشه های عالقه 
ی افراطی به تغزل را نخست و بیش از هر جامعه ی هدف دیگری 
شعر  از  نوع  این  به  شهرنشین  متوسط  ی  طبقه  ی  عالقه  در  باید 
جستجو کرد. محمدرضا شفیعی کدکنی در مقاله ای در نخستین 
با عنوان » شعر جدولی،  شماره ی مجله ی بخارا در سال 1377 
آسیب شناسی نسل خرد گریز« پس از برشمردن مهم ترین ویژگی 
های صوری شعری که خود شعر جدولی می نامد، یعنی استفاده ی 
برای  نامتجانس  کلمات  هم گذاشتن  کنار  و  کلمات  از  تصادفی 
نظام  درهم  ریختگی  تصادفی،  و  تازه  معانی  و  ترکیبات  ساخت 
خانوادگی کلمات زبان فارسی و صنعت گرایی افراطی می نویسد: 
ما  به  صراحت  به  فارسی  ادب   ی   ساله  دویست  و  هزار  »تاریخ 
کلمات-از  خانوادگی  نظام  افراطی  درهم ریختگی   کـه  مـی گوید 
محصوالت  یا  و  هندی  سبک  شاعران  شعرهای  در  که  گونه  آن 
دلیل   بد،  اگر   و  مـی شود-اگر خـوب  دیـده   ما   روزنامه های عصر 
انحطاط روح  جامعه است و نشانه ی این است که جامعه به لحـاظ 
فـرهنگی فاقد روح خالقیت واقعی ست، خالقیتی که در آن سوی 
آن نشانی از نگاه تازه به حیات باشد و زیر  سلطه ی عقل. نمی گویم  
هنر باید زیـر سـلطه ی عقل باشد،می گویم جامعه ای که این هنر در 
آن بالیده زیر سلطه ی عقل  نیست. برای دفع دخـل مـقّدر یادآور 
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افزود. چیزی که ما در این دو یادداشت-البته با فاصله ای که به ما 
آن  به  ای  گرایانه  کلیت  و  شناسانه  جامعه  بعد  از  تا  کرد  کمک 
بسیار شنیده  به آن سمت حرکت کنیم.  تا  بنگریم- سعی کردیم 
ایم که گفته اند جامعه ی ایران هنوز عصر خرد خود را پشت سر 
نگذاشته و بی آنکه رنسانس در بطن جامعه و در بسیاری از ابعاد 
رهایی  از  کردن  صحبت  ندهد  رخ  ما  جمعی  و  فردی  شئون  و 
بخشی و آزادی نتیجه ای در بر نخواهد داشت. لیکن جوامع در 
مشابهی  نسخه ی  توان  نمی  و  ناپذیرند  قیاس  کیفیات  از  بسیاری 
برای آن ها پیچید. مشخصا سوژه ی جامعه ی امروز ما بیشتر میل 
بسیار  حقیقت  در  برعکس  حالیکه  )در  باشد  سیاسی  غیر  دارد 
منزوی  بیشتر  در عوض  و  بخواند7  کتاب  کمتر  و  است(  سیاسی 
باشد و سر در گریبان گوشی موبایل خود جمله ی قصار و اشعار 
عاشقانه ی فست فودی بخواند و این دردی است که گاه و بیگاه 
با مرهم هایی از جنس مشروطه دوا شده است اما همچنان آن آفت 
دیرینه ی مست و تسلیم شدن به حاالت درونی و پروردن آن در 
مقایسه با توجه، دقت، خردورزی و تامل در آنچه بیرون از او می 

گذرد با او هست.
6- شفیعی کدکنی محمدرضا، شعر جدولی، آسیب شناسی نسل خردگریز، بخارا، شماره 11377

می شوم که: والری و لورکا و الیوت و ریلکه و بـارک  شاعران  
نتیجه  این  به  و  انـدیشیدم  ها  سال  خردگرای اند...  جـامعه  
بـلند  ژرفا  و  ایرانی  خـرد  انـحطاط  و  تـکامل  که  رسیدم 
ی  مسأله  هـمین  بـا  است  مستقیمی   ارتباط  در  ما،  عـقالنیت 
آن.  درهم ریختگی   یا  و  کلمات  ی  خانواده  معتدل  رعایت  
هرگاه روح جامعه ی ایرانی روی در سالمت و میل به نظامی 
مجازهای  و  استعاره ها  به  میل  از  است،  داشـته  خـردگرای 
جـهت  در  زبـان  و  کـاسته  تجرید  اندر  تجرید  و  افـراطی 
حرکت  کلمات،  خـانواده های   طبیعی   همنشینی  و  اعتدال 
کرده  است: فردوسی در عصر خود و بیهقی در عصر خود و 
خیام در عصر خود، مظاهر این  خردگرایی اند و در دوره های 
مرحله ای که خرد  آخرین  است.  قـاعده صادق  ایـن  نیز  بعد 
ایرانی روی در  سـالمت  مـی آورد داسـتان مـشروطیت اسـت 
که شعرش)شعر بـهار و ایـرج و پروین و دهخدا(، گریزان از 
وقتی  است...  غریب  و  تجریدی  ی  استعاره  نوع  هر 
زندگی  آن  در  هنرمند  که   جامعه ای   اصـل  در  هـنرمندی)و 
نظام   ریختن   درهم   با  ندارد،  گفتن   برای   می کند(حرفی 
گول  را  خود  و  می کند   گرم   را  خود  سر  کلمات  خانوادگی 
می زند که من حرف تازه ای دارم!”6 به تاملی که کدکنی در 
باب فرم این نوع اشعار کرده، باید نقد محتوایی آن ها را نیز 

تاریخ هزار و دویست ساله ی  ادب  فارسی به 
صراحت به ما مـی گوید کـه درهم ریختگی  
افراطی نظام خانوادگی کلمات-از آن گونه 

که در شعرهای شاعران سبک هندی و 
یا محصوالت روزنامه های عصر ما  دیـده  

مـی شود-اگر خـوب و اگر  بد، دلیل  انحطاط 
روح  جامعه است و نشانه ی این است که 

جامعه به لحـاظ فـرهنگی فاقد روح خالقیت 
واقعی ست، خالقیتی که در آن سوی آن نشانی 

از نگاه تازه به حیات باشد و زیر  سلطه ی 
عقل. نمی گویم  هنر باید زیـر سـلطه ی عقل 

باشد، می گویم جامعه ای که این هنر در آن 
بالیده زیر سلطهء عقل  نیست.
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7- علی جنتی، وزیر ارشاد: میانگین تیراژ کتاب در سال 1393 کمی باالتر از 2000 نسخه بود که در سال 1394 
نیوز(  تیراژ کتاب«/فردا  به کاهش  ارشاد  از 2000 نسخه رسیده است. )»اعتراف وزیر  به کمی کمتر  این عدد 

گفتنی است که طبق آخرین  آمار اعالم شده ایرانی ها در روز چیزی حدود 2 دقیقه مطالعه می کنند.
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سخن پایانی

ن مها و  ن  ا کهتر ه  ند ز و فر ن            جها ر  ند ا نیست  د  خر ز  ا ن  و فز

د نسپر بد  ر  ا د کر هب  را  ن  جها د                  خر ز  ا شد  د  شا و  ا هک  کس  ن  آ ره 

ید مز د  ر نیا نش  ا د ب  آ بد  هک  ید                  گز نیکی  هک  ره  نشد  ن  پشیما

مبتال بال  رد  کسی  ا  د مبا بال        ز  ا را  د  مر د  خر ند  اه ر

د بو ن  سا رت هل  همه  سا بد  ز  ا هک  د                بو ن  آ د  خر ن  نشا نخستین 

ن جها ز  را جست  د  خر چشم  هب  ن             نها رد  ا  ر یش  خو تن  ند  بدا
  

د بو ن  ا ر مدا ان ر  یو ز ن  هما د                  بو ن  ا ر یا شهر فسر  ا د  خر

منبع تصویر:    
نامشخص

www.ganjoor.net      فردوسی، شاهنامه، پادشاهی بهرام گور
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