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مقدمه

بر	عدم	 تردیدهایی	مبنی	 راه	 ابتدای	 که	در	 آغاز	شد	 دورۀ	دوم	سمپوزیوم	در	شرایطی	

کیفیت	دورۀ	نخست	وجود	داشت.	اما	در	نهایت	تصمیم	بر	آن	شد	با	 امکان	برگزاری	به	

الگوگیری	از	محور	ویژۀ	دورۀ	نخست	امکانات	بالقوۀ	دورۀ	پیشین	در	این	دوره	به	فعلیت	

برسد.	سمپوزیوم	در	پی	ایجاد	محملی	است	تا	تمامی	عالقه	مندان	به	علوم	اجتماعی	

گفت	وگو	و	 بتوانند	در	فضایی	به	دور	از	اقتدارهای	رسمی	داشته	های	خود	را	در	معرض	

نقد	بگذارند.

در	این	راه	نیروی	دانشجویی	عالقه	مند	هستۀ	اولیۀ	تیم	اجرایی	دومین	دورۀ	سمپوزیوم	

گروه	های	علمی	و	پژوهشگران	پا	به	عرصه	 گسترۀ	وسیعی	از	 را	تشکیل	دادند	و	در	ادامه	

گرفت. گذاشتند	و	سمپوزیوم	جان	تازه	ای	

گسترده	تر	استفاده	 در	این	دوره	تالش	شد	تا	از	امکانات	مجازی	بیشتری	برای	تبلیغاتی	

نهایت	 در	 شود،	 معرفی	 خود	 مخاطبین	 به	 است	 ممکن	 که	 جایی	 تا	 برنامه	 تا	 شود	

که	این	امر	مایۀ	مسرت	ما	بود.	 شاهد	استقبال	دانشجویان	از	شهرهای	مختلف	بودیم	

آثار	دریافتی	مان	را،	چه	نوشتار	و	چه	تصویر،	پس	از	داوری	های	حداقلی	و	تالش	برای	

که	امکانات	اجرایی	ما	در	 کردیم؛	روشن	است	 ارتقای	متون	در	شانزده	پنل	دسته	بندی	

پنل	بندی	متون	با	توجه	به	موضوعات	دریافتی	محدود	بود.	

انتشار	 از	 باالی	چاپ	 و	هزینۀ	 اقتصادی	 به	دلیل	وضعیت	 در	دومین	دورۀ	سمپوزیوم	

کتاب	را	به	صورت	الکترونیکی	در	 کردیم	و	بر	آن	شدیم	تا	 کتاب	صرف	نظر	 کاغذی	 نسخۀ	

اختیار	عالقه	مندان	قرار	دهیم.
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از	معاونت	فرهنگی	و	اجتماعی	دانشگاه	تهران	و	موسسه	بامداد	امید	صبا	سپاسگزاریم	

کردند.	دانشجویان	بسیاری	 که	فرصت	برگزاری	این	برنامه	و	تامین	مایحتاج	آن	را	فراهم	

گرمی	می	فشاریم.	الزم	 در	این	مسیر	به	ما	یاری	رساندند	بنابراین	دست	هایشان	را	به	

که	در	تمام	مراحل	برگزاری	با	سمپوزیوم	همراه	بوده	اند	 است	از	اعضای	شورای	اجرایی	

دورۀ	 دومین	 برگزاری	 امکان	 دوستان	 این	 همراهی	 بدون	 آوریم.	 عمل	 به	 قدردانی	

ک	رضایی،	مهدی	غالمزاده،	صفا	روشندل،	محبوبه	 رونا سمپوزیوم	محقق	نمی	شد:	

میرزایی،	نکیسا	مدرسی	،	بیتا	بیات	و	پدرام	خیری	)مشاور	اجرایی(.	

کمال	 علمی	 مشاورۀ	 و	 مقاالت	 داوری	 بخش	 در	 سمپوزیوم	 همراهان	 از	 همچنین	

قدردانی	و	تشکر	را	به	عمل	می	آوریم:	مهسا	اسداهلل	نژاد،	دالرام	علی،	نرگس	ایمانی،	مریم	

آرش	حیدری،	صادق	پیوسته،	 آقاجری،	 روزبه	 واقفی،	حسام	سالمت،	 ایمان	 ایثاری،	

کری،	رضا	امیدی	و	آیدین	باقری	)بخش	فیلم(. آرمان	ذا

صمیمانه	 نمودند	 یاری	 مارا	 پنل	ها	 مدیریت	 و	 سمپوزیوم	 برگزاری	 در	 که	 دوستانی	 از	

پیام	 یوسفی،	 سیدمهدی	 آقاجان	زاده،	 هادی	 حسین	زاده،	 حسام	 سپاسگزاریم:	

روشن	فکر،	مسلم	قماشلویان	و	فروغ	عزیزی.

نوشین	صفائیان
کشوری	آثار	دانشجویی	علوم	اجتماعی دبیر	اجرایی	دومین	دورۀ	سمپوزیوم	



دانشگاه و منطق بازار





دانشگاه را رها کنید!
محمدحسین انصاری1

چکیده
کاال	شدن	آموزش	عالی	می پردازد.	 این	نوشتار	)essay(	به	بررسی	تجربه ای	در	خصوص	

کنونی،	نگارنده	دانشجوی	رشته	فناوری	اطالعات	 پیش	از	تحصیل	در	رشته	و	دانشگاه	

کارآفرینی	و	راه اندازی	 کوسیستم	 در	دانشگاه	آزاد	اسالمی	بوده	و	بعد	از	آن	با	حضور	در	ا

استارتاپ	در	حوزه	آی تی،	اشتغال	خود	را	در	این	حوزه	یافته	است.

پیگیری	 دیگر	 سوی	 از	 و	 سو	 یک	 از	 خود	 استارتاپ	 شکست	 دلیل	 به	 بعدها	 اما	

کردن	زیست	 دغدغه های	شخصی	وارد	حوزه	علوم	اجتماعی	می شود	و	شانس	تجربه	

به	صورت	 را	در	دانشگاه	عالمه	طباطبائی	 اجتماعی	 برنامه ریزی	 دانشجویی	در	رشته	

کار	در	 شبانه	می یابد.	وجود	تجربه های	مختلف	دانشجویی	و	حضور	همزمان	در	بازار	

کنار	حوزه	مطالعاتی	سیاست گذاری	آموزش	عالی،	منجر	به	نوشتاری	در	این	خصوص	

که	فراتر	از	ُبعد	تجربه نگاری،	به	نهاد	دانشگاه	می پردازد	و	سعی	در	بررسی	عواقب	 گردید	

و	جوانب	این	مهم	دارد.

 

مقدمه: یک تجربه شخصی
انسانی	 کنکور	 به	دغدغه هایم	 بنا	 که	 بود	 کامپیوتر	هنوز	شروع	نشده	 علوم	 سال	دوم	

ansari_m@atu.ac.ir	طباطبائی	عالمه	دانشگاه	تعاون	و	اجتماعی	ریزی	برنامه	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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که	می خواستم	اما	 دادم	و	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	پذیرفته	شدم،	همان	چیزی	بود	

که	نتوانسته	بودم	در	ظرفیت	روزانه	رشته	مذکور	 یک	مشکل	بزرگ	وجود	داشت؛	این	

باید	به	صورت	شبانه	به	 انجام	دهم	 را	 تغییر	رشته	 این	 گر	می خواستم	 ا و	 بیاورم	 رتبه	

و	استقالل	 تغییر	رشته 	 به	 به	مخالفت	خانواده	نسبت	 با	توجه	 تحصیل	می پرداختم.	

و	 خوابگاه	 دانشگاه،	 شهریه	 پرداخت	 استطاعت	 در	 زیادی	 تردید	 ایشان،	 از	 مالی ام	

اما	 از	این	تصمیم	پیش	برد،	 تا	نزدیکی	انصراف	 که	مرا	 هزینه	زندگی	در	تهران	داشتم	

به	هرحال،	با	فروختن	مقداری	وسایل	توانستم	هزینه های	اولیه	را	پوشش	دهم	و	در	

کنم. دانشگاه	ثبت نام	

سال	دوم	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	اما،	پرداخت	هزینه های	دانشگاه	برایم	تجربه	

که	از	طرف	دانشکده	تماس	 دیگری	داشت.	دو	هفته	به	شروع	ترم	مهرماه	مانده	بود	

کتاب خانه	دانشکده	دعوت	به	همکاری	شده	بودم.	با	توافقی	 گرفتند؛	برای	همکاری	در	

کتابخانه	بمانم	 کردم	بنا	شد	چند	ساعتی	بعد	از	کالس هایم	در	 کتابخانه	 که	با	مسئولین	

و	چراغ	میز	امانت	را	تا	ساعت	هفت	عصر	روشن	نگه	دارم	و	عالوه	بر	آن	منابع	التین	را	بر	

بودند	 گرفته	 نظر	 این	موضوع	در	 برای	 که	 کنم.	حقوقی	 کنگره	مرتب	 حسب	فهرست	

تحت	عنوان	»کار	دانشجویی	تخصصی«	ماهی	550	هزار	تومان	بود،	زیاد	نبود	اما	نسبت	

کاری	معقول	به	نظر	می رسید. به	حجم	

کرد	 که	یکی	از	اساتیدم	مرا	به	اتاقش	دعوت	 گذشت،	اواخر	مهرماه	بود	 یک	ماهی	

از	من	 و	 است	 به	وی	محول	شده	 دانشگاه	 توسط	 که	 داد	 برایم	شرح	 را	 »پروژه« ای	 و	

کنم	و	امور	ساده ای	مروبط	به	هماهنگی	 گر	تمایل	دارم	در	این	پروژه	مشارکت	 خواست	ا

گزارش های	 میان	پژوهش گران،	پاسخ دهی	به	ایمیل ها	و	مکاتبات	و	سر 	و	 شکل	دادن	به	

که	برای	این	موضوع	ماهانه	500	هزارتومان	نیز	در	نظر	 کرد	 پروژه	را	بر	عهده	بگیرم.	اضافه	

که	از	من	می گرفت،	پرداخت	معقولی	بود.	 گرفته	است،	نسبت	به	نوع	وظیفه ام	و	زمانی	

نتیجه؟	من	ماهی	نزدیک	یک	میلیون	تومان	از	دانشگاه	عایدی	داشتم،	برای	یک	

بودم!	حتی	 دانشگاه	شده	 بورسیه	 من	 دانشگاه،	 در	 کتابداری	 و	 پژوهشی	 نیمچه	 کار	

عالوه	بر	آن که	دانشگاه	هزینه های	خوابگاه	و	شهریه	دانشجویی ام	را	بدین	شکل	به	من	

باز	می  گرداند	چیزی	نیز	در	انتهای	ترم	دستم	را	می گرفت.	من	به	علت	اشتغال	در	بازارکار	
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کتابخانه	نیازی	نداشتم،	استعفا	دادم	تا	فرصت	برای	دانشجویان	دیگر	مهیا	 کار	 به	درآمد	

کار	هستم.	 کنار	یازده	دانشجوی	دیگر	مشغول	به	 شود؛	اما	هم چنان	در	پروژه	استادم	در	

اعتراض: چرا هزینه تحصیل دیگران را من باید بدهم؟ 
می کند،	 کسر	 مالیات	 من	 حقوق	 از	 ماهانه	 150هزارتومان	 حدود	 در	 چیزی	 کارفرما،		

که	 کاال	و	خدماتی	 برای	 که	 افزوده ای	است	 ارزش	 بر	 بر	آن	9درصد	مالیات	 این	عالوه	

که	این	مالیات ها،	خرج	 استفاده	می کنم	می پردازم.	وقتی	به	این	موضوع	فکر	می کنم	

دانشجویان	در	دانشگاه ها	می شود،	قلبم	به	درد	می آید.	چرا	من	باید	هزینه	تحصیل	

کثر	 ا که	 نکته	 این	 گرفتن	 نظر	 در	 با	 کنم؟	 پرداخت	 را	 دانشگاه	شریف	 دانشجوی	 یک	

غ	التحصیالن	این	دانشگاه،	خدمت	و	ارزش آفرینی	خود	را	در	جایی	به	غیر	از	این	مرز	 فار

و	بوم	به	انجام	می رسانند.	اما	ماجرا	به	پرداخت	شهریه	دانشجویان	دانشگاه	صنعتی	

شریف	ختم	نمی شود.

هیچ	 بدون	 رغبتی،	 هیچ	 بدون	 که	 دانشجویی	 یک	 تحصیل	 هزینه	 باید	 من	 چرا	

با	 بدهم؟	 را	 است	 کرده	 اشغال	 دانشگاه	 در	 آینده ای	یک	صندلی	 بدون	هیچ	 تالشی،		

که	حتی	هیچ	عالقه ای	به	رشته	تحصیلی	خود	ندارد	و	جبر	پروسه	نابسامان	 این	تفسیر	

کرده	است.	در	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	و	 سازمان	سنجش	او	را	در	این	رشته	محصور	

تعاون	دانشگاه	عالمه	طباطبائی،	خیلی	سخت	است	که	یک	نفر	را	بیابید	که	رشته	مذکور	

که	چرا	دانشجویان	علی رغم	 در	اولویت	انتخاب	رشته	او	باشد،	هزاران	دلیل	وجود	دارد	

و	 به	تحصیل	در	رشته هایی	عالقه	 باز	هم	مبادرت	می کنند	 استعدادها	و	عالیق شان،	

کاالی	 گمان	من	یک	دلیل	مهم	آن،	ارزان	بودن	بی منطق	 استعدادی	در	آن	ندارد،	اما	به	

گر	 که	ا کند؟	 » آموزش	عالی«	است.	چرا	خود	او	نباید	شهریه	تحصیلی	خود	را	پرداخت	

بنا	بود	بکند	یا	وارد	این	رشته	و	دانشگاه	نمی شد	یا	تالش	و	ممارست	بیشتری	برای	امر	

که	دغدغه	و	 تحصیلی	و	پژوهشی	خود	می کرد	و	این چنین	جای	یک	انسان	با	استعداد	

پتانسیل	در	آن	رشته	دارد	را،	نمی گرفت.

کشور	نیز،	باز	برایم	عیان	نیست	 حتی	در	رشته های	پر	متقاضی	در	دانشگاه های	برتر	

که	با	عالقه	و	استعداد	در	رشته ای	تحصیل	می کند	 کسی	 که	چرا	باید	هزینه ی	تحصیل	
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کسب	درآمد	می کند	را	من	باید	بپردازم؟	 کار	می شود	و	 و	با	آن	دانش	و	مهارت	وارد	بازار	

که	 مگر	بخشی	از	درآمد	آن	به	حساب	من	وارد	می شود؟	توجیه	رایج	آن،	خدمتی	است	

آن	فرد	سرمایه گذاری	شده	در	جامعه	به	انجام	می رساند،	خب	مگر	آن	را	رایگان	انجام	

کردن	یک	نفر	باید	به	او	پول	پرداخت	 کسب	 می دهد؟	چرا	برای	درس	خواندن	و	مهارت	

کالس های	خصوصی	می روند،	مهارت	یاد	می گیرند	و	وارد	 که	 کنیم،	اما	این	همه	آدم	

کالس	زبان	 کار	می شوند،	چرا	آنان	محّق	دریافت	چنین	پولی	نیستند؟	چرا	برای	 بازار	

کسی	یارانه ای	نمی دهد؟	 من	

از	 فقط	 نه	 را	 دانشجویان	 این	 تحصیل	 پول	 که	 آنجا	 می شود؟	 بغرنج	 کجا	 قضیه	

کاری های	بلند	مدت	 که	با	زحمت	زیاد	و	ساعت	 کارگر	 که	از	جیب	میلیون ها	 جیب	من	

کاالیی	را	ُنه	درصد	 که	مجبور	است	هر	 کارگری	 کسب	درآمد	می کنند	برداشته	می شود،	

گران تر	بخرد	تا	خانواده های	دیگر	با	سطح	درآمد	باالتر	بتوانند	فرزندشان	را	ارزان	قیمت	

که	حتی	در	همین	دانشگاه های	 این	موضوع	 گرفتن	 نظر	 با	در	 بفرستند.	 به	دانشگاه	

تصاحب	 برای	 آنچنانی	 شانس	 کارگر	 این	 فرزندان	 نیز،	 دولتی	 رایگان	 و	 قیمت	 ارزان	

کنکور	در	نتیجه	دانشگاه ها	 صندلی	ندارند؛	این	رنج آور	و	نا عادالنه	است.	رتبه های	برتر	

که	استطاعت	پرداخت	شهریه ی	مدارس	 کسانی	است	 و	رشته های	سرآمد،	منحصر	به	

که	در	 کارگری	 گران	قیمت	را	دارند؛	نه	فرزند	 کتاب های	 کنکور	و	 غیر	انتفاعی،	کالس های	

تهیه	ی	لوازم التحریر	خود	مانده	است. 1	سوبسید	آموزشی	را	به	نام	و	توجیه	مستضعفین	

کام	دانشگاه	دولتی	و	سرآمد	را	مرفهین	می برند. می دهند	اما	

غیر	 و	 آزاد	 دانشگاه	های	 در	 ارزان	است،	حتی	 ایران	 در	 عالی	 آموزش	 کاالی	 آنقدر	

کشیده	است:	2569	مرکز	آموزش	عالی	و	 که	آمار	دانشجویان	ما	سر	به	فلک	 انتفاعی،	

دانشگاهی.	 غ	التحصیل	 فار میلیون	 	10 به	 نزدیک	 و	 دانشجو	 میلیون	 به	چهار	 نزدیک	

زیر	 جهان	 پیشرفته	 کشورهای	 اغلب	 در	 تعداد	دانشگاه	ها	 که	 است	 حالی	 در	 این	

و	هلند	٤٢٣  ایتالیا	٢٣٦	 کانادا	٣٢٩،	 انگلیس	٢٩١،	 که	 به	طوری	 ٥٠٠	دانشگاه	است	

اروپایی	نظیر	نروژ،	سوئد،	دانمارک،	فنالند	و...	زیر	 کشورهای	 دانشگاه	دارند	و	برخی	

1.	رتبه	های	برتر	از	مدارس	لوکس	می	آیند.	|	فرارو	|	24	مرداد	96
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که	19	درصد	جمعیت	 کرده	اند.	این	ارقام	در	واقع	به	ما	می گویند	 ١٠٠	دانشگاه	تأسیس	

کادمیک	و	پژوهشی	دارند!1	با	هیچ	منطق	توسعه ای	یا	رفاهی،	این	 کار	آ ایران،	داعیه	

ارقام	جور	در	نمی آیند.

بی اثرسازی آموزش عالی
کاال	را	پائین	 کارآمدی	این	 عدم	پرداخت	هزینه ی	آموزش	عالی	در	ایران،	آنقدر	ارزش	و	

کار	دارند!2	در	واقع	 کمتری	در	بازار	 غ	التحصیالن	دانشگاه ها،	شانس	 که	فار آورده	است	

کار	شده	است،	 شما	وقتی	وارد	دانشگاه	شوید،	به	نسبت	یک	کسی	که	مستقیم	وارد	بازار	

کمتری	برای	تصاحب	موقعیت	شغلی	دارید.	تحصیالت	عالیه	در	ایران،	حکایت	 شانس	

گاز	و	بنزین	یارانه ای	در	اختیار	 کشورمان	دارد.	آنقدر	برق،	 جا ن سوز	مصرف	انرژی	را	در	

که	هیچ	تالشی	برای	صرفه جویی	یا	استفاده	به اندازه	از	آن	نمی کنیم،	 گذاشتیم	 مردم	

با	 را	 کاالی	بسیار	عالی	 ُنرم	جهانی	است.3	یک	 برابر	 ایرانی	4	 انرژی	یک	 سرانه	مصرف	

این	 که	 توزیع	می کنیم	 نازل	در	جامعه	 بسیار	 قیمتی	 با	 گزاف	 بسیار	 تمام	شده	 هزینه	

برهم	 کشور	 در	 را	 تحصیالت	 و	 پژوهشی	 کار	 کار،	تخصص،	مسیر	شغلی،	 بازار	 طبیعت	

که	باید	 کسی	 که	استعداد	و	ذوق	نانوایی	دارد،	وارد	دانشگاه	می شود،	 کسی	 زده	است.	

کنکور	 که	آرایشگر	باید	شود	در	صف	 کسی	 بّنای	ساختمان	شود	وارد	دانشگاه	می شود،	

که	باید	تعمیرات	موبایلی	راه	بیاندازد	وارد	دانشگاه	می شود،	 کسی	 عمرش	را	می سوزاند،	

گران بهاست،	 کاالی	بسیار	 چرا؟	چون	پولی	بابت	آن	نمی دهد.	وقتی	آموزش	عالی	را	یک	

که	بدان	نیاز	 کسی	 که	از	آن	منتفع	شوند،	چه	 کردیم	همگان	این	انتظار	را	دارند	 عمومی	

کسی	بدان	نیاز	ندارد.	 دارد	چه	

	دود	این	موضوع	بر	چشم	چه	کسی	می رود؟	اول	در	چشم	دانشجویی	که	استعداد،	

کار	پژوهشی	و	برخورداری	از	آموزش	عالی	را	دارد،	اما	به	علت	شلوغی	 مهارت	و	توانایی	

بیش	از	حد	صف	ورود	به	دانشگاه ها،	انگیزه	و	انرژی اش	را	از	دست	می دهد	و	حتی	بعد	

1.	دانشگاه	های	ایران	به	روایت	آمار	و	ارقام	|	ایسنا	|	9	خرداد	97
غ	التحصیالن	نسبت	به	عموم	جامعه	|	ایسنا	|	2	فروردین	97 2.	شانس	پایین	اشتغال	فار

3.	ایران	4	برابر	دنیا	انرژی		مصرف	می	کند	|	فارس	نیوز	|	11	تیر	97
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که	رغبتی	 که	وارد	دانشگاه	شد،	با	ازدحامی	از	دانشجویان	فشل	و	بی انگیزه ای	 از	آن	

که	فدای	 کیفیت	آموزشی	برخوردار	می گردد	 به	تحصیل	ندارند	هم کالس	می شود	و	از	

کمیت	شده	است.	

که	بدون	انگیزه،	دانش	و	مهارت،	بدون	یادگرفتن	 کسانی	 بعد	چه	می	شود؟	سیل	

بازار	 وارد	 با	مدرک	خود	 بوروکراتیک،	 امر	 لطف	 به	 و	صرفًا	 دانشگاه	 در	 پیچ	 بستن	یک	

افزایند.	زیرا	نه	 غ	التحصیل	می	 کار	می گردند،	آن گاه	چه؟	شماری	بر	شمار	بی کاران	فار

رشته های	آموزشی	ما،	نه	محتوای	رشته ها	و	نه	حتی	سرانه های	پذیرش	دانشجوی	ما	

که	در	دانشگاه	ها	تربیت	می کنیم	 کسانی	 کشور	مبتنی	بر	واقعیت های	بازار	است	و	نه	 در	

کارآفرینی	و	راه اندازی	کسب	 استحقاق	رفع	نیاز	بازار	را	دارند	و	نه	خوِد	دانشجویان	روحیۀ	

کار	را	در	خود	پرورانده اند.	اما	چرا	دانشگاه	اینقدر	بی	خاصیت	شده	است؟ و	

ارائه	آموزش	 و	 برنامه ریزی،	سیاست گذاری	 از	پس	 تواند	 کالم،	دولت	نمی	 در	یک	

چه	 روی	 باید	 که	 نمی داند	 نمی شناسند،	 را	 بازار	 نیاز	 دولت	 بیاید.	 بر	 ایران	 در	 عالی	

که	در	واقعیت	 کند،	به روز	رسانی	دولت	با	آنچه	 موضوعی	متمرکز	شود	و	سرمایه گذاری	

تخصص ها	و	بازار	رخ	می دهد	امر	محالی	است،	بوروکراتیک	اداری	-	دولتی	انرژی ها	را	در	

دانشگاه	می سوزاند	و	جدای	از	همه ی	این ها،	دولت	)State(	در	ایران	بیش	از	آن که	در	

گسترش	ارزش ها	و	سالیق	خود	در	نسل	جوان	است،	 پی	تولید	متخصص	باشد،	در	پی	

را	ندارد.	قصه ی	بی مهری	دولت	به	رشته های	علوم	 و	اساسا	دغدغه	»نهاد	دانشگاه«	

انسانی	و	علوم	اجتماعی	در	تمام	این	سال ها	نیز،	موید	این	مسئله	است.	

وظیفه ای	 است،	 شده	 خارج	 صنایع	 از	 بسیاری	 آموزش	 عرصه	 از	 دانشگاه	 امروز،	

که	دانشگاه	مبنی	بر	تربیت	نیروی	انسانی	دارد،	در	بسیاری	از	حرفه ها	و	تخصص ها	در	

کالس ها	و	منابع	آموزشی	متعددی	در	 دانشگاه	اتفاق	نمی افتد	و	دانشجو	باید	جویای	

کار	برسد،	 کیفیت	الزم	برای	ورود	به	بازار	 بخش	خصوصی	باشد	تا	بتواند	به	مهارت	و	

رایانه	 علوم	 افزار،	 سخت	 نرم	افزار،	 مهندسی	 مثل	 تکنولوژی ای	 به	 نزدیک	 رشته های	

بیشتر	از	این	موضوع	رنج	می برند.	
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در آرزوی نهادی به نام دانشگاه 

کند،	چه	توسعه	اقتصادی،	چه	توسعه	فرهنگی،	 دانشگاه	باید	در	مدار	توسعه	حرکت	

سیاسی	یا	اجتماعی،	یگانه	وظیفه	دانشگاه	در	این	میان،	تربیت	نیروی	انسانی	است.	

بحث	من	عمدتا	درباره	اقتصاد	است،	وقتی	درباره	توسعه	اقتصادی	صحبت	می شود	و	

اسم	دانشگاه	به	میان	می	آید	در	واقع	داریم	از	نیروی	انسانی	مولد	در	اقتصاد	صحبت	

که	رشد،	پیشرفت	و	در	نهایت	توسعه	اقتصاد	را	بر	عهده	دارند.	 کنش گرانی	 می کنیم،	از	

کثرا	توسعه	)Development(	به	پیشرفت	)Progress(	و	یا	رشد	 کشور	ما،	ا که	در	 از	آن جا	

کمرنگ	بوده	است.	 )Growth(	تقلیل	می یابد،	نقش	دانشگاه	همواره	در	مدار	توسعه	

توسعه	یک	امر	درون زا	و	وابسته	به	نهاد	دانشگاه	است.	نهاد	دانشگاه	با	پژوهش	و	کشف	

انسانی	 نیروی	 تربیت	 با	 دیگر	 از	طرف	 و	 اقتصاد	می گشاید	 برای	 را	 راه	 مرزهای	جدید،	

کارآمد،	این	توسعه	را	پیش	خواهد	برد.	ما	به	بعد	اقتصادی	نهاد	دانشگاه	نیاز	داریم	و	

این	موضوع	از	سه	نظر	حائز	اهمیت	است:

که	امکان	بازار	و	زندگی	را	توسعه	دهند.		  انجام	پژوهش ها	و	تحقیقاتی	

کشاورزی(		  و	 خدمات	 صنعت،	 )دانش،	 بازار	 در	 که	 متخصصانی	 تربیت	

کنند.	 ارزش آفرینی	

کارآفرینی	مبتنی	بر	پژوهش	و	شرکت های	دانش	بنیان	توسط		  ترویج	و	ترقی	

academicianها.

اقتصاد،	 اجتماعی،	 ریزی	 )برنامه	 اجتماعی	 علوم	 تکمله	 به	 ما	 دیگر،	 سوی	 از	 و	

کارکرد	مطلوب	این	عناصر	 ارتباطات،	سیاست	گذاری	عمومی	و...(	برای	برنامه	ریزی	و	

شبکه	 به	 نیاز	 ما	 ندارند،	 توانایی	 چنین	 دانشگاه	 چند	 یا	 دانشگاه	 یک	 داریم.	 نیاز	

که	در	 که	متصل	به	واقعیت	موجود	در	جامعه	باشد،	جایی	 علمی	-	دانشگاهی	داریم	

دست	 بهینه،	 سیستم	 در	 دانشجویان	 علمی،	 مدیرهای	 اساتید،	 پژوهش گران،	 آن	

اتصال	 به	 ملزم	 ندارد،	 کارکرد	 ایزوله	 صورت	 به	 شبکه،	 این	 بزنند.	 علمی	 تولیدات	 به	

کز	 مرا علمی،	 گروه های	 آزمایشگاه ها،	 کنفرانس ها،	 است.	 دانشگاه	 جهانی	 شبکه	 به	

که	معنا	می یابند.	نهاد	 تخصصِی	دانش	همه و همه	در	زیر	نهادی	به	نام	دانشگاه	است	

به ما هو	نهاد.	وقتی	صحبت	از	خصوصی	سازی	دانشگاه	ها	می شود،	به	سرعت	آن	را	به	
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از	 وقتی	 اما	 تقلیل	می دهند.	 نویسی	 پایان	نامه	 و	 مقاله	 فروش	 دانشگاه،	 از	 درآمد زایی	

به	دانشگاه	مد	نظر	است.	خروج	 خصوصی سازی	صحبت	می	شود،	اعطای	استقالل	

که	 کسانی	 به	 دانشگاه	 و	سپردن	 دانشگاه	 در	بخش بخش	 دولت	 و	دخالت	 از	سیطره	

کارکرد	آن.	 دغدغه،	تجربه	و	انگیزه	آن	را	دارند	و	اعتبار	بخشی	به	دانشگاه	در	نتیجه	

به	 شکل دهی	 بل که	 نیست.	 دانشگاه	 سازی	 بنگاه	 من،	 صحبت های	 نتیجه	

که	در	آن،	تحقیقات	و	پژوهش	ها،	برای	جامعه	نافعه	شوند.	بتوان	 کوسیستمی	است	 ا

گرفت	و	از	طریق	شکل دهی	 کار	 دانشجویان،	اساتید	و	ماحصل	فعالیت های	آن ها	را	به	

که	دانشگاه،	 کرد.	آن گاه	است	 به	شرکت	های	دانش	بنیان،	آن	ها	وارد	چرخه	اقتصادی	

که	به	جامعه	 استاد	و	دانشجو	در	پی	الطائالت	نمی	رود،	برای	زنده	ماندن	مجبور	است	

کند،	مشکل	جامعه	را	بفهمد،	مشکل	اقتصاد	را	بفهمد،	مشکل	دولت	را	بفهمد	و	از	 نگاه	

کند	و	از	این	 طریق	ارائه	راه	حل	برای	حل	این	مشکل،	ارزش	آفرینی	بکند،	رضایت	ایجاد	

رضایت	سود	آفرینی	بکند.1	یگانه	ماموریت	دانشگاه ها	در	وضعیت	فعلی	کشور	ما،	مبتنی	

بر	ارائه	راهکار	باید	باشد،	راه کاری	علمی،	مبتنی	بر	پژوهش	و	تحقیقات.	

باید	 که	دانشگاه	 اولین	قدم	آن	است	 اما	این	چشم	انداز	چطور	محقق	می شود؟	

مالیات	دهندگان	 و	 از	جیب	دولت	 را	 امیدش	 باشد،	چشم	 دستش	در	جیب	خودش	

که	هزینه هایش	را	 کند	 که	دانشگاه	توانست	آنقدر	موثر	ایفای	نقش	 کند.	مادامی	 قطع	

که	می تواند	در	تصمیم گیری های	خود،	نهادی	و	خصوصی	عمل	 در	بیاورد،	آن گاه	است	

که	تصدی گری	دانشگاه	را	نیز	 گر	از	سمت	دولت	بیاید،	دولت	متوّقع	می شود	 کند.	پول	ا

از	دانشگاه	سلب	 که	دولت	دست	به	تصدی گری	زد،	توسعه	 بر	عهده	بگیرد،	هر	وقت	

می شود.	

اما	در	ادامه	این	پروسه،	وقتی	نهاد	دانشگاه	در	چرخه	مولد	اقتصادی	حضور	داشته	

باشد،	افراد	سهیم	و	مولد	هم	سود	می برند،	این ها	رول مدل	)Role Model(	می شوند	در	

که	با	سرمایه گذاری	در	مسیر	آموزش	عالی	می توانند	 جامعه،	و	افراد	در	جامعه	می فهمند	

با	انجام	فعالیت	 کنش گر	علمی،	 از	این	رو،	 صاحب	درآمد	و	موقعیت	اجتماعی	شوند.	

کسب	درآمد	و	موقعیت	اجتماعی	 علمی	و	پژوهشی	برای	ارتقا	خود	در	نهاد	دانشگاه	و	

1. Creating Wealth from Knowledge.
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واقع	 را	در	پی	خواهد	داشت.	در	 از	آن	جامعه	 بعد	 و	 نهاد	دانشگاه	 نفع	عمومی	 بهتر،	

منفعت	شخصی	در	جهت	منفعت	عمومی	همگرا	می شود.1

در	مدل	نهادی	و	خصوصی	دانشگاه،	اساتید،		هیئت	علمی	موظف	به	تبدیل	دانش	

نیازمند	 ناخواه	 باشد،	خواه	 ارزش	 ایجاد	 به	 ملزم	 که	 استادی	 ارزش	هستند.	 به	 خود	

دانشجویان	خبره	است،	دانشجویان	خبره	آموزش های	خوب	می خواهند،		برنامه های	

درسی	به	مرور	سنگین تر	و	مبتنی	بر	نیاز	بازار	تنظیم	می گردند،	با	ادامه	این	روند،	اساتید	

که	به	درد	جامعه	و	اقتصاد	 کارآمد	تصفیه	خواهند	شد	زیرا	نتوانستند	ارزشی	 فشل	و	نا

کشف	 که	برای	 کنند	و	در	آن	سو،	به	علت	فشار	و	سختی	فرایند	آموزشی	-	 بخورد	را	ایجاد	

و	پرورش	دانشجویان	با	انگیزه	و	توانمند	ضروری	است	-	دانشجویان	بی انگیزه	و	نا توان	

را	تصفیه	خواهد	شد.	برای	درک	مفهوم	تصفیه	دانشجو	این	آمار	را	در	نظر	بگیرید:	در	

که	تنها	66	درصد	دانش	آموزان	وارد	پروسه	 گرفتن	این	موضوع	 ایاالت	متحده،	با	در	نظر	

غ	التحصیلی	 کالج	و	دانشگاه	می شوند2،	با	این حال،	71	درصد	دانشجویان	موفق	به	فار

و	تمکن	مالی	نمی تواند	 ثروت	 که	سخت	شود،	دیگر	 فرایندهای	تحصیلی	 می شوند.3	

کار	این	مهم	را	ایجاد	می کند.	رقابتی	 عامل	توفیق	باشد،	بل که	انگیزه،	استحقاق	و	پشت	

عادالنه	تر	با	نتایجی	درخشان تر.	

کنیم؟ برای شروع چه 
کنکور	و	انتخاب	رشته	فعلی	 گر	همین	روند	نابسامان،	ناهمگون	و	تبعیض	ساز	 حتی	ا

را	داشته	باشیم	باز	هم	ایده	دانشگاه	مستقل	نباید	امر	محیرالعقولی	باشد.	شاید	برای	

نیل	به	این	موضوع،	ابتدا	باید	چنین	موضوعی	را	به	صورت	پایلوت	در	بعضی	از	رشته ها	

داشته	 دانشگاه ها	 استقالل	 برای	 تکنیکال	 مشکل	 ما	 که	 آن	 از	 بیش تر	 اما	 کرد	 آزمون	

1.	این	بخش	از	متن،	از	مناظره	جلسه	سوم	درس-گفتگوی	»دانشگاه	و	بازار«	با	حضور	دکتر	فکوهی	و	دکتر	
گرفته	شده	است. نایبی	در	مدرسه	آزاد	فکری	دانشگاه	صنعتی	شریف	برگزار	شد،	الهام	

2. Last October, just 65.9 percent of people who had graduated from high school the previ-
ous spring had enrolled in college. Fewer U.S. Graduates Opt for College After High School, By 
Floyd Norris, The New York Times
3. The average retention rate for freshmen at American universities is 71.2%. A number of 
factors can entice students to drop out of college. In fact, students with a 2.2-3.0 GPA are the 
most likely to drop out of college. College Factual
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که	وابستگی	مالی	به	منابع	 باشیم،	مشکل	معرفتی	داریم.	هنوز	به	درک	آن	نرسیده ایم	

دولتی،	از	دانشگاه	نهاد	زدایی	می کند.

کنیم	سوبسید	دولت	از	یک	دانشگاه	دولتی	 که	شده،	تصور	 بیایید	برای	فرض	هم	

برای	 متقاضی	 دانشجویان	 شریف.	 صنعتی	 دانشگاه	 مثال	 برای	 است،	 شده	 حذف	

که	شامل	هزینه های	آموزشی،	 تحصیل	در	این	رشته	می بایست	هزینه	تحصیل	خود	را	

کنند،	ببینیم	چه	اتفاقی	می افتد.	بودجه	دانشگاه	 لجستیک	و	خدمات	است	پرداخت	

این	دانشگاه	در	همۀ	 تعداد	دانشجویان	 بود،	 تومان	 شریف	در	سال	97،	170	میلیارد	

مقاطع	بالغ	بر	12هزار	دانشجو	می	شود.1	سرانه	هر	دانشجو	از	بودجه	ساالنه	دانشگاه	

گر	بنا	شود	هر	دانشجو	در	طول	تحصیل	خود	این	هزینه	 تقریبا	14	میلیون	تومان	است	و	ا

را	برگرداند	دانشگاه	می تواند	بدون	نیاز	به	ارتزاق	از	بودجه	عمومی،	فعالیت های	خود	

باید	 است.	 مدخالن	 بررسی	ذی	 نیازمند	 هر	سیاستی،	 گیری	 رو	 پیش	 گیرد،	 پیش	 را	

که	آیا	دانشجویان	دانشگاه	صنعتی	شریف	استطاعت	پرداخت	چنین	هزینه	ای	را	 دید	

کارهای	دقیق	تری	لحاظ	شود،	برای	مثال	دانشجوی	 که	باید	ساز	و	 دارند	یا	خیر.	البته	

کند	و	یا	پرداختی	 کند،	باید	حقوقی	نیز	دریافت	 که	هزینه	پرداخت	 دکتری	به	جای	آن	

کارشناسی	باید	تفاوت	داشته	باشد.	مالحظات	بسیاری	وجود	 یک	دانشجوی	ارشد	و	

دارد،	برای	مثال	دانشگاه	شریف	به	واسطه	پروژه	های	اساتید	خود	و	یا	سایر	فعالیت	های	

مبتنی	بر	شرکت	های	دانش	بنیان،	جریان	های	درآمدی	قابل	توجهی	دارد.	اما	با	این	

حال،	برای	ساده	سازی	مسئله،	همان	سالی	14	میلیون	تومان	را	لحاظ	می کنیم.	

که	فرزند	محّصل	 کار	پژوهشی	بر	روی	درآمد	ساالنه	خانوارهایی	 کنون	 نمی دانم	تا	

که	قبول	شدن	در	این	 گرفته	است	یا	خیر،	با	توجه	به	آن	 در	این	دانشگاه	دارند	صورت	

کنکور	است،	احتمال	 دانشگاه،	مستلزم	هزینه کرد	مشخصی	در	سال های	دبیرستان	و	

که	عموم	دانشجویان	حاضر	در	این	دانشگاه	از	طبقه	اقتصادی	متوسط	به	باال	 می	رود	

باشند،	با	این	حال	ما	نرم	اقتصادی	خانوار	شهری2	را	برای	این	موضوع	در	نظر	می گیریم:	

گذشته	37	میلیون	تومان	و	متوسط	 متوسط	درآمد	ساالنه	یک	خانوار	شهری	در	سال	

کانون	صنفی	استادان	دانشگاه	شریف	درباره	بودجه	سال	97	|	ایسنا	|	6	بهمن	96 1.	بیانیه	
2.	با	توجه	به	سیاست	های	بومی	گزینی
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هزینه	ساالنه	نیز	معادل	33	میلیون	تومان	اعالم	شد	تا	میانگین	درآمد	ساالنه	خانوار	

4میلیون	بیش	از	هزینه	باشد.1	در	همین	راستا،	خانوار	های	استفاده	کننده	از	اتومبیل	

شخصی	از	47.6	به	50.6	افزایش	یافته اند.	در	بدبینانه ترین	حالت	ممکن،	خانواده	نیمی	

خانواده ای	 دارای	خودروی	شخصی	هستند.	 دانشگاه	شریف	 در	 از	جمعیت	محصل	

که	استطاعت	خرید	خودروی	شخصی	را	دارد،	بال	شک،	توانایی	سرمایه گذاری	بر	روی	

کار	را	انجام	خواهد	داد.	الباقی	50	درصد؟	 نیروی	انسانی	خود	را	دارد	و	با	اشتیاق	نیز	این	

که	در	واقع	به	جهت	انگیزه،	عالقه	و	استعداد	می	بایست	 کسانی	 که	من	معتدقم	 هرچند	

تر	 کمتر	 اصل	 در	 بپردازند	 را	 رقم	 این	 توانند	 نمی	 اما	 باشند	 داشته	 دانشگاه	حضور	 در	

سوبسید	 سیاست	 همین	 حتی	 دارد،	 محذوفینی	 سیاستی	 هر	 هرحال	 به	 اما	 است،	

از	دانشجویان	 را	 را	ساخته	است.	دانشگاه	»باید«	هزینه	آموزش	 سراسری	محذوفینی	

بگیرد،	به	هرحال	آموزش	تخصصی	در	دانشگاه	دیدن	یک	هزینه ای	)Trade Off(	دارد،	

مراسم	 برگزاری	یک	 برای	 ایرانی	 را.	خانواده های	 را	داشت	هم	خرما	 نمی شود	هم	خر	

فرزندان	خود	 بر	 برای	سرمایه گذاری	 آیا	 اما	 کالنی	می کنند	 یا	ختم،	خرج	های	 عروسی	

کنند؟	 حاضر	نیستند	یا	نمی توانند	هزینه	

که	توانایی	پرداخت	این	هزینه	را	به	صورت	یک	جا	ندارند،	آیا	از	 الباقی	دانشجویان	

که	وضع	مالی	 دانشگاه	حذف	می شوند؟	می شود	این	امر	را	به	حداقل	رساند.	می	پذیرم	

خانواده	نباید	آن چان	در	فرصت	رشد	فرزندان	دخیل	باشد،	می توان	راهکارهای	زیادی	

که	متبادر	می شود	پرداخت	قسطی،	 گرفت.	نخستین	راه	حلی	 برای	این	موضوع	در	نظر	

با	 است	 توانسته	 دانشجو	 که	 است	 غ	التحصیلی	 فار از	 بعد	 بازپرداخت	 و	 وام	 پرداخت	

کار	شود.	 یادگیری	تخصصی،	وارد	بازار	

راه	حل	دوم	پرداخت	بورسیه	های	تحصیلی	است،	در	همه ی	دانشگاه	های		 

آن	 طی	 که	 می کنند	 ایجاد	 بورسیه هایی	 نام،	 صاحب	 و	 خیر	 افراد	 دنیا،	

کردن	شرایطی	از	آن	بورسیه ها	 کم	استطاعت	می توانند	با	لحاظ	 دانشجویان	

و	 سازمان ها	 بورسیه	های	 بورسیه	ها،	 این	 دوم	 نوع	 شوند.	 بهره مند	

1.	متوسط	درآمد	و	هزینه	یک	خانوار	شهری	چقدر	است؟	|	دنیای	اقتصاد	|	15	شهریور	97
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این	موضوع	 از	 مریز	 و	 دار	 کج	 نمونه	 فرهنگیان	یک	 شرکت	هاست،	دانشگاه	

در	ایران	است.	بسیاری	از	شرکت ها	و	منابع	انسانی	سازمان ها،	برای	زنجیره	

و	 دانشگاه ها	 در	 بورسیه هایی	 ایجاد	 به	 مبادرت	 خود	 انسانی	 نیروی	 تامین	

دانشکده های	مرتبط	حوزه	تخصصی	خود	می کنند،	فعالیت های	وزارت	نفت	

موضوع	 این	 برای	 دانشگاه	شریف	می تواند	شروع	خوبی	 نفت	 دانشکده	 در	

باشد.	

کار	دانشجویی	است.	بسیاری	از	دانشگاه ها	در	دنیا،	با	پرسنل		  راه	حل	سوم،	

مثل	 ساده	 وظایف	 سپردن	 اداره	می شود،	 دانشجوها	 کمک	 با	 و	 کم	 بسیار	

کتابداری،	امور	آموزشی،	بوفه،	دبیرخانه	و	نظیر	این ها	به	دانشجویان	عالوه	بر	

کمک	مالی	به	ایشان،	هزینه	های	دانشگاه	را	بسیار	تقلیل	می دهد.	

پروژه	های		  دنیا،	 دانشگاه	های	 تمام	 در	 است،	 پژوهشی	 کار	 چهارم	 حل	 راه	

دارند	 وجود	 مختلفی	 کارگروه های	 و	 پژوهشکده ها	 آزمایشگاه ها،	 پژوهشی،	

به	فعالیت	هستند،	دانشجویانی	 که	اساتید	و	پژوهشگران	در	آن	ها	مشغول	

این	 درون	 در	 پژوهشی	 کار	 توانند	 می	 تحصیلی	هستند	 بورسیه	 نیازمند	 که	

ایرانی	 دانشجویان	 عظیم	 رسانند.	خیل	 انجام	 به	 را	 آزمایشگاه	ها	 و	 پروژه	ها	

کشورهای	دیگر	پذیرفته	می	شوند،	از	این	طریق	از	پس	 که	در	دانشگاه	های	

استاد	 دستیار	 میان،	 این	 در	 می آیند.	 بر	 دانشگاه	ها	 سرسام	آور	 هزینه	های	

کمک	کننده	باشد.	 شدن	نیز	می	تواند	

موخره
که	حدی	از	قشر	بندی	با	واقعی	شدن	هزینه های	آموزش	 با	تمام	این	ها،	ممکن	است	

عالی	رخ	دهد،	منکر	آن	نیستم.	اما	ما	فعال	نیازمند	برون	داد	مناسب	دانشگاه ها	هستیم،	

که	برای	این	مشکل	و	نابرابری	فکری	 کسانی	از	این	دانشگاه	ها	خارج	شوند	 ان شاءاهلل	

که	آموزش	عالی	یک	 که	این	تلقی	را	 کنند.	تمام	نیت	من	از	این	نوشتار،	این	است	 اساسی	

کنیم	و	به	سمت	نهاد	سازی	در	آموزش	 کاالی	عمومی	است	در	اذهان	عمومی	حذف	

عالی	پیش	برویم.	دانشگاه های	تهران	به	تنهایی	از	بعضی	از	استان ها	بودجه	بیشتری	
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می کنیم	 صحبت	 مالیات	دهندگان	 مالیاِت	 درمورد	 وقتی	 می کنند،	 دریافت	 دولت	 از	

باید	خیلی	محتاط	باشیم،	دولت	می تواند	و	حتی	می بایست	از	محل	این	مالیات	ها	در	

که	شهریه	دیگران	را	 کند	اما	این	 طرح های	بلند	مدت	علمی	و	پژوهشی	سرمایه گذاری	

بدهد؟	آن چنان	مطمئن	نیستم.

که	بخشی	از	ساختار	 گفته	شد،	می پذیرم	آن	است	 که	 که	در	انتها	به	آنچه	 نقدی	

ایده	آل	ترسیم	شده	در	این	نوشتار،که	عمدتا	سازوکار	دانشگاه های	مطرح	دنیا	و	البته	

آموزش	عالی	ما	همخوانی	ندارد؛	 با	وضعیت	نظام	 انگلیسی	هست،	 	- امریکایی	 اغلب	

بیشتر	 بلکه	 باشد،	 دستیابی	 قابل	 غیر	 که	 آن	 نه	 شده،	 مطرح	 چشم	انداز	 به	 رسیدن	

کارامدی	 نا تمام	مشکل	 دادن	 ربط	 دیگر،	 از	سوی	 و	 دارد.	 نیاز	 زیرساخت	سیاسی	 به	

گرایانه	است.	 دانشگاه	به	ارزان	بودن	آن	مقداری	تقلیل	

در	دانشگاه	های	برتر	دنیا،	جدا	از	هیئت	امنای	به	شدت	قوی	و	صاحب	منصب	در	

کشورها	بارها	و	بارها،	قوی تر	و	بزرگ تر	از	 پژوهش	و	بازار،	بازار	صنعت	و	صادرات	در	آن	

گر	دانشگاه	را	 که	حتی	ا ایران	است،	به	عبارتی،	بازار	و	صنعت	در	ایران	آنقدر	فشل	است	

کنیم	و	سیرکولیشن	مالی	آن	را	در	جریان	بازار	و	صنعت	تامین	 در	محیط	ایزوله،	بهینه	

که	در	محیط	واقعی	و	غیر	ایزوله	شکست	نخورد.	 نماییم،	این	امر	غیر	ممکن	نیست	

کند؟	در	حالت	اول	سازش	 زیرساخت	سیاسی	اما	چطور	می	تواند	این	چالش	را	حل	

که	با	توجه	 با	جامعه	جهانی	و	دسترسی	به	بازارها	و	رقابت	در	بازارهای	وسیع تر	است	

کشور	بعید	به	نظر	می رسد.	اما	حالت	دوم	قائل	شدن	به	جبر های	 به	اوضاع	سیاسی	

فرهنگ		سازی	 با	 که	 است	 منطقه ای	 ایزوله	 محیط	های	 سلسله	 ایجاد	 و	 منطقه ای	

و	پروموت	سیستم	علم،	آموزش	و	نوآوری،	جریان	ایجاد	دانشگاه	آزاد	و	باز	شدن	پای	

در	 شود،	 می	 پیش	بینی	 که	 شود	 تسریع	 دانشگاه	 نهاد	 به	 سیاسی-اقتصادی	 طوایف	

البته	خود	موضوع	نوشتار	 که	 کند،	 کوسیستم	حاصله،	دانشگاه	بتواند	جریان	سازی	 ا

دیگری	است.	



آزادسازی آموزش: چیستی، چرایی و چگونگی
فرزین رحیمی زنوز1

کیفی	سطح	آموزش	و	 اصلی	ترین	دغدغۀ	سیاست	گذاران	و	فعاالن	عرصۀ	آموزش،	ارتقای	

بهره	وری	بیشتر	نظام	آموزشی	است.	در	این	راستا،	چه	در	مباحثات	نظری	و	چه	از	طریق	

گرفته	است.	 آزمون	و	خطا،	مدل	های	مختلفی	برای	نیل	به	این	مقصود	مورد	بررسی	قرار	

سیستم	آموزش	دولتی،	علی	رغم	پوشش	نسبتًا	مناسب	همۀ	طبقات	و	اقشار	جامعه،	

خصوصی	سازی	 مقابل،	 در	 می	برد.	 رنج	 عمومی	 منابع	 گستردۀ	 اتالف	 و	 تکصدایی	 از	

کرده	و	هژمونی	 گرچه	بهینه	ترین	وضعیت	اقتصادی	را	در	عرصۀ	آموزش	ایجاد	 آموزش،	ا

با	این	همه،	منتقدان	این	مدل	به	اعمال	تبعیض	 را	در	هم	می	شکند،	 گفتمان	قالب	

توصیفی- روش	 به	 مقاله،	 این	 معترضند.	 فرودست	جامعه	 اقشار	 علیه	 سیستماتیک	

ماهیت	 آزادسازی،	 مفهوم	 از	 زیرمجموعه	ای	 به	 خصوصی	سازی	 تقلیل	 با	 تحلیلی،	

که	مشتمل	بر	سه	مولفۀ	آزادی	در	مالکیت،	آزادی	در	مفاد	درسی	و	 آزادسازی	آموزش	

آزادی	در	دسترسی	به	آموزش	است،	تشریح	خواهد	شد.	به	عالوه،	آزادسازی	آموزش	در	

گرفته	و	مزایا	و	معایب	آن	شناسایی	خواهد	شد.	 قیاس	با	آموزش	دولتی	مورد	ارزیابی	قرار	

در	نهایت،	قابلیت	اجرای	سیاست	اخیر	در	ایران،	همچنین	مقدمات	الزم	برای	پیگیری	

گرفت.	 کنکاش	قرار	خواهد	 مستمر	آن	مورد	
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آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش در ایران
فرزین رحیمی زنوز1

خصوصی	سازی	در	عرصۀ	آموزش،	همگام	با	سیاست	های	آزادسازی،	از	اواخر	دهۀ	هفتاد	

کشورها،	 گذاشته	شد.	در	برخی	 کشورهای	جهان	به	موقع	اجرا	 میالدی	در	بسیاری	از	

کیفی	آموزش	در	دو	مقطع	مقدماتی	و	عالی	شد	و	در	 کمی	و	 این	سیاست	موجب	ارتقای	

کیفیت	تحصیلی	مواجه	شد.	در	 کشورها،	با	تبعاتی	نظیر	افزایش	تبعیض	و	ُافت	 برخی	

ایران	نیز،	پس	از	پایان	جنگ	هشت	ساله،	شیوه	ای	منحصربه	فرد	از	خصوصی	سازی	در	

کاستی	ها	و	معایب	متعددی	 که	علی	رغم	برخی	مزایای	آن،	با	 حوزۀ	آموزشی	اعمال	شد	

که	تأثیر	مستقیمی	بر	حیات	سیاسی،	اجتماعی	و	اقتصادی	جامعه	داشته	 همراه	بوده	

بر	 تورقی	 تا	به	روش	توصیفی-تحلیلی،	ضمن	 این	مقاله	می	کوشد	 این	مبنا،	 بر	 است.	

را	 ایران	 در	 پروسه	 این	 کامل	 موفقیت	 موانع	 آموزش،	 خصوصی	سازی	 دستاوردهای	

کرده	و	راهکارهایی	را	در	جهت	رفع	این	موانع	پیشنهاد	نماید. شناسایی	
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بازخوانی کارآموزی؛ استثمار دانشگاهی در اقتصاد جهانی جدید
فرشته رضایی1

با	یک	نظام	 که	 ایجاد	مهارت	بوده	است	 از	منابع	اصلی	 تاریخ	یکی	 کاراموزی	در	طول	

انتقال	 وظیفۀ	 ایران	 در	 می	کرد.	 تضمین	 آینده	 در	 را	 افراد	 امنیت	شغلی	 انعطاف	پذیر،	

حرف	های	 اصناف	 طریق	 از	 کار	 بازار	 به	 ورود	 برای	 بی	تجربه	 افراد	 به	 شغلی	 مهارت	

کند.	امروزه	یکی	از	معضالت	 کارآموزان	را	برای	مقام	استادکاری	آماده	 تنظیم	می	گردید	تا	

از	 بخش	چشم	گیری	 آن	 گسترش	 به	 رو	 دامنه	 و	 شده	 عنوان	 بی	کاری	 اقتصاد،	 جدی	

کرده	 مواجه	 اساسی	 چالشی	 با	 را	 جوامع	 و	 برگرفته	 در	 را	 دانشگاه	ها	 دانش	آموختگان	

است.	در	اقتصاد	جهانی	نوین،	دانش	و	مهارت	به	طور	روزافزونی	ایفای	نقش	می	کند	

که	دانش	به	عنوان	مجموعه	ای	از	مهارت	ها	و	توانایی	ها	تعریف	شده	و	ارتقا	و	 به	طوری	

کار	از	طریق	آموزش	مهارت	جایگاه	خاصی	یافته	است. کیفیت	نیروی	 بهبود	

کارگران	 کاهش	نسبی	اهمیت	 به	بیان	لوکاچ	با	تکامل	سرمایه	داری	سازمان	یافته	و	

غیرماهر	و	افزایش	اهمیت	متخصصان	ماهر،	تحلیل	جامعه	معاصر	باید	به	این	قشر	از	

نقش	 معاصر	 جامعه	 در	 و	 هستند	 آنها	 پروراننده	 که	 بپردازد	 دانشگاه	هایی	 و	 فنورزان	

شغلی	 مهارت	 استانداردهای	 بودن	 »پایین	 تشخیص	 با	 داشت.	 خواهند	 اساسی	

اصلی	 از	دالیل	 یکی	 به	عنوان	 امروز«	 کار	 با	فضای	 آن	 تناسب	 و	عدم	 غ	التحصیالن	 فار

انتقال	 قابل	 مهارت	های	 قراردادن	 به	 نیاز	 راستای	 در	 کارورزی	 طرح	 بی	کاری،	 مساله	
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به	 کشورها	 گردید	و	همه	ی	 برنامه	درسی	دانشجویان	مطرح	 و	قابل	اشتغال	در	قالب	

اقتصادی	پی	 فعالیت	 به	عرصه	 کالس	درس	 از	 انتقال	 برای	 افراد	 اماده	سازی	 اهمیت	

گذشته	بحث	های	قابل	توجهی	پیرامون	لزوم	تغییرات	در	آموزش	 برده	اند.	در	طول	دهه	

کاراموزی	 گرفته	است	و	سیاست	 کارآمدتر	شکل	 غ	التحصیالن	 عالی	با	هدف	تعلیم	فار

ایجاد	 مهارت	آموزی	جوانان،	 به	مساله	 قراردادی	 پاسخی	 مثابه	 به	 اقتصاد	جهانی	 در	

کرده	است.	 کاهش	نابرابری	و...	ظهور	 کاهش	تورم،	 فرصت	های	اشتغال	پایدار،	

کارفرمایان	بوده	است.	اما	با	وجود	 کارآفرینی،	افزایش	سود	 در	ایران	ایدۀ	دولت	برای	

کاهش	سهم	 منزله	 به	 تولیدکنندگان	 دامنۀ	سود	 گسترش	 تولید،	 راه	 در	 متنوع	 موانع	

گون	نیروی	کار	می	باشد.	درحالی	که	طرح	کارورزی	با	جستجوی	ریشۀ	بی	کاری	 اقشار	گونا

ارزان	سازی	 سیاست	های	 راستای	 در	 سو	 یک	 از	 غ	التحصیالن،	 فار مهارت	 سطح	 در	

کرده	است	 کار	بوده	و	از	سوی	دیگر	از	سازوکارهای	نظام	دانشگاهی	چشم	پوشی	 نیروی	

غ	التحصیالن	 درحالی	که	بازنگری	در	سیاست	های	آموزش	عالی	می	تواند	آماده	سازی	فار

کند.	 کار	را	به	وسیله	دانشگاه	سازماندهی	 برای	ورود	به	بازار	

کار	امروزی	را	در	 که	نیروی	 کار	بدون	دستمزد	است	 کارآموزی	به	منزلۀ	 بدین	ترتیب	

که	مطالعه	 گستردۀ	نظام	سرمایه	داری	تضعیف	مینماید.	به	نظر	می	رسد	 برابر	تهاجمات	

چالش	های	 می	تواند	 کار	 محیط	 و	 دانشگاهی	 آموزش	 میانجی	 عنوان	 به	 طرح	 این	

کار	را	پوشش	داده	تا	روشن	 کار	جدید	و	نیازهای	بازار	 دانشگاه،	مسائل	مربوط	به	نیروی	

که	برای	ایجاد	 نماید	چه	سیاستی	را	می	توان	جایگزین	این	سیاست	استثماری	نمود	

از	میان	سیاست	گذاری	های	وزارت	 و	 کار	مثمرثمر	نیست	 نیروی	 مهارت	و	رفع	مشکل	

کند. کدام	یک	باید	بهبود	پیدا	 کار	و	رفاه	اجتماعی	 علوم	و	یا	وزارت	



دانشگاه به مثابه ماشیِن بدهی
علی هداوند1

اول:
روز	 به	 روز	 تعدیالِت	ساختاری	 اقتصادِی	 پروژۀ	سیاسی	 با	 هم	گام	 ایران	 دانشگاه	های	

گر	تحصیِل	رایگان،	بر	اساِس	قانوِن	 بیشتر	در	منطق	بازار	و	بنگاه	داری	حل	می	شود.	ا

به	عنوان	حق	 رفاهی	زمانی	 و	 کناِر	سایِر	حوزه	های	معیشتی	 اساسِی	هنوز	موجود،	در	

که	تماِم	حقوقِ		مذکور	با	شّدتی	 کسی	پوشیده	نیست	 کنون	بر	 مسلم	مان	تلقی	می	شد	ا

کاالیی	ضروری	 گردشی	مجدد	به	عنواِن	 هر	چه	تمام	تر	در	حاِل	مصادره	شدن	است	تا	در	

و	البته	سود	آور	به	مان	بازبفروشند.	در	دورۀ	حاضر	بازار	آزاد	را	نه	تنها	در	تجارت	خانه	ها	

کنیم.	 مشاهده	 می	توانیم	 جمعی	مان	 حیاِت	 عرصه	های	 تماِم	 در	 بلکه	 شرکت	ها	 و	

کاال	سازِی	همه	چیز	و	از	همه	مهمتر	خود-کاالسازی	مان	به	شکلی	منتشر	و	سیال	می	رود	

کند	و	جامعه	و	سوژه	های	آن	را	در	همه	ی	ابعاد	و	جنبه	هایش	 تا	همۀ	عرصه	ها	را	تسخیر	

کاال	 کنون	 که	شناخِت	سازوکاِر	هر	یک	از	این	حقوِق	ا تابِع	منطِق	بازار	درآورد.	معتقدم	

شده	و	عملکرد	ش	در	سازماندهِی	هستِی	اجتماعی	و	در	سطحی	ریشه	ای	تر	در	تأسیِس	

کلِی	سرمایه	و	 سوبژکتیویته	های	متناسب	با	این	وضعیت،	بدون	در	نظر	داشتِن	منطِق	

گرایش	آن	به	ارزش	افزایی	در	روند	تاریخِی	خود	میسر	نمی	شود	و	طبق	همین	فهم	برای	

که	زمیِن	زیر	پای	مان	را	به	مثابه	جام	جهان	بین	 کافی	است	 کلِی	مذکور	 شناخِت	منطِق	

V.divine.v@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	در	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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کالن	تر	را	در	آن	ببینیم. کنیم	تا	نظمی	 مشاهده	

از	همین	رو	می	خواهم	اندکی	به	زمیِن	مشترِک	زیر	پای	مان،	یعنی	دانشگاه	بپردازم	

کنون	 ا که	 بازاندیشِی	تجربۀ	تحصیِل	خود	و	دوستانم	در	دانشگاهی	پولی،	 از	خالِل	 و	

)فراستخواه:	 از	دانشجویان	بدل	شده	 پنج	درصد	 و	 باالی	هشتاد	 به	تجربه	ی	مسلِط	

گیِر	موجود	در	جامعۀ	بنگاهِی	امروز	 1396(،	به	ساخِت	سوبژکتیویته	و	نظِم	اجتماعِی	فرا

بیاندیشم.

دوم:
گرفتن	در	موضع	"بدهکاری"	بود	 کثر	دوستانم	به	دانشگاه	مساوی	با	قرار	 ورود	من	و	ا

که	چند	وقت	یک	بار	می	بایست	ِدین	مان	را	به	 و	دانشگاه	همان	"طلبکار"	اعظمی	بود	

محضر	مقدس	اش	ادا	می	کردیم.	این	نهاد	برای	مان	یکی	از	بی	شمار	نهاد	های	مقتدری	

کنیم.	با	رشد	 که	باید	همه	ی	ابعاد	زندگی	مان	را	مطابق	با	احکاِم	قطعی	اش	تنظیم	 شد	

باقی	 برای	مان	 که	 راهی	 تنها	 دانشگاه	 هزینه	های	 پیش	بینِی	 غیر	قابِل	 و	 آور	 سرگیجه	

با	 را	 کار	مان	 نیروی	 و	 برویم	 کار	 مردم	مداِر	 نظارِت	 از	 رها	 بازاِر	 به	 که	 بود	 این	 می	ماند	

از	 و	 بیاییم	 بیرون	 خودمان	 از	 بیشتر	 هرچه	 تا	 بفروشیم	 بیشتری	 مدت	زماِن	 و	 شدت	

خود	فاصله	بگیریم.	

ماشین	های	 سایِر	 توسِط	 پیشاپیش	 بدهکارانه	 رابطه	ی	 این	 که	 آنجا	 از	 اّما	

که	ِدین	مان	را	سر	موعد	 بدهکار	ساِز	خارج	از	دانشگاه	هم	برقرار	شده	بود	و	می	بایست	

کاال	های	اقساطی	 که	حقوق	مان	را	به	شکل	 به	صاحب	خانه	و	بانک	و	همه	ی	آن	هایی	

که	 کنیم،	امکان	اش	نبود،	نمی	شد،	یعنی	نمی	توانستیم	 به	مان	می	فروختند	پرداخت	

کاالی	دانش	را	به	صورت	یک	جا	از	دانشگاه	بخریم.

خب،	دانشگاه	هم	در	مسیری	مشابه	با	دیگر	نهاد	های	بازاری	و	بهره	بِر	روز	به	روز	

را	 کاال	ها	 تواِن	خریِد	همه	ی	 که	 ید	شده	گان	 از	خلِع	 انبوهی	 با	 که	 آنجا	 از	 بسط	یابنده	

کردِن	 فعال	 هرچه	 و	 شهریه	 پیِش	 از	 بیش	 قسط	بندِی	 به	 رو	 ندارند	 یک	جا	 به	صورت	

صندوِق	رفاِه	دانشجویی	آورد.

تقریبًا	هیچ	کدام	از	تالش	های	مان	برای	نشان	دادِن	اعتراض	و	نامه	نگاری	و	رایزنی	
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کم	روشن	شدِن	هزینهکرد	های	تحصیلی	به	 کنترل	و	دسِت	 با	مقاماِت	فرادست	جهِت	

که	دانشگاه	خود	مقروِض	 که	دریافت	می	کردیم	این	بود	 سر	انجامی	نرسید	و	تنها	پاسخی	

نظر	شان	 از	 که	 است	 مخارج	 باقِی	 و	 دانشکده	ها	 گسترِش	 و	 ساز	 و	 ساخت	 وام	های	

گردۀ	 کردن	این	هزینه	بر	 منطقی	ترین	راه	برای	رفع	بدهی	و	مشکالِت	مالِی	دانشگاه	بار	

نحیِف	دانشجویان	و	خانواده	های	شان	بود.	

و	 دانش	 تولیِد	 به	 بی	ربط	 و	 بی	مصرف	 البته	 و	 روز	شاهِد	ظهوِر	سازه	ای	جدید	 هر	

آن	 تنها	 فاؤستی	 توسعه	ی	 و	 این	پیشرفت	 از	 تنها	 و	 بودیم	 فرهنگ	در	دانشگاه	 و	 علم	

وجِه	مخرب	و	مفیستویی	اش	نصیب	مان	می	شد	تا	تماِم	دوراِن	تحصیل	مان	را	زیر	حجِم	

کر	کنندۀ	سر	و	صدای	ساخت	و	ساِز	اطراِف	دانشکده	و	البالی	مزاحمت	های	بی	وقفۀ	

ناشی	از	ساخت	و	ساز	بگذارنیم.

را	در	سطوحی	 تا	سرمایه	 بودیم	 دانشگاه	شده	 کاِر	 و	 کسب	 و	 مقروِض	قرض	ها	 ما	

از	دوستان	مان	 انبوهی	 با	 ترِم	تحصیلی	 از	شروِع	 بار	قبل	 گردش	بیندازیم.	هر	 باالتر	به	

معنایِی	 داللِت	 با	 نامی	 پس	 ازین	 است	 بهتر	 )که	 دانشجویی	 رفاِه	 صندوِق	 اتاِق	 در	

یا	 بر	آن	نهند(	و	 کِت	دانشجویی	یا	چیزی	چونان	 بیشتری	نظیِر	صندوِق	تاب	آورِی	فال

نزِد	مدیِر	اموِر	مالی	به	خط	می	شدیم	تا	اعتباری	به	مان	دهند	و	معتبر	شویم.	اّما	تنها	

که	نه	به	صورِت	جمعی	بلکه	انفرادی	به	نزد	شان	برویم	تا	لطف	و	 زمانی	معتبر	می	شدیم	

انعطاف	شان	را	با	تجسس	در	زندگی	و	مشکالت	مان،	در	مطابقت	با	سطِح	زندگی	و	درآمد	

کنند.	عالوه	بر	آن،	و	مهمتر	از	همه،	باید	قول	 و	تواِن	بازپرداخت	مان،	شامل	حال	مان	

که	ِدین	مان	را	به	موقع	پرداخت	 می	دادیم،	باید	متعهد	می	شدیم	و	پیمان	می	بستیم	

کرد	تا	از	اعتبار	نیفتیم. خواهیم	

به	 دیون	مان	 بازپرداخِت	 به	 تعهد	 خالِل	 از	 باشیم	 ما	 که	 بدهکاری	 سوژه	های	

مثال	 )برای	 نداشت	 رستاخیزی	 و	 رهایی	 به	 رو	 که	 وارد		شدیم	 دینی	 تمامًا	 رابطه	ای	

به	 بلکه	 بند	های	بدهی	 و	 از	قید	 به	منزله	ی	رهایی	 نه	 از	دانشگاه	 غ	التحصیلی	مان	 فار

کیش	و	آیینی	بی	پایان	 منزله	ی	لغزیدن	به	دروِن	آپاراتوِس	بدهِی	دیگری	بود(	بلکه	به	

گناه	را	به	امری	شایع	و	همه	جا	حاضر	 که	از	خالِل	بدهکاری	مان،	حِس	 داخل	می	شدیم	

بدل	می	کرد.	(Benjamin, 1996)	این	کیِش	بی	پایان	و	عمل	کردِن	بی	وقفه	به	قواعد	اش،	
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رفته	رفته	اخالِق	ما	را	بر	اساِس	همین	حس	گناه	شکل	می	داد.	

گناِه	الهیاتی	را	در	مفهوِم	بدهِی	مادی	 نیچه	در	جستاِر	دوِم	تبارشناسِی	اخالق	ریشۀ	

که	واژه	ی	 schuld)گناه(	به	شکلی	جدا	نشدنی	مستتر	 برجسته	می	کند	و	نشان	می	دهد	

کنشی	 که	در	پیوند	با	مسئلۀ	تعهد	و	قول	به	منزلۀ	 در	واژه	یschulden	)بدهی(	است	

گفتاری	اخالق	و	وجداِن	بدهکارانۀ	ما	را	می	سازد.	)نیچه،	1397(

دوش	 بر	 استثنایِی	 امتیاِز	 از	 غرور	 پر	 گاهِی	 »آ می	نویسد:	 کنایه	آمیز	 لحنی	 با	 نیچه	

کمیاب،	از	این	چیرگی	بر	 گاهی	از	این	آزادی	 داشتِن	مسئولیت	]تعهد،	قول،	پیمان[،	آ

کرده	و	به	غریزه	بدل	 خویش	و	بر	سرنوشت،	در	او	به	ژرف	ترین	ژرفنا	های	وجودش	رخنه	

کند،	آن	 گر	در	خود	نیازی	به	یافتِن	نامی	برای	آن	حس	 شده	است؛	به	غریزه	ی	سرور.	و	ا

را	چه	خواهد	نامید؟	این	غریزه	ی	سرور	را؟	بی	گمان	او،	این	مرد	فرمان	فرما،	آن	را	وجدان	

خویش	خواهد	نامید.«	)نیچه،	1397،	ص.	74(

گرفتِن	رویۀ	اعطای	اعتبار	به	مصرف	کنندگان	)!(،	هماننِد	تماِم	 دانشگاه	با	در	پیش	

کسِب	 آپاراتوس	های	بازارِی	مشابِه	خارج	از	دانشگاه،	توانست	به	هدِف	اصلِی	خود	یعنی	

قالِب	مقاومِت	 احتمالی	در	 کناِر	دفِع	هرگونه	خطر	 به	اصطالح	خود	گردانی	در	 و	 درآمد	

لحظه	ای	 تحصیل	 فراینِد	 شدِن	 اعتباری	 لحظه		ی	 یابد.	 دست	 دانشجویان،	 جمعِی	

که	می	تواند	 که	تنها	از	این	مسیر	است	 قطعی	و	غیر	قابل	بازگشت	برای	دانشگاه	است	چرا	

ابعاِد	 سایر	 کردِن	 قربانی	 قیمِت	 به	 هم	 آن	 دانشجویان،	 انبوِه	 برای	 را	 تحصیل	 شرایط	

کاِر	خود	 و	 کسب	 و	 آورد	 فراهم	 بدهی،	 منطِق	 تحِت	 فراغتی	شان	 و	 رفاهی	 و	 معیشتی	

و	سایر	 تقسیِط	شهریه	 و	 واِم	دانشجویی	 پرداخِت	 نیز	 از	طرفی	دیگر	 گسترش	دهد.	 را	

که	همگی	سوژه	ی	دانشجو	را	در	جایگاه	قربانی/برسازندۀ	وضعیت	 کنترلی	 تکنیک	های	

که	در	 و	در	موضع	بدهکاری	و	مدیونی	نگاه	می	دارند،	شرایطی	را	برایش	فراهم	می	آورد	

آن	دیگر	خود	را	نه	به	عنواِن	قربانِی	پروژه	ای	سیاسی/اقتصادی	بلکه	خود	را	به	عنواِن	

کند،	 که	می	بایست	از	بدهی	اش	مراقبت	 پاسداِر	بدهی	اش	باز		شناسی	می	کند.	پاسداری	

کردار	هایش	را	با	زمان	مندِی	بدهی	اش	تنظیم	کند،	بدهی	را	به	عنوان	 کار	و	 زمانِ		زندگی	و	

کند. گناه	و	مسئولیت	خود	بپذیرد	و	از	آن،	اخالِق	بدهکارانه	ای	را	برای	خود	دست	و	پا	

گناه	و	مسئولیت	توسط	 کردِن	اخالِق	بدهکارانۀ	مبتنی	بر	 دست	یازیدن	به	و	درونی	
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که	در	 کنترلی	ست	چرا	 سوژه	ها	همان	نقطۀ	ظفرمندانۀ	سرمایه	دارِی	معاصر	و	جامعه	ی	

که	با	شکنجه،	تعذیب،	زندان،	حصر	و	غیره	نظم	جامعه	 آن	بر	خالِف	جوامِع	انضباطی	

کنترل	و	انقیاِد	سوژه	ها	منبعی	بیرونی	ندارد	بلکه	از	 کنونی	 را	برقرار	می	ساختند،	در	نظِم	

(lazzarato, 2015)	.زند	می	افسار	ها	بدان	و	جوشد	می	ها	آن	خوِد	درون

سوم:
که	 گامبن	در	جستاِر	درخشاِن	خود	تحِت	عنواِن	"سرمایه	داری	به	مثابه	دین"1	 جورجو	آ

تحشیه	ای	است	بر	جستاری	به	همین	نام	از	والتر	بنیامین	به	سرشِت	عمیقًا	االهیاتِی	

بر	 مبتنی	 مناسباِت	سرمایه	دارانۀ	 باِر	دیگر	حقیقِت	 تا	 کید	می	گذارد	 تأ انگشِت	 "اعتبار"	

اعتباِر	عصِر	ما	را	برجسته	سازد.	او	با	مهارِت	خالقه	و	استادانه	اش	در	ریشه	شناسِی	لغات	

که	مسیح	و	حواریون	اش	برای	مفهوِم	عهد	و	 	pistis»«	یونانِی	ی	واژه	که نشان	می	دهد	

که	بر	اساِس	 پیمان	»faith«	به	کار	می	بردند	به	معنای	اعتبار	است،	دقیقًا	همان	اعتباری	

(agamben, 2016)	.گردد	می	مشحون	و	مند	بهره	ما	از	خدا	و	خدا	از	ما	آن

اسِم	 	creditum 	" و	 دارد	 التین	 ریشه	ای	 انگلیسی	 زبان	 به	 	»credit« اعتبار	 واژه	ی	

که	به	آن	اعتقاد	داریم،	 کسی	است	 مفعولی	از	فعِل	التیِن	 credereبه	معنای	چیزی	یا	

که	به	آن	ایمان	می	آوریم	و	در	همان	لحظه	از	رهگذِر	تحِت	مراقبت	قرار	 کسی	 چیزی	یا	

کردن	شان	یا	با	سپردِن	خودمان	به	مراقبِت	دیگران	یا	با	مقروض	 دادِن	دیگران	یا	وام	دار	

(agamben, 2016: p 17)".کنیم	می	تأسیس	گروکشی شدن	به	آن	ها	رابطه	ای	مبتنی	بر	

کهن	الگو	و	ابتدایی	ترین	صورِت	احساِس	 رابطۀ	طلبکار-بدهکار	و	فروشنده-خریدار،	

کیشی	 گناه	و	تعهد	را	ایجاد	می	کند	)نیچه،	1397(	و	تنها	با	تکراِر	منظِم	قواعِد	آن	به	منزلۀ	

که	 زنده	می	ماند	 دائمی	 استقراضی	 با	 تنها	 کیش	 "این	 برقرار	می	ماند،	 که	 دینی	است	

که	لحظه	ای	فروبنشیند.	این	تنها	تجارت	نیست	 هیچ	گاه	نه	توانسته	و	نه	خواسته	است	

که	با	اعتبار	زنده	می	ماند	بلکه	در	این	معنا	»وفارادِی	شخصی«	نیز	بر	پایۀ	اعتبار/بدهی	

افزایشی	خواستاِر	 به	 رو	 که	به	شکل	هماره	 افراد	و	خانواده	هایی	 زنده	و	دایر	می	ماند.	

1. Capitalism as religion
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که	معطوف	 اعتبار/بدهی	اند	به	شکِل	دین	مدارانه	ای	در	تداوم	و	ساختِن	فعِل	ایمانی	ای	

 (agamben, 2016: p 20)".اند	دخیل	است	آینده	به

گناه		در	مقابِل	خدایاِن	اعتبار	و	سرمایه،	انسان	 بنابراین	اخالِق	بدهکارانه	و	حِس	

کنون	تنها	خوِد	بی	پناه	اش	 که	ا را	در	رابطه	ای	بیمار	گونه	با	خود	قرار	می	دهد	به	نحوی	

کامیابی	ها،	موفقیت	ها	و	شکست	ها	می	داند.	ما	با	 کامی	ها	و	 گناه	کار	و	تنها	مسئوِل	نا را	

که	دیگر	جایی	در	مبادلۀ	قوام	دهندۀ	نظِم	اجتماعی	 انساِن	اقتصادی	ای	سروکار	داریم	

ندارد	و	دیگر	نه	مبادلۀ	محصوِل	فعالیت	اش	بلکه	باید	خوِد	فعالیت،	بدن،	نیروی	حیاتی،	

کند. توان	و	تماِم	حقوق	اش	را	مبادله	

گوشت	و	خوِن	 کاغذ،	این	هستِی	شخصِی	من،	 "در	نظام	اعتباری	به	جای	پول	یا	

پوِل	 بدن	منِد	 و	 یافته	 تعین	 شکِل	 که	 است	 من	 اجتماعِی	 هنِر	 و	 فن	 و	 اعتبار	 و	 من	

ارزِش	 و	فصِل	مسئلۀ	 به	دنباِل	حل	 )وام(	دیگر	 اعتبار	 بر	می	سازد.	 را	 ]اعتبار[	 شبح	گون	

گوشت	و	دروِن	قلِب	انسان	 کاال	نیست	بلکه	ارزش	را	دروِن	پوست	و	 پول	با	اتکا	به	خود	و	

تعیین	می	کند."	(marx, 2000: p6)	انساِن	اقتصادِی	امروز	به	تعبیِر	دقیِق	فوکو	در	فیگوِر	

کارفرما،	سرمایه،	تولید	کننده	و	منبِع	عوایِد	 که	 کارآفرین"1	تجلی	می	یابد	 مفهومِی	"انسان	

خویش	شده	است.	)فوکو،	1389(

نیروی	پر	قدرِت	اخالِق	بدهکارانه	به	عوِض	این	که	علیه	روابِط	قدرِت	مسلِط	موجود	

گرفته	می	شوند،	فضا-زماِن	امکان	مندی	و	تجربه	گری	 کار	 بشورند،	علیه	خوِد	انسان	به	

که	ضامِن	 که	تنها	به	یک	شیوه	 را	از	او	می	ستاند	و	به	شکلی	درونی	وادارش	می	سازد	

کالن	تر،	 نسبت	های	بدهکارانه-طلبکارانه	باشد	زندگی	اش	را	سامان	دهد.	در	سطحی	

ورای	سطِح	وجودی	و	فردِی	بدهکاری،	سازماِن	جامعه	بر	مبنای	نسبت	های	اعتبار/

برای	 فرصتی	 آن	که	 بدوِن	 که	 می	شود	 بدهکاری	 جماعِت	 بر	 حکم	رانی	 موجِب	 بدهی	

مشابه	 مسیری	 در	 یکسان	 به	 را	 همه	 آورند	 فراهم	 وضعیت	شان	 ساختِن	 گفتمانی	

به	 را	 وضع	 این	 بتوان	 شاید	 اداره		کنند.	 را	 موجود	خود	 وضِع	 در	خدمِت	 تا	 می	افکند	

نه	 "حکومت	مندی	 که	 چرا	 کرد	 تعبیر	 فوکو	 "حکومت	مندِی"2	 از	 ایده	آل	 تیپی	 عنواِن	

َاعماِل	 تا	 بلکه	فضایی	می	سازد	 را	نهی	می	کند،	 َاعمال	 نه	 و	 به	سادگی	نظارت	می	کند	

1. Man of enterprise                                          2 governmentality
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 (christiaens, 2015: p40) نشان	دهد."	 نا	ممکن	 را	 عمال	

َ
ا دیگر	 و	 را	ممکن	 خاصی	

نه	 و	 ممنوعیتی	 نه	 فیزیکی،	 اجباری	 نه	 نمی	کند،	 تحمیل	 را	 چیزی	 "حکومت	مندی	

استانداردی	رفتاری.	بلکه	از	خالِل	مجموعه	ای	از	قواعِد	منعطف	و	وفق	پذیر،	فضایی	

که	در	آن	افراد	مجبور	به	عمل	کردن	در	یک	مسیِر	خاص	به	جای	مسیر	های	 خلق	می	کند	

(lazzarato, 2015: p 168)	".شوند	دیگر

خود	 با	 و	 کند	 روشن	 را	 خود	 از	 ارزش	افزایی	 موتوِر	 باید	 ما	 عصِر	 کار	آفریِن"	 "انساِن	

کار	آفریناِن	دیگر	نسبت	هایی	صرفًا	مبتنی	بر	 که	با	انبوِه	 کند	 کارفرمایی	برخورد	 چونان	

را	خود	 باِر	مسئولیِت	بدهِی	تحمیلی	 باید	 این	جایگاه	 برقرار	می	کند.	دانشجو	در	 سود	

غ	التحصیلی	اش	بتواند	ابتکار	عمل	را	به	دست	بگیرد	و	به	 به	دوش	بگیرد	تا	بعد	از	فار

تولیِد	علم	و	دانش	آن	هم	 به	 برای	پرداختن	 بپردازد.	دیگر	جایی	 با	مدرک	اش	 تجارت	

به	 و	 کنی	 پیش	بینی	 را	 سرمایه	 موِج	 مسیِر	 باید	 تنها	 ندارد،	 وجود	 انتقادی	اش	 نوع	 از	

گذرا	 کافی	است	نگاهی	 شیوه	ای	فرصت	طلبانه	بر	آن	سوار	شوی.	برای	اثباِت	این	مدعا	

کشور	مان	از	مقاطِع	تحصیلِی	پایین	تر	و	همچنین	تجمیِع	 به	هدایت	های	تحصیلِی	امروِز	

که	 و	غریبی	 آزمون	های	دانشگاه	ها	در	رشته	های	سودا	گرانه	ی	عجیب	 شرکت	کنندگاِن	

تنها	با	هدِف	همین	شکل	از	تجارت	تأسیس	شده	اند	بیندازیم	تا	حقیقِت	غالِب	نظاِم	

کاسب	کار	 انساِن	 تعبیری	درست	تر	 به	 یا	 کار	آفرین	 انساِن	 ببینیم.	 را	 دانشِ		منحط	مان	

تنها	باید	از	اعتباِر	خود	ارزش	بیافریند	و	به	فکر	رقابتی	سهمگین	با	دیگران	بر	سِر	منابِع	

کمیاِب	ثروت	باشد.	باید	با	نسبت	هایی	که	با	یکدیگر	بر	قرار	می	کنند	"جامعه	ی	شرکتی"1	را	

کِت	خود	و	همچنین	مسئولیِت	شکست	یا	شاید	 گناِه	فال که	دیگر	با	وجد	و	سرور	 بنا		نهند	

گردن	می	گیرد	و	بدین	شکل	خود	را	اداره2	می	کند. پیروزی	های	خود	را	به	

که	بار	ها	از	مدیِر	اموِر	مالِی	دانشگاه	یا	رییِس	 این	مسئله	همان	فصل	الخطابی	است	

وضعیِت	 حقیقِت	 ِک	 پژوا غم	گنانه	 شکلی	 به	 که	 می	شنویم	 دانشجویی	 رفاه	 صندوِق	

نئولیبراِل	ما	را	در	عبارِت	ساده	ی	خود	دارد:	"تقصیِر	ما	نیست،	خودتان	مسئولید"،	"باید	فکر	

بدهی	های	تان	را	می	کردید"،	"دانشگاه	نمی	تواند	گناه	بدهِی	شما	را	به	جان	بخرد"	و	غیره.

1. Enterprise society                                       2. govern
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چهارم:

نهاِد	دانشگاه	به	عنواِن	حوزه	ای	مستقل	 مسئله	به	هیچ	عنوان	نمی	تواند	محدود	به	

که	ما	را	در	این	شبکۀ	منقاد	ساز	به	تور	انداخته	است	بلکه	حتمًا	باید	 از	وضعیت	باشد	

که	 کنیم.	وضعیتی	 که	در	آن	به	سر	می	بریم	بازخوانی	 کلِی	وضعیتی	 این	نهاد	را	در	بستِر	

کلِی	 از	چرخدنده	های	ماشیِن	اعظِم	بدهی	است،	ذیِل	منطِق	 تنها	یکی	 دانشگاه	اش	

که	منتشر	در	همه	ی	ابعاِد	زیسِت	فردی	و	جمعی	مان	است.	 ارزش	افزایی	عمل	می	کند	

کیشی	 این	وضعیت	حریمی	ندارد،	آغاز	و	پایان	و	حتی	فرجامی	ندارد	بلکه	هر	چه	هست	

با	 که	 کیش	سوژه	های	معتقدی	را	شکل	می	دهد	 بر	تعویقی	دائمی	است،	این	 مبتنی	

وسواسی	بی	مثال	َاعمال	و	قواعد	اش	را	به	جا	می	آورند	و	اخالق	مدارانه	به	حفظ	و	برقرارِی	

نسبت	های	بدهی	همت	می	گمارند.

که	َاعماِل	سوژه	ها	 کنون	سرتاسِر	عرصه	ی	عمومی	بدل	به	بنگاهی	بی	حصار	شده	 ا

را	مبتنی	بر	همین	منطق	سامان	می	دهد.	بنا	به	تعبیر	فوکو	"مسئله	ی	اصلِی	سیاسِت	

و	 رقابت	 بازار،	 تبدیِل	 موضوع	 است.	 جامعه	 بدِن	 دروِن	 از	 »بنگاه«	 تکثیر	 نئولیبرال،	

)فوکو،	 نامید."	 جامعه1	 تکوین	گر	 قدرِت	 می	توان	 که	 است	 چیزی	 به	 بنگاه	 بنابر	این	

1389ص.	209(	

که	چطور	می	توان	این	قدرِت	تکوین	گر	را	به	نفِع	رها	سازِی	قدرت	 مسئله	اینجاست	

کار	انداخت	و	به	زیسِت	جمعِی	خالقانه	و	رها	از	قید	و	بند	های	 و	تواِن	خود	آئیِن	مردم	از	

قدرت	های	تحمیلی	اندیشید.	به	نظر	می	رسد	تنها	با	به	دست	آوردِن	فهمی	انتقادی	از	

که	امروزه	به	صورت	عمده	 کلِی	ساماِن	اجتماعی،	 تجربه	های	مان	و	باز	خوانِی	آن	در	بستِر	

در	همین	جامعه	ی	شرکتی	تجلی	می	یابد،	و	همراه	با	سازمان	یابی	های	جمعِی	هماره	

که	می	توانیم	 درگیر	در	راستای	رها	سازِی	نیرو	های	حیاتِی	انسان	و	توده	های	مردم	است	

به	مکانیسِم	عملکرِد	ماشیِن	بدهی	واقف	شویم	تا	در	ادامه	ی	مسیر	بتوانیم	خود	را	از	بنِد	

کار	انداختِن	 کتیک	های	مختلف	را	برای	از	 گناه	و	بد	وجدانِی	تحمیل	شده	برهانیم	و	تا

ماشیِن	بردگی	و	بدهی	به	کار	ببندیم.

که	نظِم	مسلِط	موجود	ماهیتی	به	هم	پیوسته،	تام	و	یکپارچه	دارد،	مقاومت	 از	آنجا	

1. Formative power of society
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و	تالش	برای	رها	سازِی	هر	میدانی	بی	درنگ	خود	را	در	ارتباطی	وثیق	با	سایر	میدان	های	

کلِی	این	ماشین	را	زیر	سوال	ببرد	و	نقطه	ی	قوِت	 که	می	تواند	منطِق	 مقاومتی	می	یابد	

کند.	زمیِن	زیِر	پایمان،	یعنی	همین	دانشگاه،	 این	ماشین	را	به	نقطۀ	ضعف	اش	بدل	

کلیت	اش	باشد.	 می	تواند	اولین	سنگِر	مقاومِت	جمعی	مان	علیه	ماشیِن	بدهی	در	
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دانشگاه و روابط قدرت





تحلیل انواع تعامالت در فضای دانشگاهی ایران با استفاده از
نظریۀ بازی 1

محسن سوهانیان حقیقی2

آن	ها	 بستر	 در	 و	 هستند	 انسانی	 جامعۀ	 شکل	گیری	 زمینه	ساز	 که	 اجتماعی	 تعامالت	

روابط	بین	افراد	شکل	می	گیرد؛	از	جمله	عوامل	مهم	در	دست	یافتن	به	پایداری	اجتماعی	

به	 ضروری	 تعامالت	 این	 شکل	گیری	 زمینه	های	 شناسایی	 ازاین	رو،	 می	شود.	 تلقی	

سازمان	 یک	 به	عنوان	 دانشگاه	 در	 تعامالت	 انواع	 تحلیل	 راستا،	 این	 در	 می	رسد.	 نظر	

که	باید	امکان	 اجتماعی	و	فضای	دانشگاهی،	به	عنوان	یکی	از	مهم	ترین	محیط	هایی	

را	در	جهت	فهم	 کنار	یکدیگر	فراهم	باشد،	می	تواند	بستری	 افراد	در	 گفت	وگو	و	حضور	

ایران	به	طور	عام	و	در	دانشگاه	به	طور	خاص	فراهم	 کنونی	تعامالت	در	جامعۀ	 وضع	

کند.	در	تحلیل	این	تعامالت،	از	نظریۀ	بازی	استفاده	شده	است.	نظریۀ	بازی،	نظریه	ای	

و	 پارامتریک	 عقالنیت	 میان	 نظریه،	 این	 در	 است.	 عقالنی	 انتخاب	 رهیافت	 از	 برگرفته	

گذاشته	می	شود.	در	عقالنیت	پارامتریک،	فرد	به	دنبال	بهترین	 عقالنیت	راهبردی	فرق	

تأثیر	 افراد،	 رفتار	سایر	 و	 انتخاب	ها	 و	 برای	رسیدن	به	هدف	خود	است	 شقوق	ممکن	

گذاشت؛	اما	در	عقالنیت	راهبردی،	تصمیم	شخص،	مبتنی	 چندانی	در	رفتار	او	نخواهد	

کنشگران	یا	بازیگران	دیگر	است.	و	شخص	هم	بر	رفتار	دیگران	اثر	می	گذارد	 بر	تصمیم	

که	این	 کند.	از	آنجا	 و	هم	باید	دیگران	و	رفتار	آن	ها	را	در	تصمیم	گیری	های	خود	لحاظ	

1. Game Theory

Mohsenhaghighi@mail.um.ac.ir	مشهد	فردوسی	دانشگاه	اجتماعی	علوم	پژوهش	ارشد	کارشناسی 	.2
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کارایی	دارد؛	تعامل	های	اجتماعی	می	تواند	 شق	از	عقالنیت	بیشتر	در	زندگی	اجتماعی	

قالب	 در	 بازی	 نظریۀ	 اساس،	 این	 بر	 شود.	 طبقه	بندی	 عقالنیت	 از	 نوع	 این	 قالب	 در	

عقالنیت	راهبردی	طرح	می	شود.	یک	بازی	شامل	مجموعه	ای	از	بازیکنان،	مجموعه	ای	

پیروزی	 است.	 راهبردها	 از	 ترکیب	 هر	 برای	 نتیجۀ	مشخصی	 و	 راهبردها	 یا	 از	حرکت	ها	

را	دارد	و	هر	 بلکه	اصول	و	قوانیِن	ویژۀ	خود	 یارِی	شانس	نیست	 تابع	 تنها	 بازی	 در	هر	

کند.	 ُبرد	نزدیک	 را	به	 با	به	کارگیری	آن	اصول،	خود	 بازیکن	در	طی	بازی	سعی	می	کند	

کلی	می	توان	بازیگران	در	دانشگاه	)به	مثابۀ	یک	زمین	بازی(	را	به	 در	یک	تقسیم	بندی	

کارمندان.	و	به	تبع	 کارکنان	و	 کرد:	1.	دانشجویان	2.	اساتید	3.	 کلی	تقسیم	 سه	دستۀ	

آن	تعامالت	بین	آن	ها	در	شش	دسته،	1.	دانشجویان	-	دانشجویان	2.اساتید-	اساتید	

 - اساتید	 	.6 کارکنان	 	- دانشجویان	 	.5 اساتید	 دانشجویان-	 	.4 کارکنان	 3.کارکنان-	

کنش	به	 کارکنان	قرار	می	گیرند.	در	زمین	بازی	دانشگاه،	بازیگران	هر	دسته	در	موقعیت	

از	رفتار	خود	می	پردازند	و	به	دنبال	پیروزی	و	نفع	خود	در	 زیان	ناشی	 محاسبۀ	سود	و	

بازی	هستند.	نتیجۀ	این	بازی،	مبتنی	بر	رفتار	طرفین	می	تواند	به	یکی	از	سه	شکل1.	برد	

-	برد	2.	برد	-	باخت	3.	باخت	-	باخت	رقم	بخورد.	در	این	نوشتار	نشان	داده	خواهد	شد	
که	سیستم	 کنش	های	بازیگران	در	دانشگاه	های	ایران	به	شکلی	است	 که	نوع	تعامالت	و	

در	وضعیت	باخت-	باخت	به	تعادل	رسیده	است.	



بازتولید فرهنگی و طرد اجتماعی در فعالیت ها و
 نهادهای دانشجویی1

سمانه سهرابی2

مقدمه
که	چگونه	پایگاه	طبقاتی	افراد،	 کید	دارد	 نظریۀ	بازتولید	فرهنگی	بوردیو	بر	این	مسئله	تأ

گرفته	یا	 که	آن	ها	در	نظام	آموزشی	و	دانشگاه	در	موقعیت	مسلط	قرار	 موجب	می	شود	

در	صورت	فقدان	پایگاه	طبقاتی	باال	و	سرمایه	فرهنگی	ناشی	از	آن،	در	موقعیت	طرد	و	

گیرند.	از	نظر	بوردیو،	عادت	واره	های3	Habitus((	ساختاریافته	در	خانواده	و	 حذف	قرار	

میزان	فاصلۀ	آن	ها	با	عادت	واره	های	مطرح	در	نظام	آموزش	وپرورش،	تعیین	کنندۀ	آیندۀ	

که	زبان	معیار	نظام	آموزشی	 بر	زبانی	 علمی	دانش	آموزان	هستند،	یعنی	میزان	تسلط	

است،	تعیین	کنندۀ	موقعیت	آیندۀ	دانش	آموز	می	شود	نه	استعداد	ذاتی	وی.	به	همین	

ترتیب،	ردپای	این	سرمایه	فرهنگی	و	عادت	واره	های	ساختاریافتۀ	خانوادگی	را	عالوه	بر	

که	افراد	 کرد:	جایی	 نظام	آموزشی	دانشگاه،	در	نظام	فرهنگی	آن	نیز	می	توان	مشاهده	

جریان	 در	 نمادین،	 و	 فرهنگی	 سرمایه	 و	 خانوادگی	 میراث	 و	 خانوادگی	 پیشینۀ	 واجد	

فعالیت	های	دانشجویی	در	تشکل	ها	و	نهادهای	دانشجویی	به	موقعیت	دست	باالتر	

نسبت	به	دانشجویان	فاقد	این	پیشینه	و	سرمایه	فرهنگی	و	نمادین	دست	می	یابند.	

تواِن	 داشتن	 به	معنای	 بیشتر	 فرهنگی	 سرمایه	 داشتن	 که	 داشت	 کید	 تأ بوردیو	

1. Cultural reproduction and social exclusion in student activities and institutions

Samane.sohrabi@ut.ac.ir تهران	دانشگاه	جوانان	مطالعات	ارشد	کارشناسی 2.	دانشجوی	
3. Habitus
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گرایش	به	هنر	متعالی،	ناشی	از	شایستگی	بیشتر	دارندگان	این	سرمایه	 شناختی	باالتر	و	

آن	سیاسی،	سرمایۀ	 به	تبع	 و	 اقتصادی	 امکانات	 بر	 عالوه	 باالی	جامعه،	 است.	طبقۀ	

موجب	 اقتصادی،	 سرمایۀ	 مانند	 امر	 این	 دارند.	 اختیار	 در	 نیز	 را	 اجتماعی	 و	 فرهنگی	

گیرند	و	موجب	تثبیت	و	استقرار	 که	آنان	در	چرخۀ	بازتولید	این	مناسبات	قرار	 می	شود	

گفتار	خود	و	همچنین	نحوۀ	عمل	 آن	شوند	و	از	طریق	سرمایۀ	فرهنگی،	شیوۀ	رفتار	و	

که	این	طبقه	با	داشتن	امکانات	 کنند؛	به	طوری	 اجتماعی	خود	را	از	دیگر	طبقات	جدا	

از	 را	 که	خود	 از	لحاظ	ذهنی	و	عینی،	در	ساختاری	قرار	می	گیرند	 و	ملزومات	فرهنگی،	

که	به	واسطۀ	سرمایه	فرهنگی	منزلت	دارد،	 کسی	 دیگر	طبقات	جامعه	جدا	می	دانند.	

کند	یا	دارندگان	این	سرمایه	 می	تواند	روایت	خود	را	از	دنیای	اجتماعی	بر	دیگران	تحمیل	

گزینش	دل	خواه	در	عرصۀ	 کنند	و	نوعی	 می	توانند	خود	را	از	الزامات	زندگی	روزمره	جدا	

فرهنگ	انجام	دهند.	این	نوع	رویکرد	موجب	می	شود	به	جای	آنکه	دانشگاه	به	طور	عام	

و	تشکل	های	دانشجویی	به	طور	خاص	بنا	بر	رسالت	و	هویت	آن	ها	عامل	به	وجود	آورندۀ	

نابرابری	های	موجود	 بازتولید	 برای	 به	عاملی	تسریع	کننده	 تبدیل	 باشند	خود	 فرصت	

اجتماعی	شوند.

همچنین	 و	 بوردیو1	 فرهنگی	 بازتولید	 نظریۀ	 بر	 مرور	 ضمن	 رو،	 پیش	 جستار	 در	

که	در	 فعالیت	دانشجویی	می	پردازیم	 از	 ابعادی	 به	 وبلن2،	 نظریۀ	مصرف	خودنمایانۀ	

سرمایه	 میراث	 به	 اتکا	 با	 فرادست	 خانوادگی	 پایگاه	 و	 پیشینه	 واجد	 دانشجویاِن	 آن،	

پیدا	 دانشجویی	 نهادهای	 و	 فضاها	 در	 مسلط	 موقعیتی	 خود،	 نمادین	 و	 فرهنگی	

گزیر	از	تقلید	از	طبقات	باالتر	 می	کنند	و	دانشجویان	واجد	پایگاه	متوسط	و	پایین	نیز	نا

در	جهت	 تالش	 و	 تفکر	 به	 پرداختن	 به	جای	 و	 شده	 دانشجویی	 فعالیت	های	 سیر	 در	

مروری	 با	 به	ویژه	 می	شوند.	 دچار	 اندیشه	 در	 ناخواسته	 مصرف	گرایی	 به	نوعی	 تولید،	

که	چگونه	این	امر	از	دهۀ	70	به	بعد	در	فضای	دانشجویی	ایران	 تاریخی،	نشان	می	دهیم	

محسوس	تر	شده	است	و	پایگاه	طبقاتی	فعاالن	دانشجویی،	از	دانشجویان	برخاسته	از	

گرایش	یافته	است. طبقات	محروم،	به	سمت	دانشجویان	واجد	پایگاه	طبقاتی	باالتر	

1. Pierre Bourdieu                                                   2. Thorstein Veblen
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مصرفی بودگی سرمایۀ فرهنگی و نمادین در میدان دانشگاه و تشکل ها

که	هر	یک	از	آنان	 »اعمال	همۀ	عامالن	یک	طبقه،	دارای	شباهت	سبک	گرایانه	ای	است	

عبارت	 )بوردیو،	1984:	173-172(.	 تبدیل	می	کند«	 دیگران	 از	 استعاره	ای	عملی	 به	 را	

فوق	شرحی	از	مفهوم	»ریختار«	در	نظریۀ	بوردیو	است.	بوردیو	برای	تبیین	مفهوم	ریختار	

آن	را	در	ارتباط	با	مفاهیمی	چون	میدان	و	سرمایه	قابل	توضیح	می	داند؛	ازاین	رو	ما	نیز	

کامل	مفهوم	سرمایه	به	طور	عام	و	سرمایه	های	فرهنگی	و	نمادین	به	طور	 برای	فهم	

قرار	 نظر	 مطمح	 خود	 نوشتار	 در	 نیز	 را	 منش	 و	 ریختار	 مفهوم	 که	 آنیم	 از	 گزیر	 نا خاص	

کنش	های	فردفرد	اشخاص	 که	به	موجب	آن	انتخاب	ها	و	 دهیم.	به	نظر	بوردیو	آنچه	

رابطه	ای	 بهتر	 به	عبارت	 یا	 و	عاملیت	فردی	 اجتماعی	 از	ساختار	 تلفیقی	 رقم	می	خورد	

بازتولیدکننده،	دوسویه	و	دیالکتیکی	میان	سوبژکتیوبودگی	ریختار	و	ابژکتیوبودگی	دنیای	

اجتماعی	است.	

فاصلۀ	میان	مرتبه	بندی	های	اجتماعی	تنها	به	واسطۀ	فرضیۀ	سرمایۀ	اقتصادی	و	به	

که	در	موفقیت	دانش	آموزان	و	دانشجویان	 اتکای	منابع	مالی	قابل	تحلیل	نیست،	آنچه	

کادمیک	و	تشکیالتی	مغفول	مانده	است	تأثیر	خاستگاه	خانوادگی	و	به	تبع	 در	فضای	آ

آن	سرمایه	های	فرهنگی	و	نمادین	بر	موفقیت	های	افراد	)موفقیت	های	تحصیلی،	کسب	

که	در	 گونه	 جایگاه	های	برتر	تشکیالتی،	مولدبودن	در	اندیشه	و	دانش	و...(	است.	همان	

جامعۀ	مصرفِی	سرمایه	داری،	کاال	هم	ارزش	است	و	هم	سرمایه؛	در	میدان	های	اجتماعی	

نظیر	دانشگاه	نیز	فرهنِگ	متعالی1	ناشی	از	سرمایه	های	نمادین	و	فرهنگی	به	نوعی	ارزش	

و	سرمایه	تبدیل	شده	اند.	ازاین	رو	صاحب	نظران	نظریۀ	سرمایۀ	فرهنگی،	فرهنگ	متعالی	

از	 منظور	 می	دانند.	 اجتماعی	 نابرابری	های	 و	مشروعیت	بخش	 بازتولیدکننده	 عامل	 را	

کم	بر	فرهنگ	و	تجلیات	هنری	آن	و	همچنین	 فرهنگ	متعالی	آشنایی	افراد	با	قواعد	حا

تمایز	اجتماعی	ناشی	از	انجام	دادن	فعالیت	هایی	همراه	با	درجۀ	باالیی	از	تفکر	است.	اما	

بازتولیدکننده	بودن	آن	 آنجایی	این	تناقض	میان	فضیلت	گونه	بودن	فرهنگ	متعالی	و	

که	خواهان	 که	همان	نظام	آموزشی	 نسبت	به	نابرابری	های	اجتماعی	روشن	می	شود	

کثری	فرهنگ	متعالی	در	دانشجویان	است،	نه	تنها	خود	تأمین	کنندۀ	 درونی	سازی	حدا

1. High culture
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کمترین	ظرفیت	ممکن	برای	ایجاد	و	پرورش	آن	در	افراد	نیست	بلکه	این	نظام	ناعادالنه	

را	نیز	تشدید	می	کند.	به	این	ترتیب	این	نظام	آموزشی	نه	تنها	امکان	رشد	و	رسیدن	به	

فرهنگ	متعالی	را	ایجاد	نمی	کند،	بلکه	افراد	فاقد	سرمایه	های	نمادین	و	فرهنگی	را	از	نو	

کشیده	و	در	هدف	متعالی	و	اولیۀ	خود	نقض	غرض	می	کند. به	بند	

بوردیو	بر	این	نظر	است	که	همانند	دیگر	انواع	سرمایه،	سرمایۀ	فرهنگی	نیز	در	جامعه	

سرمایۀ	 )بوردیو،1973(.	 است	 نشده	 توزیع	 یکسان	 طور	 به	 مختلف	 گروه	های	 بین	

فرهنگی	افراد	به	طبقۀ	اجتماعی،	خاستگاه	خانوادگی	و	تجربه	های	تحصیلی	فرد	و	حتی	

نتایج	 برخالف	 دارد.	 بستگی	 و	حال	 گذشته	 در	 او	 و	تحصیلی	خانوادۀ	 زیستی	 تجارب	

که	در	موفقیت	ها	و	 حاصل	از	دربردارندگی	امتیازات	به	دست	آمده	از	سرمایۀ	اقتصادی	

کسب	موقعیت	های	دست	باالتر	در	میدان	های	اجتماعی	به	وضوح	قابل	مشاهده	است؛	

گنگ	و	نامشخص	است	»به	همین	دلیل	 شناسایی	مزیت	های	ناشی	از	سرمایه	فرهنگی	

به	شایستگی	های	فردی	 فرهنگی	 از	سرمایه	 ناشی	 آثار	مثبت	 اشتباه،	 به	 اوقات	 اغلب	

»مصرف	 یا	 مصرف	 مفهوم	 اینجا	 در	 می	شود«)ماس،2005(.	 داده	 نسبت	 دانش	آموز	

نمادین«	بوردیو	حائز	اهمیت	می	شود.	در	تحلیل	تئوری	مصرف	نمادین	بوردیو،	مصرف	

کاالهای	مصرفی	نیست،	بلکه	سویه	ای	از	تثبیت	نشانه	ها	 صرفًا	به	کارگیری	و	استفاده	از	

اقتصادی	و	سرمایه	فرهنگی	موجود	در	دست	 ازاین	رو	تجمیع	سرمایۀ	 و	نمادها	دارد.	

از	 چرخه	ای	 در	 اجتماعی	 نابرابری	های	 تا	 می	سازد	 فراهم	 را	 امکان	 این	 مسلط	 طبقۀ	

گیرند.	این	امر	به	ویژه	در	نهادها	و	تشکل	های	دانشجویی	 بازتولید	مداوم	وهمیشگی	قرار	

که	داعیه	دار	رفع	تبعیض	و	نابرابری	های	اجتماعی	هستند	و	در	سیر	فعالیت	خود	به	حق	

در	این	مسیر	قدم	می	گذارند،	بغرنج	تر	بوده	و	بیشتر	خود	را	نشان	می	دهد.	ازاین	رو	در	این	

نوع	مجامع	نوعی	مصرف	گرایی	مدرن	ایجاد	می	شود.

مطابق	 که	 مارکسیستی	 نظریۀ	 در	 مادی	 کاالهای	 مشابه	مصرف	گرایی	ِ که	 آنجا	 از	

کاال	تبدیل	شده	و	 آن،	انسان	در	جامعۀ	سرمایه	داری	به	مصرف	کنندۀ	بی	چون	وچرای	

توان	تولید	از	او	سلب	می	شود،	مصرف	گرایی	اندیشه	نیز	در	میدان	اجتماعی	و	نه	میدان	

اقتصادی	می	تواند	توانایی	رشد	و	شکوفایی	استعدادها	و	تولید	خاصه	تولید	دانش	و	

کند	و	افراد	را	تبدیل	به	مصرف	کنندگان	بی	چون	وچرای	اندیشۀ	 اندیشه	را	از	انسان	سلب	
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کرده	و	مفهوم	»ازخودبیگانگی«	مارکس	را	تا	مرزهای	 دارندگان	سرمایۀ	فرهنگی	و	نمادین	

میدان	اندیشه	و	تفکر	پیش	بکشاند.

سرمایه	های	فرهنگی	واردشده	در	فضای	دانشجویی	از	دو	جهت	ممکن	است	این	

که	به	جای	آنکه	تشکل	های	اولیه	مأمن	رشد	 پیامد	غیرنیتمندانه	را	در	پی	داشته	باشد	

کورشدن	ذوق	و	استعداد	افراد	 و	پرورش	استعدادها	باشد،	خود	موجب	هرزرفتن	آن	و	

فاقد	سرمایه	فرهنگی	می	شود:	

1	 این	سرمایۀ	فرهنگی	اندیشۀ	افراد	دارندۀ	آن	را	در	خود	محاط	می	کند	و	بنا	بر	.

ریختار	شکل	گرفتۀ	افراد	بر	حسب	سرمایه	های	فرهنگی	و	نمادین،	خاستگاه	

خانوادگی،	جایگاه	حزبی	یا	علمی	اعضای	خانواده،	سبک	زبانی،	ترجیحات	

گزینش	های	مطالعاتی،	 گرایشات	خاص	فکری	و	به	تبع	آن	 زیبایی	شناختی	و	

که	امکان	رشد	فوق	العاده	ایی	برای	این	افراد	ایجاد	می	کند،	اما	امکان	 هرچند	

گسترده	در	اندیشه	را	در	افراد	دارای	این	 به	پرسش	کشیدن	اندیشه	یا	تخطی	

از	طریق	مکانیسم	های	 بازتولید	فرهنگی	خود	 ازاین	رو	به	 سرمایه	نمی	دهد،	

مختلف	در	این	افراد	مواجه	می	شویم؛

2	 که	واجد	پیشینه	. به	عقیدۀ	بوردیو	»سرمایه،	سرمایه	می	آورد«.	دانشجویانی	

هرآنچه	 و	 فرهنگی	 سرمایه	 اجتماعی،	 جایگاه	 فرادست،	 خانوادگی	 پایگاه	 و	

گفته	شد	هستند،	موقعیتی	مسلط	در	فضاها	و	نهادهای	دانشجویی	 قبل	تر	

گزیر	از	تقلید	مستور	 پیدا	می	کنند	و	دیگر	دانشجویاِن	پایگاه	متوسط	و	پایین	نا

از	طبقات	باالتر	در	سیر	فعالیت	های	دانشجویی	شده	و	به	جای	پرداختن	به	

در	 ناخواسته	 به	نوعی	مصرف	گرایی	 یا	 اندیشه،	 تولید	 و	تالش	در	جهت	 تفکر	

اندیشه	دچار	می	شوند	یا	دچار	خودطردشدگی	از	این	تشکل	ها	شده	و	جذب	

جمع	ها	و	فعالیت	های	دانشجویی	دیگر	با	سطحی	به	مراتب	پایین	تر	می	شوند.	

که	بوردیو	در	نظریۀ	بازتولید	فرهنگی1	خود	معتقد	است	نابرابری	های	 ازاین	روست	

موجود	در	جامعه	بیشتر	ماهیتی	از	جنس	فرهنگ	دارند	تا	اقتصاد.	بنابراین	فرهنگ	یا	

کوچک	تر	و	موردبحث	 به	عبارت	بهتر	اندیشۀ	تولیدشده	در	فضای	دانشگاه	یا	در	مقیاس	

1. cultural reproduction theory
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ما	در	تشکل	های	دانشجویی	میراث	جمعی	نیست،	بلکه	اندیشۀ	طبقۀ	مسلط	فرهنگی	

است.	از	این	نظر	سرمایۀ	فرهنگی	دارای	نوعی	قدرت	نمادین	است.	بوردیو	از	مفهوم	

کلیدی	»خشونت	نمادین«	در	این	خصوص	استفاده	می	کند	و	بازتولید	فرهنگی	توسط	

صاحبان	سرمایه	فرهنگی	را	نوعی	خشونت	نمادین	قلمداد	می	کند.	بوردیو	بر	این	نظر	

گزیر	بازتولید	طبقاتی	را	نیز	منجر	می	شود.	فلذا	بار	دیگر	به	 که	بازتولید	فرهنگی،	نا است	

سرمایه	فرهنگی	و	اقتصادی	تجمیع	شده	در	دستان	طبقۀ	مسلط	می	رسیم.

مصرف تظاهری اندیشه و منزلت اجتماعی
نظریۀ	»مصرف	خودنمایانه«	وبلن	نظریه	ای	اقتصادی	در	جهت	تبیین	ویژگی	و	سبک	

که	ثروت	و	سرمایه	 زیست	»طبقۀ	تن	آسا«	است.	او	در	نظریۀ	خود	می	کوشد	نشان	دهد	

گذاشته	شود	تا	 به	خودی	خود	برای	این	طبقه	دارای	ارزش	نیست	بلکه	باید	به	نمایش	

منزلت	را	برای	صاحبش	به	ارمغان	بیاورد.	به	عقیدۀ	وبلن	افراد	برای	اثبات	شایستگی	و	

کسب	اعتبار	باید	نشان	دهند	ثروتی	بیش	از	حد	معمول	دارند	و	این	امر	 لیاقت	خود	و	

کارکرد	 با	آشکارکردن	این	ثروت	حاصل	می	شود	)وبلن،	1383:	82(.	از	این	نظر	می	توان	

پنهان	الگوهای	مصرف	در	باالبردن	منزلت	اجتماعی	را	در	نظریۀ	وبلن	یافت.	لذا	می	توان	

که	 کنون	و	همچنین	توجه	به	آنچه	 با	مدنظر	قراردادن	تسری	مصرف	گرایی	از	دهۀ	70	تا

از	آن	به	عنوان	مصرفی	بودگی	سرمایۀ	فرهنگی	یاد	شد،	نظریۀ	مصرف	تظاهری	وبلن	را	از	

بعد	فرهنگی	نیز	موردتوجه	و	بازبینی	قرار	داد.	

کارکرد	مصرف،	ایجاد	تمایزهای	هویتی	است.	 که	مهم	ترین	 بوردیو	بر	این	نظر	است	

در	این	خصوص	توجه	به	جایگاه	مصرف	تظاهری	در	تمایز	و	تشخص	طلبی	حائز	اهمیت	

کاالها	تنها	به	خاطر	ارزششان	مصرف	 که	 کید	دارد	 است.	بودریار	نیز	بر	همین	مسئله	تأ

کاالها	دارای	ارزش	نشانه	ای	نیز	هستند.	افراد	بر	اساس	ارزش	نشانه	ای	 نمی	شوند؛	بلکه	

دیگران	 از	 و	 کنند	 منتسب	 موردنظرشان	 گروه	 به	 را	 خود	 تا	 می	کنند	 انتخاب	 را	 کاالها	

متمایز	سازند	)رضوی	زاده	و	دیگران،	1396:	46(.	سرمایه	فرهنگی	نیز	همچون	سرمایۀ	

اقتصادی	به	عنوان	نوعی	از	سرمایه	در	سیر	تاریخی	خود	از	ابتال	به	مصرف	تظاهری	در	

فرهنگی	 کاالهای	 مصرف	 	،70 دهۀ	 از	 مصرف	گرایی	 گیرشدن	 فرا با	 است.	 نبوده	 امان	
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به	معنای	اندیشه	و	ایده	نیز	برای	ایجاد	تمایز	و	نوعی	از	خاص	بودگِی	اندیشه	در	میان	

گسترشی	جدی	یافت.	صاحبان	سرمایه	های	فرهنگی	 دانشجویان	و	فعاالن	دانشجویی	

و	نمادین	با	انتقال	بسته	های	فکری	ازپیش	آمادۀ	ناشی	از	میراث	خانوادگی	در	همۀ	انواع	

آن	)صاحب	مقام	و	صاحب	نام(	از	یک	سو	به	تقلیل	خالقیت	و	تولید	اندیشه	در	افراد	فاقد	

این	سرمایه	در	تشکل	ها	انجامیده	و	آنان	را	ترغیب	به	مصرِف	اندیشۀ	مسلط	می	کنند	و	

بدین	سبب	موجب	هژمونیک	شدن	بیشتر	تفکرات	موجود	خواهند	شد	و	از	سوی	دیگر	

که	ما	شاهد	آن	هستیم	 مانع	از	رشد	و	تعالی	در	اندیشۀ	خود	می	شوند	و	ازاین	رو	است	

در	طول	یک	دهه	رشد	و	توان	تحلیلی	اندکی	به	برخی	از	اندیشه	های	مذکور	اضافه	شده	

است.

پیشینۀ خانوادگی سرمایه فرهنگی و تصدی جایگاه های مهم دانشجویی 
کلیدی	در	تشکل	های	دانشجویی	به	ویژه	تشکل	های	دانشجویی	 تصدی	جایگاه	های	

تأثیرگذار	و	پرپیشینه	نظیر	انجمن	اسالمی	دانشگاه	تهران	و	دفاتر	دانشکده	ای	آن	توسط	

دهۀ	 دو	 در	 پرتناوب	 امری	 نمادین	 و	 فرهنگی	 سرمایه	 و	 خانوادگی	 پیشینۀ	 با	 افرادی	

گذشته	است.	این	دانشجویان	به	سبب	پیشینۀ	خانوادگی	واجد	صالحیت	های	علمی	

که	سرمایۀ	نمادین	و	فرهنگی	نیز	در	تصدی	 و	سیاسی	نیز	بوده	اند،	اما	تردیدی	نیست	

این	جایگاه	مؤثر	بوده	است.	این	تأثیر	را	می	توان	در	حجم	انعکاس	رسانه	ای	مواضع	و	

که	بدون	چنین	پیشینه	و	سرمایۀ	 اخبار	مربوط	به	این	افراد	در	مقایسه	با	دانشجویانی	

دریافت.	 شده	اند،	 دانشجویی	 تشکل	های	 در	 مهم	 جایگاه	های	 متصدی	 اجتماعی	

بررسی	آرشیو	خبرگزاری	ایسنا	در	سال	های	1384-1380	نشان	می	دهد	که	این	خبرگزاری	

و	 اجتماعی	 واجد	سرمایۀ	 فعاالن	دانشجویی	 به	 مربوط	 اخبار	 به	شکل	سیستماتیک،	

فرهنگی	ناشی	از	پیشینۀ	خانوادگی	را	پوشش	بیشتر	و	پررنگ	تری	داده	است.	

برای	اینکه	از	صرف	ادعا	فراتر	رویم،	تنها	به	عنوان	نمونه	ای	از	این	قاعده	جدول	زیر	

که	حاوی	رابطۀ	میان	جایگاه	مورد	تصدی	و	پیشینۀ	فرهنگی	و	خانوادگی	 ارائه	می	شود	

در	تشکل	ها	است.
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جایگاه مورد تصدی48 پیشینه فرهنگی و خانوادگی

دبیر	سیاسی	انجمن	اسالمی	دانشگاه	تهران	

و	علوم	پزشکی	تهران	در	سال	تحصیلی	

 1391-1392

فرزند	استاد	دانشکدۀ	حقوق	و	علوم	

سیاسی	دانشگاه	تهران	و	سخن	گوی	دولت	

در	دولت	محمد	خاتمی	

دبیر	انجمن	اسالمی	دانشجویان	دانشکدۀ	

علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	در	سال	

تحصیلی	1382-1383 

فرزند	یکی	از	اساتید	اصالح	طلب

	دانشکده	و	عضو	شورای	مرکز	جبهۀ	

مشارکت	ایران	اسالمی

دبیر	انجمن	اسالمی	دانشجویان	دانشکدۀ	

علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	در	سال	

تحصیلی	1383-1384 

فرزند	نمایندۀ	اصالح	طلب	مجلس	ششم	

عضو	شورای	مرکزی	انجمن	اسالمی	

دانشجویان	دانشکدۀ	علوم	اجتماعی	

دانشگاه	تهران	در	سال	تحصیلی	1384-

 1383

فرزند	یکی	از	اساتید	اصالح	طلب	

دانشکده	و	عضو	شورای	مرکز	جبهۀ	

مشارکت	ایران	اسالمی

دبیر	انجمن	اسالمی	دانشجویان	دانشکدۀ	

علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	در	سال	

تحصیلی	1385-1386 

فرزند	استاندار	تهران	در	دولت	دوم	محمد	

خاتمی

دبیر	فرهنگی	انجمن	اسالمی	دانشجویان	

دانشکدۀ	علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	در	

سال	تحصیلی	1386-1387 

برادرزادۀ	یکی	از	اعضای	شاخص	حزب	

کارگزاران	سازندگی	

عضو	بسیج	دانشجویی	دانشکدۀ	علوم	

اجتماعی	دانشگاه	تهران	در	سال	تحصیلی	

 1387-1388

فرزند استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی و نمایندۀ 

شاخص اصول گرای مجلس و وزیر اسبق کار

 در دهۀ 60
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جمع بندی و نتیجه گیری 

تشکل	های	دانشجویی	در	ایران	از	همان	دهه	های	آغازین	تأسیس	دانشگاه	در	ایران،	

اسالمی	 انجمن	های	 داشته	اند.	 دانشجویی	 جنبش	 اهداف	 پیشبرد	 در	 مهمی	 نقش	

تحوالت	 از	 بسیاری	 در	 بازمی	گردد	 	1320 دهۀ	 به	 آن	ها	 فعالیت	 سابقۀ	 که	 دانشجویان	

معاصر	نقش	فعال	داشته	اند.	از	دهۀ	1370	و	به	ویژه	پس	از	جنبش	دوم	خرداد	با	تکثر	

شوراهای	 علمی،	 انجمن	های	 تأسیس	 و	 دانشجویی	 نهادهای	 عرصۀ	 در	 شکل	گرفته	

و...	 دانشجویی	 بسیج	 دانشجویی،	 نشریات	 هنری،	 و	 فرهنگی	 کانون	های	 صنفی،	

به	تدریج	و	به	طور	هم	زمان،	تکثر	و	نهادینگی	فعالیت	های	دانشجویی	تقویت	شد.	

نهادهای	دانشجویی	مذکور	همواره	زمینه	ای	برای	آماده	سازی	دانشجویان	برای	

سازمان	های	 )احزاب،	 مدنی	 در	جامعۀ	 بعدی	 فعالیت	های	 و	 عمومی	 عرصۀ	 به	 ورود	

مردم	نهاد،	جنبش	های	اجتماعی	و...(	بوده	اند.	در	واقع	نیز	بسیاری	از	دانشجویان	با	

که	با	مشارکت	در	 را	یافته	اند	 کمتر	این	فرصت	 گاه	اجتماعی	 سرمایه	های	اقتصادی	و	

این	نهادها	به	تقویت	سرمایۀ	اجتماعی	و	نمادین	خود	پرداخته	و	خلل	ناشی	از	میراث	

کنند.	در	واقع	این	نهادها،	محلی	برای	 خانوادگی	سرمایۀ	فرهنگی	و	اجتماعی	را	جبران	

تحرک	عمودی	فعاالن	دانشجویی	بوده	اند.	از	خالل	فعالیت	در	این	نهادها	بوده	است	

که	بسیاری	از	دانشجویان	به	تدریج	روابط	را	با	روشن	فکران،	فعاالن	سیاسی	و	مدنی،	

که	 کرده	و	بر	سرمایۀ	اجتماعی	خود	می	افزایند؛	سرمایه	ای	 کسب	 اساتید	دانشگاه	و...	

کم	برخوردار	 مسیر	زندگی	بسیاری	از	فعاالن	دانشجویی	ناشناخته	و	برخاسته	از	مناطق	

فعال	 و...	 مدنی	 سیاسی،	 فکری،	 عنصر	 یک	 قامت	 در	 را	 آن	ها	 و	 داده	 تغییر	 را	 کشور	

کرده	است.	 مطرح	

کارکرد	بنیادی	و	مهم	تشکل	ها	و	نهادهای	دانشجویی،	دو	روند	موازی	 به	رغم	این	

به	ویژه	از	دهۀ	هفتاد	در	نهادهای	دانشجویی	مشهود	بوده	است:	

نخست	اینکه	این	نهادها	نیز	مانند	خود	نهاد	دانشگاه	همواره	در	معرض	قرارگرفتن	

در	جایگاه	بازتولید	فرهنگی	بوده	اند؛	به	این	ترتیب	که	فرصت	ها	و	منابع	منزلتی	و	فرهنگی	

کرده	و	افراد	واجد	سرمایۀ	فرهنگی	و	نمادین	 را	به	گونۀ	خاصی	میان	طیف	فعاالن	توزیع	

چهارچوب	 در	 که	 داشته	اند	 را	 آن	 فرصت	 دیگران	 از	 بیش	 خانوادگی	 میراث	 از	 ناشی	
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کرده،	به	تصدی	جایگاه	های	حساس	بپردازند	و	با	اتکای	به	 نهادهای	دانشجویی	رشد	

همان	میراث،	اندیشه	ها	و	ایده	های	مسلط	را	اقتباس	و	در	فضای	دانشجویی	بازتولید	

کرده	و	تسری	بخشند.	

نمادین	 و	 مادی	 مختلف	 عرصه	های	 در	 مصرف	گرایی	 تسری	 به	سبب	 اینکه	 دوم	

گرایش	 دانشجویی،	 فضاهای	 به	 روند	 این	 توسعۀ	 و	 	1370 دهۀ	 در	 ایران	 جامعۀ	 در	

نهادهای	 در	 دانشگاه	 بیرون	 فکری	 و	 سیاسی	 ساحت	 از	 اقتباسی	 ایده	های	 اخذ	 به	

دانشجویی	گسترش	یافته	است.	در	پیوند	با	روند	نخست،	فعاالن	دانشجویی	هم	پیوند	

تشکل	های	 در	 هژمونیک	 موقعیت	 کسب	 با	 بیرونی،	 سیاسی	 و	 فکری	 طیف	های	 با	

دانشجویی	و	هم	زمان	میل	به	مصرف	گرایی	فرهنگی	در	بین	فعاالن	دانشجویی	دیگر،	

که	فضای	فکری	تشکل	های	دانشجویی	را	از	موقعیت	مولدبودن	 این	فرصت	را	یافته	اند	

امر،	 این	 نتیجۀ	 دهند.	 سوق	 ع	بودن	 موز حالت	 بهترین	 در	 و	 مصرف	گرا	 موقعیت	 به	

بدل	شدن	تشکل	های	رسمی	دانشجویی	به	مأمنی	برای	بازتولید	اندیشه	های	سیاسی	

که	پدیده	های	 و	فکری	مسلط	در	بیرون	از	دانشگاه	بوده	است.	در	چنین	فضایی	است	

»پدرخواندگی«	و	»آقازادگی«	در	تشکل	های	مدار	اول	دانشگاه	های	شاخص	کشور	به	ویژه	

دانشگاه	تهران	به	پدیده	ای	مشهود	و	قابل	انگشت	نهادن	بدل	شده	است.	

سرجمع	وضعیت	مذکور	البته	به	معنای	انقیاد	فضای	دانشجویی	در	اندیشه	های	

که	اواًل	فضای	دانشجویی	 مسلط	سیاسی	بیرون	دانشگاه	نیست.	نخست	به	این	سبب	

از	 خارج	 متعددی	 دانشجویی	 جریان	های	 و	 نیست	 رسمی	 تشکل	های	 از	 متأثر	 صرفًا	

که	 نهادهای	رسمی	در	آفرینش	فضای	دانشجویی	مشارکت	دارند	و	دوم	به	این	سبب	

که	بدون	 در	همان	تشکل	های	رسمی	نیز	همواره	طیفی	از	فعاالن	دانشجویی	بوده	اند	

آفرینش	های	 به	 دست	 مسلط	 سیاسی	 گرایش	های	 و	 اندیشه	ها	 اقتباس	 و	 وام	داری	

جمعی	نو	زده	و	سپهری	نوین	در	فضای	دانشجویی	آفریده	اند.	ویژگی	اخیر	به	خصوص	

که	محل	 در	نهادهای	دانشجویی	دانشگاه	های	دور	از	مرکز	)شهرستان	ها(	مشهود	است	

تمرکز	فعاالن	دانشجویی	واجد	میراث	خانوادگی	فرهنگی	و	نمادین	متعین	نیست.	
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دانشجو، علیه وضع موجود؛ اشکال مقاومت در دانشگاه
فرشته طوسی1، محمد امین زندی2

گره	خورده	است.	این	نهاد	از	 نام	دانشگاه	در	ایران،	با	رخدادهای	سیاسی	و	اجتماعی	

که	به	 کنش	گری	نیز	بوده	است.	افراد	زمانی	 بدو	تأسیس،	در	حال	تولید	و	بازتولید	نوعی	

که	سازوکارهای	مربوط	به	خودش	را	داراست.	 دانشگاه	می	آیند،	وارد	محیطی	می	شوند	

کمیت	 این	سازوکارها	البته	در	خأل	ایجاد	نشدهاند.	نهاد	دانشگاه	جزئی	از	دولت	و	حا

کرده	اند.	محصول	 کمیت	توأمان	برای	این	نهاد،	سیاست	هایی	وضع	 است.	دولت	و	حا

ساختار	 دانشگاهی،	 بوروکرات	 مدیران	 خود	 نقش	 و	 سیاست	ها	 این	 کنش	 وا و	 کنش	

که	در	 کرده	است.	در	واقع	نهاد	دانشگاه	همچنان	 قدرتی	خاص	را	درون	دانشگاه	ایجاد	

ساختار	قدرت	بزرگ	تری	قرار	دارد،	خود	به	مثابۀ	یک	نهاد،	دایره		و	روابط	قدرت	خاص	

کرده	و	آن	را	بسط	داده	است.	این	میدان	 خودش	را	به	صورت	هم	زمان	تأسیس	و	خلق	

که	می	توان	آن	را	در	تمامی	عرصه	های	این	 قدرت	به	گونه	ای	خودش	را	سامان	داده	است	

کرد.	روابط	قدرت	در	نشانه	های	پنهان	لزومًا	وجود	ندارد	و	ضرورتی	ندارد	 نهاد	مشاهده	

را	در	سازوکارهای	 بلکه	قدرت،	خودش	 کنیم.	 کاوی	 وا را	 پنهان	 امر،	قدرت	 بدو	 که	در	

قدرت	 میدان	 از	 که	 زمانی	 دلیل،	 همین	 به	 می	کند.	 عرضه	 نهاد	 این	 در	 هم	 عریانی	

صحبت	می	کنیم،	تمامی	عناصر	مربوط	به	آن	را	به	میان	می	آوریم؛	شکل	فضا	و	معماری	

انضباطی،	برخورد	اساتید	و	 کمیته	های	 کالس	ها،	حراست	دانشگاه	و	 برگزاری	 و	نحوۀ	
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مسئوالن،	دوربین	های	موجود	در	دانشگاه	ها،	آیین	نامه	ها	و	بخش	نامه	ها،	نحوۀ	ادارۀ	

دانشگاه	و	غیره،	هرکدام	به	تنهایی	یا	با	هم،	نمونه	هایی	از	ابزارهایی	هستند	تا	سازوکار	

که	ساماندهی	مشخصی	را	 اعمال	قدرت	و	زور	را	عینیت	بخشند.	اما	این	سازوکار	قدرت	

گاهی	در	پی	دارد،	در	برابرش	چگونه	مقاومتی	شکل	می	گیرد؟ هم	

می	شود،	 شناخته	 مشخص	 جامعۀ	 یک	 از	 عضوی	 به	مثابۀ	 دانشگاه	 در	 دانشجو	

که	فرد	وارد	دانشگاه	شده،	هویتی	مختص	به	خود	دارد.	این	هویت	برچسب	های	 زمانی	

جدیدی	را	بر	این	فرد	اطالق	می	کند،	دانشجو	اما	بعد	از	ورود	به	دانشگاه	و	در	محیط	

کسب	می	کند.	این	هویت	های	متکثر	و	جایگاه های	 آن،	مجددًا	هویت	های	متکثری	را	

که	دانشجو	در	دانشگاه	به	دست	می	آورد،	نحوۀ	مواجهۀ	متفاوتی	را	از	او	در	برابر	 متفاوتی	

و	تعمیم	یافته	 کلی	 به	وجود	می	آورد.	دانشجو	دیگر	در	یک	چهارچوب	 ساختار	قدرت	

شناخته	نمی	شود،	دانشجو	خودش	را	در	شکل	های	متفاوتی	نشان	می	دهد	و	در	این	

که	می	تواند	از	خودش	نمود	و	بروز	متفاوتی	نشان	بدهد.	مقاومت	دانشجو	 صورت	است	

هم	در	همین	راستا	تعریف	می	شود،	نمی	توان	همۀ	دانشجویان	را	در	یک	ظرف	مشخص	

در	 دانشجو	 که	 مقاومتی	 مختلف	 اشکال	 نشان	دادن	 برای	 دلیل	 این	 به	 داد.	 نمایش	

مقابل	نهاد	دانشگاه	نشان	می	دهد،	دانشجویان	را	می	توان	به	سه	سنخ	عمده	تقسیم	

کرد:	 بندی	

دانشجویان محصل
تیپ	 این	 خود	 می	شوند،	 شامل	 را	 دانشجویان	 قریب	به	اتفاق	 کثریت	 ا سنخ،	 این	

در	 متعددی	 روایت	های	 و	 داراست	 را	 فراوانی	 تکثرهای	 خود	 درون	 در	 دانشجویی،	

گرفته	و	 کنار	هم	قرار	 دلش	وجود	دارد،	اما	این	دانشجویان	بر	اساس	یک	نقطۀ	مشترک	

نام	گذاری	شده	اند،	این	دانشجویان	یا	فشار	عرف	و	خانواده	باعث	ورود	آن	ها	به	دانشگاه	

کسب	هویت	 کسب	هویت	علمی	مشخص	به	دانشگاه	آمده	اند.	 شده	است	یا	به	دنبال	

کسب	تخصص	در	رشتۀ	موردنظر	 کسب	مدرک	صرف	تا	تالش	برای	 از	 علمی	می	تواند	

که	در	آن	بتواند	به	 کسب	هویت	خود	زیستی	را	دنبال	می	کند	 باشد.	این	دانشجو	برای	

کند. اولویت	های	خود	دست	پیدا	
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دانشجویان فعال نهادی

کارویژۀ	 که	 که	در	دانشگاه	عالوه	بر	این	 دانشجویان	فعال	نهادی،	دانشجویانی	هستند	

گرفتن	مدرک	و	علم	اندوزی	را	دنبال	می	کنند،	به	دنبال	فعالیت	های	اجتماعی	 تحصیل	و	

و	سیاسی	و	سازمان	یافته	در	تشکل	های	مختلف	سیاسی	و	اجتماعی	دانشگاه	هستند.	

که	بعد	از	 کرده	اند	 که	در	محیط	دانشگاه	وارد	شده	اند،	سعی	 این	دانشجویان	هنگامی	

کنند	و	این	جمع	را	در	 مدتی	به	صورت	سازمان	یافته	و	جمعی	اهداف	خود	را	پیگیری	

تشکل	و	سازمان	های	درونی	دانشگاه	پیدا	کرده	اند	که	به	صورت	قانونی	کار	می	کنند.	این	

گذشت	زمان	معینی	از	تحصیل	خود،	این	مسیر	را	انتخاب	 	بعد	از	 دانشجویان	معمواًل

که	می	توانند	با	قرارگرفتن	در	این	جایگاه	مشخص،	خود	 کرده	اند	و	بر	این	تصور	بوده	اند	

کنند. را	دوباره	بازتعریف	

دانشجویان فعال غیرنهادی
و	 سیاسی	 هویت	 کسب	 دغدغۀ	 که	 می	شود	 شامل	 را	 دانشجویانی	 تیپ	 سنخ،	 این	

جای	 دانشگاه	 نهاد	 درون	 مجوزدار	 انجمن	های	 درون	 لزومًا	 اما	 داشته	اند	 اجتماعی	

در	 را	 تغییراتی	 بتوانند	 که	 هستند	 این	 درصدد	 دانشجویان	 از	 دسته	 این	 نگرفته	اند.	

کار	 کنند	و	ممکن	است	به	صورت	فردی	یا	گروهی	دست	به	این	 محیط	اطراف	خود	ایجاد	

گرفته	است.	این	دانشجویان	بیشتر	 گروه	های	آنان	غیررسمی	و	دوستانه	شکل	 بزنند،	اما	

که	فضای	بستۀ	دانشگاه	ها	اجازۀ	وجود	سازمان	های	 کرده	اند	 گسترش	پیدا	 در	زمانی	

دانشجویی	درون	دانشگاه	را	نمی	داد.

قدرت و مقاومت
این	 بر	 و	 با	هم	متفاوت	است	 این	سه	سنخ	دانشجویان	 راستا	مقاومت	در	 در	همین	

که	 زمانی	 کرد.	 مشخص	 را	 موجود	 استراتژی	های	 و	 مقاومت	 اشکال	 می	توان	 اساس	

معناهای	 قدرت	 کنیم.	 معنا	 نیز	 را	 قدرت	 باید	 می	کنیم،	 صحبت	 مقاومت	 مفهوم	 از	

که	از	اعمال	زور	و	قدرت	تنها	 گر	از	واضعان	نظریه	پرداز	راجع	به	قدرت	 متفاوتی	دارد.	ا

کنیم،	 عبور	 می	کردند	 یاد	 مستقیم	 به	صورت	 ملت	ها	  - دولت  و	 کمیت	 حا طرف	 از	
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که	معنای	قدرت	را	بسط	دادند.	 می	توانیم	به	نظریه	پردازانی	مانند	لوکس	و	فوکو	برسیم	

لوکس	می	گوید:

را به داشنت  افرادی  یا  فرد  کـه  قـدرت  آن نیست  اعـمال   ین  »آیا بیشتر

کنترل افکار و  کنید -یعین با  که می خواهید داشته  باشند  وادار   متایالیت 

یا   )٢٣ )لوکس، ١٣٧٠:  ید؟«  آور به دست  را  آنـان  متایالتشان مهراهی 

زماین که فوکو، روابط قدرت را روایت می کند، که روابط قدرت به معنای 

روابط خدایگان و بنده نیست که در یک سو دارندگان متام وکمال قدرت 

وجود داشته باشند و در سوی دیگر، کساین که حمروم و حمکوم اند، قدرت 

لزومًا قابل انتساب به یک شخص و گروه و طبقه نیست )قدرت به مثابۀ 

یک  نیست،  هناد  یک  »قدرت  می کند(،  رد  را  مارکسیسیت  یات  نظر

ساختار هم نیست، توانایی نیز نیست که یگ گروه دارای آن باشند، بلکه 

یک نام است که به وضعییت پیچیده در یک جامعۀ معنی داده می شود« 

)اسپکتور، ۸۱-۸۲:۱۳۸۲(.

فوکو	بین	سلطه	و	قدرت	تفاوت	می	گذارد،	آنجا	که	از	قدرت	حکومت	صحبت	می	کند،	

که	مقاومت	 کسانی	 کار	می	گیرد،	بر	این	اساس	قدرت	تنها	در	مقابل	 اصطالح	سلطه	را	به	

می	کنند	اعمال	می	شود	و	آن	ها	نیز	به	نوبۀ	خود	آن	را	بر	دیگران	اعمال	می	کنند،	بنابراین	

که	تحت	سلطه	 گونی	قدرت	وجود	دارد،	اما	در	فضای	سلطه	آن	هایی	 همواره،	امکان	واژ

گونی	قدرت	غیرعملی	می	شود	 که	واژ کمی	برای	مانور	دارند	 گرفته	اند،	چنان	فضای	 قرار	

که	آن	ها	به	وضوح	به	غیرممکن	بودن	آن	اذعان	نمی	کنند	)نش،44:1380(. هرچند	

مقاومت	هم	در	همین	راستا	تعاریف	مختلفی	دارد،	مقاومت	می	تواند	تنها	به	منزلۀ	

مخالفت	تعریف	شود	یا	آن		را	تالش	فعاالنه	برای	مخالفت،	جنگیدن	و	عدم	پذیرش	یا	

کنترل	بدانیم	)پرافیت،72:1993(. پذیرش	رفتار	متعدیانه	و	

اجتماعی	 جنبش	های	 شود،	 تعریف	 جمعی	 و	 سازمان	یافته	 می	تواند	 مقاومت	

گروهی	در	مقابل	یک	قدرت	 به	صورت	 که	 نوعی	مقاومت	شمرده	می	شوند	 و	سیاسی	

سیاسی	 و	 اجتماعی	 جنبش	های	 این	 مبارزه	اند،	 حال	 در	 سیتماتیک	 و	 نظام	مند	
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می	توانند،	دارای	رهبری	مشخص	باشند	و	می	توانند	جنبش	های	اجتماعی	جدیدی	

جنبش	های	 با	 که	 مقاومت	هایی	 نمی	کنند.	 اداره	 را	 آن	 مشخص	 رهبرانی	 که	 باشند	

می	شوند.	 مشاهده	 جهان	 سراسر	 در	 و...	 زیست	محیطی	 دانشجویی،	 زنان،	 مختلف	

کنش	هایی	 مقاومت	می	تواند	با	سیاست	های	رهایی	بخش	توأمان	باشد	و	ما	را	به	سمت	

کنش	های	رادیکال	یاد	می	کنند،	اما	مقاومت	 که	به	صورت	عام	از	آن	ها	به	نام	 سوق	دهد	

در	برابر	وضع	موجود	به	صورت	جمعی	و	جنبشی	یا	به	گونهای	انقالبی،	هنوز	در	بسیاری	از	

جوامع	در	حال	مشاهده	است	و	مقاومت	مردم	سودان	در	برابر	عمر	البشیر	یکی	از	آخرین	

نمونه	های	آن	است.

گروهی	بودن،	فردی	هم	باشد،	اسکات	در	این	زمینه	 غ	از	 مقاومت	اما	می	تواند	فار

کنش	های		فردی	اغلب	با	فرهنگ	عمومی	مقاومت	تقویت		می	شود	.	 که	 شرح	می	دهد	

انفرادی،	 در	نظرگرفتن		آن	ها	ذیل	خرده	فرهنگ	حامی	و	شناخت	مخاطرات		مقاومت		

از		یک	 این	گونه	سخن	راندن		 و	 درگیر	می	سازد	 این	چنینی	 در	حرکت	های	 را	 کل	جامعه	

جـنبش	اجـتماعی	منطقی	اسـت	.	هرچند		این	جنبش		اجتماعی		فاقد		سازمان	رسمی،	

رهبر	رسمی،	مانیفست،	هزینۀ		عضویت	،	نام	و	پرچم	است	)	اسکات،94:2002(.

که	مقاومت	می	تواند	سازمان	یافته	باشد	و	یک	جامعه	را	درگیر	 در	واقع	همان	طور	

تیتری	 هیچ	 روزمره	 مقاومت	 »اشکال	 داراست.	 نیز	 را	 فردی	بودن	 امکان	 کند،	 خود	

که	صخره	های	دریایی	را		به	مرور	زمان	 ندارند.	درست	مـانند	مـیلیون	ها	مرجان	دریایی	

کنش	فردی		سرپیچی		و	نافرمانی	،	صخرۀ		آبی		را	به	عنوان		سد		سیاسی،	 می	سازند،	هزاران	

طرف	 دو	 میان	 جالب	توجهی	 لحظۀ	 یا	 سخت	 برخورد	 می	نهند.	 بنا	 خود	 اقتصادی	

خود		 به		 را		 دیگران		 توجه	 فردی	 کنش	های	 چنین	 مرتکبین	 به	ندرت		 نـمی	افتد	.	 اتفاق	

بسیار	 دارد.	همچنین	 گمنامی	شان	بستگی	 به	 آنان	 امنیت	 و	 جلب		می	کنند	.	سالمت	

عـمومی	 سطح	 در	 را	 نافرمانی	ها	 بخواهند	 دولت	 مقامات	 که	 می	افتد	 اتفاق	 به	ندرت	

کاری		نشانگر	عدم	پذیرش	عمومی	خط	مشی	آنان	و	باالتر	از	آن	 کنند.	زیرا	چنین	 مـطرح	

کنش	هایی	به	خودی	خود	و	سکوت	 کشور	است.	ذات	چنین	 کمیتشان	در	 سستی	حا

که	 شود	 ایجاد	 تبانی	آمیز	 سکوتی	 تـا	 می	دهد	 هم		 دست	به	دست		 حریف	 خودخواستۀ	

اشکال	روزمرۀ	مقاومت	را	از	ثبت	و	ضبط	تاریخی	بزداید«	)همان،94(.
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که	تنها	 کنده	تر	و	متکثرتر	از	آن	است	 بنیان	مقاومت	و	قدرت	از	منظر	این	جستار	پرا

کانون	مرکزی	برای	تقابل	این	دو	متصور	بود.	در	واقع	این	رویارویی	به	صورت	 بتوان	یک	

که	رابطۀ	قدرت	تنها	باال	 علی	و	معلولی	رخ	نمی	دهد	و	در	اینجا	نیز	بر	این	تصور	نیستیم	

که	بنیانی	قدرت	 کید	داریم	 به	پایین	می	تواند	وجود	داشته	باشد،	در	اینجا	بر	این	نکته	تأ

کانون	های	متکثری	می	توانند	داشته	باشند.	اما	برای	بیان	بهتر	و	 و	مقاومت	ندارند	و	

از	اینکه	همه	جا	تالزم	قدرت	و	مقاومت	وجود	دارد،	مقاومت	و	 غ	 انسجام	مطلب،	فار

گرفته	اند	و	مقاومت	دانشجویان	 از	منظر	ما	قرار	 رابطۀ	دوسویه	 قدرت	به	نوعی	در	یک	

که	از	سوی	نهاد	دانشگاه	اعمال	می	شود	و	در	همین	 در	برابر	میدان	قدرتی	بررسی	شده	

کاوی	قرار	می	گیرند.	این	مقاومت	لزومًا	توسط	خود	 راستا	هم	این	اشکال	مختلف	مورد	وا

که	ناظرین	و	مشاهده	کنندگان	آن	 دانشجو	درک	نشده	است.	همچنین	ممکن	است	

اینجا	 اما	ما	در	 باشند.	 نکرده	 ک	 ادرا به	منزلۀ	مقاومت	 را	 کنش	دانشجو	 موقعیت	هم	

که	در	آن	دانشجو	توانسته	باشد	به	نوعی	در	مقابل	وضع	 به	انواع	مقاومتی	اشاره	داریم	

کند.	مقاومت	همیشه	با	خلق	 موجود	بایستد	و	از	هرگونه	بدعتی	هم	در	این	راه	استفاده	

یا	بزرگ	و	پرسروصدا	 آفرینش	ها	می	تواند	خرد	 کنش	های	جدید	همراه	است،	این	نوع	

باشد.

با	این	توضیحات	می	توان	اشکال	مقاومت	با	توجه	به	تجربیات	دانشجویان	را	به	سه	

کرد: سنخ	تقسیم	بندی	

مقاومت عرفی
که	همه	 که	به	مثابۀ	یک	نامقاومت	هم	شناخته	می	شود.	در	عین	این	 مقاومتی	است	

جا	حضور	دارد،	شناختش	مشکل	است	و	به	تدریج	قلمرو	قدرت	را	به	عقب	هل	می	دهد.	

از	 کنشگر	هم	 که	حتی	خود	 باشد	 نامحسوس	 آن	قدر	 است	 تدریجی	بودن	ممکن	 این	

که	به	آن	بها	 گره	خوردن	با	زیست	روزمره	است	 نوع	مقاومت	خود	بی	اطالع	باشد.	این	

کند. که	مقاومت	آن	ها	معنا	پیدا	 می	دهد	و	باعث	می	شود	

می	شود.	 را	شامل	 دانشگاه	 »دانشجویان	محصل«	 کنش	 وا که	 مقاومت	 نوع	 این	

که	در	عین	زندگی	روزمرۀ	دانشجویی،	در	مواجهه	با	ساختار	 مقاومت	دانشجویی	است	
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نشوم،	 دیده	 که	 زمینه	ای	 »در	 می	دهد.	 نشان	 خرد	 و	 مستمر	 مقاومت	هایی	 قدرت،	

باعث	 شناخته	شدن،	 این	 که	 چرا می	ترسم.«	 تبعاتش	 از	 است.	 بیشتر	 فعالیتم	 خیلی	
که	بیشتر	در	کانون	توجهات	قرار	می	گیرد	 محدودشدن	آزادی	های	فردی	نیز	می	شود.	چرا

و	حیطۀ	شخصی	خود	را	دچار	محدودیت	بیشتری	می	بیند:	»نگهبانی	دم	در	به	چند	نفر	

از	دانشجویان	دختر	پیشنهاد	داده	بود	و	چند	نفر	از	بچه	ها	فهمیده	بودند	و	این	را	منتقل	
که	این	بچه	ها	را	شناخته	بود،	به	اون	بچه	ها	سخت	گیری	بیشتری	 کرده	بودند،	حراست	
می	کرد.	یک	نفر	رو	به	عنوان	سردسته	می	شناختند.«	همین	شناخته	شدن	نیز	منجر	به	
که	حتی	در	مسائلی	مانند	روابط	عاطفی	هم	دچار	محدودیت	می	شدند:	 این	می	شد	

آزمایشگاه	 گه	مسئول	 ا نمی	کردند.	چون	 علنی	 رو	 رابطشون	 بودند،	 آزمایشگاه	 تو	 گر	 »ا
گیر	می	دادند	و	آبروی	 گزارش	بدهد	و	بهشون	 که	برود	 می	فهمید	دوستند،	باعث	می	شد	
این	شرایط	 برابر	 به	مقابله	و	مقاومت	در	 اما	همین	سازوکار،	منجر	 رو	می	برد.«	 بچه	ها	
می	شود:	»چند	نفر	از	بچه	ها	مدام	به	مسئول	آزمایشگاه	اعتراض	می	کردند	و	پدرش	را	

کرده	بودند«.	این	دانشجو	 گلۀ	این	مسئول	آزمایشگاه	را	پیش	استادا	 درآورده	بودند	و	
که	مشکلی	را	در	دانشگاه	و	مسئولین	دانشگاه	می	بیند،	آن	را	جهت	نفع	شخصی	 زمانی	

گرفت،	حسابی	 که	از	رئیس	دانشکده	 که	با	آتویی	 استفاده	می	کند:	»یکی	را	می	شناسم	

کرد.	این	شکلی	هم	داشتیم.	رئیس	دانشکده	با	یکی	در	رابطه	بوده	 ازشون	سوءاستفاده	
کارهایش	 آتو	استفاده	می	کند	و	 از	این	 آتو	می	گیرد	و	بعد	 از	آن	ها	 و	این	پسر	میفهمد	و	
دانشکده	 رئیس	 از	 هم	 بیندازد	 راه	 رو	 سفارتش	 کارای	 اینکه	چطوری	 می	ندازد.	 راه	 را	
کرده	بود	و	برای	 گرفته	بود	و	اونم	مجبور	بود	انجام	بده.	یعنی	شخصی	استفاده	 کمک	

کاری	نکرده	بود«.	 خواسته	های	جمعی	
می	شود،	 مطرح	 دو	صورت	 به	 می	گیرد،	 فرد	شکل	 این	 درون	 در	 که	 مقاومت	 این	

یکی	به	دلیل	درگیرشدن	نفع	شخصی	دانشجو	با	مسئله	و	صورت	دوم	به	خاطر	همراهی	

که	در	زندگی	 با	زندگی	روزمره	دارد.	دانشجو	 این	مقاومت،	هم	زمانی	بسیاری	 با	جمع.	

دانشگاهی	اش	با	مانع	هایی	از	سمت	قدرت	مواجه	شده،	به	طریقی	به	دنبال	مجرایی	برای	

گاهانه	مقاومت	از	خود	نشان	می	دهد.	 گاهانه	یا	ناآ زندگی	آزادانۀ	فردی	است	و	به	صورت	آ

این	دانشجو	در	اعتراضات	جمعی،	بیشتر	به	عنوان	یک	همراه	حضور	دارد	و	هیچ	گاه	
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لیدری	یک	اعتراض	را	پیگیری	نمی	کند	و	این	همراهی	بیشتر	در	موارد	صنفی	و	آموزشی	

که	با	مفهوم	مقاومت	هم	خوانی	دارد	چند	شکل	مطرح	بوده	 صدق	دارد.	موارد	آموزشی	

که	حتی	بعضًا	به	تغییر	استاد	در	 گروه	های	آموزشی	بوده	 است.	یکی	اعتراض	به	اساتید	و	

کیفیت	 میانۀ	ترم	هم	منجر	شده	است.	یکی	دیگر	اعتراضات	صنفی،	به	مانند	اعتراض	به	

است:	 اعتراض	 اشکال	 دیگر	 به	عنوان	 خوابگاه	 خروج	 و	 ورود	 ساعت	 و	 سرویس	 و	 غذا	

گرفتیم.	 از	دوستانم	خانۀ	جدا	 با	یکی	 اینکه	باالخره	 تا	 »من	سال	ها	خوابگاهی	بودم،	

دانشگاه	خیلی	قوانین	سفت	وسختی	داشت.	اما	برایم	مهم	نبود.	هیچ	وقت	برای	تغییر	
که	دوست	داشتم	 ساعت	خوابگاه	تالش	نکردم،	نه	اینکه	اذیت	نمی	شدم،	معلوم	است	
اینکه	 بدون	 بتوانم	 که	 بودم	 کرده	 پیدا	 راه	هایی	 اما	خب	 باشم.	 داشته	 آزاد	 رفت	وآمد	
ثبت	نام	 که	در	دانشگاه	 اول	 باشم.	همان	 را	داشته	 زندگی	خودم	 بفهمند،	 خانواده	ام	
کوچیک	تر	بود	و	 که	از	من	 کردم،	شمارۀ	خانواده	ام	را	ننوشتم،	شمارۀ	خواهرم	را	دادم	
هروقت	دلم	می	خواست	شب	نمی	رفتم	خوابگاه	و	آن	ها	هم	به	خواهرم	زنگ	می	زنند	و	
که	مادرم	است.	بعدترها	تازه	شمارۀ	یکی	از	دوستانم	رو	به	عنوان	یکی	از	 فکر	می	کردند	
کاًل	مسئول	شب	هروقت	نمی	رفتم	به	او	زنگ	می	زد.	هیچ	وقت	 اعضای	خانواده	دادم	و	
کار	 گرفتم،	هم	خوابگاه	را	داشتم	و	هم	خانه	رو.	شاید	 لو	نرفتم،	حتی	اوایل	وقتی	خانه	
کند	و	من	این	رو	 خوبی	نکردم،	اما	دانشگاه	می	خواست	در	همۀ	زندگی	من	هی	دخالت	

نمی	خواستم«.
که	خود	فرد	هم	درگیر	بوده	است،	در	عین	منافع	جمعی،	نفع	تک	تک	 یعنی	مواردی	

کیفیت	آموزش	و	غذا	نیز	اثرگذار	است.	یکی	دیگر	از	مواردی	 اشخاص	نیز	در	بهبود	و	تغییر	

که	با	مقاومت	دانشجویان	مواجه	می	شود،	پوشش	و	نحوۀ	ورود	آن	ها	به	دانشگاه	است	

که	همۀ	این	ها	نشان	از	توجه	به	آزادی	های	فردی	در	این	سوژه	دارد.

کنار	نمی	آمدیم،	اما	راستش	اعتراض	 »من	و	دوستانم	در	دانشگاه	با	قوانین	دانشگاه	

گاهی	 می	دادند.	 انجام	 دانشجوها	 از	 بعضی	 مثاًل	 که	 تجمعاتی	 شبیه	 نمی	کردیم،	 هم	
که	عده	ای	یک	جا	جمع	شده	اند،	اما	ترجیحم	 که	از	دور	رد	بشوم	و	ببینم	 ممکن	بود	
مقنعه	 که	 نمی	رفتم.	خیلی	پیش	می	آمد	 و	سمتشان	 بکنم	 رو	 کار	خودم	 که	 بود	 این	
کیفم	می	گذاشتم	و	وقتی	داخل	دانشگاه	می	رسیدم	با	روسری	عوضش	می	کردم	یا	 در	
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داخل	دست	شویی	دانشگاه	آرایش	می	کردم	چون	دم	در	نگهبانی	به	آرایش	صورتمان	
بیرون	 می	گذاشتیم	 برنامه	 هفته	 هر	 خود	 هم	کالسی	 پسر	 دانشجویان	 با	 می	داد.	 گیر	
کالس	ها	تفکیک	جنستی	 که	ما	وارد	دانشگاه	شده	بودیم،	 دانشگاه،	با	اینکه	آن	سالی	
همیشه	 سیگارکشیدن	سخته،	چون	 دانشگاه	 داخل	 نبود	 مهم	 برایمان	 یا	 بود.	 شده	
که	 سریع	می	آمدیم	بیرون	از	دانشگاه	و	سیگار	می	کشیدیم.	می	خواهم	بگویم	ما	هرکاری	
می	خواستیم	رو	می	کردیم.	من	فکر	می	کردم	خیلی	درگیرشدن	با	مسئولین	نتیجۀ	خوبی	
که	در	دانشگاه	به	من	سخت	نگذرد	و	لذتش	رو	ببرم.	برای	همین	 ندارد	و	می	خواستم	

کار	خودم	رو	می	کردم«.
دانشجوی	محصل	در	مواجهه	با	دانشگاه،	بسته	به	شرایط،	استراتژی	های	مقاومت	

متفاوتی	را	در	پیش	می	گیرد؛	دورزدن	قانون	و	افراد،	گول	زدن،	نقش	بازی	کردن،	باج	گرفتن،	

کرد.	»دم	در	 که	می	توان	مشاهده	 خراب	کاری	کردن،	تنها	یک	سری	از	شیوه	هایی	است	

دانشگاه	چادر	می	پوشیدیم،	بعدش	که	می	رفتیم	تو	می	ذاشتیمش	تو	کیفمون«	یا	»چون	
گیرمی	دن،	موقع	داخل	رفتن	به	دانشگاه،	دستمو	تو	جیبم	می	کردم«.	حتی	در	 ک	 به	ال
بعضی	از	دانشگاه	ها،	در	مورد	پسرها	نیز	این	اتفاق	می	افتد:	»به	آستین	کوتاه	و	مدل	مو	گیر	

گوش	نمی	دادم	و	تو	می	اومدم.«.	 که	من	به	حرفشون	 می	دن.	هرچند	

مقاومت سیال
کانونی	قرار	ندارد	و	همه	چیز	حول	آن	ضرورتًا	تعریف	نمی	شود،	 مقاومت	اینجا	در	نقطۀ	

که	هدف	محقق	شود.	بسته	به	موقعیت	و	زمان	و	مکان،	محقق	شدن	 مهم	این	است	

گاهی	ممکن	است	در	یک	وضعیت	 غایت	می	تواند	همراه	با	یک	ایدۀ	پیشرو	مطرح	شود	و	

گاهی	پیشروی	تدریجی	و	محتاطانه	اصل	قرار	می	گیرد	و	بعضی	 تعاملی	مقاومت	رخ	دهد.	

از	اوقات	خود	هدف،	یک	اعتراض	رادیکال	است	تا	بتواند	جمع،	بیشتر	سازمان	دهی	شود	

که	این	نوع	 کنند.	به	همین	خاطر	است	 یا	نهادهای	قدرت	درون	دانشگاه	عقب	نشینی	

که	ایده	و	عمل	چگونه	با	هم	پیوند	 کرد	 مقاومت	سیال	است	و	نمی	توان	از	قبل	پیش	بینی	

می	خورند.	این	مفهوم	بیشتر	در	کنش	دانشجویان	فعال	نهادی	خودش	را	نشان	می	دهد.

همان	 که	 کوچک	تر	 جمعی	 منافع	 جمعی،	 کلی	 منافع	 به	 توجه	 عین	 در	 آن	ها	
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انجمن	ها	و	تشکل	هاست	را	هم	مدنظر	قرار	می	دهند.	»من	در	بیشتر	جاها	محل	مقاومت	

که	شاید	انجمن	 رو	انجمن	دیدم	اما	خب	تنها	راه	موجود	رو	انجمن	ندیدم.	خیلی	جاها	
کند	از	طریق	جمع	های	دیگر	 به	دلیل	شرایط	خاصش	نمی	توانست	نقش	اثرگذاری	ایفا	
که	اعتراضی	می	کردیم،	منجر	به	این	 مثل	فعالین	نشریاتی	و...	جلو	می	رفتم.«	یا	»زمانی	
به	دلیل	 و	 نبود	 یعنی	فقط	منفعت	جمع	مطرح	 کنیم.	 فکر	 به	تشکل	هم	 که	 می	شد	
سازوکار	قانونی	و	افراد	زیادی	که	در	تشکل	و	انجمن	بودند،	باید	به	این	هم	فکر	می	کردیم«
	در	یک	چهارچوب	مشخص	تغییر	می	کند،	 به	همین	دلیل،	سطح	مقاومت	معمواًل

گروه	وارد	 که	بعضی	از	آسیب	ها	نیز	به	این	 گفت	 که	از	سمت	دیگر	هم	می	توان	 هرچند	

که	تشکل	خود	به	عنوان	ضربه	گیر	عمل	می	کند.	 نمی	شود،	چرا

موفق	عمل	 اوقات	 از	 بعضی	 در	 اهداف	هم	 به	 رسیدن	 در	 عین	حال	 در	 گروه	 این	

کرده	است:	»مثاًل	یه	بار	با	یکی	از	پسرهای	شورای	صنفی	رفتیم	پیش	رئیس	دانشکده	و	

خوابگاه	یکی	از	بچه	ها	درست	شد	و	اینکه	ساعت	خوابگاه	تغییر	کرد.«	یا	»	از	طریق	انجمن	
کنیم،	دانشگاه	 که	برای	ضابطه	مندکردن	وضعیت	کمیته	های	انضباطی	تالش	 توانستیم	
کاری	دلش	می	خواست	بکند،	حقوق	دانشجویی	رو	به	دانشجویان	 دیگر	نمی	توانست	هر	

کسی	از	راه	نرسد	و	زور	بگوید.« که	هر	 آموزش	دادیم،	سخت	بود،	اما	باالخره	شد	
مقاومت	این	دانشجویان	در	عین	پیشروی،	بعضًا	با	عقب	نشینی	هایی	همراه	است.	

پیشروی	در	راستای	منافع	جمعی	صورت	می	گیرد	اما	در	عین	حال،	منافع	تشکل	هم	

ممکن	 بلکه	 نیست،	 پیروزی	 نشانۀ	 ایستادگی	 همیشه	 دلیل	 همین	 به	 است.	 مدنظر	

است	بسته	به	استراتژی	های	متفاوت	در	جایی	پیشروی	صورت	بگیرد	و	در	جای	دیگر،	

را	 این	نوع	مقاومت	 که	 کند.	تبصره	ای	 تا	به	عقب	میل	 گرفته	شود	 گاهانه	تصمیمی	 آ

که	مقاومت	از	منظر	این	دانشجویان	تا	آنجا	 محدود	می	کند،	تشکل	است.	به	این	دلیل	

گهانی،	 که	تشکل	نیز	حفظ	شود.	به	همین	دلیل،	حرکت	های	رادیکال	نا امکان	داشته	

کمتر	جای	دارد.	 در	این	میان	

است	 تصور	 این	 بر	 و	 می	کند	 کار	 جمعی	 به	صورت	 نهادی،	 فعال	 دانشجوی	

در	 نمی	شود،	 جایگزین	 دیگری	 چیز	 با	 می	دهد	 او	 به	 مقاومت	 برای	 جمع	 که	 قدرتی	

نقش	 فضایی،	 تسخیر	 چانه	زنی،	 است.	 آشکار	 بیشتر	 مقاومتش،	 استراتژی	های	 واقع	
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کار	می	گیرد	و	از	شیوه	هایی	مثل	تشکیل	سازمان،	تجمع	و	تحصن،	 بازی	کردن	را	هم	به	

استفاده	از	رسانه	و	شبکه	های	اجتماعی،	تهدید	و	تعامل	توأمان	با	مسئوالن،	نوشتن	

رد	 رو	 مهمانان	 یا	 »مجوزهای	سخنرانان	 است	 دانشگاه	 داخل	 بردهای	 و	 نشریات	 در	

رو	در	دفتر	 برنامه	 اما	بعد	همان	 کنسل	شده،	 برنامه	 که	 می	کردند،	ما	اعالم	می	کردیم	
انجمن	برگزار	می	کردیم	و	مهمان	رو	به	صورت	غیررسمی	وارد	دانشگاه	می	کردیم	یا	وقتی	
کنیم	به	بهانۀ	بی	ربط	 برگزار	 که	مراسممان	رو	 بهمان	مجوز	نمی	دادند	و	نمی	گذاشتند	
فشار	 تحت	 مسئوالن	 و	 می	گرفت	 قرار	 توجه	 مرکز	 در	 دانشگاه	 و	 می	کردیم	 برگزار	 تجمع	
کنند،	برای	همین	 کت	 که	ما	رو	سا که	می	افتاد	مجبور	بودند	 قرار	می	گرفتند،	این	اتفاق	
که	 گاهی	اوقات	هم	وقتی	می	دیدم	 	با	یکی	از	خواسته	های	ما	موافقت	می	کردند،	 معمواًل
خیلی	فشار	بر	روی	همۀ	فعالین	است،	دبیر	انجمن	یک	مصاحبۀ	رسانه	ای	انجام	می	داد	
که	از	چه	ابزاری	 کنیم	یا	»و	خب	بسته	به	شرایط	تصمیم	می	گرفتیم	 تا	بتوانیم	فعالیت	
گاهی	 کره	جواب	می	داد	 گاهی	مذا کرد.	 می	شود	برای	فشار	متقابل	به	دانشگاه	استفاده	
گاهی	هم	روش	های	قانونی	مثل	 هم	حرکات	رادیکال	تر	مثل	تجمع	و	تحصن	نیاز	بود.	

کارساز	می	شد.« اعمال	فشار	از	طریق	نهادهای	باالتر	مثل	وزارت	علوم	
فکر	 هم	 لزومًا	 و	 می	کنند	 استفاده	 کم	 حا هژمونی	 شکستن	 برای	 ابزارها	 این	 از	 	

کرده	اند،	در	حال	مقاومت	علیه	وضع	 که	شروع	به	این	فعالیت	ها	 که	از	زمانی	 نمی	کنند	

کنش	خود	به	مثابۀ	یک	نوع	 کشیده	است	تا	به	 موجود	بوده	اند،	بلکه	مدت	زمانی	طول	

کنند: مقاومت	توجه	

»اول	در	نشریه	ها	نوشتم	بعد	توی	تشکل	ها	رفتم	البته	هدف	همۀ	اینا	اول	مقابله	
که	من	نباید	این	 کار	تو	تشکل	این	حس	ایجاد	شد	 با	وضعیت	نبود،	در	مسیر	نوشتن	و	
کنم.	در	واقع	وقتی	می	نوشتم	در	نشریات	و	وارد	تشکل	شدم،	خودم	رو	 شرایط	رو	قبول	

کنشگر	نمی	دونستم.	بلکه	برای	شناخت	اطرافم	وارد	شدم.«	 یک	

گیر  مقاومت فرا
گیر،	بیش	از	همه	با	خاصیت	جنبشی	بودن	همراه	است،	روش	و	فرآیند	بیش	 مقاومت	فرا

از	غایت	اهمیت	دارد.	تکثرگرایی	هم	در	اینجا	نمود	دارد،	در	واقع	حضور	ایده	های	متنوع	
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گردآمدن	آن	ها	برای	هدفی	مشترک،	بیش	از	هر	جایی	در	این	شکل	خودش	را	نشان	 و	

گیرشدن	آن	هم	 می	دهد	و	چون	به	صورت	جمعی	بیشتر	معنا	پیدا	می	کند،	امکان	فرا

بروز	پیدا	می	کند.	در	این	شکل	امکان	همراه	شدن	بقیۀ	دانشجویان	زیاد	است.	این	نوع	

مقاومت	به	دنبال	قدسی	زدایی	از	قدرت	در	همۀ	عرصه	های	دانشگاه	است	و	تالش	دارد	

که	در	تمام	وجوه	مختلف	این	را	به	نمایش	بگذارد.	این	نوع	مقاومت	نیمه	سازمان	یافته	تر	

شکل	می	گیرد	و	می	تواند	در	هر	فضایی	سر	بر	آورد.

به	 که	 می	شود	 دیده	 غیرنهادی	 دانشجویی	 فعالین	 در	 بیشتر	 مقاومت	 نوع	 این	

عمدۀ	 دلیل	 هرچند	 زده	اند.	 باز	 سر	 یا	 بازمانده	 تشکل	ها	 در	 از	حضور	 متعدد،	 دالیل	

گروه،	 کنشگران،	فضای	سرکوب	و	بستۀ	سیاسی	و	اجتماعی	است.	این	 شکل	گیری	این	

گاهانه،	مقاومتی	از	خود	بروز	می	دهد	و	به	بیان	عقاید	خود	و	در	عین	حال	 به	صورت	آ

هزینه	های	 میزان	 به	 گاهانه	 آ گروه	 این	 می	پردازد.	 ترس	 و	 سرکوب	 سازوکار	 با	 مقابله	

فضای	 در	 نپذیرفتنش	 و	 طردشدن	 میزان	 حال	 عین	 در	 و	 مقاومت	 برابر	 در	 موجود	

کنش	این	دانشجو	نسبت	به	دیگر	دانشجویان،	 گاه	است.	به	همین	دلیل،	 دانشگاه،	آ

بیشتری	 مقاومت	 حد	 دلیل،	 همین	 به	 و	 است	 رادیکال	تر	 حال	 عین	 در	 و	 پرهزینه	تر	

گروه	ها	دارد:	 نسبت	به	دیگر	

یا	انجمنی	نبود،	فرقی	نمی	کرد،	صنفی،	 »وقتی	وارد	دانشگاه	شدم،	هیچ	تشکلی	
داخل	 در	 داشتند.	 هراس	 هم	 با	 دانشجویان	 جمع	شدن	 از	 علمی،	 حتی	 یا	 سیاسی	
وارد	 حراست	 سریع	 می	کردیم،	 بحث	 و	 می	شدیم	 جمع	 نفر	 چهار	 گر	 ا دانشگاه	 حیاط	
کنش	نشان	می	داد.	همه	چیز	به	طرز	مضحکی	تحت	سیطره	بود.	اوایل	 عمل	می	شد	و	وا
کردیم	 کم	کم	یک	جمع	غیررسمی	درست	 اما	 کرد،	 رفتار	 باید	 اصاًل	نمی	دانستم	چطور	
که	 گعدۀ	غیررسمی	سعی	می	کرد	 کردیم،	راحت	نبود،	این	 گسترده	ترش	 و	با	مرور	زمان	
کند،	نشریۀ	زیرزمینی	پخش	می	کردیم	و	سعی	 کند	و	بچه	ها	رو	دور	هم	جمع	 فعالیت	
کنیم،	هزینه	ها	زیاد	بود،	سه	نفر	بعد	از	یک	ترم	 که	بتوانیم	اعتراض	 می	کردیم	تا	جایی	
که	در	چشم	 ادامه	دادیم،	چون	 باز	هم	 بازتر	شد،	 که	فضا	 تعلیق	خوردند،	بعدها	هم	
که	برای	آن	ها	هزینه	ایجاد	نشود،	اما	اعتراض	بین	همۀ	 بودیم،	وارد	تشکل	ها	نشدیم	
گروه	های	متفاوتی	ایجاد	می	کردیم.	 بچه	ها	رو	سازماندهی	می	کردیم،	بر	حسب	موقعیت	
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بقیۀ	بچه	های	فعال	هم	مشارکت	می	کردند،	صنفی	یا	سیاسی،	اما	خب	سعی	می	شد	
کسی	بیفتد	تا	تشکل	ها	آسیب	نبینند.	از	رسانه	ها	 گردن	 که	هزینه	ها	به	صورت	فردی	بر	
خیلی	استفاده	می	کردیم	و	تجمع	برگزار	می	کردیم.	جمع	ما	بزرگ	نبود،	اما	4-5	نفری	

کارها	رو	می	کردیم.	زندگی	مان	با	اعتراض	عجین	شده	بود«. همۀ	
گروه	از	دانشجویان	به	دلیل	اینکه	می	توانند	نقش	میانجی	در	بین	تشکل	ها	 این	

دسته	 هر	 از	 را	 بیشتری	 دانشجویان	 می	توانند	 می	کنند،	 بازی	 را	 مختلف	 گروه	های	 و	

پیوند	 این	 کنند،	 کنش	 میدان	 وارد	 دانشجویان	 مطالبات	 تحقق	 برای	 گروهی	 و	

اینجا	رخ	می	دهد	و	این	سویۀ	 با	دانشجویان	غیرنهادی	در	 دانشجویان	فعال	نهادی	

گاه	 مقاومت	را	شکل	می	دهد.	این	مقاومت	بیش	از	پیش	به	حلقه	های	دانشجویان	آ

اما	 برخورد	می	شود،	 ما	 با	 که	 بودیم	 به	موقعیت	خود	متصل	است:	»مطمئن	 نسبت	

به	 با	علم	 یعنی	 بگیرند.	 به	عهده	 رو	 که	یک	عده	مسئولیت	 توافق	می	کردیم	 همیشه	
هزینه	شرکت	می	کردیم	تو	تجمعات«.

کمتر	از	همه	چهارچوب	های	مشخصی	دارد،	ممکن	 این	مقاومت	به	دلیل	اینکه	

دانشگاه	 داخل	محیط	 به	 تنها	محدود	 که	 کند	 وارد	 دانشجو	 به	 را	 هزینه	هایی	 است	

این	 اما	 بگذارد	 دانشگاهی	 داخل	 نهادهای	 از	 فراتر	 را	 پا	 است	 ممکن	 سرکوب	 نشود،	

که	مقاومت	تشدید	شده	و	بیشتر	بازتولید	شود؛	یکی	از	دانشجویان	 گاهی	باعث	می	شود	

و	 انضباطی	 کمیتۀ	 دست	 از	 که	 می	کردم	 فکر	 »اوایل	 می	کند:	 صحبت	 تجربه	 این	 از	

داخل	 اینکه	 به	 که	 دیدم	 شد،	 شروع	 فعالیتم	 که	 کم	کم	 باشم،	 نگران	 باید	 حراست	
متعجب	 باید	 نمی	دانستم	 می	افتد،	 دیگری	 اتفاقات	 باشد،	 رسیدگی	 مرجع	 دانشگاه	
ترس	 برخورد	 از	 که	 بوده	 این	 به	خاطر	 این	ها	 همۀ	 هم	 شاید	 کنم،	 اعتراض	 یا	 بشوم	
ندارم،	 ترس	 این	چنینی	 موارد	 و	 بازجویی	 و	 امنیتی	 برخورد	 از	 بگویم	 این	که	 داشتم،	
که	قرار	بود	برای	بازجویی	بروم،	عمدتًا	خوابم	به	شکل	 قطعًا	درست	نیست.	من	هر	بار	
پرسش	وپاسخ	ذهنی	بین	بازجو	و	خودم	بود،	اما	به	صورت	مداوم	در	ذهنم	برای	آینده	
کارهایی	بکنیم	و	این	 کرد	و	دوباره	چه	 کارهایی	می	شود	 که	چه	 هم	نقشه	می	کشیدم	

هیچ	وقت	برایم	تمامی	ندارد«.
کنش	های	جمعی	 استراتژی	های	مقاومت	در	اینجا	متفاوتند،	از	تسخیر	فضایی	و	
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تحصن	 و	 تجمع	 مختلفند،	 اینجا	 در	 هم	 شیوه	ها	 مدنی.	 نافرمانی	 تا	 گرفته	 پرهیاهو	

کنش	های	یک	نفرۀ	فردی	 کتیکهای	مقاومت	سیال	یکی	از	آنهاست.	 اعتراضی	مانند	تا

کالس	و	جدال	بین	دانشجو	و	مسئول	هم	در	این	بین	 برای	بیرون	کردن	یک	استاد	از	

اینجا	تعامل	و	عقب	نشینِی	مصلحت	گرایانه	وجود	ندارد.	در	 اما	در	 مشاهده	می	شود.	

کمرنگ	ترین	حالت	خود	می	رسد	و	دانشجو	به	دنبال	احقاق	 اینجا	نقش	بازی	کردن	به	

که	می	خواهد	به	صورت	عریان	و	بدون	هیچ	گونه	پردهپوشی	و	بازی	پشت	 حقی	است	

صحنه	ای	آن	را	به	دست	بیاورد.

نقش مقاومت در شکل گیری سوژه
از	روایت	های	 که	در	اشکال	مقاومت	مطرح	شد،	می	توان	 با	توجه	به	تقسیم	بندی	ای	

دانشجویان،	به	دو	شکل	از	سوژۀ	در	حال	مقاومت	در	دانشگاه	رسید.	یکی	سوژۀ	منفرد	

و	دیگری	سوژۀ	جمع	گرا.

سوژۀ منفرد
کثریت	دانشجویان	دانشگاه	را	شامل	می	شود،	به	اولویت	نفع	فردی	 که	ا سوژۀ	منفرد،	

دانشجویان	 قریب	به	اتفاق	 کثریت	 ا دانشجویان،	 این	 است.	 قائل	 نفع	جمعی	 به	جای	

که	شاید	همراه	جمع	شود،	اما	همچنان	به	حفظ	منافع	 را	شامل	می	شوند،	سوژه	ای	

را	دارد،	به	همین	 که	زیست	روزمرۀ	خود	 از	دیگری	توجه	می	کند.	سوژه	ای	 خود	بیش	

مقطعی	 ناامیدی	های	 مقاومت	هایش	 ثمربخش	نبودن	 یا	 ثمربخش	بودن	 برای	 دلیل	

و	 ناامیدی	ها	 روزمره،	 زندگی	 مانند	 سوژه	 این	 نمی	شود.	 ناامید	 عمیقًا	 اما	 دارد	 همراه	

گذرا	است.	با	یک	تغییر	استاد	امیدوار	می	شود	و	با	برخورد	 امیدواری	هایش	مقطعی	و	

کنار	می	آید	یا	آن	را	دور	می	زند	و	همین	منجر	به	 حراست	ناامید	می	شود	و	بعضًا	با	آن	

کنار	 گذرا	در	ابتدا	می	شود	اما	بعد	از	مدتی	به	روندی	عادی	بدل	شده	و	با	آن	 ناامیدی	

منزلۀ	 به	 ناامیدی	 و	 امید	 از	 نشان	 این	ها	 همۀ	 و	 می	کند	 پیدا	 را	 خود	 راهکار	 و	 می	آید	

بخشی	از	زیست	انسانی	دارد.	
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سوژۀ جمع گرا

که	یکی	 سوژۀ	جمع	گرا	روایتگر	دانشجوی	فعال	نهادی	و	فعال	غیرنهادی	است.	سوژه	ای	

از	مهم	ترین	عوامل	شکل	گیری	اش	در	مواجهه	با	قدرت،	شیوۀ	برخورد	خودش	با	مفهوم	

ابتدا	در	میان	همۀ	دانشجویان	وجود	داشته	و	به	مرور	زمان	 که	در	 ترس	است.	ترسی	

کمتر	و	به	موازات	آن	نهاد	قدرت	نیز،	فضای	ارعاب	 برای	سوژۀ	جمع	گرا،	قدرت	سلطه	اش	

بیشتری	را	برای	این	دانشجو	همراه	آورده	است:	»اولین	بار	یک	سری	برگه	مثل	بروشور	

رو	 این	 بود.	من	 گفته	 رو	 کلی	ان.جی.او	 در	مورد	یک	ان.جی.او	داشتم	و	هدف	های	
گذاشتم	و	بیرون	رفتم	و	یک	ساعت	بعد	برگشتم	 کتابخونه	و	میز	دخترا	و	پسرا	 روی	میز	
که	من	 گفت	 که	برگه	ها	چی	شدند؟	 گفتم	 کتابخونه	 دیدم	هیچ	کدام	نیست.	به	مسئول	
گفتم	تو	حق	نداری	 برداشتم،	مهر	و	مجوزی	نداشته.	سر	این	با	هم	بحثمان	شد	و	من	
گفت	بیا	بریم	دفتر	 که	بعد	از	یک	ساعت	من	رو	صدا	زدند	و	 و...	و	بعد	بیرون	آمدم.	دیدم	
گزارشت	رو	دادم،	باال	رفتیم	و	چون	خبر	داشت	ترم	اولم	و	 ریاست،	با	من	بد	حرف	زدی	
ممکن	است	بترسم،	پیش	یکی	از	مسئولین	دانشکده	رفتیم،	به	من	گفت	که	حق	نداری	
کارمند	دانشگاه	 کردم	 گفت	برو.	آن	موقع	حس	 کارمند	دانشگاه	بد	حرف	بزنی	و	بعد	 با	
که	شکایت	 خیلی	جایگاهش	باالتر	از	من	در	دانشگاه	است	و	جایی	هم	نمی	شناختم	
که	ترم	دوم	با	بچه	های	 گیر	دادند.	اما	از	زمانی	 کنم،	همان	ترم	برای	حجاب	چند	بار	بهم	
کرد،	تقریبًا	 که	خیلی	نوع	مواجهه	ام	فرق	 تشکل	و	انجمن	علمی	آشنا	شدم،	یادم	است	
کردیم	و	با	مسئولین	بحث	می	کردم.	بعد	از	 جزء	کسایی	بودیم	که	شروع	به	شال	پوشیدن	
کتابچۀ	حقوق	دانشجویی	آشنا	شدم	و		خواندمش	و	بعدش	دیگر	فهمیده	بودم	 آن	هم	با	
کنم.	آخر	ترم	دو	و	شروع	ترم	سه	خیلی	با	اول	فرق	 اوضاع	چطوری	است	و	باید	چیکار	
کرده	بودم	و	حتی	با	اساتید	انجمن	علمی	هم	بحث	می	کردم	و	مواجهه	ام	متفاوت	بود.«	
می	شود،	 مقاوم	 دانشگاه	 درون	 در	 ترس	 سازوکار	 مقابل	 در	 این	سوژه	 که	 زمانی	 حتی	
که	خارج	از	دانشگاه	با	برخورد	نیروهای	 سازوکار	بیرونی	به	میان	می	آید:	»من	تا	زمانی	
کمیتۀ	انضباطی	برایم	شاید	 خارج	از	دانشگاه	مواجه	نشدم،	تهدیدهای	دانشگاه	مثل	
ایجاد	ترس	می	کرد.	اما	خب	بعد	از	مواجهه	با	نیروهای	بیرون	دانشگاه	دیگر	مسئلۀ	درون	
کمیتۀ	انضباطی	و	امثالهم	به	خودی	خود	برایم	چندان	ایجاد	ترس	نمی	کرد.	 دانشگاه	و	
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دانشگاه	هم	چون	این	رو	فهمیده	بود	از	ابزار	فشار	بیرونی	استفاده	می	کرد.	یعنی	عمدتًا	
تهدید	مسئولین	دانشگاه	برخورد	امنیتی	بود	تا	برخورد	درون	دانشگاهی«.	این	سوژه	

به	جای	نفع	فردی،	نفع	جمعی	را	هم	مدنظر	قرار	می	دهد.	

شاید	بتوان	مهم	ترین	نقطۀ	افتراق	حتی	در	درون	سوژۀ	جمع	گرا	را	تقابل	بین	دوگانۀ	

ترس	و	امید	دانست.	دوگانه	ای	که	منجر	به	این	شده	دانشجوی	نهادی	به	واسطۀ	تشکل	

کرده	و	به	خواسته	های	خود	برسد،	اما	این	مفهوم	در	میان	 و	انجمن،	بعضًا	عقب	نشینی	

کمتری	برای	 که	حد	یقف	 دانشجوی	فعال	غیرنهادی،	به	این	گونه	نیست.	دانشجویی	

ترس	خود	قائل	است	و	به	همین	دلیل،	ناامیدی	بیشتری	از	ساختار	را	همراه	خود	دارد	و	

همین	نقطۀ	افتراق	بسیار	مهمی	در	شکل	گیری	دوگانه	ای	در	این	دو	سوژه	است.

که	مقاومت	بیشتری	دارد،	ناامیدی	بیشتری	هم	 سوژۀ	جمع	گرا،	به	همان	میزانی	

مواجه	 و	سازوکار	سلطه	اش	 برخورد	ساختار	 با	 که	 زمانی	 این	سوژه	 متحمل	می	شود.	

یا	 که	این	مقاومت	دائمی	شده	 اما	زمانی	 را	امری	بدیهی	می	داند،	 می	شود،	مقاومت	

زمانی	طوالنی	به	خود	می	گیرد،	باعث	ناامیدی	فرد	می	شود.	نقطۀ	افتراق	این	سوژه	با	

سوژۀ	منفرد	در	ناامیدی،	تداوم	این	امید	و	ناامیدی	است.	به	خصوص	در	سوژه	هایی	

از	مقاومت	در	طول	دورۀ	 بعد	 ناامیدی	 این	 کرده	اند،	 فعالیت	 غیرنهادی	 به	صورت	 که	

دانشجویی	ثبات	بیشتری	دارد.	

ک	این	دو	سوژه،	مفهوم	ترس	است.	بیشترین	ترس	در	میان	دانشجویان	 نقطۀ	اشترا

دختر	در	هر	دو	سوژه،	خانواده	و	برای	پسرها،	سربازی	است	و	همین	مقابله	با	این	دو،	

که	در	این	جستار	نمی	گنجد.	 یکی	از	زمینه	های	مهم	شکل	گیری	این	سوژه	هاست	

در	 هم	 با	 است	 ممکن	 مختلف	 گروه	های	 بین	 در	 مقاومت	 اشکال	 اینکه	 آخر	 در	

کنش	های	مشخصی	می	تواند	 در	 توأمان	 تالقی	ها	 این	 کردن	 پیدا کنند،	 تالقی	 نقاطی	

و	 قرار	دارند	 اقلیت	محض	 کنش	ها	در	 نوع	 این	 نظر	می	رسد	 به	 که	 باشد	 نمود	داشته	

شناسایی	آن	ها	بسیار	مشکل	است.	اما	استراتژی های	مقاومت	در	بین	اشکال	مقاومت	

قابل	تغییرند	و	در	مرور	زمان	ممکن	است	استراتژی	های	جدیدی	خلق	و	جایگزین	شوند	

و	این	فرم	های	جدید	مقاومت	را	هم	می	تواند	شکل	دهد.
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تعامالت اجباری استاد-دانشجو
امین علی بابایی1، فرشته رضایی2

مفهوم	ثبات	یا	امنیت	شغلی	در	جامعه	ی	ایرانی	در	تعریف	سنتی	خود	باقی	مانده	و	با	

کرده		است.	افراد	تمام	تالش	خود	 مفهوم	استخدام	رسمی	و	دائمی	تلقی	یکسانی	پیدا	

که	این	شغل	را	به	 را	می	کنند	تا	در	سازمان	های	دولتی	شغلی	دائمی	بیایند	و	هنگامی	

دست		آوردند	از	هیچ	تالشی	برای	تثبیت	جایگاه	خود،	فروگذار	نمی	کنند.

را	در	 امنیت	شغلی	 با	سازمان	ها،	 مرتبط	 علوم	 تعاریف	جدید	در	حوزۀ	 در	مقابل،	

که	این	امر،	خود،	معطوف	به	تواناسازی	افراد	می	باشد.	 گرو	امنیت	اجتماعی	می	دانند	

با	 سازمان	ها	 می	داند.	 افراد	 به	 وابسته	 را	 سازمان	ها	 جدید،	 تعریف	 در	 شغلی	 امنیت	

که	باید	زمینۀ	توانمندسازِی	 افراد	توانمند،	توانا	می	شوند؛	پس	این	سازمان	ها	هستند	

کارکنان	خود	را	فراهم	سازند.	این	توامندسازی	شامل	ابعاد	تخصصی،	جسارت	علمی،	

کار	-حتی	خارج	از	 کارکنان	در	بازار	 یادگیری،	تجربه	آموزی	و	زمینه	های	امکان	اشتغال	

کار	می	کنند-	می	شود.	 که	در	آن	 سازمانی	

ضعف	 دلیل	 به	 که	 گرفت	 نتیجه	 این	طور	 می	توان	 ذکر	شده	 مقدمات	 به	 توجه	 با	

کارکنان	فشارهای	اجتماعی	و	روانی	بسیاری	بر	هر	 سیستم	سازمانی	در	توانمند	سازی	

کم	بود	شغل	در	جامعه،	 فرد	شاغل	ایرانی	وارد	می	شود؛	از	جملۀ	این	فشارها	می	توان	به	

کار	و	بحران	 گزینش	نیروی	 نبود	مهارت	الزم	در	افراد،	دخالت	معیارهای	ایدئولوژیک	در	

Aminalibabaielaki@gmail.com .1 کارشناس	ارشد	پژوهشگری	علوم	اجتماعی	دانشگاه	خوارزمی	
کارشناس	ارشد	پژوهشگری	علوم	اجتماعی	دانشگاه	خوارزمی 	 Fereshterezai202@yahoo.com .2
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کرد.	بدین	ترتیب،	اندیشیدن	به	اشتغال	ثابت	 هزینه	های	زندگی	در	زمان	بی	کاری،	اشاره	

تا	بازنشستگی	در	سراسر	جامعه	تسری	یافته	است.	این	امر	خود	موجب	ایجاد	فساد	و	

این	 از	 دستهای	 می	شود.	 اداری	 و	 علمی	 متفاوِت	 حوزه	های	 در	 گون	 گونا مشکالت	

کارکرِد	آن	حوزه،	متفاوت	می	شوند. گیر	هستند	و	دسته	ای	دیگر	با	توجه	به	 معضالت	فرا

که	به	معضالت	بازتولید	این	رفتار	در	سیستم	 کیفی	است	 تحقیق	پیش	رو،	تحقیقی	

کادمیک	ایران	و	تاثیر	آن	بر	تعامل	متقابل	استاد-دانشجو	می	پردازد.	 آ

در	این	تحقیق،	از	12	دانشجو	از	دانشگاه	های	مختلف	سطح	تهران	مصاحبۀ	عمیق	

کارشناسی	ارشد	ورودی	 گرفته	شده	و	عالوه	بر	آن،	مشاهدۀ	مشارکتی	در	بین	دانشجویان	

که	تعداد	آنها	43	نفر	است	نیز	انجام	شده	است. 96	علوم	اجتماعی	دانشگاه	خوارزمی	

کادمیک	ایران	ارتقا	و	تثبیت	درجۀ	استادان	بستگی	به	تعداد	مقاله	ای	 در	سیستِم	آ

که	تدریس	می	کنند	و	تعداد	پروژه	هایی	 که	آنها	در	سال	ارائه	می	دهند	و	تعداد	واحدهایی	

که	ذکر	شد،	 که	به	انجام	می	رسانند	دارد.	حال	استادان	دانشگاهی	بر	اساس	مقدمه	ای	

که	از	َسمتی	واحدهای	درسی	 کنند	 برای	تثبیت	جایگاه	علمی	خود	مجبورند	تا	تالش	

از	سمت	دیگر،	 و	 انحصار	خود	درآورند	 به	 را	در	رشته-دانشگاه	مشخص	 اختصاصیای	

که	در	قالب	رشته	ها،	یک	استاد	بتواند	در	سال	دو	 که	بسیار	بعید	است	 به	این	دلیل	

پایان	نامه	و	 مقاله	ی	علمی	بدهد،	به	ناچار	برای	به	دست	آوردن	مشاوره	و	راهنمایی	

پروژۀ	دانشجویی	دست	به	هرکاری	می	زنند.

وجود	 استادانی	 متفاوت	 سال	های	 در	 بین	 این	 در	 که	 است	 آشکار	 بسیار	

استقبال	 مورد	 علمی	 ارزش	گذاری	 هرگونه	 از	 غ	 فار مختلف	 دالیل	 به	 که	 داشته	باشند	

نگیرند.	در	 قرار	 گذراندن	واحد	درسی	ای	 یا	 پایان	نامه	 و	 پروژه	 انجام	 برای	 دانشجویان	

که	محدودیت	ها	و	اعمال	فشارها	صورت	می	گیرد.	این	محدودیت	ها	شامل	 اینجاست	

با	استاد	 گذراندن	واحد	درسی	به	خصوصی	 انتخاب	ندادن	به	دانشجویان	برای	 حق	

دیگر،	یا	حق	انتخاب	محدود	دادن	برای	انتخاب	استاد	راهنما	و	یا...	می	شود.	بدین	

که	از	یک	استاد	استقبال	به	سزایی	نمی	کنند	مجبور	 نحو	دانشجویان	در	مواردی	بسیار	

به	تعامل	اجباری	با	آن	استاد	می	شوند.

که	مورد	سنجش	قرار	دادهایم،	سنجش	صدق	 ما	در	پژوهش	خود	اولین	نکته	ای	
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این	فرضیه	است	و	اینکه	از	نظر	دانشجویان	عالوه	بر	میزان	صادق	بودن	این	مسئله	تا	

چه	مقدار	این	مسئله	قابل	لمس	است.

مهمترین	 از	 را	 گردی	 استاد-شا رابطه	ی	 کیفیت	 صاحب	نظران	 دیگر،	 طرفی	 از	

در	 می	دانند.	 پژوهش	آموزی	 محیط	های	 در	 دانشجویان	 موفقیت	 بر	 موثر	 متغیرهای	

این	رابطه	مهمترین	عامل	به	و	جود	آمدن	حس	رضایت	نزد	دانشجو	است؛	زیرا	رضایت	

کادمیک	 گر	در	سیستمی	آ کارآمدی	پژوهش	را	در	پی	دارد.	حال	ا دانشجویان،	بهبود	

از	 کند	ولی	 برقرار	 را	 ارتباط	الزم	 با	استادی	 که	نمی	تواند	 برسد	 گاهی	 آ این	 به	 دانشجو	

را	به	دلیل	وجود	تفکر	حاشیۀ	 با	استاد	بهتر	 توانایی	تغییر	استاد	و	جایگزنی	آن	 طرفی	

که	ما	با	ابژه	انگاری	دانشجو	روبه	رو	هستیم	و	 امن	شغلی،	نداشته	باشد؛	در	اینجاست	

سیستم	نه	تنها	نامطلوب		بودن	استادان	را	نادیده	می	انگارد	بلکه	ایستادگی	دانشجویان	

را	نیز	درهم	می	شکند.

گرفته	است	همین	مسئله	است	 که	در	این	پژوهش	مورد	بررسی	قرار	 نکتۀ	نهایی	ای	

که	دانشجویان	با	استادان	در	برخی	از	موارد	دارند	تا	چه	حد	بر	 که	تعامالت	اجباری	ای	

عملکرد	و	تفکر	و	نتیجۀ	علمی	آنها	تاثیر	می	گذارد	و	آیا	می	توان	از	دانشجویان	انتظار	داشت	

که	در	آیندۀ	شغلی	خود	چنین	تفکری	را	بازتولید	نکرده	و	جامۀ	سالمی	را	رقم	بزنند؟



شورای صنفی دانشجویان و عدالت آموزشی در دانشگاه
امیـن علی محمدی1

شمار	 به	 دانشگاه	 نهاد	 در	 مهم	 سازوکار	 یک	 به	عنوان	 دانشجویان	 صنفی	 شوراهای	

که	با	صورت	بندی	خواست	ها	و	مطالبات	دانشجویی	و	تنظیم	امور	جاری	میان	 میروند	

کلیدی	در	زیست	دانشگاهی	عمل	 دانشجویان	و	متولیان	دانشگاه	همچون	حلقه	ای	

دانشگاه	 در	 دانشجویان	 مستقل	 حیات	 برای	 بسیاری	 کارکردهای	 موجد	 که	 می	کند	

پرکردن	شکاف	ها	و	 این	دست،	 از	 گروه	هایی	 و	 از	تشکیل	شورای	صنفی	 است.	هدف	

خأل	میان	نهادهای	دولت	یا	دم	ودستگاه	های	دولتی	با	نیازها	و	مطالبات	افرادی	است	

که	در	حوزه	ها	و	ساحات	مختلف	نهادهای	مزبور	و	در	جریان	مناسبات	مربوط	به	آن	در	

حال	زندگی	هستند.

شوراهای	صنفی	دانشجویی	در	دانشگاه	های	ایران،	قدمتی	طوالنی	دارند،	شاید	

نه	به	اندازۀ	عمر	تأسیس	اولیۀ	دانشگاه	در	ایران	اما	از	بدو	شکل	گیری	دانشگاه	تهران	تا	

به	حال	شورای	صنفی	دانشجویان	نیز	به	شکل	یک	خواست	حیاتی	از	درون	مناسبات	

نتایج	 بررسی	 با	 شده	 تالش	 نوشتار	 این	 در	 شد.	 متولد	 دانشگاه	 و	 دانشجویان	 میان	

حاصل	از	تحلیل	اسناد	در	فاصلۀ	زمانی	مشخص،	همچنین	با	نشان	دادن	مصداق	های	

عینی	از	روند	افزایش	مطالبات	صنفی	)رفاهی	و	آموزشی(	دانشجویان	و	نارضایتی	آنان	

رفاهی	 کمبودهای	 از	وجود	 رفاهی(	 به	پولی	شدن	دانشگاه	ها	و	دیگر	خدمات	 )نسبت	

Aminologic@gmail.com	مدرس	تربیت	دانشگاه	سیاسی	اندیشۀ	دکتری	دانشجوی	1.
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در	زیست	دانشجویی	پرده	برداشته؛	به	سراغ	بررسی	وضعیت	شوراهای	صنفی	و	حیات	

کیفیت	عدالت	آموزشی	در	دانشگاه	را	از	درون	 امروزی	آنان	در	دانشگاه	رفته	و	نیز	سطح	و	

این	مناسبات	ظاهر	سازیم.



خلق دانشجوی پراکتیکی-انتقادی با توسل به
 جامعه شناسی پراکتیکی-انتقادی

سامان غزالی1

لزوم	 و	 مدنی	 جامعۀ	 دربارۀ	 بحث	 به	 نظری	 چهارچوبی	 در	 است	 درصدد	 مقاله	 این	

کتیکی- پرا جامعه	شناسی	 به	 توسل	جستن	 با	 دانشجو	 عاملیت	 طریق	 از	 آن	 پویایی	

انتقادی	بپردازد.	

با	توجه	به	ضرورت	تحلیلی	مشخص	از	شرایط	مشخص،	تحلیل	وضعیت	و	موازنۀ	قوا	

در	عرصۀ	جامعۀ	مدنی	همچون	میدان	مبارزات	هژمونیک،	امری	اغماض	ناپذیر	است.

تشخیص	 را	 سطح	 دو	 می	توان	 اجتماعی	 روبنای	 ساختمان	 در	 گرامشی	 به	زعم	

با	نقش	هژمونی	 ارتباط	مستقیم	 در	 این	دو	 و	دیگری	جامعۀ	مدنی.	 یکی	دولت	 داد:	

که	دولت	در	صدد	 قرار	می	گیرند.	جامعۀ	مدنی	عرصه	ای	است	متعلق	به	حوزۀ	عمومی	

که	با	فرماندهی	و	تسلط	 تسخیر	آن	است.	اهمیت	تسخیر	این	عرصه	به	این	دلیل	است	

کم	 بر	جامعه	در	چهارچوب	رضایت	در	ارتباط	مستقیم	قرار	می	گیرد،	زیرا	تسلط	طبقۀ	حا

آمیزه	ای	از	قهر	و	رضایت	است.	

از	طرفی	دیگر	با	وجود	اینکه	ساختارهای	عظیم	اقتصادی	و	سیاسی	مدرن	سلطۀ	

منفعلی	 این	حوزه	 اما	 نموده	اند	 عمیق	 و	 گسترده	 فردی	 و	 عمومی	 بر	حوزۀ	 را	 خویش	

کامل	 تسخیر	 درصدد	 فرهنگی	 و	 فکری	 دستگاه	های	 طریق	 از	 دولت	 نیست.	 صرف	

کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	آیت	اهلل	العظمی	بروجردی 1.	دانشجوی	
Saman.ghazali1998@gmail.com
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جامعۀ	مدنی	و	به	تبع	آن	حوزۀ	عمومی	است	اما	این	دستگاه	هژمونیک	در	تحمیل	تمام	

تمام	 با	 نیز	 روبه	رو	است؛	جامعۀ	مدنی	 با	محدودیت	 و	 نیست	 آزاد	 خواسته	های	خود	

الیه	های	اجتماعی	خویش	خواهان	مالکیت	بر	حوزۀ	عمومی	است	چون	این	دو	عرصه	را	

کسیس	نیروهای	اجتماعی	می	داند. میدان	واقعی	پرا

تشبیه	 میدان	جنگ	 به	 نظامی	 واژه	های	 با	 را	 مدنی	 جامعۀ	 گرامشی	 همانند	 گر	 ا

نماییم،	پس	جنگ	سنگربه	سنگر	در	این	میدان	در	حال	وقوع	است.	الیه	های	اجتماعی	

کم	برای	 که	توسط	طبقۀ	حا خواهان	بازپس	گیری	تمام	سنگرهای	جامعۀ	مدنی	هستند	

کسب	هژمونی	ایدئولوژیکی	و	فرهنگی،	تسخیر	شده	اند.	

که	در	عرصۀ	جامعۀ	مدنی	 نبرد	موضعی،	نبردی	بی	واسطه	و	مستقیم	است	 این	

که	در	جنبش	دانشجویی	می	1968	به	وقوع	پیوست.	 گونه	 به	وقوع	می	پیوندد،	همان	

نقش	 میدان	جامعۀ	مدنی	می	بایست	 در	 اجتماعی	 به	مثابۀ	الیه	ای	 دانشجو	 بنابراین	

که	یکی	از	سنگرهای	جامعۀ	مدنی	است	به	 عاملیت	و	پیشرو	را	ایفا	نماید	و	دانشگاه	را	

میدان	مبارزات	هژمونیک	مبدل	سازد.	دانشجو	باید	به	مثابۀ	روشنفکر	طبقۀ	ستمدیدۀ	

گام	بردارد.	 گاهی	راستین	طبقاتی	 جامعه	عمل	نماید	و	در	راستای	تحقق	آ

کنشگری	ای	به	ذهنیتی	عملی-انتقادی	نیاز	است	 برای	تحقق	و	برساخت	چنین	

اول	 نمود.	در	مرحلۀ	 کتیزه	 پرا کتیکی-انتقادی	 پرا را	در	جامعه	شناسی	 آن	 که	می	توان	

گردد	و	خود	را	از	محفلی	بودن	 کتیکی	بدل	 جامعه	شناسی	می	بایست	به	امری	روزانه	و	پرا

و	محصورکردن	برهاند.	در	مرحلۀ	دوم	باید	به	تحلیلی	ژرف	از	درون	جامعه	تا	نیروهای	

هژمونیک	روی	آورد	تا	تحلیلی	مشخص	از	وضعیت	مشخص	ارائه	نماید،	مرحلۀ	سوم	

که	هست،	از	خود	و	دیگری	و	شفاف	سازی	 رویکردی	انتقادی	است،	انتقاد	از	هرآنچه	

زمینه	های	مبهم	این	پیکار	هژمونیک	جهت	حرکت	و	پویایی	جامعۀ	مدنی.	

کلیدی	پیکرۀ	اجتماعی،	جامعۀ	مدنی،	حوزۀ	عمومی،	هژمونی،	نبرد	موضعی،	 گان  واژ

کتیکی دانشجو	به	مثابۀ	روشنفکر،	جامعه	شناسی	انتقادی- پرا



دانشجو: فعال اجتماعی یا منفعل اجتماعی
عبدالعزیز گشایش1

در	این	مقاله	به	دنبال	شرح	نقش	دانشجو	به	عنوان	یکی	از	اعضای	جامعۀ	دانشگاهی	

که	در	تغییرات	و	تحوالت	اساسی	و	علمی	در	زمینه	های	 و	مهم	تر	از	آن	به	عنوان	قشری	

دارد	هستیم.	 تعیین	کننده	ای	 نقش	 و	سیاسی	جامعه	 فرهنگی	 اجتماعی،	 اقتصادی،	

و	 می	آید	 به	شمار	 علمی	جوامع	 تپندۀ	جامعۀ	 قلب	 دانشجو	 می	دانیم	 که	 همان	طور	

که	 کادمیکی	دارد	 کشور	بسته	به	فضای	آ کتشافات	علمی	هر	 بخش	بسیار	بزرگی	از	آثار	و	ا

گفت	نقش	دانشجو	در	جوامع	 جامعۀ	دانشجویی	در	آن	فعالیت	می	کند	و	شاید	بتوان	

کرده	است	 که	اهمیت	حضورش	در	همۀ	عرصه	های	حیات	بشری	نمود	پیدا	 عصر	حاضر	

در	 می	توان	 آن	 جملۀ	 از	 دارد	 مختلف	 عرصه	های	 در	 کشورها	 پیشرفت	 بر	 زیادی	 تأثیر	

که	اهمتیش	هر	روز	 زمینه	های	تکنولوژی	(ارتباطی،	پزشکی،	محیط	زیست،	دفاعی	و...(	

که	بعد	از	تکامل	و	 بیشتر	و	بیشتر	می	شود	و	مهم	تر	از	آن	در	زمینۀ	علوم	اجتماعی	و	انسانی	

رشد	فکری	جامعه	فعالیت	در	این	زمینه	تأثیرش	را	دوچندان	می	سازد.	بنابراین	با	توجه	

کتابخانه	ای	و	اینترتی	در	پی	پاسخ	به	این	 گفتیم	با	استفاده	از	روش	مطالعۀ	 به	آنچه	

که	آیا	جامعۀ	دانشجویی	در	دانشگاه	ها	توانسته	به	عنوان	فعال	اجتماعی	این	 سؤاالتیم	

نقش	را	به	خوبی	به	انجام	برساند	و	باعث	رشد	علمی	جامعه	شود	و	همچنین	در	جامعه	

که	در	پیشرفت	علمی	و	اجتماعی	مؤثر	 به	عنوان	یک	فعال	اجتماعی	تأثیرگذار	ظاهرشود	

Aziz.goshayesh12@gmail.com	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی	دانشجوی	1.
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نتواسته	 گر	 ا برساند	 انجام	 به	 به	خوبی	 را	 نقش	 این	 نتوانسته	 اینکه	 یا	 واقع	می	شوند؛	

در	 فعالیت	 محدودیت	 باعث	 که	 هست	 روی	اش	 پیش	 شرایطی	 و	 محدودیت	ها	 چه	

کنشگری	اش	 که	 زمینۀ	اجتماعی	و	علمی	می	شود	و	از	او	یک	منفعل	اجتماعی	می	سازد	

در	 و	حضور	 جزوه	 و	 کتاب	 مانند	 پیش	ساخته	ای	 و	چهارچوب	های	 حوزه	 به	 معطوف	

و	 اجتماع	 در	 فکری	اش	 به	خالقیت	 نتواند	 و	 باشد	 به	عنوان	یک	مستمع	 کالس	درس	

جامعۀ	علمی	دست	بزند.



علیه »سرپرستان«؛ از دولت تا دانشگاه
مناسبات یکپارچه ساز میان دانشجویان

یاسمن محبوبی متین1

که	جست	وجو	می	کنیم	و	نگاهی	به	تحلیل	های	موجود	در	این	 در	تاریخ	دانشگاه	ایرانی	

کنیم	این	فضا	حداقل	تا	پیش	از	سال	1357	فضایی	 که	می	اندازیم،	می	توانیم	ادعا	 باره	

متفاوت	از	سایر	بخش	های	اجتماع	ایرانی	بوده	است	و	این	متفاوت	بودن	را	مدیون	دو	

کلی	بوده:	امکان	حضور	همه	در	این	فضا	به	شرط	قبولی	در	آزمون	و	ادارۀ	مستقل	 چیز	

گروه	های	اجتماعی	متفاوت	در	دانشگاه	 دانشگاه	به	وسیلۀ	خود	دانشگاهیان.	حضور	

که	در	هیچ	برش	 و	برخورد	این	تفاوت	ها،	تکثری	را	در	فضای	دانشگاهی	ایجاد	می	کرده	

به	عنوان	 که	 وقایعی	 از	 است.2	پس	 نمی	شده	 یافت	 آن	 نظیر	 ایرانی	 اجتماع	 از	 دیگری	

»تسخیر	دانشگاه«	شناخته	می	شوند	و	تعطیلی	دانشگاه	ها	و	بازگشایی	دانشگاه،	این	

که	تفاوتش	را	 محیط	دیگر	به	صورت	مستقل	اداره	نمی	شد	و	یکی	از	ویژگی	های	مذکور	را	

تأمین	می	کرد	از	دست	داده	بود.	در	واقع	دانشگاه	خودش	به	موضوع	نبرد	تبدیل	شده	

بود	و	برای	حفظ	آن	مطابق	نظم	جدید	»سیاست	های	فرهنگی«	باید	اعمال	می	شد.3 

که	در	زندگی	روزمرۀ	ایرانیان	لزومًا	 کنندۀ	واقعیت	هایی	است	 دانشگاه	از	این	منظر	افشا

Yasi_manu@yahoo.com	تهران	دانشگاه	اجتماعی	ریزی	برنامه	کارشناسی 	.1
2.	صمیم،	رضا	)1396(،	تولید	و	مصرف	فرهنگی	در	دانشگاه	ایرانی،	تهران:	پژوهشکدۀ	مطالعات	فرهنگی	

و	اجتماعی.
 12 تا	 فروردین	 	30 انقالب:	 از	 پس	 دانشگاه	 حیات	 از	 روز	 »چهار	 	،)1396( همکاران	 و	 محمد	 رضایی،	 	.3

اردیبهشت	1359«،	تحقیقات	فرهنگی	ایران،	دورۀ	دهم،	شمارۀ1،	صص	177-200.
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که	درک	منافع	مشترک	و	دست	یافتن	به	هم	صدایی	 به	چشم	نمی	آیند.	واقعیت	هایی	

امروز،	در	 را	آشکار	می	کند.	به	نظر	می	آید	 نابرابری	ها	 که	 را	ممکن	می	کند،	چرا انتخابی	

دهۀ	90	نیز	دانشگاه	همچنان	محیط	متفاوتی	است	زیرا	همچنان	از	معدود	مکان	های	

تکثر	 این	 که	 هرچند	 تغییر	می	دهد،	 را	 دانشجویان	 زیست	 و	همچنان	 است	 تکثر	 بروز	

کمتر	می	شود	 گذشته	است	و	هرچقدر	هم	زمان	جلو	می	رود	این	تکثر	 از	 کنترل	شده	تر	

این	 اصلی	 می	پندارد.	هستۀ	 اعمال	شده	 را	سیاست	های	 آن	 عمدۀ	 دلیل	 نگارنده	 که	

این	 به	 دانشگاهی.	 فضاهای	 یکپارچه	سازی	 می	کند،	 دنبال	 را	 هدف	 یک	 سیاست	ها	

که	این	تکثر	 که	در	هر	فضای	دانشگاهی	تکثر	به	حداقل	برسد.	عمدۀ	تفاوت	هایی	 معنا	

ادامه	 در	 که	 کرده	ام	 تقسیم	 دانشجویان	 میان	 در	 دوگانه	 چند	 به	 را	 می	کنند	 ایجاد	 را	

که	در	 کرد.	اما	پیش	از	آن	الزم	است	به	این	بحث	بپردازم	 آن	ها	را	صورت	بندی	خواهم	

که	از	سمت	خودشان	این	 مناسبات	میان	دانشجویان	نیز	شاهد	سازوکارهایی	هستیم	

گاه	به	سوژه	های	بازتولیدکنندۀ	 تکثر	به	رسمیت	شناخته	نمی	شود.	یعنی	دانشجویان	

وضعیت	تبدیل	می	شوند	و	در	خدمت	یکپارچه	سازی	فضای	دانشگاه	عمل	می	نمایند.	

این	مسئله	را	نیز	ذیل	سیاست	های	فرهنگی	اعمال	شده	درک	می	کنم	و	در	تقسیم	بندی	

خود	آن	را	مدنظر	قرار	می	دهم.

عمده ترین تضادها
تکثر	طبقاتی.	هجوم	سیاست	های	»خصوصی	سازی	آموزش«	به	آموزش	عالی	در	دهۀ	
کاهش	تکثر	در	دانشگاه	است.	اینکه	 اخیر	یکی	از	ابزارهای	سیاست	گذارانۀ	دولت	برای	

را	عینًا	تجربه	 به	لحاظ	طبقاتی	یکدست	تر	باشد	و	دانشجویان	تضاد	طبقاتی	 دانشگاه	

اینکه	 به	 رسد	 چه	 نمی	اندیشند،	 نیز	 مسئله	 این	 دربارۀ	 که	 معناست	 این	 به	 نکنند،	

بخواهند	درکی	از	آن	داشته	باشند.

سیاستی	 مستقیم	ترین	 بومی	گزینی	 )خوابگاهی/غیرخوابگاهی(.	 شهرستانی/تهرانی	
استان	ها	و	 را	در	 تا	حضور	دانشجویان	 اعمال	شده	 عالی	 آموزش	 به	 که	معطوف	 است	

گروه	 دو	 این	 میان	 که	 تقابلی	 همواره	 کند.	 تضمین	 زندگی	خودشان	 محل	 شهرهای	

آشکار	 را	 تضادها	 عمیق	ترین	 داشته	 وجود	 دانشگاهی	 فضای	 در	 مختلف	 اجتماعی	
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کنکوری،	جابه	جایی	دانشجویان	را	 که	با	اعمال	چنین	سیاستی	و	سیاست	های	 می	کرده	

کرده	است. گذشته	 کمتر	از	 بین	شهرها	

کیفیت	و	 دوگانۀ	جنسیتی.	از	بدو	تأسیس	دانشگاه	تا	به	امروز	یک	چیز	مشترک	است،	
کمیت	حضور	زنان	در	فضای	دانشگاهی	به	نابرابری	های	جنسیتی	دامن	می	زند.	برشی	

کنم	راجع	به	روابط	تک	جنسیتی	 که	در	این	جستار	دربارۀ	این	مسئله	می	خواهم	بیان	

گروه	هایی	عمومٌا	از	انتخاب	آزادانۀ	دانشجویان	نشئت	 ازپیش	داده		شده	است.	چنین	

نمی	گیرند	و	دختران	هم	کالسی	و	پسران	هم	کالسی	عمومًا	به	محض	ورود	به	دانشگاه	در	

کالسی	خود	حل	می	شوند	یا	نهایتًا	با	هم	رشته	ای	های	خود	 شبکۀ	روابط	تک	جنسیتی	

در	ورودی	های	مختلف	ارتباط	می	گیرند.	این	حالت	عمومًا	در	میان	دانشجویان	غیرفعال	

	از	این	روابط	 پیش	می	آید	و	دانشجویان	فعال	در	تشکل	ها	یا	فضای	دانشگاهی	معمواًل

در	 و	 می	کنند	 عبور	 دانشجویی	شان	 زیست	 مادی	 زمینۀ	 به	واسطۀ	 ازپیش	داده	شده	

که	به	این	جمع	ها	می	توان	وارد	 چنین	جمع	هایی	غرق	نمی	شوند.	بنیادی	ترین	نقدی	

که	می	توانند	روابط	شان	را	با	 کرد،	جلوگیری	از	رشد	افراد	به	عنوان	دانشجویانی	بالغ	است	

کثر	موارد	بازتولیدکنندۀ	 جنسیت	دیگر	تنظیم	کنند،	به	عالوه	اینکه	چنین	جمع	هایی	در	ا

که	 نابرابری	های	جنسیتی	و	ارزش	های	منتهی	به	آن	هستند.	از	طرف	دیگر	در	مناسباتی	

که	پسران	 دو	جنسیت	در	آن	با	هم	ارتباط	برقرار	می	کنند	نیز	عمومًا	مشاهده	می	کنیم	

نقش	»سرپرست«	های	دختران	را	بازی	می	کنند	و	بدین	طریق	نابرابری	های	جنسیتی	

کنش	ها	و	 که	دختران	نیز	در	چنین	مناسباتی	 گفته	نماند	 را	بازتولید	می	کنند.	البته	نا

نابرابری	های	 بازتولیدکنندۀ	 خود	 که	 می	دهند	 بروز	 خود	 از	 آماده	ازقبل	 کنش	هایی	 وا

جنسیتی	است.

که	به	واسطۀ	سن	باالتر،	سواد	بیشتر	 سال	باالیی/سال	پایینی.	شکلی	از	روابط	سلطه	
گذشتۀ	فضای	دانشگاهی	ایجاد	می	شود،	چنین	اقتداری	 گاهی	از	تاریخ	چند	سال	 و	آ

که	دانشجویان	سال	 زمانی	به	چشم	می	آید	 از	سلطه	خصوصًا	 نوع	 این	 را	رقم	می	زند.	

پایینی	با	ایده	هایی	جدید	و	بدون	داشتن	تجربۀ	سال	باالیی	ها	قصد	می	کنند	تا	به	حوزۀ	

عمومی	فضای	دانشگاهی	و	علی	الخصوص	تشکل	ها	وارد	شوند.	
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ردپای »سرپرست«ها در تولید و مصرف مناسبات دانشگاهی

حال	 در	 دانشگاهی	 مناسبات	 پیگیری	 و	 ایجاد	 در	 دانشجویان	 خود	 چه	 و	 دولت	 چه	

که	خود	 که	دانشجویان	 قربانی	کردن	تکثر	هستند.	سؤال	اساسی	در	این	مورد	این	است	

موردهجمۀ	سیاست	های	از	باال	به	پایین	هستند،	چگونه	باید	هوشیاری	خود	را	حفظ	

کنند	تا	در	دام	های	بازتولیدکنندۀ	این	سیاست	ها	نیفتند؟	

به	نظر	می	رسد	می	توان	از	فعالین	حوزۀ	عمومی	دانشگاه	به	طور	اعم	و	تشکل	ها	به	

کنش	هایی	حساس	باشند	 طور	اخص	انتظار	داشت	تا	به	شکلی	جمعی	در	برابر	چنین	

گفت	وگو	بگذارند.	با	توجه	به	روند	فعالیت	 و	به	صورت	عمومی	این	مسائل	را	به	بحث	و	

به	مثابۀ	 عمومًا	 و	 مسائل	اند	 این	 درگیر	 خود	 فعالین	 اخیر	 سال	های	 طی	 دانشجویی	

»نابغه	تراشانی	که	دور	»سرپرست«	ساختگی	خود	حلقه	زده		و	طوطی	وار	سخنان	عوامانۀ	

این	 از	 برون	رفت	 راه	 می	پردازند.	 وضعیت	 بازتولید	 به	 می	گویند«1	 را	 خود	 ازلی	 استاد	

کنشگران	دانشگاهی	تصور	می	کنم	یعنی	فعالین	به	جای	اینکه	 گاهانۀ	 شرایط	را	فعالیت	آ

بپندارند	 امری	جدی	 را	 کنشگری	 بپردازند،	 کنشگری	 به	 برمبنای	»نمایش«	بخواهند	

دستورکار	 در	 را	 تفحص	 و	 مطالعه	 که	 معنا	 این	 به	 بگذارند.	 وقت	 موضوع	 این	 برای	 و	

کنش	های	لحظه	ای	مبتنی	بر	احساسات	بپرهیزند.	آن	ها	می	توانند	 خود	قرار	دهند	و	از	

این	شرایط	 کنند	ولی	در	 انسانی	شان	صورت	بندی	 بر	عواطف	 را	مبتنی	 ارزش	هایشان	

گذشته	را	 کنش	های	عاطفی	لحظه	ای	بر	مبنای	»نمایش«	پیامدهای	تاریخی	 پیچیده،	

که	با	توجه	به	اینکه	پیش	بینی	پذیر	است،	در	واقعیت	منجر	به	 برای	آن	ها	تکرار	می	کند	

تغییری	بنیادین	نمی		شود.	

1.	ملکی،	خلیل	)1323(،	»شخصیت	در	احزاب	و	مبارزه	با	فاشیسم«،	در	مجموعه	مقاالت	خلیل	ملکی،	
به	کوشش	رضا	آذری	شهرضایی	)1396(،	تهران:	اختران





علوم اجتماعی و میدان دانشگاهی





دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی: 
فاصله ی پنداشت و واقعیت

حنانه ابوالحسنی1 و معصومه کاهه2

که	با	عالقه	وارد	حوزه	ی	علوم	 که	به	عنوان	دانشجویانی	 کرده	ایم	 کوشش	 در	این	تحقیق	

اجتماعی	شده	اند،	فضای	دانشکده	ی	علوم	اجتماعی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	تهران	

گرایش	ما	به	شرکت	در	سمپوزیوم	می	توان	به	فاصله	ی	موجود	 کنیم.	از	دالیل	 را	بررسی	

کسانی	 که	ما	جزء	 کرد.	چرا	 میان	پنداشت	ما	از	فضای	دانشگاه	و	واقعیت	موجود	اشاره	

که	 افرادی	 انتظار	داشته	ایم	تمام	 کرده	اند	و	 انتخاب	 را	 با	عالقه	این	رشته	 که	 بوده	ایم	

که	 پا	به	دانشکده	ی	علوم	اجتماعی	می	گذارند	مثل	ما،آن	هم	در	دانشکدهایی	دولتی	

با	 آن،	 گذاشتن	 و	پشت	سر	 کنکور	 گذران	 از	 و	پس	 دارد	 را	 و	رسم	خاص	خودش	 اسم	

کنکور	و	 که	از	نظر	ما	تحمل	تمام	سختی	های	 کنند.	چرا	 عالقه	رشته	ی	خود	را	انتخاب	

که	خودمان	 تالش	برای	قبول	شدن	در	دانشگاهی	دولتی،	همه	و	همه	برای	این	است	

که	مرتبط	 کنیم	تا	در	آینده،	شغلمان	 بتوانیم	با	عالقه	رشته	ی	تحصیلیمان	را	انتخاب	

با	رشته	ی	تحصیلی	مان	است	را	دوست	داشته	باشیم	و	بتوانیم	با	عالقه	هر	روز	صبح	

را	تحمل	 اینکه	فقط	آن	 انتخابمان،	نه	 بابت	 از	 برویم	و	خوشحال	باشیم	 کار	 به	محل	

کنیم.	پس	از	نظر	ما	رشته	ی	تحصیلی	در	دانشگاه	بسیار	مهم	است	و	مرتبط	بودن	آن	با	

عالقه	ی	افراد	بسیار	مهمتر.	به	دلیل	وجود	چنین	فرضیه	ای	در	ذهنمان،	دیدن	وضعیت	

hananehabo99@gmail.com	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	شناسی	جامعه	کارشناسی 1.	دانشجوی	
 albrahh41@gmail.com	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	شناسی	جامعه	کارشناسی 2.	دانشجوی	
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که	همه	 که	فرض	را	بر	این	می	گذاشتیم	 موجود	در	دانشکده	برایمان	تعجب	آور	بود	چرا	

با	عالقه	وارد	این	دانشکده	شده	اند	ولی	در	عمل	این	طور	نبود.	این	بی	انگیزه	گی	روی	

کالس	ها	تاثیر	می	گذاشت	و	همچنین	رفتار	دانشجوها	روی	نوع	برخورد	و	رفتار	 کیفیت	

را	 آنها	 که	اساتید	وقتی	بی	انگیزه	گی	دانشجویان	و	دلسردی	 نیز	موثر	بود	چرا	 استادان	

آنها	هم	دلسرد	می	شوند.	حال	این	چیزی	بود	 کالس	ها	مشاهده	می	کنند،	 نسبت	به	

کامل	تری	از	فضای	 که	ما	از	جانب	یك	دانشجو	مشاهده	می	کردیم	و	برای	اینکه	تصویر	

دانشکده	داشته	باشیم	با	برخی	اساتید	و	همچنین	دانشجویان	هم	رشته	ای	خود	هم	

کالس	ها	 صحبت	می	کردیم	و	می	خواستیم	درباره	ی	فضای	دانشکده	و	احساساتشان	از	

کنند	و	دقیقا	صحبت	های	اساتید	هم	مشابه	 کمی	برایمان	صحبت	 و	محیط	دانشکده	

تصور	ذهنی	ما	بود،	به	طور	مثال	ما	از	برخی	اساتید	خواستیم	تا	نوع	عملکرد	دانشجویان	

اساتید	خواستیم	 از	 که	 بود	 این	 از	دیگر	سواالت	مطرح	شده	 و	 برای	ما	شرح	دهند	 را	

کنند.	پاسخ	های	جالبی	 دوران	دانشجویی	خودشان	را	با	دانشجوهای	امروزی	مقایسه	

و	عالقه	ی	 بودند	 استاد	شده	 تازه	گی	 به	 اتفاقا	 که	 اساتید	 برخی	 از	جانبشان	شنیدیم.	

زیادی	به	علوم	اجتماعی	داشتند	و	در	زمان	دانشجویی	خود،	جزء	پویاترین	دانشجویان	

بودند	ولی	بیان	می	کردند؛	با	اینکه	عالقه	ی	بسیار	به	تدریس	داشتند،	اما	حاال	پس	از	

کمی	از	نوع	عملکرد	دانشجویان	ناراضیاند	و	رغبت	خود	را	به	تدریس	از	 گذشت	مدت	

که	بسیار	برایمان	تعجب	آور	بود،	 کردند	 دست	داده	اند.	یکی	از	اساتید	نکته	ایی	را	ذکر	

کتابی	را	معرفی	می	کنند	تا	در	طول	ترم	بخوانند	 که	به	بچه	ها	 ایشان	می	گفتند:	»زمانی	

کند،	دانشجویان	معترض	می	شوند	و	از	استاد	می	خواهند	 کمك	 تا	به	فهم	بیشتر	درس	

کتاب	 کنند	و	نه	یك	 که	فقط	جزوهایی	به	آنها	بدهند	تا	همان	چند	صفحه	را	مطالعه	

با	 که	 از	یك	دانشجو	 که	تصویر	ما	 برانگیز	بود	چرا	 برایمان	تعجب	 کامل	را«	این	مسئله	

که	راضی	 کرده	این	گونه	نبود	و	بسیار	مشتاق	تر	از	این	بود	 عالقه	رشته	ی	خود	را	انتخاب	

کمتر	از	سوی	اساتید	باشد	 به	چند	صفحه	جزوه	باشد	و	خواستار	ارائه	ی	مطالب	هر	چه	

که	بسیار	پیگیر	باشد	و	عالوه	بر	 بلکه	دانشجوی	مشتاق	و	با	انگیزه،	دانشجویی	است	

کند	تا	اطالعاتش	در	زمینه	های	مختلف	 بحث	کالس	از	اساتید	منابع	اضافه	تر	درخواست	

بیشتر	شود.	
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که	با	دانشجویان	هم	انجام	دادیم،	همگی	نسبت	به	 گفت	وگوهایی	 در	مقابل	در	

که	تصویر	ذهنیشان	 کردیم	 شرایط	دانشکده	اعتراض	داشتند.	ما	ابتدا	از	آنها	درخواست	

را	از	دانشگاه	با	واقعیت	موجود	مقایسه	کنند	و	سپس	از	آنها	می	خواستیم	که	فضای	فعلی	

کثر	دانشجویان	به	رخوت	بار	بودن	فضای	دانشکده	اشاره	 کنند.	ا دانشکده	را	توصیف	

که	در	بین	 کالس	ها	اغلب	معترض	بودند.	از	عوامل	مهمی	 می	کردند	و	از	وضعیت	اداره	ی	

که	در	این	بین	افرادی	 گفت	وگوها	به	آن	رسیدیم	نمره	محور	شدن	سیستم	دانشگاه	بود	

که	بدون	عالقه	وارد	این	رشته	شدند	از	آن	سود	می	برند،	چرا	که	موافق	سختگیری	اساتید	

که	برای	آنها	قابل	توجه	است	همین	بحث	نمره	هاست	و	خواستار	 نیستند	و	تنها	موردی	

گفت	وگوها	به	آن	 که	طی	 کم	هستند.	از	عوامل	دیگری	 رسیدن	به	نمرهایی	باال	با	تالش	

که	بیشتر	شبیه	مدرسه	است	تا	دانشگاه.	در	 رسیدیم	بحث	محیط	فیزیکی	دانشکده	بود	

که	 کردیم	 مقابل	اعتراضات	دانشجویان	به	محیط	فیزیکی	دانشکده	این	سوال	را	مطرح	

گر	محیط	فیزیکی	دانشکده	طور	دیگری	بود	چه	فعالیت	هایی	را	انجام	می	دادید	تا	جو	 ا

که	به	طور	مثال	اعضای	انجمن	ها	معتقد	 دانشکده	از	این	رخوت	موجود	خارج	شود؟	

با	 کالس	ها	و	همایش	های	مرتبط	 از	 برگزاری	بسیاری	 برای	 که	فضای	دانشکده	 بودند	

که	بارها	خواستار	برگزاری	کالس	ها	 کردند	 علوم	اجتماعی	مناسب	نیست،	حتی	آنها	بیان	

کارگاه	هایی	در	رابطه	با	علوم	اجتماعی	شده	اند،	اما	به	دلیل	نبود	کالس	مناسب	مجبور	 و	

گر	فعالیت	انجمن	های	 کردن	آن	برنامه	شده	اند.	دانشجویان	معتقد	بوده	اند	ا کنسل	 به	

که	 دانشکده	بیشتر	شود	به	مراتب	فضای	دانشکده	هم	پویایی	بیشتری	پیدا	می	کند	چرا	

انجمن	ها	و	فعالیتشان	تا	حد	زیادی	روی	پویایی	دانشجویان	و	جو	دانشکده	تاثیرگذار	

کردن	دانشجویان	با	مسائل	اجتماعی	را	دارند،	پس	به	عقیده	ی	 است	و	توانایی	درگیر	

گر	 آنها	ساختمان	علوم	اجتماعی	به	نوعی	مناسب	فضای	علوم	اجتماعی	نیست	و	شاید	ا

فضای	بهتری	در	اختیار	داشتیم،	فعالیت	های	اجتماعی	بیشتری	هم	شکل	می	گرفت	و	

دانشجویان	بیشتری	به	علوم	اجتماعی	عالقه	مند	می	شدند	حتی	آنهایی	که	بدون	عالقه	

وارد	این	رشته	شده	اند.	

کردند	بحث	آینده	ی	شغلی	در	علوم	اجتماعی	 که	دانشجویان	بیان	 از	عوامل	دیگری	

که	 گفته	ی	آنها	و	همچنین	با	تحلیل	ما،	می	توان	به	این	نتیجه	رسید	 بود.	با	توجه	به	
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که	پس	از	پایان	تحصیل	شان	آینده	شغلی	مناسبی	 رواج	این	ذهنیت	در	بین	دانشجویان	

انتظارشان	نیست،	بسیار	روی	نوع	عملکرد	حال	حاضر	آن	ها	موثر	است	به	طوری	 در	

که	 تصور	 این	 رشته	 این	 به	 ورودش	 بدو	 از	 رشته	می	شود	 این	 وارد	 که	 دانشجویی	 که	

آینده	ی	شغلی	مناسبی	در	انتظارش	نیست	روز	به	روز	دلسردترش	می	کند	و	با	این	تصور	

خالقیتش	را	هم	از	دست	می	دهد	و	این	شرایط	را	بدتر	می	کند.	بنابراین،	با	مشاهدات	ما	

که	بیشترین	فاصله	میان	پنداشت	 و	تجربیاتمان	طی	این	چهار	ترم	می	توانیم	بگوییم	

که	آنها	به	 ذهنی	و	واقعیت	موجود	در	نوع	عملکرد	دانشجویان	علوم	اجتماعی	و	فضایی	

که	مهم	ترین	 وجود	آورده	اند	دیده	می	شود.	مطابق	تجربیاتمان،	این	فاصله	با	عواملی	

ارائه	ی	دروس	اختیاری،	سردرگمی	و	نزاع	بر	سر	 از:	وضعیت	نامناسب	 آن	ها	عبارت	اند	

کالس	ها،	 کیفیت	رابطه	ی	استاد	و	دانشجو،	بار	علمی	 دروس	)مرتبط(	و	)غیر	مرتبط(،	

شغلی	 آینده	ی	 به	 نبودن	 امیدوار	 همچنین	 و	 دانشکده	 ساختمان	 فیزیکی	 ساختار	

مناسب،	ارتباط	دارد.

آینده	ی	 آموزشی،	 محیط	 اجتماعی،	 مسائل	 واقعیت،	 ذهنی،	 تصور	 کلیدی:  گان  واژ

شغلی



اخالقیات در اجتماع علم آفرین
پیام افشاردوست کرمانی1

زمانی	که	در	حوزه	ی	جامعه	شناسی	علم	از	اخالقیات	یا	هنجارهای	علمی	بحث	می	کنیم،	

بیش	از	همه	نام	رابرت	مرتون	اهمیت	می	یابد.	مرتون	معتقد	بود	علم	برای	توسعه	نیاز	

گر	قرار	است	یک	اجتماع	 به	»زمینه	های	نهادِی	دموکراتیک«	دارد.	بنا	به	نظر	مرتون	ا

علمی	-به	مثابه	یک	نهاد	-	زمینه	ساز	توسعه	ی	علم	شود،	باید	حائز	هنجارهای	چهارگانه	

ک	گرایی،	بی	طرفی	و	شک	گرایی	سازمان	یافته	باشد.	اما	نتایج	تحقیات	 عام	گرایی،	اشترا

که	با	آپولو	به	ماه	رفته		بودند	نشان	 میتروف	در	اوایل	دهه	1970	بر	روی	دانشمندانی	

کم	بر	فضای	علمی	 می	داد	که	در	عمل	دانشمندان	از	آنچه	مرتون	به	عنوان	هنجارهای	حا

کرده	بود،	پیروی	نمی	کنند	)میتروف،	1974(.	وی	در	مقابل	هنجارهای	مرتون	 تعریف	

سازمان	یافته	 جزم	اندیشی	 و	 غرض	ورزی	 فردگرایی،	 جزءگرایی،	 مانند	 ضدهنجارهایی	

-وتوانسته	اند-	در	عمل	نقشی	 که	این	ضدهنجارها	می	توانند	 کرد	 کرد	و	ادعا	 را	تعریف	

سازنده	در	پیشبرد	اهداف	علمی	داشته	باشند.	با	این	حال	همچنان	در	نظر	میتروف	

گمان	خودشان	به	پیشبرد	 که	به	 کاری	را	انجام	می	دهند	 که	دانشمندان	آن	 این	ایده	

اهداف	علمی	می	انجامد،	ایده	ای	صادق	است.

است	 معتقد	 	)1376( مولکی	 مایکل	 رویکرد،	 این	 منتقد	سرسخت	 عنوان	یک	 به	

هنجارها	و	ضدهنجار	های	یادشده	از	سوی	مرتون	و	میتروف	تنها		بخشی	از	یک	مجموعه	

Payam.asociology@gmail.com	مدرس		تربیت	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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که	دانشمندان	عمومًا	برای	توجیه	 بزرگ	تر	از	منابِع	»لفاظی	های	ایدئولوژیک«	هستند	

کلی	مولکی	نسبت	به	 رفتار	خود	از	آن	استعانت	می	جویند	)بوکی،	1394:	34(.	رویکرد	

علم	مستلزم	پذیرش	عدم	تفاوت	اساسی	میان	علم	و	غیرعلم	است.	اما	در	سویی	دیگر	

راهبردهای	 نسبی	 »تبیین	پذیری	 به	 قائل	 آنکه	 علی	رغم	 بوردیو	 مانند	 نظریه	پردازانی	

علمی	با	متغیرهای	اجتماعی«	هستند،	تالش	می	کنند	اعتبار	علمی	تولیدات	علمی	را	نیز	

کنند	)بوردیو،	1386:	102(. توجیه	

به	 دانشمندان	 درونی	 تمایل	 معنی	 به	 لزومًا	 قواعد«	 به	 دادن	 »تن	 حال	 عین	 در	

پایبندی	و	تعهد	به	»اخالقیات	علم«	نیست.

اخالق	چیست؟1«	 کتاب	»مشکل	 در	 آمریکایی	 روان	شناس	 	)2015( بتسون	 دنیل	

بر	روی	نسبت	میان	اخالق	و	تصمیمات	و	 آزمایشات	خود	 و	 نتایج	15	سال	مطالعات	

که	خود	 گر	به	انسان	هایی	 کنش	های	افراد	را	تشریح	می	کند.	بر	طبق	نظر	بتسون	حتی	ا

را	بسیار	اخالقی	می	پندارند،	فرصت	توجیه	و	بهانه	آوری	داده	شود،	نه	تنها	به	رفتارهای	

و	 کردن	 عمل	 غیراخالقی	 این	 میان	 تضادی	 هیچ	 بلکه	 می	ورزند،	 تبادر	 غیراخالقی	

اخالقی	بودنشان	نمی	بینند2.	به	عقیده	او	حالت	پایه3	روان	شناختی	در	ما	»تظاهر	به	

بیشترین	 کسب	 گر	هدف	 ا )بتسون،	2015(.	 »اخالقی	بودن«	 نه	 و	 است	 اخالقی	بودن«	

کنند،	 منفعت	باشد	و	برای	این	الزم	باشد	تا	دیگران	ما	را	دوست	بدارند	و	به	ما	اعتماد	

زندگی	 یک	 زحمت	های	 ما	 نیست	 نیازی	 و	 است	 کافی	 زیستن	 اخالقی	 به	 تظاهر	 تنها	

پایه	 کنیم.	پس	وضعیت	 را	در	نبود	نظارت		و	قضاوت	دیگران	به	خود	تحمیل	 اخالقی	

کاری	اخالقی4	است،	مگر	آنکه	چیزی	ما	را	از	این	وضعیت	خارج	 در	انسان	تظاهر	یا	ریا

برتون،	 به	 کنید	 نگاه	 زمینه	 این	 )در	 بدانیم	 موقعیت	مند	 را	موجودی	 انسان	 گر	 ا کند.	

که	در	تعامل	با	دیگران	روایتی	از	خودش	به	طور	اجتماعی	در	ذهن	اش	برساخته	 	)1963

که	می	تواند	ما	را	در	 کنید	به	مک	آدامز،	1995(	تنها	چیزی	 می	شود	)در	این	زمینه	نگاه	

1. What’s wrong with morality?

مقاله	 به	 کنید	 رجوع	 کنند،	 حمل	 خود	 با	 را	 تناقضی	 چنین	 می	توانند	 افراد	 چه	طور	 آنکه	 فهم	 برای	 	.2
دکتر	آذرخش	مکری	با	عنوان	»تزویر	و	ریا«	در	سمپوزیوم	»اعتماد«،	25	مرداد	1397.	من	در	این	بخش	از	

استدالل	هایم	وامدار	وی	هستم.
3. default mode
4. moral hypocrisy
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که	 نبود	نظارت	و	قضاوت	دیگران	هم	چنان	اخالقی	نگه	دارد،	روایتی	از	خودمان	است	

کافی	نیست،	بلکه	بر	طبق	تحقیقات	 ما	را	»انسانی	اخالقی«	معرفی	می	کند؛	اما	این	نیز	

بتسون	این	»اخالقی	بودن«	در	موقعیت	های	مشخص	باید	دائمًا	به	ما	یادآوری	شود	و	

گاه	ما	درآید	تا	بتواند	تاثیر	مطلوب	را	بگذارد	)بتسون	و	همکاران،	1999(. به	خودآ

کنون	می	توانیم	موضع	خود	را	در	دعوای	میان	مرتونی	ها	و	منتقدین	شان	مشخص	 ا

طرف	 از	 خاصی	 قواعد	 رعایت	 به	 نیاز	 اجتماع	 یک	 در	 علم	 آفرینش	 برای	 گر	 ا کنیم.	

از	هرچیز	افراْد	تحت	نظارت	و	قضاوت	 دانشمندان	در	نهان	و	آشکار	باشد،	باید	پیش	

دیگران	ناچار	به	رعایت	این	قواعد	باشند؛		ثانیًا	به	طرزی	پسینی	در	تعامل	با	سایر	اعضا	

که	چون	دانشمندان	اخالقی	ای	هستند،	 این	تصویر	از	خود	در	ذهن	شان	برساخته	شود	

که	 به	این	هنجارها	پایبند	مانده	اند	و	ثالثًا	این	ذهنیت	نسبت	به	خود	در	هر	موقعیتی	

که	اخالقی	زیستن	تا	 امکان	لغزش	وجود	دارد،	به	افراد	یادآوری	شود.	مالحظه	می	شود	

چه	پایه	امری	اجتماعی	و	متاثر	از	شبکه	ای	خاص	از	روابط	است.	می	توان	چنین	نتیجه	

جامعه	ای	 گر	 ا و	 باشد	 حکم	فرما	 علمی	 اخالقیات	 باید	 می	خواهیم	 علم	 گر	 ا که	 گرفت	

به	 را	سامان	دهیم.	شاید	 روابط	 و	 از	موقعیت	ها	 نوع	خاصی	 باید	 اخالقی	می	خواهیم	

گرفته	 همین	دلیل	در	بعضی	رویکردها	اخالقیات	علمی	به	مثابه	یک	عامل	میانی	در	نظر	

پرسش	 این	 به	 و	مستقیمًا	 گذاشت	 کنار	 تحلیل	خود	 از	 را	 آن	 که	می	توان	 است	 شده	

که	چه	موقعیت	ها	و	روابط	خاصی	منجر	به	تولید	علم	می	شوند؟	)برای	مثال	 اندیشید	

کالینز،	2002؛	بوردیو،	1386( کنید	به	 نگاه	

علوم	 اهالی	 میان	 جدی	 منازعات	 از	 یکی	 درون	 در	 را	 بحث	 این	 نتایج	 می	توان	

اجتماع	 بر	روی	 کرد.	جدی	ترین	مطالعات	جامعه	شناختی	 بررسی	 ایران	 اجتماعی	در	

علمی	جامعه	شناسی	در	ایران	را	می	توان	به	محمد	امین	قانعی	راد	نسبت	داد.	قانعی	راد	

که	رویکرد	خود	نسبت	به	مطالعه	جامعه	شناسی	در	ایران	را	»درونگرایانه«	می	دانست،	

دانش	 کاربرد	 و	 تولید	 آموزش،	 توسعه	ی		 به	 که	 کنش	هایی	 وا و	 »فرایندها	 بود	 مدعی	

می	انجامند،	بیش	از	همه	از	روحیه		و	اخالقیات	علمی	و	التزام	فرهنگی	به	علم	سرچشمه	

گسترش	این	فرایندها	تاثیر	ثانوی	و	فرعی	 می	گیرد	و	تامین	نیازها	و	قواعد	سازمانی	در	

به	 موسوم	 فرایندهای	 طریق	 از	 علمی«	 »اجتماعات	 	....)1397 )افشاردوست،	 دارد	
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آشنا	 علمی«	 »اخالقیات	 و	 علمی«	 »فرهنگ	 با	 را	 تازه	واردین	 علمی«	 »جامعه	پذیری	

می	کنند«	)قانعی	راد،	1397:	30-29(.

طی	شدن	 را	 علمی	 اخالقیات	 اجرای	 ضمانت	 قانعی	راد	 که	 می	شود	 مالحظه	

جامعه	پذیری،	 این	 روند	 بهبود	 برای	 او	 راهبرد	 و	 می	داند	 جامعه	پذیری	 فرایندهای	

کنشگران	است.	از	این	منظر	 تقویت	اجتماعات	علمی	از	طریق	افزایش	تعامالت	میان	
در	یک	جامعه	ی	بهنجار	افراد	برای	به	رسمیت	شناخته	شدن	تالش	دارند	تا	حد	ممکن	

به	خوبی	روی	 فرایندهای	جامعه	پذیری	 گر	 ا اما	 بمانند؛	 پایبند	 به	هنجارهای	جمعی	

ندهد	اجتماع	علمی	دچار	وضعیت	آنومیک	خواهد	شد.	به	عقیده	بوردیو	این	بینش	

که	در	آن	دانشمندان	برای	رسیدن	به	هدفی	واحد	تالش	 صلح	جویانه	از	جهان	علمی	

که	در	حقیقت	 می	کنند	با	واقعیت	های	عینی	در	تعارض	است.	»این	بینش	آن	چیزی	را	

محصول	تسلیم	به	سازوکارهای	عینی	و	بی	نام	و	نشان	است،	به	عنوان	تحقق	ارادی	و	

تسلیم	قصدمندانه	به	هنجارهای	ایده	آل	توصیف	می	کند«	)بوردیو،	1386:	107(.	رویکرد	

جامعه	پذیری	تمام	تخم	مرغ	های	خود	را	درون	سبد	تمایالت	درونی	افراد	گذاشته	است.	

گر	جامعه	بتواند	راه	و	رسم	مطلوب	رقابت	را	در	افراد	 به	عبارتی	بر	اساس	این	رویکرد	ا

کند،	ما	با	وضعیت	بهنجار	و	در	غیر	این	صورت	با	وضعیت	آنومیک	مواجه	ایم؛	 نهادینه	

روابِط	میاِن	جایگاه	های	 این	 بر	اساس	مبانی	مطرح	شده	در	این	مقاله،	 که	 در	حالی	

را	دارند.	حتی	اخالقی	ترین	 که	بیشترین	اهمیت	 مختلِف	درون	یک	موقعیت	هستند	

دانشمندان	ممکن	است	در	موقعیتی	خاص	دست	به	تقلب	علمی	بزنند.

گذشته	از	این	نقد	مبنایی،	به	عقیده	من	دالیل	دیگری	نیز	در	تایید	اینکه	این	نظریه	

کار	فهم	وضعیت	اجتماع	علمی	جامعه	شناسی	در	ایران	بیاید،	وجود	دارد	 نمی	تواند	به	

کوتاهی	به	آن	 که	در	جای	دیگری	)افشاردوست،	1397(	به	آن	پرداخته	ام	و	تنها	اشاره		

گفت	 بتوان	 مفهومی	خاص	 چارچوب	 یک	 اساس	 بر	 گر	 ا »حتی	 است؛	 کافی	 اینجا	 در	

ضمانت	اجرای	اخالقیات	علمی،	فرایند	جامعه	پذیری	است،	این	تنها	نظریه	ای	برای	

که	عماًل	در	حال	آفرینش	علم	است«	حال	آنکه	به	نظر	من	اجتماع	 فهم	اجتماعی	است	

جامعه	شناسان	ایرانی	این	شرط	را	ندارد.
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چه می توان کرد؟ سوال بی پاسخ علوم اجتماعی
افرا حامدزاده1

چکیده
اجتماعی«	 و	وظیفه	ی	علوم	 از	دانشجویان	علوم		اجتماعی	دربارۀ	»تکلیف	 در	پرسش	

ک	دست	یافتیم.	از	منظر	دانشجویان	وظیفۀ	علوم	 در	پاسخ	دانشجویان	به	یک	اشترا

جوابی	 هرکس	 میان،	 این	 در	 می	باشد.	 	» گاهی بخشی	 »آ و	 یافتن«	 گاهی	 »آ 	اجتماعی	

را	 همگانی	 یا	 و	 فردی	 مطالعه	ی	 برخی	 داد.	 وظیفه	 این	 انجام	 چگونگی	 به	 متفاوت	

که	همواره	محدود	به	فضای	دانشگاه	بود.	در	واقع	می	توان	پاسخ	افراد	 کردند	 پیشنهاد	

کرد: کلی	تقسیم	بندی	 را	در	سه	عنوان	

گاهی	بخشی	2-ایجاد	فضای	انتقادی	3-ارائه	ی	راه	حل.	)این	نتیجه	با	بررسی	 1-آ
زیسته ی	 تجربه ی	 بلکه	حاصل	 است	 نیامده	 به	دست	 آماری	مشخصی	 در	جامعه ی	

گفتمان ها ی	درون	دانشکده ای 	است(. نگارنده	و	

که	بین	علوم	 کوسیستم	به	این	نتیجه	رسیدیم	 اما	با	نگاه	به	جامعۀ	خارج	از	این	ا

حال	 در	 امروز	 آن	چه	 است.	 افتاده	 فاصله	ای	 دانشگاه	 از	 بیرون	 جامعۀ	 و	 	اجتماعی	

کدام	اتفاقات	است؟	 رخ	دادن	است	دقیقًا	چیست؟	فضای	جامعۀ	امروز	ایران	آبستن	

کنش	یک	دانشجوی	علوم		اجتماعی	در	برابر	این	رخدادها	چیست؟	و	چند	 و	بهترین	

کادمیک	خوانندۀ	عام	دارند؟ درصد	مطالب	نگاشته	شده	در	محیط	آ

کارشناسی	جامعه	شناسی	دانشکده	علوم	اجتماعی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 1.دانشجوی	
Afrahamedzadeh@gmail.com
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کلیدی	را	در	ذهن	 که	 دکتر	مهدی	امیدی	در	ارائۀ	واحد	اقتصاد	ایران	مثالی	زدند	

رایج	دربارۀ	 گفتمان	 »این	 آلمان	است:	 تورم	 از	مدیریت	 کرد.	صحبت	 نگارنده	روشن	

کاهش	 کاال	ها	 کاال	نمی	خریدند	تا	قیمت	 که	 رفتار	اقتصادی	آلمانی	ها	در	زمان	تورم،	

که	در	آلمان	رخ	داده	است.	زیرا	در	آن	زمان	ان	 یابد	برداشتی	سطحی	از	آن	چیزی	است	

گفت	وگو	 جی	او	)N.G.O(هایی	به	صورت	خودجوش	تشکیل	شده	بودند	و	با	مردم	وارد	

گاهانه	و	خودجوش	از	 کنشی	آ کاالها	و	این	 می	شدند	دربارۀ	نخریدن	موقتی	برخی	از	

تقاضا	 و	 عرضه	 محور	 مردم،	 توسط	 کاال	 نخریدن	 با	 نهایت	 در	 اما	 نبود.	 مردم	 سمت	

تغییری 	نیافت	بلکه	دولت	فرصتی	یافت	تا	عرضه	را	به	اندازه	ی	تقاضا	برساند.	در	واقع	

گپ	در	این	دوره	فرصتی	را	برای	بازار	خرید	تا	عرضه	را	به	اندازه	ی	تقاضا	برساند.	 این	

گاه	 کثریت	به	صورت	ناخودآ که	توسط	ا کنشی	است	 گرانی	 کاال	در	زمان	 که	خرید	 زیرا	

رخ	می	دهد«

گاهی	و	علت	یابی	مشکالت	و	اتخاذ	 اما	جامعۀ	امروز	ایران	چطور	از	غرغرها	به	سمت	آ

گاهی	بخشی	با	مردم	سخن	می	گویند؟	 کدام	ان	جی	او	های	آ کند؟	 گاهانه	حرکت	 کنشی	آ

کنون	اجازه	ای	برای	فعالیت	چنین	فعالیت	دسته	جمعی	را	می	دهد؟	)در	 و	آیا	شرایط	ا

گاهی	می	دانیم.( که	چرا	جامعۀ	نخبه	را	واجد	آ پایان	به	این	پرسش	پاسخ	می	دهیم	

کثریت	را	پای	حرف	های	 چطور	می	توان	دیوار	بین	دانشگاه	و	جامعه	را	برداشت	و	ا

گفتمان	دانشگاه	های	علوم	اجتماعی	 امروز	در	 آنچه	 نخبگان	علوم	اجتماعی	نشاند؟	

گاهی	بخشی	و	نقادی	و	ارائۀ	راه	حل	 از	آن	سخن	به	میان	می آید	چقدر	در	روند	ایجاد	آ

می	باشد؟

نگارنده	 به	ذهن	 دیگر	 مثالی	 اجتماعی	 علوم	 آرمان	های	 تحقق	 برای	 روند	 این	 در	

رسیدکه	قطعا	از	پختگی	الزم	برخوردار	نیست.	گمان	داریم	همین	تعریف	ساده	را	از	تحقق	

کارگر	را	 کار	 که	»سرمایه	دار	سود	حاصل	از	 اهداف	مارکس	در	شیوه	ی	تولیدی	بپذیریم	

کارگر	بازگردد.« درون	جیب	خودش	نگذارد.و	سود	سرمایه	به	عوامل	تولید	از	جمله	

که	»پاتن	جامه«	)کمپانی	تولیدی	لباس	در	ایران(	این	روند	را	پیاده	 کنیم	 حاال	تصور	

تنها	بچه	های	یک	دانشکده،	مثال	 گر	 ا کارگر	هم	تقسیم	می	کند.	 را	بین	 می	کند	و	سود	

کنند	چه	رخ	می	دهد؟	 کمپانی	خرید	 علوم	اجتماعی	عالمه	تصمیم	بگیرند	تنها	از	این	
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کنش	هایش	پیاده	سازی	می	کند.	و	بازار	به	 که	اهدافش	را	در	مسیر	 کمپینی	راه	می	افتد	

کمپین	را	درون	 که	باید	غایت	یک	 کمپین	می	افتد.	رقابتی	 رقابتی	برای	جلب	نظر	این	

که	این	مثال	ایراد	زیاد	دارد	اولین	 خود	داشته	باشد	تا	از	حمایت	آنها	برخوردار	شود.	البته	

کدام	تولیدی	در	ایران	این	شیوه	ی	پخش	سود	را	دارد؟	و	یا	 که	 سوال	این	خواهد	بود	

کمپانی	چطور	سلیقه	ی	یک	جماعت	را	پوشش	دهد	و.... اینکه	این	

گاهی	بخواهیم	جلو	ببریم	و	آن	 کنش	را	با	آ گر	 که	ا نگارنده	تنها	اهدافش	این	است	

کنیم	راهش	ایجاد	 را	از	دیوار	های	دانشگاه	به	بیرون	انتقال	دهیم	راهش	چیست؟	تصور	

چه	 گاهی	بخشی	 آ ابزار	 که	 است	 این	 بعدی	 سوال	 باشد.	 گاهی	بخشی	 آ برای	 کمپینی	

خواهد	بود؟	)پاسخ	به	این	سوال	نیاز	به	زمان	و	فرصت	بیشتری	دارد	اما	اولین	پاسخ	

نگارنده	به	آن	فعالیت	در	فضای	مجازی	می	باشد(.

به	جامعه	نشان	دهد	 را	عینی	تر	 کمکش	 که	علوم	اجتماعی	دست	 آن	است	 وقت	

گر	مخالف	 گاهی	آیا	پدیده	ای	نسبی	است؟	ا گاهی	بیابد.آ کردن	آ و	راهی	برای	همگانی	

کثریت	 ا که	مخاطبش	 گفت	وگویی	 برای	 باشند	 x	در	صحنه	حاضر	 به	مسئلۀ	 و	موافق	

روند	 این	 اما	 گذارد؟	 می	 تاثیر	 جامعه	 افراد	 گیری	 تصمیم	 در	 باشد	چطور	 جامعه	 یک	

که	 کسانی	 گاهی	بخشی	باید	با	پایه	های	محکم	تری	از	دانشجویان	شکل	بگیرد.	توسط	 آ

در	فضای	دانشگاهی	نقش	پرورش	دهندگی	دانشجویان	را	دارند.	پایه	های	این	موضوع	

باید	بر	دوش	اساتید	دانشگاهی	باشد	و	دانشجویان	قوۀ	اجرایی	این	عمل	باشند؛	که	برای	

خود	دانشجویان	هم	می	تواند	مفید	واقع	شود.	اما	پاسخ	به	سوال	پایانی	این	است	که	چرا	

گمان	داریم	هر	آنچه	بیرون	 که	ما	داراییم	و	 گاهی	چیست	 گاهی	می	دانیم؟	آ خود	را	واجد	آ

که	نمیدانیم«	 گاهی	است؟در	یک	پاسخ	سقراطی	»ما	می	دانیم	 از	ماست	غیر	از	آ

که	 است	 دانشگاهی	 تریبون	 طراحی	 موضوع	 این	 طرح	 از	 نگارنده	 هدف	 تنها	

گر	سخن	می	گوید	نقد	خود	را	درون	 ا که	 مخاطب	آن	خواص	نباشند.	و	ایجاد	فضایی	

خود	می	شنود	و	آنرا	به	اندازه	ی	سخن	خود	بازتاب	می	دهد....

کارآمدی	دانشگاه،	رابطۀ	دانشگاه	 گفتمان	علوم	اجتماعی،	 کلیدی:	دانشگاه،	 گان  واژ

با	جهان	پیرامون



به سوی دانشگاه مشارکتی: تحلیِل کالن فرهنگی بر الگوی مشارکت
سهراب رضوانی 1

 

طریق	 از	 اجتماعی	 مختلف	 حوزه	های	 تصاحب	 و	 سرمایه	 روزافزون	 گسترش	 با	

کاالیی	سازی	و	تجاری	سازی	امور،	نهاد	دانشگاه	نیز	به	تصاحب	منطق	سرمایه	در	آمده	

اشاعه	ی	 حال	 در	 اقتصادی	 بنگاه	داری	 و	 سود	 منطق	 از	 پیروی	 با	 دانشگاه	ها	 است.	

که	در	حال	از	بین	بردن	 فرم	تازه	ای	از	فعالیت	دانشگاهی	و	زندگی	دانشجویی	هستند	

پایه	ی	 بر	 که	 کرد	 نوشتار	استدالل	خواهم	 این	 کادمیک	است.	در	 آ ارزش	های	میدان	

تحلیل	کالن	فرهنگی2	از	کاالیی	سازی	دانشگاه،	هسته	ی	اصلی	چنین	معضلی	را	بایستی	

در	مالکیت	خصوصی	ابزار	تولید	و	اقتصاد	سیاسی	سرمایه	دارانه	یافت.	تغییر	در	هسته	ی	

نیازمند	 چه	 گر	 ا مشارکت3،	 بر	 مبتنی	 تولید	 شیوه	ی	 استقرار	 و	 سیاسی	 اقتصاد	 اصلی	

گروه	های	 نیروی	سخِت	سیاسی	است،	با	این	حال	پیش	از	آن	نیازمند	آمادگی	و	آموزش	

گسترش	»فرهنگ	مشارکت«	است.	برخورِد	مستقیم	دانشجویان	 مختلف	اجتماعی	و	

که	دانشجویان	به	عنوان	 کرده	است	 کاالیی	سازی	دانشگاه	این	فرصت	را	مهیا	 با	اثرات	

»فرهنگ	 آموزش	 و	 تمرین	 پژوهش،	 به	 سرمایه	 پیشروی	 برابر	 در	 مقاومت	 از	 قسمی	

مشارکت4«	بپردازند.

sohrab.rezvani@hotmail.com	تهران	دانشگاه	از	بالینی	شناسی	روان	ارشد	کارشناسی 	.1
2. Macro Cultural
3. Cooperative Mode of Production
4. Culture of Cooperation
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کالن	فرهنگی	)راتنر1 2013(	 	در	این	نوشتار	بر	اساس	الگوی	مطرح	شده	در	نظریه	ی	

به	توضیح	سه	سطِح	پیشرونده	از	مشارکت	خواهم	پرداخت	و	با	ذکر	نمونه	هایی	عینی	

نشان	خواهم	داد	که	دانشجویان	در	هر	سطح	از	مشارکت	چه	فعالیت	هایی	را	در	دانشگاه	

می	توانند	راه	اندازی	کنند.	با	معرفی	رئوس	نظریه	ی	کالن	فرهنگی	به	عنوان	ابزاری	نوین	در	

نقد	فرهنگی	نشان	خواهم	داد	که	چگونه	این	ابزار	تحلیلی	می	تواند	به	فعاالن	دانشجویی	

در	شناسایی	حوزه	های	مقاومت،	رشد	و	تقویت	الگوهای	شخصیت	مشارکتی	و	تحلیِل	

که	به	وسیله	ی	 	،)MCP(2فرهنگی	کالن کند.	نظریه	ی	روان	شناسی	 کمک	 عینِی	شرایط	

کارل	راتنر	)2012(	ساخته	شده	است،	جزو	پیشرفت	های	جدید	در	سنت	روان	شناسی	

که	در	تالش	است	به	دو	نیاِز	اساسی	دنیای	معاصر،	یعنی	درک	 فرهنگی-	تاریخی	است	

علمی	روان	و	اصالح	عوامل	فرهنگی	پاسخ	دهد.	در	نظریه	ی	MCP	»فرهنگ«	و	»روان«	

گانه	مورد	مطالعه	 که	بایستی	توسط	دو	نظریه	ی	جدا به	عنوان	دو	موضوع	جدا	از	هم	

قرار	بگیرند	دیده	نمی	شوند.	بلکه	فرهنگ	و	روان	به	شکلی	در	هم	تنیده	وجود	دارند.	

کارکرِد	»پدیده	های	 کالن	فرهنگی«3	به	عنوان	سازنده،	جایگاه،	سیستِم	عامل	و	 »عوامِل	

گرفته	شده	اند.	به	عبارتی	»پدیده	های	روان	شناختی«	در	ارتباطی	 روان	شناختی«	در	نظر	

کالن	فرهنگی	 کالن	فرهنگی«	ساخته	می	شوند.	منظور	از	عوامل	 دیالکتیکی	با	»عوامل	

شرکت	ها(،	 و	 رسانه	ها	 پزشکی،	 مذهب،	 ارتش،	 دولت،	 )مانند	 اجتماعی	 نهادهای	

کتب،	البسه	 مصنوعاِت	فرهنگی	)مانند	ماشین،	اتوبان،	پاساژها،	ساختماِن	مدارس،	

موفقیت،	 افتخار،	 عدالت،	 کودکان،کار،	 زنان،	 درباره	ی	 )مثال	 فرهنگی	 مفاهیِم	 و	 و...(	

به	عنوان	سیستم	 کالن	فرهنگی	 عوامل	 این	 و...(	هستند.	 مالکیت	 ثروت،	 شخصیت،	

پدیده	های	 ترتیب	 این	 به	 می	کنند.	 تعیین	 را	 روان	شناختی	 پدیده	های	 کارکرِد	 عامل،	

موضوعاتی	 همگی	 بلکه	 نیستند	 اجتماع	 از	 جدای	 و	 فردی	 موضوعاتی	 روان	شناختی	

تحلیلی	سه	 رویکرد	 این	 به	وجود	می	آیند.	 اجتماعی	 زمینه	ی	 در	 که	 فرهنگی	هستند	

که	می	تواند	 کاالیی	سازی	دانشگاه(	را	ارائه	می	دهد	 سطحی	از	پدیده	های	فرهنگی	)مثال	

در	پژوهش	های	اجتماعی	به	درکی	جامع	از	امور	بینجامد.	

1. Ratner
2. Macro Cultural Psychology
3. Macro Cultural Factors



جامعه پذیری علمی دانشگاهی
مورد مطالعه: دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ایالم

زینب قیصری1

پذیرفتن	 در	 دانشجویان	 روی	 پیش	 چالش	های	 بررسی	 پژوهش،	 اصلی	 هدف	

پژوهش	 روش	 از	 هدف،	 این	 به	 دست	یابی	 برای	 است.	 دانشگاهی	 جامعه	پذیری	

مشاهده	 و	 	)focus group( مرکزی	 گروه	 تکنیک	 از	 است.	 گرفته	شده	 بهره	 کیفی	

دانشگاه	 خوابگاهی	 دختر	 دانشجویان	 هدف	 جامعۀ	 است.	 شده	 استفاده		 مستقیم	

ایالم	و	نمونه	گیری	هدفمند	و	مبتنی	بر	اشباع	نظری	بوده.	از	داده	های	به	دست	آمده،	

چالش	های	 گویای	 که	 استخراج	شده،	 مقوالتی	 و	 گرفته	 صورت	 توصیفی	 تحلیل	های	

کی	از	این	مسائل		بوده	اند:	 پیش	روی	دانشجویان	در	جامعه	پذیری	بوده.	یافته	ها	حا

پژوهشی،	 همکاری	 روحیه	 پژوهش،	ضعف	 حاشیۀ	 در	 ساختارهای	 انگیزشی،	 ضعف	

مدیریت	 سیستم	 نبود	 دانشگاه،	 بودن	 محور	 آموزش	 دانشگاه،	 از	 حمایت	 ضعف	

یکپارچه،	محدودیت	در	تأمین	منابع	مالی.	این	مسائل	باعث	سخت	پذیری	ارزش	های	

مطالعه	 مورد	 میدان	 در	 علمی	 ناقص	 جامعه	پذیری	 عبارتی،	 به	 یا	 دانشگاهی	 محیط	

که	نتایجی	چون	افت	تحصیلی،	بی	اعتمادی	به	میدان	علمی،	انزوای	اجتماعی	و	 است.	

گاهی	منجر	به	ترک	تحصیل	می	شود.

کارشناسی	ارشد	پژوهشگری	علوم	اجتماعی	دانشگاه	الزهرا Zey6443@gmail.com .1  دانشجوی	





دانشجو: زندگی روزمره و سبک زندگی





بررسی رابطۀ میان انواع سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و دین داری با 
مصرف کاالهای فرهنگی )با تأکید بر مصرف رسانه(1

محمدرضا پویافر2، فیروزه نوری نیک3

از	 بسیاری	 توجه	 موجب	 آن،	 از	 برخاسته	 پیامدهای	 و	 مصرف	 انکارنشدنی	 اهمیت	

محققان	و	عالمان	علوم	اجتماعی	به	آن	شده	است.	تعیین	الگوی	مصرف	کاالی	فرهنگی	

که	موردتوجه	برنامه	ریزان	فرهنگی	است.	بنابراین	 در	حال	حاضر	یکی	از	مسائلی	است	

انتخاب	های	 بر	 می	رسد	 نظر	 به	 که	 است	 عواملی	 دقیق	 بررسی	 به	دنبال	 پژوهش	 این	

کمی	و	مبتنی	بر	پیمایش	است.	ابزار	 مصرفی	افراد	مرتبط	باشند.	این	پژوهش	با	رویکرد	

گردآوری	اطالعات	پرسشنامۀ	محقق	ساخت	است.	حجم	نمونه،	210	نفر	از	دانشجویان	

کن	خوابگاه	های	شهرستان	بروجرد	در	سال	تحصیلی	1392	است.	اعتبار	آن،	 دختر	سا

با	 از	طریق	پیش	آزمونی	 از	طریق	ارجاع	به	صاحب	نظران	تأییدشده	است	و	همچنین	

کسب	پایایی	نیز	از	 گردیده	است.	برای	 حجم	سی	نفر	ابهامات	موجود	در	ابزار	برطرف	

که	مقدار	آن	برای	متغیرهای	پژوهش	باالتر	از	0/70	بوده	 کرونباخ	استفاده	شده	 آلفای	

کی	از	همبستگی	میان	متغیرهای	همبستگی	 است.	مهمترین	نتایج	این	پژوهش	حا

کاالهای	فرهنگی	است؛	اما	شاخص	 اجتماعی،	دین	داری	و	سرمایۀ	اقتصادی	با	مصرف	

دکتر	 راهنمایی	 به	 نوری	نیک،	 فیروزه	 علوم	اجتماعِی	 رشتۀ	 کارشناسی	 پایان	نامۀ	 از	 برگرفته	 مقاله،	 این	 	.1
محمدرضا	پویافر	است.

 mrpouyafar@gmail.com	امین	انتظامی	علوم	دانشگاه	استادیار	2.
noorinik.firooze2030@yahoo.com	الزهرا	دانشگاه	اجتماعی	علوم	ارشد	کارشناسی 	.3
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کلی	سرمایۀ	اجتماعی،	اعتماد	اجتماعی	و	مشارکت	اجتماعی،	رابطۀ	معناداری	با	متغیر	

وابستۀ	پژوهش	نداشته	اند.	در	نهایت	نیز	متغیرهای	دینداری	و	سرمایۀ	اقتصادی	در	

رگرسیون	چندمتغیره	به	عنوان	متغیرهای	پیشبین	حضور	داشته	اند.

کاالهای	 مصرف	 دین	داری،	 اقتصادی،	 سرمایۀ	 اجتماعی،	 سرمایۀ	 کلیدی:	 گان  واژ

فرهنگی،	مصرف	رسانه.



دانشگاه، یا آوخ چه کرد با ما این جان روزگار؟ 
نازیال دلیرنیا1

ک	پروری	بوده.	می	گویند	در	 که	در	قدیم،	سمنان	شهر	ساوا روایت	غیر	مستندی	هست	

گروه	های	 دهۀ	شصت	به	شهرهای	دیگر	پاسدار	و	اطالعاتی	صادر	می	کرده،	دهۀ	هفتاد	

و	حومه	 ورودی	سمنان	 بر	سردر	 نامرئی	 تابلویی	 اما	 دهۀ	هشتاد	 اما	 فشار،	 و	 خودسر	

که	بدانید	ما	 گفتم	 که	به	شهِر	رئیس	جمهورپرور	سمنان	خوش	آمدید.	این	ها	را	 کوبیدند	

کجا	مشغول	علم	آموزی	بوده	ایم.

کنید	 تصور	 را	 آپارتمان	 کنم.	یک	 رو	 از	شهر	 دیگری	 تصویر	 تا	 باشید	 داشته	 را	 این	

گوش	دارد.	در	ورودی	آپارتمان	 که	دیوارهای	نازکش	موش	دارد	و	موش	هم	 در	شهری	

زیرش	سه	 می	شوید	 متوجه	 هوشیار	 کمی	 با	 که	 می	بینید	 پتو	 تپه	 یک	 کنید	 باز	 که	 را	

کمی	آن	طرف	تر	چند	دختر	و	پسِر	دانشجو	وسِط	 دبۀ	بیست	لیتری	در	حال	تخمیر	است.	

ساختن	طرح	های	بیهودۀ	ژوژماِن	پایان	ترم	نشسته	اند	و	مافیا	بازی	می	کنند.	یکی	دو	نفر	

هم	رفته	اند	گوشه	ای	برای	خودشان	کیشلوفسکی	می	بینند،	همیشه	هم	یک	نفر	هست	

که	ما	 که	این	صحنه	های	منکر	را	ثبت	می	کند	برای	ژوژمان	عکاسیش.	این	هم	شهری	

کردیم!	به	خیال	خودمان	خفن	تر	از	فرندز	و	هر	سریال	دورهمی	طورِی	 در	آن	علم	آموزی	

کردیم؛	چهار	سال	زندگی	 دیگری،	چهار	سال،	همه	با	هم،	دختر	و	پسر	در	لحظه	زندگی	

که	 گر	می	کردیم،	در	حد	بخورونمیری	بود	 کار	هم	ا معلق	در	هوا؛	بی	گذشته	و	بدون	آینده.	

nazila.dalirinia@gmail.com	تبریز	اسالمی	هنر	دانشگاه	صنعتی	طراحی	ارشد	کارشناسی 	.1
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بتوانیم	در	آن	بیابان	خدا	زنده	بمانیم	و	جز	آن	هرچه	بود	عاطلی	و	باطلی	بود؛	فی	الجمله	

که	نخوردیم. که	نکردیم	و	مسکری	 نماند	از	معاصی	منکری	

که	در	 کشوری	 با	این	همه،	زندگی	در	سمنان	عصیانی	بود	علیه	زیست	دوگانۀ	ما	در	

فیلم	های	سینماییش	زن	ها،	شب	ها	با	روسری	می	خوابند،	جدا	از	مردها	و	فردا	صبح	

اول	دبستان	 کالس	 از	 باردارند!	زندگی	دوگانۀ	ما	 باشند،	قطعًا	 گر	حالت	تهوع	داشته	 ا

شروع	می	شود	و	تا	پایان	عمر	ما،	یا	تا	پایان	عمر،	رویۀ	جاری	نظام	حکومتی	مان	ادامه	

زندگی	 به	 ربطی	 هیچ	 که	 کرده	اند	 تعریف	 آرمانی	 زندگی	 یک	 برایمان	 داشت.	 خواهد	

انسان	های	 ما	 بدهیم	 نشان	 اجتماع	 در	 باید	 ندارد.	 جهان	 معمولی	 آدم	های	 واقعی	

نظاِم	 جماعت	کِن	 همرنگ	 توده	ساِز	 قالب	 از	 که	 هستیم	 معمولی	ای	 نه	چندان	 آرمانی	

تبلیغی		آموزشی	جمهوری	اسالمی	بیرون	آمده	ایم	و	چنان	در	این	زندگی	غرق	شده	ایم	

داستاندار	 پورن	 فیلم	های	 مثل	 است.	شده	ایم	 کمدی	 کاری	هایمان	 ریا نمی	بینیم	 که	

گردن	داریم	و	زیر	ردای	رهبانیتمان	برق	چرم	و	التکس	 بر	 راهبه	های	فاحشه،	صلیب	

چشم	را	می	زند.	

که	این	مضحکه	را	تا	انتهایش	 برای	من	و	هم	دانشگاهی	هایم	سمنان	جایی	بود	

و	 بهایی	ها	 بودند:	 دسته	 دو	 مطرودانش	 که	 سخت	گیر	 شهِر	 آن	 در	 کردیم.	 لگدمال	

کیلومتر	 که	زندانش	در	اصلی	ترین	میدان	شهر	بود	و	دانشگاهش	چند	 هنری	ها.	شهری	

گر	ادارۀ	امور	در	دست	او	بود،	نمی	گذاشت	 که	ا گفته	بود	 خارج	از	شهر	و	امام	جمعه	اش	

و	 »پاسدارساز	 اولی	 تصویر	 آن	 هرچه	 بدهند.	 راه	 شهر	 به	 را	 فاسد«	 هنری	های	 »این	

خودسرصادرکن«	از	شهر	پررنگ	تر	می	شد،	ما	نیز	جری	تر	می	شدیم	تا	تصویر	خودمان	را	

کنان	متعصب	شهر	نمی	دادیم؛	انگار	می	خواستیم	 بسازیم.	تن	به	قوانین	من	در	آوردی	سا

صاحب	خانه	ها،	 کنیم.	 خالی	 شهر	 این	 در	 خوانده	ایم،	 کتاب	ها	 در	 آنارشی	 از	 هرچه	

کن	را	 خانه	ها	را	به	شرط	»پسر	ممنوعی«	اجاره	می	دادند	و	برگۀ	احراز	صالحیت	از	ادارۀ	اما

ک،	زیِر	زمین	 که	حاضر	می	شدیم	در	سوراخ	موشی	نمنا از	ما	طلب	می	کردند.	این	می	شد	

مانیفست	 تا	 لباس	هایمان	می	زدیم	 بر	 رنگ	 ندهیم.	 اجبار	 آن	 به	 تن	 اما	 کنیم؛	 زندگی	

خشمگین	 نگاه	های	 و	 می	کردیم	 رها	 خیابان	 در	 را	 خنده	هایمان	 شوند.	 آنارشیمان	

بومی	ها	را	به	هیچ	می	انگاشتیم.
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کنار	زد.	دیگر	الزم	نبود	به	خانه	 زندگی	کردن	جدا	از	خانواده،	نقاب	زندگی	دوگانه	را	

کی	رفتی؟«،	 برای	ساعت	های	غیبتمان،	دیگر	»با	 ببافیم	 برگردیم	و	دروغ	های	مهمل	

و	 لخت	خیابان	 تن	 و	 بودیم	 نبود.	خودمان	 کار	 در	 برگشتی؟«	 کی	 »با	 و	 رفتی؟«	 »کجا	

بودیم؛	حتی	 کرده	 عصیان	 همه	 علیه	 داشتند.	 دل	 بر	 را	 ما	 کینۀ	شادی	 که	 مأمورانی	

که	 اما	حاال	 اعجاب	انگیزی	هستیم؛	 اتفاق	 تجربۀ	 در	شرف	 فکر	می	کردیم	 و	 خودمان!	

که	این	عصیان،	 کرد،	می	فهمیم	 طوفان	خوابیده	و	می	شود	از	بیرون	به	سیر	وقایع	نگاه	

ادامۀ	منطقِی	تمام	آن	سخت	گیری	هایی	است	که	می	خواست	از	ما	کسی	غیر	از	ما	بسازد.	

که	هستیم،	ساخت،	دانشگاه	نبود؛	تجربۀ	زیستن	در	شهری	 که	از	ما،	این	را	 چیزی	

گاهی	از	سر	 گاه	از	سر	انتخاب	و	 که	 دیگر	بود	با	تمام	اقتضائاتش؛	تجربۀ	زندگی	مینیمالی	

فقر	بود.	آزاد	بودیم	اما	محدود	به	حوزۀ	فقرمان	طعم	آزادی	را	می	چشیدیم.	همه	مان	به	

که	دستشان	به	دهانشان	 کس	به	طریق	خودش.	آن	ها	هم	 نوعی	آس	وپاس	بودیم؛	هر	

می	رسید،	مواجب	پدری	را	قطع	می	کردند	و	می	نشستند	با	ما	به	نان	و	ُرب	خوردن.	فقر	

باعث	می	شد	تصویر	جدیدی	از	آزادی	بسازیم	و	خودمان	را	هم	جور	دیگری	در	این	تصویر	

بگنجانیم.	فقر	از	ما	آدم	های	مستقل	ساخت؛	هم	مستقل	مادی	و	هم	بالغ	فکری.

کرم	هایی	بودیم	در	لولۀ	آزمایش	و	دانشگاه،	جهانی	تازه	به	 پیش	از	دانشگاه	انگار	

با	آن	معماری	 و	دانشگاه	 بود	 آمده	 کسی	 کشور،	 از	نقشۀ	 از	هر	جایی	 کرد.	 باز	 رویمان	

کاری	 خاِص	بیابانیش،	چهار	طرف	دیوار	و	در	میانه	حیاط	و	حوض	و	سرسرای	ورودی،	

می	کرد	که	همه	همدیگر	را	ببینیم	و	بشناسیم	و	دور	هم	جمع	شویم.	از	مسیر	پیاده	شدن	

از	سرویس	و	تن	لرزۀ	ردشدن	از	حراست،	سالم	وعلیک	ها	شروع	می	شد	و	تا	سالن	مرکزی	

که	 کالس	و	سلف	هم	نبود.	می	رفتیم	دانشگاه	 گاه	گاهی	حتی	بهانۀ	 ادامه	پیدا	می	کرد.	

واحد	تخصصی	سالن	مرکزی	را	پاس	کنیم؛	مثل	پیرمردهای	دهکده	ای	که	در	میدان	گاهِی	

تا	 می	شوند.	ششصد	هفتصد	 گاه	 آ کدی	ها	 هم	 احوال	 و	 اوضاع	 از	 و	 می	نشینند	 روستا	

کشور	با	 کدام	برخاسته	از	جایی	از	 دانشجو	بودیم	و	همه	همدیگر	را	می	شناختیم؛	هر	

فرهنگ	و	آداب	و	لهجۀ	خودش.	اما	زیر	سقف	سالن	مرکزی،	همه	مان	اهالی	یک	دهات	

گردنمان	را	متورم	می	کرد.	به	 بودیم	و	مثل	همۀ	دهاتی	های	ساده	دل،	تعصب،	رگ	های	

دادخواهی	هر	کدام	از	متظلمین	دانشگاه،	جمعی	تحصن	می	کردیم.	بیانیه	می	نوشتیم	و	
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ک	می	دادیم.	مسئوالن	هم	به	وقتش	مراتع	و	فتوحاتمان	 امضا	جمع	می	کردیم	و	یخه	چا

کردند.	رفتیم	در	چمن	غذا	خوردیم؛	چمن	را	زنجیر	 را	قهوه	ای	می	کردند؛	اول	سلف	را	جدا	

هزینه	های	 از	 تا	 کنیم	 مدارا	 کردیم	 را	صاحب	شدند،	سعی	 یلدایمان	 کشیدند.	جشن	

کنیم،	اما	سنت	عکس	دسته	جمعی	در	حیاط	مرکزی	و	جشن	نوروزی	چیزی	 کم	 انسانی	

را	رنگ	 به	تمام	ممنوعیت	ها	صورت	هایمان	 اعتراض	 گذشت.	در	 از	آن	 که	بشود	 نبود	

کردیم،	قرمز،	با	خطی	سفید:	ورود	ممنوع!	ورودشان	را	به	محدوده	های	دانشجوییمان	

دانشجویان	 از	 نفر	 کرد:»شانزده	 اعالم	 بی	بی	سی	 کردند.	 تعلیقمان	 کردیم.	 ممنوع	

بود؛	 خنده	دار	 شده	اند.«	 محکوم	 تعلیق	 ترم	 جمعًا	سی	ودو	 به	 سمنان،	 هنر	 دانشگاه	

گر	رسانه	ای	نمی	شد،	زورمان	نمی	چربید.	 سی	ودو	ترم!	ا

نام	 به	 داده	اند	 تشکیل	 گروهی	 شما	 از	 نفر	 پنج	 گفتند	 زدند.	 جدید	 اتهام	 باز	

که	آن	پنج	نفر	تشکیل	 گروهی	 که	در	جلسات	 آنتی	تعهدها.	یکی	هم	جرمش	این	بود	

را	 بچه	ها	 تا	 دادند	 کشش	 آن	قدر	 جدید!	 مضحکۀ	 یک	 بود.	 کرده	 شرکت	 داده	اند،	

که	ما	یاد	 کنند	آزادی	محدودمان	را.	اما	نتوانستند.	هیچ	وقت	نشد.	چرا بشکنند،	تا	خفه	

کنار	بگذاریم.	بی	نقاب،	 گرفته	بودیم	آن	زیست	دوگانۀ	سی	وچندسالۀ	جامعۀ	ایرانی	را	

خودمان	باشیم	و	تجربۀ	حاصل	از	این	فرآیند	را	به	شهرهایمان	برگردانیم.	شاید	دوباره	

کرد؛	بدون	تصویر	حقنه	شدۀ	از	انسان	 بشود	مثل	همۀ	آدم	های	معمولی	جهان	زندگی	

که	شب،	جدا	از	مردش	با	روسری	می	خوابد	و	صبح	مسیح	می	زاید. آرمانی	نامعمولی	

مقدس	 هرآنچه	 می	رود.	 هوا	 به	 و	 می	شود	 دود	 است،	 استوار	 و	 سخت	 »هرآنچه	

گزیر	می	شوند	تا	با	شرایط	واقعی	زندگی	و	 است،	دنیوی	می	گردد	و	انسان	ها	در	نهایت	نا

مناسبات	خود	با	همنوعانشان	رودررو	شوند.«



تجربه ام از موبایل
من و موبایلم با هم بزرگ شدیم...

مهسا صباغی خامنه1

چکیده:
که	در	زندگیم	 کاماًل	شخصی	از	موبایل	بنویسم	و	تأثیری	 کرده	ام	تاریخچه	ای	 اینجا	تالش	

داشت.	موبایل	به	جد	روابط	مرا	ساخت،	قوام	داد	و	فرو	ریخت...

را	 ایران	 به	 وارد	شده	 موبایل	های	 اولین	 که	 بودند	 کسانی	 جزو	 من،	 مادر	 و	 پدر	 اول.	
خریدند.	هنوز	هم	همان	خط	ها	را	دارند.	با	قیمتی	حدود	یک	میلیون	تومان	)که	آن	زمان	

گوشی	پدرم	را	خیلی	 گوشی	مادرم	ندارم؛	اما	 کمی	نبود(،	خریده	بودند.	تصوری	از	 پول	

خوب	یادم	هست:	بزرگ،	حتی	چند	برابر	تلفن	های	بی	سیِم	فعلی،	سنگین	و	آنتن	دار.	

که	وارد	 به	نظرم،	رویکرد	غالب	به	موبایل	در	ابتدا	امنیتی	بود:	مثل	بسیاری	از	وسایلی	

گرفتنش	باید	از	مدت	ها	پیش	ثبت	نام	می	کردند.	پدرم	مهندس	بود	 کشور	شدند.	برای	

که	یک	بار	هم	 )هست(	و	موبایلش	را	همیشه	همراهش	می	برد.	حسرِت	این	را	داشتم	

کنم.	هیچ	وقت	نشد.	آن	 کشفش	 را	دستم	بگیرم	و	 آنتن	داِر	بزرگ	 که	شده،	این	جعبۀ	

داشتند.	 مشخصی	 کارکرِد	 داشتند.	 زنگ	خوردن	 و	 زنگ	زدن	 توانایی	 فقط	 گوشی	ها،	

کار	نبود،	اغلب	خاموش	بود.	طبیعی	بود. که	پدرم	سر	 بنابراین	در	طوِل	وقت	هایی	

Sabamahsa@gmail.com فرهنگ	و	علم	دانشگاه	فرهنگی،	مطالعات	ارشد	کارشناسی 	.1
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یا	پیام	 که	سرویسی	به	نام	اس	ام	اس	 اوایِل	دهۀ	80	بود	و	من	ده	یازده	ساله	بودم	

کمپانی	 از	 می	کنم	 گمان	 که	 سنگین،	 گوشی	های	 آن	 شد.	 اضافه	 موبایل	ها	 به	 کوتاه	

کامل	 کم	کم	نوکیا،	به	طور	 گوشی	های	1100	نوکیا	دادند.	 زیمنس	بودند،	جای	خود	را	به	

کرد. بازاِر	موبایل	را	از	آن	خود	

گوشی	از	همین	جا	شروع	شد:	آن	هم	نه	به	مثابۀ	یک	وسیلۀ	 اولین	مواجهۀ	من	با	

بازی	ها	بوده	و	همین	 یا	مار،	جزو	محبوب	ترین	 	snake بازِی	 بازی!	 برای	 بلکه	 تماس،	

حاال	هم	البته	به	شکل	وشمایلی	متفاوت،	هست.	ساعت	ها	با	بازی	مشغول	می	شدم	

که	بودم،	فکر	می	کردم	اشیاء	جان	دارند	و	در	 و	به	غرغرهای	پدر	توجهی	نمی	کردم.	بچه	

گر	آدم	ها	این	 سکوت	و	نبوِد	ما	دنیای	خودشان	را	دارند.	همیشه	با	خودم	فکر	می	کردم	ا

گناه،	 گاهی	از	حس	 گر	واقعا	اشیاء	بی	جان	نباشند؟	 کرده	باشند	چه؟	ا همه	سال	اشتباه	

گریه	ام	می	گرفت.

کاظمی	 امر	روزمره	در	جامعۀ	پساانقالبی1	دکتر	عباس	 کتاِب	 سال	ها	بعد،	وقتی	 دوم. 
کاظمی	به	آن	 که	دکتر	 را	خواندم.	فهمیدم	خیلی	هم	اشتباه	نمی	کردم.	مسلمًا	زندگی	

اما	 زبان	دارند؛	 اشیاء	 به	تصوِر	من	 که	من	فکر	می	کردم.	 اشاره	می	کند،	طوری	نیست	

را	تحت	تأثیر	 ما	 روابِط	 که	 این	معنا	 به	 دارند.	 اشیاء	عاملیت	 که	 کاظمی	می	گوید	 دکتر	

کتاب	خود،	به	مقالۀ	زندگی	نامه	فرهنگی	اشیاء	از	کوپیتوف	اشاره	 قرار	می	دهند.	او	در	

می	کند.	این	نظریه	پرداز	از	مفهوم	زندگی	نامۀ	فرهنگی	اشیاء	استفاده	می	کند	تا	»مسیر	

و	 می	شود	 استفاده	 که	 گونی	 گونا شیوه	های	 آن،	 شدن	 دست	به	دست	 شیء،	 حرکت	

)کاظمی:	36(.	 نشان	دهد	 را	 آن	سفر	می	کند«	 در	 که	 اجتماعی	 و	 فرهنگی	 زمینه	های	

آن	 که	هدف	 اشیاء	 اجتماعی	 تاریخ	 نام	 به	 دارد	 نیز	 دیگری	 مفهوم	 او	 دیگر،	 از	سویی	

گستردۀ	اشیاء	در	طول	تاریخ«	است. »مطالعۀ	فرازونشیب	ها	و	تحوالت	

آن	ها	 بودیم،	 تأثیرگذار	 اشیاء	 روی	 مطلق	 و	 مسلم	 به	صورت	 ما	 که	 بود	 زمانی	 درواقع	

رویکرِد	 این	 از	 که	 است	 رسیده	 آن	 زمان	 تغییر	می	دادیم.	حاال	 و	 تصاحب	می	کردیم	 را	

کاظمی،	عباس،	امر	روزمره	در	جامعۀ	پساانقالبی	)1394(،	انتشارات	فرهنگ	جاوید:	تهران 	.1
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رویکرِد	 همان	 با	 البته	 نظریه	های	جدیدی	 به	 و	 بگیریم	 فاصله	 کالسیک	 ماتریالیستی	

ماتریالیستی،	مانند	نظریۀ	التور	روی	بیاوریم.	»التور	از	شبکۀ	پیچیده	ای	سخن	می	گوید	

که	در	نتیجۀ	آن،	انسان	ها	و	ناانسان 	ها	با	یکدیگر	تعامل	فعاالنه	دارند.«	)کاظمی:	25(

که	تقریبًا	از	 سوم.	دومین	مواجهۀ	من	با	موبایل	در	دوراِن	دبیرستان	بود.	در	این	دوره	
کمااینکه	 سال	85	به	بعد	را	شامل	می	شود؛	موبایل	در	مدارس	وسیله	ای	ممنوع	بود.	

گرفته	 این	ممنوعیت،	چندان	جدی	 اما	 این	دست.	 از	 و	چیزهایی	 آرایش	 لوازم	 	،CD

گهانی	 گاهی،	به	طور	نا کیف	بسیاری	از	بچه	ها	بود.	هر	از	 نمی	شد:	موبایل،	پنهانی	در	

هم	 مجازاتش	 می	شد.	 »رو«	 دستشان	 داشتند،	 که	 آن	ها	 و	 می	گشتند	 را	 کیف	هایمان	

گاهی	تا	سه	روز	اخراج	از	مدرسه	پیش	می	رفت.

من	تا	قبل	از	پیش	دانشگاهی	هیچ	وقت	موبایل	نداشتم؛	اما	صمیمی	ترین	دوستم	

که	حتی	برایش	»شارژ«	می	خریدم	تا	بتوانم	 گاه	می	شد	 کافی	بود.	 داشت	و	این	برای	من	

کنم	از	موبایلش!	برای	من،	موبایل،	وسیله	ای	بود	برای	تماِس	پنهانی	با	دلبرِک	 استفاده	

نوجوانی	ام.	این	رابطه	از	دوم	دبیرستان	من	شروع	شده	بود	و	تا	سال	اول	دوم	دانشگاه	

هم	ادامه	داشت	)حدود	پنج	سال(.

گذشت.	یعنی	اوِج	 از	این	پنج	ساِل	تقریبی،	چیزی	حدود	سه	سال	به	این	شکل	

کالس	خالی	می	شد	و	من	می	ماندم	و	موبایِل	نوکیای1	سادۀ	 که	 عاشقی	من،	وقتی	بود	

که	تنها	روزنۀ	تماس	من	با	دلبرک	بود.	قرارهای	پنهانیمان	نیز	از	همین	طریق	 »سارا«!	

میام	 اون	جا	 از	 سارا،	 خونه	 برو	 	« یا	 می	آم«،	 دنبالت	 مدرسه	 از	 »بعد	 می	شد.	 گذاشته	

دنبالت«.	چون	رفتن	به	خانه،	به	معنی	عدم	امکاِن	بازگشت	به	بیرون	بود.	

دوِر	 زمان،	 آن	 بود.	 مادرم	 موبایِل	 طریق	 از	 تماس 	هایم	 می	رفتم،	 که	 خانه	 به	

قاعده	مستثنا	 این	 از	 مادر	من	هم	 و	 بود	 نوکیا	 و	 اریکسون2	 تاشوی	سونی	 گوشی	های	

که	شب	ها،	موبایلش	 نبود.	مادرم	را	به	بهانۀ	»بازی«	یا	»حرف	زدن	با	سارا«	قانع	می	کردم	

را	به	من	بدهد.

1. Nokia                                                             2. Sony Ericson
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قبل	 که	 داشتم	 کی	 وحشتنا گریز	 و	 خانواده	جنگ	 با	 رابطه،	 به	خاطر	همین	 چهارم.	
رسید	 اینجا	 به	 کشید.	ماجرا	 به	مدرسه	هم	 کار	 بگیرم.	حتی	 موبایل	 از	هجده	سالگی	

می	دانست	 که	 مدرسه	 مسئوالن	 از	 نفر	 چند	 همکاری	 با	 تا	 آمد	 مدرسه	 به	 مادرم	 که	

کنم.	نتوانست.	چند	 دوستشان	دارم،	به	من	فشار	بیاورد	تا	فکر	موبایل	را	از	سرم	بیرون	

که	داشتم	با	موبایل	حرف	می	زدم.	خوب	 گرفتند«	وقتی	 باری	هم	به	اصطالح	»مچم	را	

اما	 بود.	 احمقانه	 و	 با	چراغ	خاموش.	ساده	لوحانه	 گرما،	 اوج	 در	 پتو،	 زیر	 یادم	هست؛	

همین	خواسته	هم	به	شدت	سرکوب	می	شد.	یادم	هست	یکی	از	استدالل	های	مادرم	

در	مخالفت	با	درخواست	من	این	بود:	»احسان	)برادر	بزرگم(	تا	وقتی	ازدواج	نکرده	بود،	

موبایل	نداشت!«	این	جمله	تنم	را	می	لرزاند.	یعنی	من	هم	باید	مانند	احسان	منتظر	

کرد.	سال	84..	همیشه	جوابشان	را	این	گونه	 می	ماندم؟	احسان	در	23	سالگی	نامزد	

که	االن	 کار	نبود	اون	جوری	 که	موبایلی	در	 که	:	»خب	زمان	دبیرستان	احسان	 می	دادم	

هست!«	اما	هیچ	وقت	جواب	نمی	گرفتم.

درگیری	ها	 و	 بی	خبری	ها	 شد.	 بازداشت	 برادرم	 رسید.	 	88 نفرین	شدۀ	 خرداد	 پنجم.	
کردم	 کنکور	من.	سخت	بود،	اما	به	هرحال	شرکت	 شروع	شد.	درست	یک	هفته	قبل	از	

گر	 که	ا و	در	رشتۀ	انسان	شناسی	دانشگاه	تهران	پذیرفته	شدم.	به	من	قول	داده	بودند	

در	دانشگاِه	خوب	قبول	شوم،	برایم	موبایل	خواهند	خرید.	شهریور	همان	سال	)که	البته	

گرفتم:	یک	خط	ثابِت	 کادوی	تولدم	را	 برادرم	هم	آزادشده	و	منتظر	حکم	دادگاه	بود(	

که	نسبت	به	 گوشی	های	اولیه	بود.)البته	 کوچک	تر	از	 گوشی	نوکیا.	بسیار	 موبایل	و	یک	

قبلی	ها	بسیار	پیشرفته	بود.(	حس	عجیبی	بود.	حرف	زدن	با	دلبرک....	انگار	دیواری	

کمی	بعد	از	هم	جدا	شویم.	 که	 که	نباید.	شاید	همین	دیوار	باعث	شد	 بین	ما	فرو	ریخت	

که	تصویر	روشن	تر	و	شاید	»نادلخواه«تری	از	یکدیگر	پیدا	 انگار	تماِس	راحت	تر	باعث	شد	

که	از	خودمان	تصویری	ارائه	بدیم	 کنیم.	مکالماِت	موبایلی،	به	ما	این	امکان	را	می	داد	

کنش	های	بدنی	و	ذهنی.	شاید	هم	می	دانستیم	این	تصویر	 که	نبودیم!	تصویری	دیگر	از	

واقعیت	ندارد	ولی	نمی	خواستیم	آن	را	بپذیریم.

گوش	دادن	طراحی	 گوشی	ها	music player	بودند:	به	طور	ویژه	برای	موزیک	 این	
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که	من	می	توانستم	ساعت	ها	بی	آنکه	حتی	کسی	متوجه	 شده	بودند.	این	بدان	معنا	بود	

بودند.	 به	ظاهر	ممنوعه	 که	 آن	ها	 گوش	بدهم؛	حتی	 به	موسیقی	موردعالقه	ام	 شود،	

همین	اتفاق	هم	رخ	می	داد؛	به	کرات.

در	 حضورم	 درمورِد	 آورد،	 ارمغان	 به	 من	 برای	 موبایل	 که	 تغییری	 مهم	ترین	 ششم.	
گر	چیزی	شبیه	 که	ا تظاهرات	های	88	بود.	همیشه	همه	اعضای	خانواده	ام	می	گویند	

موبایل،	آن	زمان	های	اول	انقالب	در	دسِت	اغلِب	مردم	بود،	شاید	امکاِن	وقوع	اعدام	ها	

برای	 اما	 می	شد؛	 شنیده	 بیشتر	 موجود	 اعتراض	های	 شاید	 نبود.	 زیاد	 تعداِد	 آن	 با	

و	حتی	 کتک	می	خوردیم،	دستگیر	می	شدیم	 ما،	شاید	 و	 نبود.	من	 این	گونه	 ما	 و	 من	

گذشته	بود،	 که	بر	ما	 کم	وبیش،	خبر	هر	آنچه	 بعضی	جانمان	را	از	دست	می	دادیم؛	اما	

مهم	 این	 داشت.	 بی	کیفیتی	 دوربین	های	 ما	 گوشی	های	 شود.	 شنیده	 می	توانست	

که	می	توانستیم	صدایمان	را	به	دیگران	برسانیم.	خوب	یادم	هست	 نبود.	مهم	این	بود	

را	هم	نداشتیم.	 ایمیل	خودمان	 امکاِن	چک	کردِن	 که	در	دانشکده،	حتی	 را	 روزهایی	

که	برای	 به	عمد	سرعت	اینترنت	پایین	نگه	داشته	می	شد.	حتی	خیلی	خوب	یادم	است	

گزارِش	هفتگی	می	نوشتیم	و	ایمیل	می	کردیم.	نمی	شد	و	 یکی	از	دروس،	باید	برای	استاد	

گی	درست	 که	استاد	وبال کی	ادامه	داشته	باشد.	این	شد	 که	این	وضع	تا	 معلوم	هم	نبود	

کم	وبیش	از	اینترنت	 گزارشمان	را	»کامنت«	می	گذاشتیم؛	اما	در	هر	حال،	ما	 کرد	و	ما	باید	

استفاده	مان	را	می	کردیم	و	همین	شبکه،	باعث	شد	صدای	ما	به	بسیاری	نقاط	جهان	

برسد	و	جریان	ساز	شود.

کنم.	برادر	من،	وقتی	 کمی	اینجا	در	مورِد	تجربۀ	برادرم	صحبت	 به	نظرم	بد	نیست	

بازرسی	 ایست	 نبود.	 هم	 تجمعی	 هیچ	 که	 روزی	 برمی	گشت.	 کوه	 از	 که	 شد	 دستگیر	

گشته	بود؛	دوربین	داشت	و	دوربینش	پر	از	 کوله	پشتیش	را	 کرده	بود	و	 بسیج	متوقفش	

گرفته	بود	و	ساده	لوحانه	با	 که	با	موبایل	و	دوربینش	 »عکس«	تظاهرات	ها.	عکس	هایی	

انقدر	جدی	می	شود.	 کسی	چه	می	دانست	داستاِن	تجمعات	 خودش	حمل	می	کرد.	

که	شد،	یکی	از	اتهامتش	بعد	از	تفهیم	این	بود؛	ارتباط	با	رسانه	های	بیگانه.	 بازداشت	

که	روی	زندگی	او	 دروغ	بود.	هیچ	ارتباطی	وجود	نداشت.	اما	به		هر	حال،	این	رسانه	بود	
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که	به	یکی	از	اتهامات	او	تبدیل	شد	و	منجر	به	حکِم	اولیۀ	دو	سال	 گذاشت.	آنقدر	 تأثیر	

زندان	و	بعد	پنج	سال	شد.	عکس	ها	و	فیلم	های	آن	زمان	هنوز	هم	هستند؛	اما	هنوز	آن	

کاغِذ	دفتر	 زمان	ما	حافظه	داشتیم!	حتی	بعضًا	دفترچۀ	تلفن	داشتیم.	هنوز	تمیزبودِن	

شمارۀ		تلفن	برایمان	مهم	بود.

هفتم. چندین	بار،	مقالۀ	معروِف	آدرنو	و	هورکهایمر	یعنی	همان	صنعت	فرهنگ	سازی:	
که	به	ذهنم	آمد،	این	است	 روشنگری	به	مثابۀ	فریب	توده	ای1	را	خوانده	ام.	اولین	چیزی	
کوتاه	تر	از	این	باشد.	خیلی.	یعنی	طوالنی	بودِن	مقاله	 که	این	مقاله	می	توانست	خیلی	

را	در	حوزه	های	 آن	 که	در	طول	مقاله،	 آن	ها	نظریۀ	یکسانی	دارند	 حوصله	سربر	است.	

مختلف	توضیح	می	دهند:	از	هنر،	فیلم،	رادیو	تا	رمان	و....

بعد	از	چند	بار	خواندِن	این	مقاله،	من	به	فهم	مشخص	و	قابِل	بیانی	از	نظریه	شان	

که	سِر	 کاِر	ساده	ای	نبود.	چیزی	 رسیدم.	چند	بار	اول	هم	قابل	فهم	بود،	اما	نوشتِن	آن	

آخر	من	از	نظریه	این	مقاله	فهمیدم	این	بود:	آن	ها	به	»توده«	به	مثابۀ	عنصری	منفعل	

کنشی	از	خود	ندارد	و	صرفًا	پذیرنده	است.	 که	هیچ	و	مطلقًا	هیچ	 باور	دارند.	عنصری	

برنامه	ریزی	 حال	 در	 »پشت	پرده«	 همگی	 پولدار	 مافیایی	 افراِد	 و	 کمپانی	ها	 کارتل	ها،	

به	 را	 نه	»مخاطبان«	 و	 تا	ذهنیِت	»مصرف	کنندگان«	 گاهی	غیرمستقیم	هستند	 و	 نرم	

که	با	نیازسازی	های	»کاذب«	خود،	نه	 نفع	خود	تغییر	داده	و	مشغول	سازند.	تا	آن	حد	

زمانی	برای	اعتراض	بگذارند	و	نه	ذهنیتی.	به	عبارتی،	دائمًا	طبقۀ	متوسط	را	مشغول	

خود	 حرکِت	 به	 تا	 کنند	 مانع	تراشی	 نیز	 پرولتاریا	 اتحاد	 برای	 دیگر،	 سوی	 از	 و	 سازند	

برداشت	 که	من	 )یا	حداقل	چیزی	 نویسنده	 دو	 این	 در	ذهنیِت	 درواقع	 ادامه	دهند.	

که	با	قدرِت	ماشینی	بزرِگ	خود	همه	چیز	را	له	می	کند	 کردم(	سرمایه	داری،	غولی	است	

)دیالکتیک	روشنگری:	1389(.

نیز	 فوکو	 قدرِت	 نظریۀ	 بود.	 فوکو	 نظریۀ	 نیز	شبیه	 زیادی	 از	جهات	 نظریه،	 این	 اما	

چیزی	مشابه	را	بیان	می	کند.	شاید	در	نظر	اول	این	گونه	به	نظر	نرسد؛	اما	دقیقًا	بحِث	

کس،	دیالکتیِک	روشنگری	)1389(	فرهادپور،	مراد	و	مهرگان،	امید،	تهران:	 1.	آدرنو،	تئودور	و	هورکهایمر،	ما
گام	نو نشر	
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فوکو	و	این	دو	نظریه	پرداز	مشابه	است:	فوکو	بخش	زیادی	از	بحِث	خود	را	)به	طور	مثال	

که	تفاوت،	چگونه	در	 در	اراده	به	دانستن:	1393(	به	بیان	این	مسئله	اختصاص	می	دهد	

که	فی	المثل	 سیستم	سرمایه	داری	پذیرفته	می	شود.	او	در	نهایت	به	این	نتیجه	می	رسد	

یا	 همجنسگرایان	 مثل	 جنسی	 اقلیت	های	 به	رسمیت	شناختِن	 و	 حقوق	 به	 پرداختن	

تراجنسیت	ها،	فقط	به	معنای	»حساب	شدن«	صرف	نیست؛	بلکه	این	»حساب	شدن«	

به	معنای	»کنترل	شدن«	هم	هست.	به	این	معنا	که	با	به	رسمیت	شناخته	شدن،	مباحثی	

گروه.	برای	 که	پیش	از	این	نبود.	مثاًل:	جمعیت،	آموزش،	سالمت	این	 مطرح	می	شود	

»چک	کردن«	این	شاخص	ها	هم،	پای	عده	ای	متخصص	)که	فوکو	و	آدرنو	و	هورکهایمر	

به	آن	ها	خوش	بین	نیستند(	به	حریم	آن	ها	باز	می	شود.	و	وروِد	آن	ها،	برابر	با	ازبین	رفتِن	

هرگونه	تفاوتی	است.	در	واقع	آن	ها،	تفاوت	را	با	به	رسمیت	شناختن	»مصادره«	می	کنند.

که	اتفاقًا	تفاوت	در	 این	دقیقًا	مشابه	نظریۀ	آدرنو	و	هورکهایمر	است.	آن	ها	نیز	معتقدند	

کید	دارد،	»تا	حدی«	هم	پذیرفته	می	شود؛	اما	این	 سرمایه	داری	هم	»تا	حدی«	و	جای	تأ

که	قابل	کنترل	باشد.	آن	ها	البته	این	نکته	را	نیز	در	نظریۀ	خود	 »حد«	نیز	تا	بدان	جا	است	

که	 که	اصاًل	به	فکر	»مصرف		کنندگان«	هم	با	جهان	های	زبانی	محدودی	 اضافه	می	کنند	

گر	هم	خیلی	بر	تفاوِت	خود	پافشاری	 که	چندان	تفاوت	داشته	باشند.	ا دارند،	نمی	رسد	

کامل	ادغام. کنند،	نهایتًا	خودبه	خود	یا	در	سیستم	حذف	می	شوند	یا	به	طور	

گوشی	هوشمندم	را	سال	89	یا	90	خریدم.	از	اولین	سری	های	 گمانم	اولین	 هشتم.	به	
که	خیلی	زود	حوصله	ام	را	سر	ببرد.	 ِبَرند	سونی	بود.	بسیار	کوچک	بود	و	همین	باعث	شد	

گوشی	داشتم،	خیلی	زود	ورژن	جدیدی	عرضه	می	کرد.	 که	در	 اما	چرا؟	چون	هر	برنامه	ای	

گوشی	 که	این	 استفاده	از	این	ورژن	های	جدید،	به	مثابۀ	»آپدیت	کردِن«	برنامه	ها	نیز	بود	

کوچک،	توانایی	آن	را	نداشت.	

زیادی	 تغییرات	 هم	 زبانمان	 در	 هوشمند،	 گوشی	های	 این	 ورود	 می	کنم	 تصور	

به	روزکردن،	 یا	 آپدیت3	 و	 اپلیکیشن1،	ورژن2	 کرد:	 آینده	خواهد	 احیانًا	در	 و	 کرده	 ایجاد	

1. application                                                     2. version
3. update
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که	به	زباِن	ما	وارد	شده	اند	و	خوشبختانه)متأسفانه(،	خیلی	زود	 لغات	جدیدی	هستند	

کسی	حتی	یک	لحظه	در	استفاده	از	آن	ها	شک	 کرده	اند.	 هم	جای	خود	را	در	زبان	باز	

کردم.	 که	من	در	اینجا	بیان	 نمی	کند؛	البته	دایرۀ	این	لغات	خیلی	بیشتر	از	چیزی	هستند	

کرد.	همچنین،	این	وسایِل	 گ1،	اندروید2	و...	نیز	می	توان	اشاره	 به	لغات	دیگری	مانند	با

کوچک،	در	حاِل	ایجاد	تغییر	در	زباِن	نوشتاری	ما	نیز	هستند؛	برای	مثال	متأسفانه	اخیرًا	

اشتباهاِت	امالیی	عجیب	و	البته	با	عمومیت	زیادی	رایج	شده	است	و	آن	رعایت	نکردِن	

که	بسیاری،	یکی	از	عوامل	مؤثر	 کسره	میاِن	دو	لغت	است.	چیزی	 جاِی	مناسِب	»ه«	و	

که	یکی	از	الزاماِت	آن	است،	می	دانند.	بعضی	حتی	تغییراِت	 در	آن	را	تلگرام	و	»سرعت«	

این	 از	 کاظمی،	 عباس	 دکتر	 برده	اند.	 فراتر	 را	 اجتماعی	 و	شبکه	های	 اینترنت	 از	 ناشی	

کاظمی	می	نویسد:	»وقتی	نشان	 فرآیند	به	عنواِن	تلگرامی	شدِن	روابط	یاد	می	کند.	دکتر	

کارکردهای	سیاسیش	می	چربد،	در	 کارکرد	اجتماعی	نیرومندی	دارد	و	بر	 می	دهی	تلگرام	

کیِد	 واقع	چشم	قدرت	را	متوجه	نگاهی	متفاوت	می	کنی	و	در	همان	حال،	نگاه	او	را	از	تأ

کاظمی	بر	مقالۀ	 ویژه	و	تکراری	بر	موضوعاتی	خاص	برمی	گیری.«	)برگرفته	از	شرح	دکتر	

کاناِل	تلگرام	ایشان	 که	در	 تلگرامی	شدِن	روابط	روزمره3،	منتشره	در	مجلۀ	اندیشه	پویا	

هم	نوشته	شده	است(.

که	این	وسایِل	هوشمند	)تبلت	و	 عالوه	بر	این،	بعضی	از	تحقیقات	نشان	می	دهند	

موبایل(،	در	حاِل	تغییِر	بدن	ما	نیز	هستند.	این	تغییراِت	زمان	بر،	به	مرور	رخ	خواهند	داد	

که	مرکزی	 	mobile life4	گزارِش و	باید	به	آن	ها	توجه	شود؛	برای	مثال،	براساس	دومین	

که	تمرکِز	اصلی	خود	را	بر	روی	موبایل	قرار	داده،	موبایل	در	حاِل	تغییر	 تحقیقاتی	است	

که	با	آن	ها	صفحۀ	موبایل	را	باال	 بدن	های	ما	است:	مثاًل	به	مرور،	شست	های	دستمان	

پایین	می	کنیم،	پهن	تر	خواهند	شد.	یا	ستون	فقرات	خم	تر	خواهند	شد	)که	خطری	بسیار	

گذاشت	)یا	 کاربران	موبایل	است(؛	موبایل	بر	روی	چشم	ها	نیز	تأثیر	خواهند	 جدی	برای	

کرد	و	تغییراتی	از	این	دست. گشاد	تر	خواهند	 گذاشته	اند(؛	آن	ها	مردمک	چشم	ها	را	

1. bug                                                             2. android

کاظمی،	عباس	)بهمن	1394(،	تلگرامی	شدن	روابط	در	زندگی	روزمره،	اندیشۀ	پویا،	ص88-86 	.3
4. www.mobilelifecentre.org
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بیشتری	 تغییرات	 که	 بخرم	 بزرگتری	 گوشی	 توانستم	 کوچک،	 گوشی	 آن	 از	 بعد	 نهم.	
که	بتوانم	 کرد	 گوشی	4/7	اینچی	من،	این	امکان	را	ایجاد	 برای	من	به	همراه	داشت.	

کدام	به	نحوی	مرا	سرگرم	می	کردند.	از	طرفی	دیگر،	 که	هر	 کنم:	بازی 	های	مختلفی	 بازی	

گوشی	جدیدم	در	اختیارم	 که	 کتاب	بخوانم.	این	یکی	از	بزرگترین	امکاناتی	بود	 توانستم	

تمام	شود،	 برایم	 گران	 بسیار	 بود	 ممکن	 آن	ها	 نسخۀ	چاپی	 که	 کتاب	هایی	 گذاشت.	

گوشی	های	 اغلب	به	صورت	رایگان	در	اختیارم	قرار	می	گرفت.	تا	سه	چهار	سال	اول،	این	

music player	نداشتند.	نه	اینکه	نمی	توانستند	داشته	 کارکرد	 »هوشمند«شده	برایم	

گانه	ای	داشتم.	 باشند؛	بلکه	من	خودم	player	جدا

جدیدتری	 گوشی	 اینکه	 تا	 دزدیدند.	 من	 از	 را	 جدید	 گوشی	 این	 بعد،	 ماه	 چند	

کارکردهای	بسیار	بیشتری	برای	من	دارد:	 گوشی،	همان	اندازه	را	دارد،	اما	 خریدم.	این	

کارهای	روزمره	و	تخصصی	دیگر	چندان	نیازی	به	لپ	تاب	ندارم	 برای	انجام	بسیاری	از	

که	در	خانۀ	ما	به	فراموشی	سپرده	شده	است(.	 )کامپیوتر	شخصی	یا	PC	سال	ها	است	

تمام	آن	ها	را	با	موبایلم	انجام	می	دهم.

توضیِح	 به	 نیاز	 است،	 ما	 حافظۀ	 دستکاری	 حاِل	 در	 موبایل	 اینکه	 می	کنم	 تصور	

هوشمنِد	 دستگاه	های	 همین	 به	 خود	 حافظۀ	 باختِن	 حاِل	 در	 ما،	 ندارد.	 چندانی	

ما	 بر	 تمام	 تسلِط	 حاِل	 در	 که	 خودساخته	ای	 دستگاه	های	 هستیم.	 بزرگ	 نه	چندان	

کمتر	آدرس	 	google map	لطف	به	کنیم.	می	حفظ	تلفن	شمارۀ	کمتر هستند.	ما	دیگر	

لپ	تاب	 با	 آن	قدر	 به	شخصه،	 کاغذ	می	نویسیم.	 روی	 کمتر	 یادمان	می	ماند،	حتی	 به	

که	سرعِت	تایپم	از	سرعِت	نوشتنم	بیشتر	شده	و	البته	بسیار	هم	 کار	می	کنم	 و	موبایل	

گذشته	شده	ام. بدخط	تر	از	

همین	 به	 نیز	 آن	ها	 می	رسیم.	 هورکهایمر	 و	 آدرنو	 ردپای	 به	 دوباره	 دقیقًا	 این	جا	

را	 خودمان	 فقط	 است	 قرار	 ماست.	 کورکردن	 حاِل	 در	 سرمایه	داری	 اینکه	 اعتقادند:	

ببینیم	و	مشغوِل	به	خودمان	باشیم.	آن	هم	نه	مشغوِل	نیازهای	واقعی	بلکه	نیازهای	

که	نهایتًا	به	ناتوان	شدِن	هر	چه	بیشتر	ما	و	ازدست	دادِن	بسیاری	 کاذبی	 کاذب.	نیازهای	

از	توانایی	هایمان	می	انجامد.	ما	باید	همه	چیزمان	در	اختیاِر	سرمایه	داری	و	در	حیطۀ	

کنترِل	دولت	)به	معنای	قدرِت	خارج	از	ما(	قرار	داشته	باشد؛	حتی	حافظه	مان!	با	اینکه	
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انتخاب	 »خودم«	 »من،	 باشد:	 داشته	 وجود	 هم	 عاملیت«	 »توهم	 است	 ممکن	 حتی	

همه	چیز	 حال،	 این	 با	 باشم؛	 داشته	 را	 	application فالن	 یا	 موبایل	 فالن	 که	 می	کنم	

ندارد.	 معنا	 آن	 از	 خارج	 چیزی	 و	 است	 سرمایه	داری	 چارچوِب	 همین	 در	 نهایت	 در	

بالفاصله	 را	 آن	 که	 است	 قدرتمند	 آنقدر	 سرمایه	داری	 باشد،	 داشته	 معنایی	 هم	 گر	 ا

کن	تا	بتوانی	به	زندگی	خود	ادامه	دهی«. کند:	»اطاعت	 مصادره	به	مطلوب	

»یعنی	 بود:	 این	 گذاشت،	 بی	جواب	 من	 برای	 نظری	 دستگاه	 این	 که	 سؤالی	

خودش	 ضد	 می	تواند	 به	راحتی	 نظریه	 این	 خودم،	 نظر	 به	 نیست؟«	 فراری	 راه	 هیچ	

که	داعیۀ	آزادی	دارد،	اواًل	هیچ	راه	حلی	برای	خروِج	از	این	وضع	 کند:	»نظریه	ای	 عمل	

»بازی	 	label با	 به	راحتی	 هم	 را	 تفاوت	 برای	 تالشی	 نوع	 هر	 ثانی،	 در	 نمی	دهد؛	 ارائه	

سرمایه	داری«	برای	»القای«	تفاوت	سرکوب	می	کند.	در	واقع	این	نظریه	نیز	از	منظری	

دیگر	سرکوب	گر	به	نظر	می	رسد.

کمی	خارج	از	دوقطبی	»سیاه	سفیِد«	این	دو	نظریه	پرداز	به	جهان	 گر	 که	ا در	حالی	

که	 که	به	نظر	این	دو	یکدست	می	رسد،	نباشد؛	البته	 کنیم،	شاید	واقعًا	آن	قدر	هم	 نگاه	

نمی	توان	وجود	نیروهای	یکسان	ساز	را	نیز	منکر	شد.

منابع:
آدرنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس، دیالکتیِک روشنگری )1389( فرهادپور، مراد و مهرگان، امید، . 1

هتران: نرش گام نو.
کاظمی، عباس، امر روزمره در جامعۀ پساانقالبی، )1394( هتران: نرش فرهنگ جاوید.. 2
کاظمی، عباس )هبمن 1394(، تلگرامی شدن روابط در زندگی روزمره، اندیشۀ پویا، ص88-86. 3

4. www.mobilelifecentre.org

فوکو، میشل، اراده به دانستن )1393( رسخوش، نیکو و جهاندیده، افشنی، هتران: نرش نی.. 5



گاهی زیست دانشجویی تحول در الگوهای زمان آ
سعید صفارحیدری1

سال	ها	است	که	گفتمان	علوم	اجتماعی،	دل	مشغوِل	مفاهیم	جدیدی	است	که	متفکران	

گون	این	شاخۀ	علمی	مطرح	نموده	اند.	مفهوم	زمان	 گونا برجستۀ	معاصر	در	حوزه	های	

گفتمان	جامعه	شناسی	غنای	 که	طی	دهه	های	اخیر	در	 و	فضا،	از	جمله	مفاهیمی	اند	

هاروی،	 دیوید	 گیدنز،	 آنتونی	 جیمسون،	 فردریک	 یافته	اند.	 بسیاری	 عملی	 و	 نظری	

ژیل	دولوز	و	بسیاری	از	اندیشمندان	ممتاز	دیگر،	در	رابطه	با	اهمیت	دگرگونی	الگوهای	

کادمیک	علوم	اجتماعی	ایران	،	 گفته	اند.	در	مباحث	آ زمان	مکانی	جهان	معاصر	سخن	

کمابیش	به	مفهوم	فضا	و	عواقب	نظری	و	عملی	آن	شده	است؛	اما	تعجب	آور	 توجهی	

کادمیک	درنظر	گرفته	نشده	 است	که	جایی	برای	جامعه	شناسی	زمان	هنوز	در	فضاهای	آ

که	 کمتر	فرد	متخصصی	دل	مشغول	چنین	پرسش	های	مهم	نظری	است	 است	و	حتی	

گرچه	زمان	یکی	از	مسائل	ماندگار	تاریخ	اندیشه	است	 گردش	اند.	ا حول	محور	زمان	در	

کرد،	 و	بدین	ترتیب	می	توان	ریشه	هایش	را	در	افکار	و	اندیشۀ	فالسفۀ	یونان	جست	وجو	

که	مدرنیته	با	خود	به	همراه	آورد	و	از	بنیان	 گونی	شگرفی	قرارگرفته	ایم	 اما	ما	در	برابر	واژ

منجر	به	انقالبی	در	فهم	سوژۀ	مدرن	در	رابطه	با	موقعیت	خویش	در	جهان	شد.	نسبت	

زمان	مکان	جنبه	ای	مهم	از	همین	انقالب	شگرف	بود.

کانت	به	بعد،	شاهد	صورت	بندی	های	جدیدی	از	مفهوم	 در	همین	راستا	از	امانویل	

Saeedsaffar@ut.ac.ir تهران	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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و	 انسانی	 گون	علوم	 گونا از	وی	در	حوزه	های	 از	حیث	فلسفی	آن	هستیم	و	پس	 زمان	

اجتماعی	این	صورت	بندی	نوین	از	مفهوم	مکان	و	زمان	توسعه	یافته	است.	این	مقاله	

که	مغفول	مانده	است،	پی	بگیرد.	اول،	 که	این	مسیله	را	از	دو	جنبه	 به	دنبال	این	است	

به	عنوان	جامعه	شناسی	زمان	در	فضای	علوم	 از	حوزه	ای	 اینکه	چرا	و	چگونه	می	توان	

کاربست	مفاهیم	شناخته	شده	در	 گفت.	دوم	و	مهم	تر	اینکه	با	 اجتماعی	ایران	سخن	

دانشجویی،	 زیست	 دهیم	 نشان	 که	 کرد	 خواهیم	 تالش	 زمان،	 جامعه	شناسی	 حوزۀ	

که	در	زیست	جهان	دانشجویی	رخ	داده	است،	 به	دلیل	دگرگونی	های	عمیق	و	معناداری	

با	چه	مکانیسم	هایی	متحول	شده	است	و	عواقب	آن	را	چگونه	می	توان	ترسیم	نمود.	

که	همزمان	با	دگرگونی	 کرد	تا	نشان	دهیم	 با	رویکردی	پدیدارشناختی	تالش	خواهیم	

به	شدیدترین	شکل،	شاهد	 اخیر	 که	طی	دهه	های	 زیست	جهان	دانشجویی	 ژرف	در	

گاهی	سوژۀ	دانشگاهی	چگونه	متحول	 گفتمان	دانشگاهی	بوده	ایم،	زمان	آ بروز	آن	در	

قرارگرفته	 جدید	 موقعیتی	 در	 تفاصیل،	 بااین	 دانشگاهی،	 نوین	 سوژۀ	 است.	 شده	

این	 کاوی	 وا و	 داشته	 بسیاری	 اجتماعی	 عواقب	 و	 بازخوردها	 مسیله	 این	 که	 است	

که	 بازخوردهای	اجتماعی	به	دوش	جامعه	شناسان	است.	نیت	این	مقاله	این	است	

که	در	رابطه	و	در	خصوص	 دگرگونی	زیست	جهان	دانشجویی	را	در	پرتوی	انقالب	هایی	را	

گرفته	است،	نشان	دهد. گاهی	سوژۀ	دانشگاهی	صورت	 زمان	آ



کنکاشی پیرامون سبک زندگی )سنخ شناسی سبک زندگی دانشجویی(
فاطمه نامیان1، طاها عشایری 2، فاطمه قربانی قمصری3

که	در	دنیای	معاصر	نقش	 سبک	زندگی	از	مفاهیم	مهم	جامعه	شناسی	به	شمار	می	رود	

مجموعه	ای	 است:	 ارائه		شده	 متعددی	 تعارف	 زندگی	 از	سبک	 می	کند.	 ایفا	 را	 مهمی	

افراد،	 مشهود	 و	 مشترک	 رفتارهای	 و	 عقاید	 و	 عالیق	 ارزش	ها	 نگرش	ها،	 از	 یکپارچه	

که	 اجتماعی	 تعامالت	 در	 افراد	 اجتماعی	 هویت	 تشکیل	دهندۀ	 نمادهای	 مجموعۀ	

احساس	تعلق	به	جامعه	را	در	بین	افراد	ایجاد	می	کند؛	الگوی	متمایز	رفتارهای	فردی	

کاالی	مادی	و	نمادین	 گروه	و	یا	الگوی	مصرف	استفاده	از	 و	اجتماعی	مشخص	کنندۀ	

ویژگی	های	 زندگی	 سبک	 مفهوم	 طورکلی	 به	 اجتماعی.	 طبقات	 و	 گروه	ها	 به	 مربوط	

گروه	های	 مشترک	 عالیق	 منعکس	کنندۀ	 که	 است	 متمایزی	 عملکردهای	 و	 رفتاری	

گروه	ها	 گروه	فراهم	می	آورد	و	آن	را	از	سایر	 که	هویت	های	ویژه	ای	را	برای	 متفاوت	است	

جدا	می	سازد.	لذا	با	توجه	به	تنوع	سبک	زندگی	دانشجویی،	پژوهش	حاضر	قصد	دارد	به	

گونه	های	 سنخ	شناسی	سبک	زندگی	دانشجویی	بپردازد	و	با	شناسایی	عوامل	اثرگذار	بر	

کنترل	و	مدیریت	سازندۀ	آن	پرداخت.	در	پژوهش	حاضر	برای	 سبک	زندگی	بتوان	به	

شده	 استفاده		 اسنادی		کتابخانه	ای	 روش	 از	 دانشجویی	 زندگی	 سبک	 انواع	 شناخت	

کاشان،	نویسندۀ	مسئول، کارشناسی	علوم	اجتماعی	)پژوهشگری(،	دانشگاه	 1.	دانشجوی	
Namianfatemeh@gmail.com

T.ashayeri@gmail.com	،کاشان 2.	دکتری	علوم	اجتماعی،	مدرس	دانشگاه	
F.gh.gh@yahoo.com	،کاشان کارشناسی	علوم	اجتماعی)پژوهشگری(،	دانشگاه	 	.3
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کتابخانه	ای	 است.	روش	اسنادی		کتابخانه	ای،	از	آغاز	تا	انتها	متکی	بر	یافته	های	تحقیق	

که	 منتشر	شده	در	باب	موضوع	پژوهش	است	و	با	استفاده	از	ابزار	جمع	آوری	اطالعات	

	المعارف	ها،	هفته	نامه	ها،	مصاحبه	های	 کتاب،	دایرهݑ شامل	همۀ	اسناد	چاپی	همانند	

کتاب	های	همایش	های	علمی،	متون	چاپی	نمایه	شده	در	 چاپ	شده،	پژوهش	نامه	ها،	

بانک	های	اطالعاتی	و	اینترنت	است،	سعی	در	پاسخ	به	سؤال	پژوهش	دارد.	دانشجویان	

که	دارای	آداب	خاص	تکلم	و	شیوه	گذران	اوقات	فراغت	 گروهی	 به		حکم	تعلق	به	یک	نوع	

گروه	هستند،	مجموعۀ	این	عوامل	بیان	کننده	سبک	 و	رفتارها	و	اعمال	مخصوص	آن	

دانشجو	 که	صرف	 نکته	 این	 بیان	 است.	 گروه	ها	 سایر	 به	 نسبت	 آن	ها	 متمایز	 زندگی	

بودن،	داشتن	سبک	زندگی	یکسانی	را	برای	همۀ	دانشجویان	فراهم	می	آورد،	موجب	

ادامه،	 در	 پژوهش	 این	 است.	 دانشجویی	 زندگی	 سبک	 مسئلۀ	 تحلیل	 به	خطارفتن	

گونه	های	آن	را	شناسایی	و	بررسی	 کاوی	قرار	داده	و	 سبک	زندگی	دانشجویی	را	مورد	وا

از	 مختلفی	 گونه	های	 که	 می	دهد	 نشان	 پژوهش	 از	 حاصل	 یافته	های	 نمود.	 خواهد	

از	جمله	می	توان	سبک	زندگی	مدرن،	سبک	 که	 رایج	است	 سبک	زندگی	دانشجویی	

کرد. زندگی	سنتی	و	دینی	مذهبی،	سبک	زندگی	مصرف	گرا	و	لذت	محور	اشاره	

کلیدی:	سبک	زندگی	دانشجویی،	زندگی	خوابگاهی،	سرمایۀ	فرهنگی،	ذائقه	 گان  واژ

اجتماعی



کالس درس





کالسیک خوانی در علوم اجتماعی
شهاب الدین شهسوارزاده1

که	به	نظر	رنگ	 کرد؛	 از	میانۀ	دهۀ	80	پدیده	ای	در	فضای	علوم	اجتماعی	رشد	و	نمو	پیدا	

گذشته	)مثل:	 کالسیک	بیش	از	 و	بویی	نو	داشت.	خوانش	مستقیم	متن	های	متفکران	

کانت(. دورکیم،	مارکس،	هگل	و	

که	خوانش	متن	های	اصلی	از	دیرباز	وجود	داشته	و	متفکرین	و	مترجمین	 	با	آن	

از	 متفاوت	 پدیده	 این	 نظر	 به	 ولی	 داشته	اند	 نظر	 اصلی	 متون	 برگرداندن	 به	 ایرانی	

و	 کمی	 گسترش	 پدیده	 این	 دالیل	 مهمترین	 از	 یکی	 قطعًا	 است.	 پیشین	 روند	های	

کیفی	ترجمه	ها	در	سال	های	منتهی	به	دهه	80	بوده	است.	ولی	شاید	وجه	تمایز	این	

کالسیک	خوانی	ها	حاشیه	بودن	سرحلقه	ها	در	جریان	اصلی	جامعه	شناسی	و	 سری	از	

بر	این	حلقه	ها	و	نقدهای	ضمنی	به	جریان	اصلی	بود.	به	نظر	می	رسد	 کم	 فضای	حا

از	متفکران	و	دانش	آموختگان	علوم	 نهادن	جمع	جدیدی	 به	میدان	 پا	 با	 این	پدیده	

اجتماعی	قرین	است.	

و	 می	شد	 برگزار	 متفاوت	 دانشگاه	های	 در	 و	 منظم	 نسبت	 به	 که	 حلقه	ها	 این	 در	

مهدی	 حیدری،	 آرش	 )همچون	 اجتماعی	 علوم	 جوان	تر	 دانش	آموختگان	 می	شود؛	

کسی	همچون	محمد	علی	مرادی	به	خواندن	متون	 اعتمادی	فرد،	یاشار	دارالشفا(	یا	

کالسیک	می	پرداختند.

گرایش	مطالعات	جوانان	دانشگاه	تهران کارشناسی	ارشد	علوم	اجتماعی	 1.	دانشجوی	
S.shahsavarzade@outlook.com
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عالمه	 دانشگاه		 در	 جامعه	شناسی	 دکتری	 مقطع	 دانش	آموختۀ	 حیدری	 آرش	

مشغول	 تدریس	 به	 عالمه	 و	 فرهنگ	 و	 علم	 دانشگاه	 در	 تازگی	 به	 و	 است	 طباطبایی	

است.	یاشار	دارالشفا	دانش	آموختۀ	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	تهران	است.	مهدی	

اعتمادی	فرد	دکتری	خود	را	در	دانشگاه	تهران	اخذ	کرده	و	پس	از	آن	در	همین	دانشگاه	به	

که	از	نظر	سیاسی	 عنوان	هیات	علمی	و	رئیس	دانشکده	منصوب	شد.	اعتمادی	فرد	با	آن	

حاشیه	نیست	ولی	باید	او	را	در	میدان	جامعه	شناسی	حاشیه	دانستد.	اقدامات	او	در	

گروه	جامعه	شناسی	 قامت	معاون	آموزشی	و	رئیس	دانشکده	نیز	با	اصالحاتی	در	مدیریت	

که	از	نظر	سن	و	تحصیالت	 همراه	بود	که	مؤید	همین	نکته	است.	محمدعلی	مرادی	با	آن	

کادمیک	متفاوت	از	این	جمع	است	ولی	حاشیه	بودن	او	در	علوم	اجتماعی	و	متشکل	 آ

می	دهد.	 قرار	 زمره	 این	 در	 نیز	 را	 او	 اجتماعی	 علوم	 دانشجویان	 از	 او	 حلقه	های	 شدن	

که	به	جمع	خوانی	فلسفه،	به	طور	 محمد	علی	مرادی	دانش	آموخته	فلسفه	از	آلمان	بود	

گمارد.	 کانت	همت	 اخص	

انتقادی	دربارۀ	جریان	اصلی	جامعه	شناسی	و	 نگاه	 انتقال	 این	حلقه		ها	سعی	در	 	

برنامه	آموزش	آن	به	مخاطبین	داشت.	منظور	از	جریان	اصلی	جامعه	شناسی،		بیش	از	

که	معطوف	به	پارادایم	مشخصی	در	جامعه	شناسی	باشد	داللت	به	استادان	و	برنامۀ	 آن	

درسی	دانشکده		های	علوم	اجتماعی	دارد.

که	 کانت	و	هگل	 کالسیک	همچون	دورکیم،	مارکس،	 این	نقدها	با	ارجاع	به	متون	

به	چالش	 و	 مقایسه	 در	 پیوند	خورده	اند؛	سعی	 تاسیس	جامعه	شناسی	 با	 گونه	ای	 به	

کنش	های	بازیگران	اصلی	این	دانشکده	ها	داشت.	پژوهش	ها،	مدل	تدریس،	 کشیدن	

مصداق	 می	توان	 را	 اجتماعی	 علوم	 دانشکده	های	 رسمی	 استادان	 و...	 مصاحبه	ها	

مطرح	 جلسات	 در	 حاشیه	ایی	 صورت	 به	 نقدها	 این	 دانست.	 نقد	 مورد	 کنش	های	

که	بجز	موارد	اندکی	نقدها	مکتوب	نشده	و	از	دقت	مرسوم	در	فضای	 می	شد.	و	با	آن	

علمی	به	دور	است	ولی	در	ذهن	دانشجویان	حاضر	در	حلقه	ها	اثر	جدی	می	گذاشت.

فهم	جریان	اصلی	جامعه	شناسی	و	سویه	انتقاد	این	حلقه	ها	از	خالل	همدیگر	ممکن	

که	 کالسیک	خوانی	از	شیوۀ	فهم	نظریه	ها	و	آموزش	آن	 می	شود.	اولین	نقد	در	حلقه	های	

کالسیک	به	صورت	مستقیم	همراه	است؛	حاصل	می	شود.	در	برنامۀ	 با	خواندن	متون	
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کرد.	 درسی	دانشکده	های	علوم	اجتماعی	واحدها	را	می	توان	به	سه	عنوان	از	هم	جدا	

که	بعضًا	به	جامعه	شناسی	آمریکایی	 نظریه،	روش،	حوزه.	در	این	مدل	از	تفکیک	دروس	

ارجاع	داده	می	شود	با	تفکیک	این	سه:	نظریه،	روش،	حوزه	های	مطالعاتی	عماًل	برخورد	

دانشجویان	 ذهن	 در	 که	 امری	 می	شود.	 بالموضوع	 اجتماعی	 پدیده	های	 با	 بالواسطه	

جذب	 رشته	 این	 به	 اجتماعی	 تغییر	 سودای	 دلیل	 به	 مواردی	 در	 که	 جامعه	شناسی	

کسیس	را	در	مورد	وقایع	اجتماعی	سلب	می	کند.	در	ضمن	 شده	اند	امکان	تحلیل	و	پرا

کالسیک	نظریه،	 که	در	متون	 کالسیک	این	تفکیک	رنگ	می	بازد.	چرا	 خوانش	متفکرین	

کنار	 کسیس	نیز	ممکن	می	شود.	در	 روش	و	حوزه	به	هم	آمیخته	است	و	امکان	تحلیل	و	پرا

آن	نقد	به	فضای	اجتماعی	موجود	و	فلسفۀ	عملی	آن	متفکر	نیز	مورد	بحث	قرار	می	گیرد.

نقد	دوم	را	می	توان	به	مدل	ارزشیابی	دانشجویان	در	این	حلقه	ها	و	تفاوت	آن	با	

کنکور	مرتبط	دانستند.	در	حالت	رسمی	نمره	دهی	مبتنی	بر	 حالت	رسمی	نمره	دهی	و	

که	ارتقایی	 کادمیک	است.	در	این	حلقه	ها	با	آن	 امتحان	و	برای	ترقی	در	جایگاه	رسمی	آ

کار	نیست	ولی	ارائه	تفسیرهای	مرتبط	با	آثار	مبنای	ارزشگذاری	دانشجویان	است.	 در	

نوید	دهنده	تشخص	است	)در	 برای	دانشجویان	در	فضای	غیررسمی	 که	 ارزشگذاری	

که	به	طور	مرتب	در	کالس	ارائه	می	شود	 کارنوشت	هایی	 مورد	حلقۀ	اعتمادی	فرد	نیز	ارائۀ	

مبنای	اصلی	نمره	دهی	است	و	با	سازوکار	امتحان	محوری	مرسوم	فاصله	دارد(.

می	دهد.	 قرار	 را	هدف	 اجتماعی	 عرصۀ	 در	 اصلی	 جریان	 کنش	های	 نیز	 نقد	سوم	

و	عمومی	در	قامت	 نهادهای	دولتی	 برای	 پروژه	 انجام	 با	 جریان	اصلی	جامعه	شناسی	

پیامدهای	 دادن	 تذکر	 با	 حالت	 بهترین	 در	 عبارتی	 به	 می	شود؛	 ظاهر	 پرنس	 مشاور	

کنش	اجتماعی	انجام	می	دهند؛	 اجتماعی	طرح	های	اقتصادی	و	سیاسی	به	حکمرانان	

که	برای	دانشجویان	 و	در	حالت	بد	نیز	توجیه	گران	برنامه	های	حکمرانان	اند.	مسئله	ای	

مشتاق	تغییر،	قابل	پذیرش	نیست.	نقد	محوری	این	حلقه	ها	در	ذهن	مخاطب	)و	نه	

الزامًا	ذهن	سر	حلقه	ها(	نیز	همین	جنبه	از	بازنمایی	جریان	اصلی	را	هدف	قرار	می	دهد.	

در	اینجا	جامعه	شناسی	باید	در	عرصۀ	پرکسیس	به	ارائۀ	راهحل	اجتماعی	از	پایین،	برای	

اصالح	امور	مشغول	باشد.	

کالسیک	و	حاشیه	بودن	سر	حلقه	ها	در	میدان	علوم	اجتماعی	 بجز	خواندن	متون	
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این	 برگزاری	 زمان	 و	 مکان	 می	کرد.	 شبیه	 هم	 به	 را	 حلقه	ها	 این	 نیز	 دیگری	 مسائل	

جلسات	نیز	رنگ	و	بوی	حاشیه	ای	آن	را	تقویت	می	کرد.	در	موارد	متعدد	این	حلقه	ها	

برگزاری	 مکان	 و	 می	شد.	 برگزار	 دانشگاه	 عادی	 روند	 از	 خارج	 ساعات	 و	 روزها	 در	

کثر	موارد	 کالس	های	درس	نبود.	متولیان	این	جلسات	هم	در	ا جلسات	نیز	از	جنس	

آنها	را	هم	در	زمره	منتقدان	جریان	 که	می	توان	 انجمن	های	علمی	دانشجویی	بودند	

اصلی	جامعه	شناسی	دانست.

که	در	این	حلقه	ها	شرکت	می	کردند	تاثیر	به	سزایی	در	 به	نظر	می	رسد	دانشجویانی	

که	اغلب	نسبت	به	تاثیر	اجتماعی	 روند	و	جهت	گیری	این	حلقه		ها	داشتند.	دانشجویان	

جریان	اصلی	جامعه	شناسی	دلسرد	شده	بودند؛	سعی	در	پیدا	کردن	رگه	انتقادی	و	رهایی	

بخش	در	جامعه	شناسی	داشتند.	این	دانشجویان	بعضی	اوقات	از	این	رگه	انتقادی	با	

به	 را	 اجتماعی	 علوم	 اصلی	 که	جریان	 ذاتی	 یاد	می	کردند.	 عنوان	ذات	جامعه	شناسی	

کنش	جمعی	و	معنا	بخشی	 چالش	می	کشید	و	از	رهایی	بخشی	جامعه	شناسی	در	عرصۀ	

کالسیک	و	 در	دنیای	فردی	حکایت	می	کند.	به	عبارتی	دیگر	این	ذات	از	دل	نظریه	های	

ایده	های	سر	حلقه	ها	زاده	نمی	شود	بلکه	از	نیاز	مخاطبین	برای	یافتن	عنصری	رهایی	

بخش	در	جامعه	شناسی	ایجاد	می	شود.	سر	حلقه	ها	نیز	با	توجه	به	جایگاه	خود	از	ادعا	

از	متون	و	 آنان	 ارائۀ	 باز	می	زدند؛	ولی	شیوۀ	 در	مورد	وجود	ذات	در	جامعه	شناسی	سر	

کمتر	در	دامن	علوم	انسانی	 	
ً
کثرا که	ا ارجاع	به	ریشه	های	جامعه	شناسی	در	مخاطبین	

که	جامعه	شناسی	دارای	ذات	مرکزی	و	عنصر	 پرورش	یافته	اند؛	این	ایده	را	تقویت	می	کند	

کمتر	توسط	سر	حلقه	ها	به	 که	 رهایی	بخشی	در	ساحت	جمعی	و	فردی	است.	ایده	ای	

صورت	شفاف	و	بی	پرده	انکار	و	نقد	می	شد.	این	جست	وجوی	ذات	را	می	توان	مهم	ترین	

تاثیر	دانشجویان	در	این	حلقه	ها	دانست.

ک	در	نفرات	یا	ایده	های	سیاسی	 که	این	حلقه	ها	واجد	سازمان	دهی	و	اشترا با	آن	

کنش	های	موجود	در	این	حلقه		ها	و	شوق	شور	دانشجویانی	 نبود	ولی	مجموعه	روابط	و	

که	خارج	از	ساعت	های	معمول	و	با	پایداری	در	جهت	برگزاری	این	حلقه	ها	می	کوشیدند؛	

که	نسل	جدیدی	از	دانش	آموختگان	و	عالقه	مندان	 این	ایده	را	به	ذهن	متبادر	می	کند	

کالسیک	خوانی،	در	حال	تولد	است.	 به	علوم	اجتماعی	در	این	مدل	از	حلقه		های	



مطالعه ادراک دانشجویان از وضعیت اخالق علمی در دانشگاه
)با تاکید بر تجربه زیسته از تحقیر اجتماعی در روابط استاد-شاگردی(

مهشید شهیدی1

از	 که	موفقیت	سازمان	ها	را	متأثر	 امروزه	موضوع	اخالق	تا	حدی	اهمیت	یافته	است	

از	حوزه	های	 یکی	 به	 اخالق	حرف	های،	 مسألۀ	 لذا	 و	 می	دانند	 آن	 اخالق	حرف	های	

به	 اخالق،	 روزافزون	 اهمیت	 دلیل	 به	 مهم	 این	 است.	 شده	 تبدیل	 مطالعاتی	 مهم	

نیز	 انسانی	جوامع	 و	 توسعه	ای	 برنامه	ریزی	مسائل	 و	 کارآمد	در	مدیریت	 ابزار	 عنوان	

مدنظر	است.	در	این	بین	دانشگاه	ها	به	عنوان	منبع	اصلی	آموزش	و	پرورش	نیروهای	

به	 اجتماعی	 دیگر	 در	سطوح	 اثرگذار	 عرصه	ای	 عنوان	 به	 حرفه	ها	 همۀ	 در	 متخصص	

اخالق	 ترویج	 در	 دانشگاه	 راهبردی	 نقش	 به	 توجه	 اساس	 این	 بر	 می	آیند.	 حساب	

نشان	 بیشتر	 را	 دانشگاه	 سازمان	 بودن	 اخالقی	 ضرورت	 سازمان	ها،	 و	 مشاغل	 در	

که	فهم	 می	دهد.	بر	این	اساس	پژوهش	حاضر	در	وهلۀ	نخست	به	دنبال	این	است	

پژوهش	 است.	 چگونه	 دانشگاهی	 حیات	 در	 اخالق	 به	 نسبت	 دانشجویان	 درک	 و	

گرفته	است.	یافته	های	 کیفی	و	با	اتکا	به	رویکرد	پدیدارشناسی	صورت	 حاضر	با	روش	

دانشجویان	 از	 نفر	 	45 با	 یافته	 ساخت	 نیمه	 مصاحبه	های	 طریق	 از	 پژوهش	 این	

دانشگاه	های	تهران،	شریف	و	بهشتی	به	دست	آمده	است.	نتایج	این	تحقیق	نشان	

3	سطح	 در	 را	 دانشگاهی	 نظام	 با	 رابطه	 در	 تحقیر	 از	 تجربه	 دانشجویان	 که	 می	دهد	

 Mahshidshahidi@yahoo.com	تهران	دانشگاه	اجتماعی	علوم	پژوهشگری	ارشد	کارشناسی 	.1
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کرده	اند:	تحقیر	در	قالب	عملکرد،	تحقیر	در	قالب	ساختاری	و	تحقیر	 کلی	معنی	دهی	

در	قالب	رفتاری-	ارتباطی1.

کلیدی:	تجربۀ	زیسته،	تحقیراجتماعی،	اخالق	علمی،	نظام	آموزشی گان  واژ

استادی	 اخالق	 وضعیت	 بر	 »مطالعه	ای	 عنوان	 با	 پژوهشی	 طرح	 از	 مقاله	 این	 در	 شده	 ذکر	 داده	های	 	.1
گردی«	اجرا	شده	در	 در	ایران	با	تمرکز	بر	تجربه	زیسته	دانشجویان	از	تحقیر	اجتماعی	در	روابط	استاد-شا

پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	استخراج	شده	است.



گفت و گو؛ فقر و امتناع- مورد خاص کالس درس
رضا صابری1

کلی،	آموزش	و	پرورش	سوژه	ی	اجتماعی	انسان؛	و	 کالس	درس	را	به	صورت	 گر	هدف	 ا

تالش	برای	ارضای	نیازها	و	تسهیل	روابط	اش	با	خود،	دیگری	و	جهان	خارج	بدانیم،	

گفت	وگو،	آن	چیزی	است	که	رهیافت	کالس	درس	خواهد	بود؛	تا	انسان	بتواند	با	شناختی	

گامی	به	پیش	بردارد. گاهانه	 که	آ بین	ذهنی،	شانس	این	را	داشته	باشد	

گر	میزان	ناچیزی	از	آن	 کالس	درس	امروز	سخت	و	از	معنا	افتاده	است	و	ا گفت	وگو	در	

کالس	درس	تعبیر	و	تفسیر	می	شود.	 وجود	داشته	باشد	هم،	از	نظر	نگارنده	دور	از	هدف	

محسوب	 درس	 کالس	 روابط	 پیچیدگی	های	 حل	 پی	 در	 تالشی	 و	 غیرواقعی	است	

نمی	شود.	اما	چه	عواملی،	این	فقر	یا	امتناع	را	به	وجود	آورده	و	در	بازتولید	آن	می	کوشد؟	

کنم. کلیات	به	طور	خالصه	تشریح	شان	 قدم	به	قدم	سعی	می	کنم	در	جزئیات	و	

گفت	وگو	به	صورت	تاریخی	در	جامعه	ی	ما	و	به	خصوص	در	نهادهای	اجتماعی،	

تجربه	ای	سطحی	و	خام	دارد	و	فقیر	است.	نهادها	در	تاریخ	اجتماعی	ایران،	استبدادی	

یا	فردمحور	بوده	اند	و	در	تصمیم	گیری	ها،	شناخت،	طرح	و	بررسی	مسائل	و	نتیجه	گیری،	

آن	 کالس	درس	 نظام	 و	 نهاد	دانشگاه	 بوده	است.	 از	دیالوگ	 گیرتر	 فرا بسیار	 مونولوگ	

هم	جدای	از	این	جریان	نبوده	و	به	اندازه	ی	خود،	تاثیر	پذیرفته	از	همین	تاریخ	است.	

گفت	وگو	را	با	وجود	 کم	بر	نهادها،	فقر	 به	صورت	برهم	کنشی	هم	زمان،	هم	استبداد	حا

Rezasaberi2553@gmail.com	بهشتی	شهید	دانشگاه	اجتماعی	علوم	پژوهشگری	کارشناسی	دانشجوی	1.
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گسترش	می	داد؛	و	هم	 کوچک	از	جامعه	 عالقه	به	دیالوگ	و	ابراز	وجود	بخشی	هرچند	

گفت	وگو	را	بسیار	پایین	نگه	داشته	بود	و	با	نوعی	 استبداد	نهادینه	شده	در	مردم،	امکان	

گفت	وگو	روبه	رو	هستیم. امتناع	از	

نهادینگی	روحیه	ی	استبدادی	در	اساتیدی	که	به	دانسته	ها	و	تجربیات	هرچندساله	ی	

و	 سفت	 اعتمادی	 اهداف	اش	 و	 کالس	 پیش	برد	 و	 شناخت	 ابزار	 تنها	 عنوان	 به	 خود	

و	»آموزش«	 از	مفاهیمی	چون	»سخت	گیری«	 برداشتی	دیکتاتورگونه	 به	 و	 سخت	دارند	

کالس	درس	را	سخت	و	ناممکن	می	کند.	 گفت	وگو	در	 که	 رسیده	اند،	از	جمله	عواملی	است	

که	مدرس	و	استاد	را	همچون	تنها	مرجع	و	 استبدادپذیری	نهادینه	شده	در	دانشجویانی	

منبع	دسترسی	به	شناخت	می	بینند	هم،	پذیرش	هرآنچه	در	کالس	درس	مطرح	می	شود	

گفت	وگو	دامن	می	زند. را	قطعی	و	الیتغیر	می	داند	و	این	گونه	به	فقر	یا	امتناع	در	مسئله	ی	

کالس	درس	مطرح	شود	هم	از	دیگر	دالیل	 که	باید	در	 محتوای	دستوری	مطالبی	

جدی	این	فقر	است.	برقراری	رابطه	با	چنین	محتوایی	چه	در	میان	اساتید	و	چه	میان	

گفت	وگو	است؛	یا	سیستم	 گذشتن	از	مطالب،	بدون	 دانشجویان،	سخت؛	و	ترجیح	بر	

طرح	 و	 گفت	وگو	 اجازه	ی	 آن،	 فرادانشگاهی	 و	 کالسی	 فرا ارزش	گذاری	 و	 محتوا	 صلب	

پرسش	و	پاسخ	و	خالقیت	متفکرانه	را	از	دانشجو	و	استاد	می	گیرد.	در	این	مورد	استاد	و	

گونه	ای	از	ازخودبیگانگی	روبه	رو	می	شود.	آنچه	آموزش	می	دهد	یا	می	بیند	را	 دانشجو	با	

گفت	وگو	را	بیشتر	از	راه	و	رهیافت،	بی	راهه	می	داند. غریب؛	و	

عامل	دیگر،	از	انگیزه	های	دانشجو	نشئت	می	گیرد.	وقتی	مسئله	ی	چرایی	حضور	در	

دانشگاه	و		کالس	هنوز	برای	دانشجویی	حل	نشده	است	چگونه	می	توان	انتظار	داشت	

ما	هنوز	 واقع	 قرار	دارند؟	در	 بعدی	 اولویت	های	 که	در	 کند	 گفت	وگو	 درباره	ی	مسائلی	

دانشجوها،	 داریم	 انتظار	 و	 نکرده	ایم	 را	حل	 درس	 کالس	 و	 دانشگاه	 پیشامسئله	های	

گامی	پیش	از	فقر،	 که	در	 کالس	درس،	فعال	باشند.	موردی	 در	طرح	و	بررسی	مسائل	

کالس	شده	است. گفت	وگو	در	 موجب	امتناع	از	

نقطه	ی	دیگر	و	البته	مهم	در	ایجاد	و	توسعه	و	بازتولید	این	فقر،	بی	سوادی	و	ناتوانی	

نهادینه	و	وسیع	در	میان	اساتید	و	دانشجویان	درباره	ی	مسائل	و	محتوای	درسی	است.	

ما	در	غالب	موارد	توان	و	سواد	بحث	و	گفت	وگو	درباره	ی	محتواهای	مهمی	که	ارائه	می	شود	
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گونه	های	مختلف	و	جبر	 را	نداریم	و	سعی	می	کنیم	بدون	بررسی	از	آن	بگذریم.	رانت	ها	به	

کدام	به	سهمی	ما	را	به	صندلی	های	دانشگاه	رسانده	اند.	ادعای	 زندگی	در	مدرنیته،	هر	

کالس	های	 از	دانشجویان	و	اساتید	به	 که	بگوییم	حلقه	ی	وصل	بخشی	 گزافی	نیست	

که	ناچاری	است. درس	علوم	انسانی	نه	رغبت	و	هدفی	مشخص	و	معین،	

برای	 عبارات،	 و	 کلمات	 ماشین	حفظ	 مانند	 اوج	هدف	مندی	 در	 دانشجویان	 ما	

رسیدن	به	نمره	ی	عالی	و	معدل	باال	تالش	می	کنیم؛	و	اساتیدی	در	این	سطح،	به	فکر	

کالس	و	روزهای	تقویم	هستند	تا	موعد	حقوق	و	مزایا	برسد. گذشت	زمان	

متفاوت	 ابتدایی	 آموزش	 است.	 فقر	 این	 برای	 دیگر	 عاملی	 تبعیض،	 و	 جنسیت	

کید	بر	 که	تا دختران	و	پسران	در	بستر	جامعه	و	مدارس،	فشارهای	اجتماعی	مختلف	

کلیشه	های	جنسیتی	 نقش	های	متفاوت	غالبا	سنتی	دو	جنس	دارد،	و	نهادینگی	بعضی	

به	 دختران	 میان	 در	 را	 امتناع	 و	 فقر	 دیگر،	 علومی	 و	 اقتصاد	 سیاست،	 تفکر،	 درباره	ی	

کرده	است. گسترده	تر	از	پسران	 طرزی	ملموس	

مسئله	ی	فقر	یا	امتناع	طبیعتا	کالن	تر	از	بحث	کالس	درس	است	و	باید	برای	حل	اش	

نظام	 همین	سطح	 در	 اما	 باشیم.	 داشته	 آن	 به	 دانشگاه	 و	 کالس	 از	 فراتر	 نگاهی	 هم	

کرد؟ دانشگاهی	چه	می	توان	و	چه	باید	

ما	نیاز	به	تبیین	مسئله	ی	مهم	مشارکت	و	مشورت؛	و	نظر	دادن	و	شنیدن	داریم.	نیاز	

است	به	تحکیم	روابط	افقی	و	تالش	در	جهت	هراندازه	دموکراتیک	کردن	روابط	موجود	

اهمیت	 به	وضوح	می	بینیم.	در	توضیح	چرایی	 امروز	 که	 و	تسهیل	در	پیچیدگی	هایی	

کارآمد	بوده	ایم	و	 کالس	درس،	ناتوان	و	نا مشارکت	در	طرح	و	بررسی	مسائل	دانشگاه	و	

که	مستقیمًا	با	 گفت	وگو	درباره	ی	مسائلی	 کنیم	دانشجویان	و	اساتید	برای	 باید	تالش	

زیست	خودشان	مرتبط	است	ترغیب	شوند.

که	می	شود	از	حالت	دستوری	خارج	 کالس	را	باید	تا	هر	سطحی	 بسته	های	آموزشی	

به	 این	روند،	شروع	 آزاد	پرداخت.	 تفکر	در	فضای	 و	 کرد	و	به	بخش	خالقانه	ی	مسئله	

گفت	وگو	است	و	امکانی	برای	تسهیل	روابط	 برداشتن	موانعی	در	جهت	از	بین	بردن	فقر	

در	کالس	می	سازد.	هرچند	برای	مسئله	ی	امتناع	از	گفت	وگو	باید	به	پیشامسئله	بازگشت	

کالس	درس	پیش	از	دانشگاه،	طرحی	نو	درانداخت. و	برای	





خوابگاه



خانه بگوییم اما خوابگاه بخوانیم
تجربه ی زیسته ی سکونت در خوابگاه های دانشجویی

سیده زهرا پرهیزگار1

.1
که	 است	 اجتماعی	 علوم	 دانشجویی	 دومین	سمپوزیوم	 در	 نوشتار	جهت	شرکت	 این	

گوشه	ای	از	شرایط	زندگی	خوابگاهی	 کند	تا	 می	کوشد	در	راستای	نوشتار	پیشین	حرکت	

را	به	منصۀ	ظهور	برساند.	آنچه	در	اینجا	مطرح	است	تفکیک	بین	واژۀ"خانه"	و	"خوابگاه"	

که	 پرداخته	شده	است.	چرا	 این	مهم	 به	 گونه	 باشالر	 تخیلی	 با	 بدین	منظور	 و	 است	

تابلوهای	 برای	 اخیر	 سال	های	 طی	 در	 و	 می	بخشد	 روح	 مکان	 یک	 به	 "نام"	 همواره	

گاه	از	نام	"خانه		ی	دانشجویی"	استفاده	می	گردد	تا	شاید	آن	را	 خوابگاه	های	دانشجویی	

کند	و	با	نام	"خانه"	از	عمومی	بودن	 منعطف	نشان	دهد	و	این	محیط	را	به	"خانه"	تشبیه	

آن	و	حتی	انضباطی	بودن	آن	اندکی	بکاهد.	اما	آیا	چنین	است؟	آیا	در	این	مکان	حوزه	ی	

خصوصی	برای	اندکی	آرامش	و	رسیدگی	به	امور	شخصی	در	فردیت	خویش	وجود	دارد	یا	

به	نقل	از	باشالر	در	تعریف	خانه	که	می	گوید	:»	ما	مدیون	خانه	ایم،	بسیاری	از	خاطرات	ما	

گر	زیرزمینی	داشته	باشد	 گر	خانه	اندکی	استادانه	بنا	شود،	ا در	خانه	سکونت	می	یابد	و	ا

که	روشن	تر	به	تصویر	 کنجی	و	راهرویی	خاطرات	ما	پناهی	می	یابند	 و	اتاق	زیرشیروانی،	

در	آیند	و	همواره	در	تمام	طول	زندگی،	با	رویا	بدان	بازگردیم«	)	باشالر،	1391	:48(	این	

.1	Zparhizgar1993@gmail.com	دانشجوی	کارشناسی	ارشد	مطالعات	فرهنگی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	
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خانه	ها	استادانه	برای	زندگی	دانشجویان	غیر	بومی	بنا	شده	است؟	آیا	برای	ورود	به	این	

خانه	ها	به	خاطرات	پناه	می	بریم	یا	صرفا	وارد	سلولی	به	نام	"تخت	خواب"	شده	تا	وقت	ما	

کند	نه	ما	وقت	را؟	خانه	یکی	از	بزرگ	ترین	قدرت	های	ترکیب	کننده	ی	اندیشه،	 را	سپری	

گون	 گونا دینامیسم	های	 به	خانه	 آینده	 و	 گذشته،	حال	 آدمی	است.	 رویای	 و	 خاطره	

گاهی	هم	در	زندگی	محرك	 گه	گاه	به		هم	برخورد	می	کنند،	درگیر	می	شوند	و	 که	 می	بخشند	

یکدیگرند.	خانه	پذیرای	پیشامدهاست؛	پیشامدهایی	پی	درپی	و	بی	وقفه.	بدون	آن،	

گسست	ناپذیر	 ارتباطی	 باشالر،	 )	همان:	47(.	 آدمی	موجودی	خواهد	بود	جدامانده.	

که	در	خوابگاه	های	دانشجویی	به	علت	نبود	 بین	خانه	و	صمیمت	قائل	است	صمیمتی	

برخی	اصول	"خانه"	همچون	شکاف	بین	حوزه	ی	خصوصی	و	عمومی	نمی	توان	یافت.

که	آن	را	دارای	سه	 	در	ادامه	اما	می	توان	به	مدد	تعریف	مارک	اوژه	)1387(	از	مکان	

که	تاریخی	در	آن	 کرد	 ویژگی	ارتباط،	هویت	و	تاریخ	می	داند	خوابگاه	را	نامکانی	قلمداد	

گر	رخ	دهد	سست	و	 شکل	نمی	گیرد	و	هویتی	در	آن	تعریف	نمی	شود	و	حتی	ارتباطی	ا

گیرد	 قرار	 انسان	اجتماعی	در	چنین	شرایط	زمختی	 که	 و	مادامی	 بود	 گسسته	خواهد	

از	خود	بروز	خواهد	داد	و	آسیب	هایی	را	هم	به	خود	و	هم	 را	 ناخواسته	خشونت	هایی	

کرد	چه	بسا	اما	انضباطی	بودن	الیه	های	زندگی	خوابگاهی	به	 به	اطرافیان	وارد	خواهد	

تمامی	این	مسائل	پیشاپیش	دامن	می	زند.

 .2
که	خنکای	پاییز	نوازشگر	انارهای	ترک	خورده	ی	حیاط	خانه	ی	پدری	بود	 در	روزهایی	

کنیم.	طبق	روال	اداری	 گام	برداشتیم	تا	دوران	دانشجویی	را	آغاز	 رهسپار	دیار	غربت	

کارت	دانشجویی	به	این	عنوان	رسمیت	داده	شد.	 گرفت	و	با	صدور	 ثبت	نام	صورت	

به	 "خانه"	خود	 نام	 بود.	 دانشجویی"	 "خانۀ	 بنام	 مکانی	 با	 مواجهه	 اما	 بعد	 مرحله	ی	

تنهایی	همواره	باعث	آرامش	فکر	همگان	است	اما	"خانۀ	دانشجویی"	چگونه	ست؟	آیا	

می	توان	 را	 خانه	ها	 دراین	 را	 خانواده	 داشتن	 آیا	حس	 داشت؟	 آرامش	 آن	 در	 می	شود	

این	خانه	ها	 در	 زندگی	 تعهد	 که	 بود	 ابتدایی	ذهن	دختری	 اینها	سواالت	 کرد؟	 لمس	

گاهی	این	 را	داده	بود.	اما	از	طرفی	چون	همواره	جمع	دوستانه	لذت	بخش	می	نمود	
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که	هم	سال	بودند	را	محو	می	کرد	 کسانی	 تفکرات	نگران	کننده	در	پس	زندگی	در	جمع	

که	همواره	امید	به	نگرانی	می	چربد	برای	ورود	به	این	"خانۀ	به	 کنار	می	زد.	از	آنجایی	 و	

اصطالح	خانه"	آماده	شدیم.

کشور	یعنی	مشهد	فاصله	داشت	 کیلومتر	با	شهر	من	در	شرق	 کرمانشاه	1400	 استان	

کیلومتر	دور	است	تا	در	طی	این	سال	ها	در	این	دو	شهر	زندگی	خوابگاهی	 که	920	 و	تهرانی	

کنیم.	با	این	حال	رفتیم	تا	چیدمان	"خانه"	را	انجام	دهیم!	 را	تجربه	

مشعوف	 قلبی	 با	 اما	 نگرانی	ها	 تمام	 از	 مشوش	 ذهنی	 اما	 کرده	 سکوت	 دهانی	 با	

گام	 غریب	 و	 عجیب	 این	حس	های	 تمامی	 ترکیب	 با	 عالقه،	 مورد	 رشتۀ	 در	 پذیرش	 از	

گوشم	رسید	 گرفته	بود	صدایی	به	 کودکی	دستم	را	 که	همچون	 برمی	داشتم	با	چمدانی	

:	سالم	خیلی	خوش	آمدید.

را	 مراحل	 این	 هم	 "خانه"	 این	 بودیم	 داده	 انجام	 کنون	 تا که	 روال	هایی	 طبق	

که	در	"خانۀ"		ذهن	من	موجود	نبود	و	این	آغاز	تناقض	بزرگ	"خانه"	 می	طلبید؛	مراحلی	

که	خانه	آرام	است،	خانه	رهاست،	خانه	پیچیدگی	ندارد. در	درون	من	بود.	چرا	

گفته	شد	"خوابگاه	خوب	است،	 که	 با	جمله		ای	دیگر	اما	در	فکری	عمیق	تر	فرو	رفتم	

که	می	توانست	عمق	این	 مثل	سربازی	پسرها	می	ماند!"	و	آنجا	تنها	"میشل	فوکو"	بود	

گریز	ذهن	به	فیلم	"	 را	با	جامعه	ی	انضباطی	اش	نشان	دهد	و	در	این	راستا	اما	 جمله	

که	نگاهم	 کم	می	کرد،	خانه	ای	 از	آن	مکان	 را	 غالف	تمام	فلزی"،	"بوی	"	خانه"	بودن	

گریه	می	کرد	و	من	آن	را	حس	می	کردم.	 که	 که	نگاهش	می	کردم	خانه	ای	 می	کرد	خانه	ای	

که	فقط	طبقه	ی	دانشجویان	 گفت	وگوی	آن	لحظه	به	طبقۀ	سوم	 غرق	در	افکار	از	

یک	مقطع	خاص	بود	هدایت	شدیم	طبقه	بندی	اختصاصی	اما	تلنگری	بود	تا	بدانیم	

اینجا	با		"خانه"	خیلی	تفاوت	دارد.

که	آن	ها	نیز	از	شهر	های	دور	و	 روزهای	اول	به	آشنایی	با	هم	اتاقی	هایی	می	گذشت	

که	بعد	از	چند	روز	به	 کسانی	 کن	شده	بودند	و	 نزدیک	با	اهدافی	در	ذهن	در	آن	مکان	سا

جمع	اتاق	اضافه	می	شدند.	روزگار	خوبی	بود	اما	حس	بد	عدم	تعلق	به	مکان	و	زمختی	

که	 گاه	و	بی	گاه	تبدیل	به	چندین	و	چند	غریبه	ای	می	کرد	 مکان	زندگی	حس	دوستانه	را	

"خانه	بودن"	دیگر	فقط	سردر	ورودی	بود	نه	در	سِر	ما.
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و	 بود،	 گرفته	 اوج	 درونشان	 هیاهوی	 کسانی	 بودیم.	 نیازمند	سکوت	 که	 روزهایی	

که	نیازمند	تخلیه	ی	خستگی	های	روزانه	بودیم	تا	به	خوابی	آرام	همچو	خوابی	 شب	هایی	

کردن	شب	طلب	می	کردند.	 که	شب	نشینی	را	با	نورانی	 کسانی	بودند	 در	"خانه"	فرو	رویم	

نیکویی	 فضیلت	 هر	 به	 را	 خود	 جای	 که	 است	 منیت	 نباشد	 تعلق	 که	حس	 آنجا	

که	حوزه	ی	خصوصی	وجود	نداشته	باشد	آرامشی	 گذشت	می	دهد	و	در	جایی	 همچون	

کمد	هایی	مشترک	در	یک	اتاق	 نیز	وجود	نخواهد	داشت	حتی	برای	لحظه	ای.	داشتن	

نداشتن	حوزه	ی	 از	 نیز	 آن	ها	 نبود	 نیز	حس	خوشایندی	 درونشان	 وسایل	 برای	 حتی	

ک	دیگری	باید	سپری	می	کردند!	 کنار	مسوا که	شب	را	 خصوصی	ناالن	بودند	چرا	

کس	احساس	تعلق	ندارد	همگان	سعی	براین	دارند	تا	از	 که	هیچ	 در	چنین	فضایی	

که	 که	می	دانند	در	آن	فضا	به	خودشان	تعلق	دارد	آن	هم	تخت	هایی	قبرگونه	 تنها	دارایی	

همچون	مرده	ای	تو	را	درون	خود	جای	می	دهد	را	تمیز	نگه	داشته	و	با	آن	ارتباط	برقرار	

که	آن	را	"	ماِل	خود"	می	دانستند. می	کردند	زیرا	

که	درآن	بوی	غذا	پیچیده	باشد؟	اما	در	این	 که	"خانه"	مکانی	است	 مگر	نه	این	است	

گرفته	تا	سینک	پر	از	آب	 مکان	بوی	همه	چیز	می	آید	بیشتر	از	نم	ساختمان	های	قدیمی	

گوجه	ی	شناور. و	پوست	های	خیار	و	

نمی	دید	 را	 کسی	 دیگر	 کسی	 داشت	 دیگری	 بوی	 و	 رنگ	 اما	 امتحان	 شب	های	

از	روزهایی	قبل	با	 کمبود	میز	مطالعه	 که	به	علت	 کسانی	 از	 سالن	های	مطالعه	پر	بود	

کتاب	و	وسایل	مختلف	مکانی	اختصاصی	برای	خود	درست	می	کردند	مکانی	 گذاشتن	

که	به	ظاهر	اختصاصی	شده	بود	اما	چون	باطنًا	برچسب	عمومیت	به	آن	خورده	بود	آوای	

کسی	نبود،	 گوش	می	رسید.	دست	 گوش	خراشانه	به	 گاه	 گاه	پچ	پچانه	و	 اعتراض	های	

که	فضای	 ع	می	کردند	برای	بقا.	جنگی	نرم	 که	تناز شده	بود	میدان	جنگ	و	آدم	هایی	

که	حتی	نام	"خانه"	نیز	نتوانسته	بود	برای	آنجا	روح	بخش	باشد	در	بین	دیگران	 بی	روحی	

در	انداخته	بود،	هم	میدان	بود	و	هم	خود	دشمن.	

تمام	 مقابل	 در	 زیرپوستی	 مقاومت	های	 تعلق،	 عدم	 شده،	 پاره	 تکه	 هویت	هایی	

اصول	انضباطی	و	مراقبتی،	شکاف	عمیق	بین	حوزۀ	خصوصی	و	عمومی	در	جایی	اتفاق	

از	 کن	آن	مکان	احساسی	 را	تنها	"خانه"	می	نامند	و	بس	در	حالیکه	سا که	آن	 می	افتد	
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که	مدام	تحت	مراقبت	هایی	بواسطۀ	دوربین	های	 در	خانه	بودن	را	تجربه	نمی	کند	چرا	

که	حتی	در	تنهایی	و	فردیت	خویش	ما	را	به	سوژه	هایی	خود	منقاد	 مداربسته	ای	است	

گر	اندکی	برای	 گوشه	ای	چشمی	تو	را	نظاره	می	کند	حتی	ا گویی	از	هر	 کرده	است	 مبدل	

خودت	حوزهۀ	خصوصی	بیابی	نگران	باز	دیده	شدن	هستی	و	در	فردیت	خویش	جمعی	

گوشزد	می	کنی	تا	مبادا	خطایی	از	تو	سر	بزند.	 را	می	بینی	و	مدام	به	خودت	

.3
نداشتن	حوزۀ	خصوصی	در	خوابگاه	های	دانشجویی	جزیی	از	معضالت	زندگی	در	این	

جبران	 آسیب	های	 و	 روحی	 خطرات	 با	 نباشد	 همراه	 مدیریت	 با	 گر	 ا که	 است	 مکان	

گاه	بروز	داده	می	شود	یا	عدم	حس	تعلق	 که	 ناپذیری	همراه	خواهد	شد.	خشونت	هایی	

ریشه	 که	می	تواند	 از	مواردی		است	 نیز	 انتظام	بخش	 قوانین	 به	 و	بی	توجهی	 به	مکان	

که	تلخی	هایی	را	از	دوران	شیرین	 در	عدم	فردیت	و	حوزۀ	خصوصی	در	این	مکان	باشد	

دانشجویی	به	جای	می	گذارد.

گاهی	با	نام	نهادن	صرف	میخواهیم	روح	بخش	و	حیات	بخش	باشیم	به	یک	نامکان	

گر	معماری	 که	ا کلمات	بازی	می	کنیم	چرا	 اما	فقط	آن	نام	را	زیر	سوال	می	بریم	و	صرفا	با	

به	 و	 و	مدرن	 اصولی	 استفاده	می	گردد	 دانشجویی	 آن	جهت	خوابگاه	 از	 که	 و	سازه	ای	

کنان	آن	در	 که	با	سا گنجایشی	 کهنه	با	 قصد	خوابگاه	نباشد	و	صرفا	ساختمانی	نمور	و	

تضاد	است	و	تنها	سقفی	است	برای	پناه	دهندگی	دانشجویان	غیر	بومی	بدون	هیچ	گونه	

بار	معنایی	آن	 بلکه	 بود	 نه	تنها	حیات	بخش	نخواهد	 نام	 برنامه	ریزی	و	طرح	پیشین،	

که	تحصیالت	به	بخش	ضروری	زندگی	امروزین	ما	 کرد	و	از	آنجایی	 را	نیز	نابود	خواهیم	

کنار	 که	سال	های	زیادی	را	دور	از	خانواده	در	 تبدیل	شده	است	و	دانشجویان	مجبورند	

غ	 کنند	به	نظر	می	رسد	این	فضا	فار دانشجویان	دیگر	و	در	فضایی	به	نام	خوابگاه	زندگی	

و	 حوزۀ	خصوصی	 نداشتن	 پیچیدگی	هایی	همچون	 با	 به	شدت	 بودنش	 انضباطی	 از	

که	آیا	می	توان	فضای	آن	را	تلطیف	 نبودن	آرامش	فردی	روبروست؛	اما	نکته	اینجاست	

کنترل	و	مراقبت	خشک	در	این	 که	مسئولین	صرفًا	جز	 کرد؟	تجربه	نگارنده	نشان	داد	

به	 فقط	 و	 داده	اند	 قرار	 چندم	 الویت	های	 در	 را	 دانشجویی	 خوابگاه	های	 محیط	ها،	
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زندگی	 برای	 که	دانشجویان	 این	مکان	ها	می	پردازند.	در	حالی	 زندگی	در	 حاشیه	های	

را	در	زندگی	 این	مهم	 و	 گفتگویی	و	تحمل	دیگران	هستند	 نیازمند	مهارت	های	 آینده	

گیرند	و	در	مکان	جمعی	ای	به	نام	خوابگاه	دانشجویی	به	فضای	 جمعی	می	توانند	فرا	

کوله	پشتی	 در	 را	 خاطراتی	 بتوانند	 تا	 دارند	 نیاز	 آفرین	 شادی	 و	 گفتگویی	 مباحثه	ای،	

کنند. تجربیاتشان	ذخیره	

منابع:
هتران: . 1 فرهومند،  ترمجه  سوپرمدرنیته،  انسانشناسی  بر  درآمدی  نامکان ها:   ،)1387( مارک  اوژه، 

فرهنگی هنری.
باشالر، گاستن )1391(، بوطیقای فضا، ترمجه مریم کاملی و حممد شریبچه، انتشارات روشنگران . 2

و مطالعات زنان،.



چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر
نجمه گودرزی1

خود	 زندگی	 طالیی	 دورۀ	 را	 آن	 برخی	 که	 جوانان	 از	 گروهی	 زندگی	 دوره	های	 از	 یکی	

دارد	 مقرراتی	 و	 مختصات	 دوره،	 این	 است.	 خوابگاه	 در	 دانشجویی	 زندگی	 می	دانند،	

گاه	 مکان	هایی	 خوابگاه	ها	 است.	 دانشگاه	 سیاست	های	 به	 وابسته	 زیادی	 حد	 تا	 که	

گاه	خصوصی	هستند.	زندگی	خوابگاهی	برای	دانشجویان	ممکن	 وابسته	به	دانشگاه	و	

است	محاسنی	داشته	باشد	و	البته	پیامدهایی	مخاطره	آمیز	هم	وجود	دارند.	سیستم	

تا	 خوابگاه	ها	 مدیریت	 و	 نیست	 یکنواخت	 متاسفانه	 ایران	 در	 خوابگاهی-دانشجویی	

حد	زیادی	سلیقه	ای	است	و	همین	مشکل	سبب	می	شود	هزینه	هایی	مانند	یارانه	ی	

که	وزارت	علوم	برای	اقامت	هر	دانشجویان	در	نظر	 خوابگاه	یا	غذا	و	امور	رفاهی	و	فرهنگی	

می	گیرد	کافی	نباشد	و	بسیاری	از	دانشجویان	از	زندگی	خوابگاهی	رضایت	نداشته	باشند.

خوابگاهی	 زندگی	 چالش	های	 شناخت	 دنبال	 به	 کیفی	 روش	 به	 حاضر	 پژوهش	

شهر	 خوابگاهی	 دانشجویان	 مطالعه،	 مورد	 جامعه	ی	 است.	 دختر	 دانشجویان	

تهران	است.	داده	های	پژوهش	با	مصاحبه	عمیق	به	دست	آمده	اند	و	روش	تحلیل،	

اصلی	چالش	های	 استخراج	مضمون	های	 از	 پس	 است.	 یا	مضمونی	 تماتیک	 تحلیل	

برای	 چالش	ها	 با	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 متناسب	 راهبردهای	 بررسی	 به	 دانشجویان،	

کاهش	پیامدهای	آسیب	زا	و	مخاطره	آمیز	و	پیشنهاد	بهبود	و	ارتقای	تربیت	با	افزایش	

Najmegoodarzi@gmail.com	کرمان کارشناس	ارشد	مطالعات	زنان	دانشگاه	باهنر	 	.1
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گروهی	پرداخته	ایم. درک	متقابل،	همدلی	و	مهارت	های	زندگی	

عبارت	 خوابگاهی،	 دختر	 دانشجویان	 چالش	های	 در	 عمده	 مضامین	 نتیجه،	 در	

و	 اتاق	ها	 در	 سکونت	 برای	 نفرات	 باالی	 حجم	 خوابگاه،	 فیزیکی	 مشکالت	 از:	 بود	

یکسان،	 عالیق	 و	 روحیه	 به	 بنا	 هم	اتاقی	ها	 گزینش	 امکان	 نبود	 مشاعات،	 از	 استفاده	

نبود	قوانین	مکتوب	و	آیین	نامه	های	اجرایی	شفاف،	سخت	گیری		مسئوالن	و	در	نظر	

نگرفتن	مقتضیات	سنی	دانشجویان،	قوانین	تبعیض	آمیز	در	خوابگاه	دخترانه	نسبت	به	

کافی.	در	انتهای	 کافی	و	نبود	خدمات	بهداشتی	 خوابگاه	های	مشابه	پسران	و	نظافت	نا

گفته	شده،	راهبردهای	مناسب	اجتماعی،	فرهنگی	و	رفاهی	 مطالعه	برای	چالش	های	

پیشنهاد	شده	است.

راهبرد	 مضمون،	 تحلیل	 دختران،	 خوابگاه	 دانشجویی،	 زندگی	 کلیدی:	 گان  واژ

اجتماعی،	سیاست	گذاری	فرهنگی





مطالعات کارگری و روابط کار



مسئلۀ »مسئله کار کودک« در سازمان های مردم نهاد
حامی حقوق کودکان

بشیر احسانی1، فروغ عزیزی2،حمیدرضا واشقانی فراهانی3

در	ایران،	با	آن	که	نزدیک	به	دو	دهه	از	اولین	فعالیت	های	سازمان	های	مردم	نهاد	حامی	

کاوی	 کودک	می	گذرد،	تعداد	متون	مکتوب	انتقادی	در	وا کار	 کودکان	در	حوزۀ	 حقوق	

نمی	رسد.	 انگشتان	دو	دست	 از	 فراتر	 به	 این	سازمان	ها	 و	مداخالت	 فعالیت	ها	 نقد	 و	

اثر	 به	 گفتارهای4	مربوط	 به	 کمابیش	محدود	 را	می	توان	 انتقادی	 این	متون	 رهیافت	

که	پا	را	 کاستی	های	تکنیکی	و	اجرایی	دانست.	از	همین	رو	جای	بررسی	ای	 بخشی	و	

کودک	از	دیدگاه	سازمان	های	مردم	نهاد	 کار	 گذارد	و	به	مسئله	پردازی5	موضوع	 فراتر	

افزایش	دقت،	 به	 کمک	 برای	 تا	 دارد	 تالش	 این	جستار،	 است.	 تقریبًا	خالی	 بپردازد،	

به	 کودک	 کار	 مقایسه	 به	 آن	که	 به	جای	 انتقادی	جاری،	 رهیافت	های	 زایایی	 و	 عمق	

اثربخشی	مداخالت	مربوطه	توسط	 یا	 کارآمدی	 با	 نیازمند	مداخله	 پدیدۀ	 عنوان	یک	

ارزیابی	 گفتارهای	 که	ذیل	 )آن	چه	 بپردازد	 کنش	 وا به	عنوان	 نهاد	 سازمان	های	مردم	

کارآمدی	درونی8	قابل	طبقه	بندی	است(،	از	طریق	روش	تحلیلی	 تاثیر6،	اثر	بخشی7	و	

کار	 »مشکل	چه	بازنمایی	شده	است9«،	برخی	از	ابعاد	مربوط	به	مساله	پردازی	پدیده	

کودک	 Bashirehsani@gmail.com .1	فعال	حوزۀ	
Fo.azizi@gmail.com .2 دانش	آموخته	مطالعات	زنان	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	

3. Hrv.farahani@gmail.com                              4. Discourses
5. Problematization                                             6. Impact Assessment
7. Effectiveness                                                    8. Efficiency
9. “What’s the Problem Represented to be?”
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کند.	 بررسی	 را	 مداخله	 و	 پاسخ	 نیازمند	سیاست	گذاری،	 مثابۀ	یک	مشکل	 به	 کودک	

را	 کانون	توجه	 انتقادی،	 گفتار	 از	روش	های	تحلیل	 به	عنوان	یکی	 این	روش	تحلیلی	

کلیدی	 از	بررسی	مسائل	فنی	و	اداری	مداخالت	و	سیاست	های	اجتماعی	به	آن	نقاط	

دارند:	 نقش	 مساله	 عنوان	 به	 پدیده	 یک	 تعریف	 و	 مساله	پردازی	 در	 که	 می	چرخاند	

گفتاری1. پیش	فرض	ها،	داللت	ها	و	تبعات	

رویکردشان	 همچنین	 و	 نهادی	 منظری	 از	 توان	 می	 را	 مداخالت	 و	 پاسخ	ها	 این	 	

کار(،	 وزارت	 )مانند	 دولتی	 نهادهای	 مداخالت	 کرد:	 تقسیم	 دسته	 سه	 به	 موضوع	 به	

مردم	 )سازمان	های	 سوم	 عرصۀ	 نهادهای	 و	 شهرداری	ها(	 )مانند	 عمومی	 نهادهای	

نهاد(.	بنا	به	محدودیت	های	این	پژوهش،	مساله	پردازی	مداخالت	دسته	اخیر	درباره	

کودک	موضوع	این	جستار	است.	استخراج	و	تحلیل	مساله	پردازی	این	سازمان	ها	 کار	

انجام	 آن	ها	 نوع	سیاست	گذاری	های	 و	 روش	 بررسی	 از	طریق	 که	 کودک	 کار	 پدیده	 از	

تلقی	 مساله	 کار	 کودکان	 کودک،	 کار	 جای	 به	 تنها	 نه	 که	 می	دهد	 نشان	 است	 شده	

کار	را	ابژه	 کودک	 که	 گفتاری	هستند	 می	شوند،	بلکه	این	مداخالت	متاثر	از	یا	همسو	با	

که	باید	از	خدماتی	اغلبًا	روان	شناختی	و	توزیعی	-که	از	پیش	در	قالبی	 منفردی	می	پندارد	

رویکرد	 این	 اساس	 بر	 شود.	 مسئله	اش	حل	 تا	 ببرد	 بهره	 دارند-	 قرار	 بسته	بندی	شده	

گاه	 »درمانی«،	اقدامات	و	مداخالت	اغلبًا	فردی	و	فردگرا،	باال	به	پایین	و	غیر	مشارکتی،	ناآ

کور	جنس2	هستند.	این	 از	نسبت		خود	با	ساختارهای	اجتماعی	و	روندهای	اقتصادی	و	

کردن	یا	نادیده	 که	با	فراموش	 مواجه	با	مسائل	اجتماعی،	دنباله	منطقی	باوری	ست	

گرفتن	مسائل	ساختاری،	با	تمرکز	بر	خدمات	توزیعی	و	مداخالت	فردگرایانه،	به	صورت	

ضمنی	عامل	تیره	بختی	فقرا	و	مطرودان	را	در	ناتوانایی	های	فردی	آن	ها	می	بیند	یا	دست	

گفتاری	است. کم	موید	چنین	

1. Discursive                                                          2. Gender Blind



بررسی توصیفی وضعیت بی کاری و بی ثبات کاری
فارغ التحصیالن رشتۀ علوم اجتماعی

عاطفه رنگریز1

کار؟  چه چیزی مهمتر از بحث 
کند،	چه	 که	فرد	تا	چه	مدت	می	تواند	زنده	بماند	و	زندگی	 کار	در	زندگی	تعیین	می	کند	 	

مقدار	اوقات	فراغت	دارد	و	چه	می	تواند	بکند	و	تا	چه	حد	امنیت	دارد.	امروزه	داشتن	

کارها	و	ارزش	آنها	بسته	 شغل،	زنده	بودن	و	تأمین	زندگی	را	ضمانت	می	کند.	از	طرفی	

کمیت	و	 را	فقط	 کار	 ارزِش	 بازار	متفاوت	است.	یعنی	 به	موقعیت	فرهنگ،	جنسیت	و	

بودن،	سودآور	 تولیدی	 و	 بودن	 بازاری	 نظیر	 مواردی	 بلکه	 نمی	کند	 تعیین	 کار	 کیفیت	

کارها	ورود	به	برخی	مشاغل	 بودن	و...	در	آن	نقش	بازی	می	کند.	عالوه	بر	تفاوِت	ارزش	

نیز	خیلی	سرراست	و	ساده	نیست	و	متغیرهایی	نظیر	جنسیت،	نژاد	و...	در	محرومیت	

بعضی	مشاغل	تأثیرگذار	است.	همچنین	تغییراتی	در	حوزه	مشاغل	و	دستیابی	به	شغل	

غ	التحصیالِن	دانشگاهی؛	 کاری	فار گسترش	بی	کاری	و	بی	ثبات	 به	چشم	می	خورد،	نظیر	

این	 در	 نمی	کند.	 تضمین	 را	 شغل	 داشتن	 	- مهارت	 و	 تحصیل	 بودن	 باال	 لزومًا	 دیگر	

کاری	 نوشتار	با	توجه	به	این	موارد	سعی	می	شود	به	مسئله	وضعیت	بی	کاری	و	بی	ثبات	

غ	التحصیالن	رشته	علوم	اجتماعی	پرداخته	شود.	 فار

کنش	گراِن	تحقیق	بی	کاری	 که	از	نظر	 سوال	تحقیق	پرداختن	به	این	مسئله	است	

کارشناس	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	خوارزمی	 	Atpe.rangriz@gmail.com .1
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کاری	چگونه	و	چرا	برایشان	رقم	خورده	است	و	این	وضعیت	در	زندگیشان	 و	بی	ثبات	

از	طریق	 که	 زمینه	ای	است	 این	تحقیق	روش	 گذاشته	است.	روش	 برجا	 تاثیراتی	 چه	

کنشگران	تحقیق	به	موضوع	پرداخته	می	شود.	سعی	می	شود	از	 مصاحبه	های	عمیق	با	

که	شامل	شرایط	زمینه	ای،	 کاری	 طریق	مصاحبه	به	الگوی	وضعیت	بی	کاری	و	بی	ثبات	

شرایط	علی	و	تعامالت	و	پیامدهای	پدیده	است	رسید.

کارشناسی	 غ	التحصیالن	رشتۀ	جامعه	شناسی	در	مقطع	 فار 	جامعۀ	نمونه	شامل	

کارشناسی	ارشد	دانشگاه	های	تهران	است	و	تعداد	نمونه	بستگی	به	روند	تحقیق	و	 و	

اشباع	نظری	دارد.



مالحظاتی دربارۀ بی ثباتِی کار و آموزش و راه های مقابله با آن
کیوان مهتدی1

کمپینی	 کارورزی	دولت	)کاج(،	عده	ای	از	دانشجویان	 کنش	به	طرح	 گذشته	در	وا سال	

کارفرمایان	به	جذب	نیروی	 کارورزی	برای	تشویق	 به	نام	بیگارورزی	تشکیل	دادند.	طرح	

کار	بگیرند	و	 غ	التحصیالن	را	بدون	حقوق	به	 جوان	به	آن	ها	اجازه	می	داد	برای	مدتی	فار

کارآموز	پرداخت	می	کرد.	هر	 کارفرما	به	 دولت	تا	سقف	ماهانه	سیصد	هزار	تومان	از	طرف	

کاهش	آمار	بی	کاری	 چند	این	طرح	هیچ	توجیه	اقتصادی	نداشت،	و	دست	آوردی	جز	

گسترده	تر	تهاجم	به	 کمپین	بیگارورزی،	این	طرح	را	در	افق	 کاغذ	نمی	داشت،	اما	 روی	

کار	قرار	می	داد.	به	بیان	دیگر،	چنین	طرح	هایی	نخستین	رویه	های	قانونی	 مناسبات	

بود.	 کار	خواهند	 عالی	 پایه	حقوق	مصوب	شورای	 از	 کمتر	 بسیار	 پرداخت	 با	 کار	 برای	

کار	صورت	می	گیرد،	و	در	 نیروی	 آموزش	 بهانۀ	 به	 اینکه،	چنین	تهاجمی	 نکته	ی	دیگر	

کار	و	آموزش	هم	زمان	به	تبدیل	دانشگاه	 مقیاسی	بزرگ	تر،	با	مخدوش	ساختن	مرز	میان	

کار	 کار،	و	حتی	مهارت	زدایی	از	سازماندهی	 به	یک	بنگاه	اقتصادی،	ارزان	سازی	نیروی	

در	بنگاه	های	اقتصادی	یاری	می	رساند.	

کرده	اند.	در	 اسنپ	خلق	 نرم	افزارهایی	مثل	 که	 مثال	دیگر	شرایط	جدیدی	است	

ثابت	 کارمند	 یا	 )صاحب	 غیرمولد	 واسطه	های	 با	حذف	 نرم	افزار	 این	 گویی	 اول،	 نگاه	

کاهش	نرخ	خدمات	 کمک	تکنولوژی	جدید،	موفق	به	 کرایه(	به	 کسی	 موسسه	های	تا

گر	سری	 حمل	و	نقل	درون	شهری	شده	است	و	این	موضوع	به	نفع	همه	خواهد	بود.	اما	ا

1. Keyvanmohtadi@gmail.com
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که	اسنپ	خود	را	مبری	از	مسئولیت	های	یک	 به	سایت	اسنپ	بزنیم،	متوجه	می	شویم	

کاربر	 کردن	راننده	و	مسافر	)که	هر	دو	را	 شرکت	حمل	و	نقل	شهری،	و	پلی	برای	متصل	

کارفرما	در	اسنپ	 کرده	است.	در	نتیجه،	تمام	مسولیت	های	پیشین	 می	خواند(	تعریف	

گذاشته	شده،	و	به	این	اعتبار	این	الگو	نیز	یکی	دیگر	از	 کارگر	یا	همان	راننده	 به	دوش	

کار	به	حساب	می	آید. اشکال	تهاجم	به	سازماندهی	مناسبات	

گیری	 که	هنوز	مشابه	ایرانی	فرا مثال	سوم	را	از	یک	نرم	افزار	دیگر	مطرح	می	کنیم،	

ندارد،	اما	یکی	از	پرسودترین	بنگاه	های	اقتصادی	چند	سال	اخیر	بوده.	نرم	افزار	ایر-بی-

کار	می	رود.	ایده	 گاه	به	 کرایۀ	اقامت	 کاری	مشابه	اسنپ	دارد،	اما	برای	 که	ساز	و	 اند-بی	

که	خانه	نیستید	منزل	تان	را	به	 بسیار	ساده	و	جذاب	است،	شما	می	توانید	در	تعطیالت	

کنید،	یا	صرفًا	یک	اتاق	خانه	تان	 مدت	چند	روز	اجاره	دهید	و	از	این	راه	کسب	درآمد	

کرایه	دهید	و	از	این	طریق	چه	بسا	تمام	اجاره	خانه	را	فراهیم	 کوتاه	مدت	 را	به	مسافران	

ک،	با	خدماتی	ارزان	تر	 گویی	با	حذف	واسطۀ	بنگاه	های	امال سازید.	باز	هم	در	نگاه	اول،	

مواجه	هستیم.	اما	در	واقعیت،	شما	به	مرور	در	حوزۀ	خصوصی	و	اوقات	فراغت	خود	نیز	

کار	هستید. کارِی	خویش	فرما	مشغول	به	 تحت	یک	قرارداد	

کار،	آموزش،	و	 آنچه	این	مثال	ها	به	ما	نشان	می	دهند،	مخدوش	شدن	مرز	میان	

کار	هر	چه	بیشتر	بر	دوش	 که	بار	سنگین	بازتولید	نیروی	 گونه	ای	است	 اوقات	فراغت	به	

ابزار	 ک	 کارفرما،	استهال از	 گیرد:	بیمه	و	بازنشستگی،	مرخصی،	شکایت	 کارگر	قرار	 خود	

گرفته	است. کارگر	بی	ثبات	قرار	 تولید،	جملگی	بر	عهدۀ	

بر	 مبتنی	 نئولیبرالیسم	 اقتصادی	 	
ً
ظاهرا دستورالعمل	های	 از	 فراتر	 وضعیت	 این	 	

را	 ما	 اجتماعی	 و	 حیات	خصوصی	 ابعاد	 تمام	 کار،	 نیروی	 ارزان	سازی	 و	 مقررات	زدایی	

گیگ(	با	تغییر	ماهوی	در	مولفه	های	 در	بر	می	گیرد.	حتی	اقتصاد	مبتنی	بر	آن	)اقتصاد	

اقتصادی	مانند	رشد	اقتصادی	یا	تولید	ناخالص	ملی	همراه	است.

از	سوی	دیگر،	تثبیت	این	ساز	وکار	به	لحاظ	ایدئولوژیک	با	استفاده	از	حلقه	های	

گران	غیر	مادی	)کارگران	فرهنگی،	آموزشی،	هنری	 کا که	عمومًا	 گیرد	 واسطی	صورت	می	

و..(	یا	به	اصطالح	صنایع	خالقه	هستند.	بنابراین	آشنایی	با	شمشیر	دولبۀ	بی	ثباتی	و	

که	به	 عبارات	پرطمطراقی	همچون	فری	لنس	قدمی	ضروری	برای	درک	وضعیتی	است	
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گرفت. زودی	تمام	ابعاد	زندگی	ما	را	در	بر	خواهد	

کار	)معلم	خصوصی	زبان،	ترجمه	های	 کارگر	فرهنگی،	و	بی	ثبات	 برای	من	به	عنوان	

گمان	می	کنم	 موردی	و...(	این	سوال	ها	مستقیمًا	به	شرایط	زندگی	ام	مربوط	می	شود،	و	

کار	دست	و	پنجه	 عمدۀ	دانشجویان	حوزه	های	علوم	انسانی	نیز	دیر	یا	زود	با	همین	بازار	

کرد.	 نرم	خواهند	

در	این	یادداشت	بیشتر	به	زمینه	های	تاریخی	و	مفهومی	بی	ثباتی	خواهم	پرداخت،	

کار،	انعطاف	پذیری،	 کاری،	زنانه	سازی	 کاری،	احتمال	 چون	مفاهیمی	مانند	بی	ثبات	

عاطفه،	استخدام	پذیری	و...	تا	حدودی	برای	ما	ناآشنا	هستند	و	نیاز	به	تبیین	دارند.	

گاه	پرداختن	به	این	مفاهیم	قرار	دهم.	 را	عزیمت	 کرد	تجربۀ	خودم	 اما	تالش	خواهم	

باور	دارم	در	زمینه	ای	همچون	 که	 از	هر	چیز	سوال	های	فراوانی	هست	 در	واقع،	بیش	

سمپوزیوم	می	تواند	با	دانشجویان	حوزۀ	علوم	انسانی	به	بحث	گذاشته	شود.	از	بی	ثباتی	

کارگران	بی	ثبات،	و	نسبت	آن	 گرفته،	تا	افق	های	تشکل	یابی	 ساختاری	مهاجران	و	زنان	

کارگران	فصلی	و.... کارهای	ذاتًا	موقتی	همچون	 با	



کوردی که کولبر نیست: نقدی بر پیکرۀ کورد مظلوم پسافاجعه
کامران مرادی1، سمکو حیدری2

که	ترس	و	عقده	حقارت	و	لرزیدن.	 »من	از	میلیون	ها	انسان	سخن	می	گویم	
زانو	زدن	و	ناامیدی	و	نوکری،	عالمانه	به	آن	ها	تلقین	شده	است«

)امه	سزاز3	به	نقل	از	فانون4 1355:	5(

 .1
از	 مسکینان«	 »چشمان	 قطعه	 بودلر5در	 که	 کودکی	ست	 به	 نگاه	 جستار،	 این	 روایت	

تازه	 بلوار	 در	 و	مدرن	 کافۀ	شیک	 یک	 در	پشت	شیشۀ	 که	 کودکی	 آن	سخن	می	گوید؛	

بودلر	خیره	شده	 روایت	 قهرمان	 و	 کافه	 به	درون	 گل	والی،	 در	 اما	هنوز	 تأسیس	شده،	

کافه	را	به	تسخیر	خود	درمی	آورد.	همین	امر،	خشم	 است	و	بخار	دهانش	شیشه	های	

کافه	را	برمی	انگیزاند،	اما	کودک	هنوز	به	نوع	بلعیدن	معشوقه	 معشوقۀ	قهرمان	و	صاحب	

که	از	میلیون	ها	 که	چه	می	شود	تمام	تصویری	 خیره	است.	مسئله	ما	ازاینجا	آغاز	می	شود	

کافه-	تنها	و	تنها	در	تصویر	 کافه	نشینان	و	چه	مسکینان	پشت	شیشه	 کورد	-	چه	 انسان	

کنون	در	حال	مبدل	 که	ا 	- گو6  ایما که	در	این	 مسکین	خالصه	می	گردد؟	چه	می	شود	

کودک	 که	در	فرم	همانند	 کوردها	است-	تنها	تصویر	تراژیکی	 گی	 شدن	به	تنها	معرف	سوژ

کردستان،	یک	نا-کولبر کوه	های	 1.	دانش	آموخته	دشت	های	و	
کردستان،	یک	نا-کولبر کوه	های	 2.	دانش	آموخته	دشت	های	و	

3. Aime Cesaire                                                       4. Frantz Fanon
5. Charles Baudelaire                                              6. Imago
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کافه	 روایت	بودلر	است	به	منصه	ظهور	می	رسد،	درحالی	که	در	این	میدان	هم	بلوار	و	هم	

و	هم	حوزه	عمومی	و	مدنیت	حضوری	هرچند	غایب	دارد؟	

که	فرصت	نگاشتن	 گی	خاص	پرسش	بنیادینی	است	 نقد	هژمونیک	شدن	یک	سوژ

این	متن	به	ما	ارزانی	می	دارد.	در	وهلۀ	اول	مسئله	ما	این	است	چرا	فقط	و	فقط	تصویر	

بازنمایی	 کورد	 سوژۀ	 از	 است-	 گره	خورده	 مظلومیت	 به	 بودن	 کورد	 در	 که	 	- خاصی	

کوردها	و	هم	در	 که	تمام	جریان	های	-	بعضًا	متعارض	-	هم	در	میان	 می	گردد،	به	صورتی	

کورد	بودن	هستند؟	به	بیان	 کج	ومعوجی	از	 مرکز	در	حال	تقویت	و	بازتولید	چنین	تصویر	

کوردستان	تنها	و	تنها	تصویر	 خالصه	تر	چرا	در	میان	امکان	های	متفاوت	برای	بازنمایی	

کورد	مواجه	نیستیم	 خاصی	عرصۀ	بازنمایی	را	در	اختیار	می	گیرد؛	درحالی	که	ما	با	یک	

کثرت	های	متفاوت	وجود	دارند1،	اما	چه	می	شود	پیکره	ای	سرافکنده	 کوردها	در	 بلکه	

کوردستان	به	عنوان	یگانه	محمْل	برای	»بودن«	 کثرت	های	موجود	در	 به	بهای	قربانی	

کورد	تراش	می	خورد؟	این	مقاله	تالشی	برای	واسازی	جان	یافتگی	این	پیکره	و	این	 بدن	

توجه	انحصاری	به	حقیقت	است؛	نگاهی	است	انتقادی	به	تأثیرات	به	تسخیر	درآمدن	

که	عنوانی	جز	مظلوم	نمایی	قوارۀ	آن	 کوردستان	توسط	تصویری	تراژیک	 عرصۀ	بازنمایی	

گرفتار	 کورد	 کولبر	و	سوژۀ	 که	تصویر	فیکس	شده	 نیست.	همچنین	به	این	مهم	می	پردازد	

در	فاجعه،	خود	نوعی	تولید	یا	حمل	فاجعه	است.

ما	چنین	 که	 کنیم	 بیان	 باید	 بحث	 این	 در	 کردن	موضع	خود	 در	مسیر	مشخص	

کوردستان	در	این	همانی	 که	دو	دهه	است	مردم	 کورد	در	آینه	ای	محدب	 بازتاب	بدن	

و	 می	دانیم	 بیمار	 بدنی	 مولد	 را	 دارند	 خود	 خیالی	 هرچند	 گوی	 ا درترمیم	 سعی	 آن	 با	

به	سان	فرانسیس	فانون	)فانون	1355,	:	9(	هدفمان	نیز	تالش	برای	نابودی	سرتاسری	

این	بدن	بیمار	است.	همچنین	باز	به	تأسی	از	فانون	معتقدیم	در	این	مسیر،	دو	میدان	

که	برای	ما	تمرکز	بر	 مبارزه	وجود	دارد،	میدان	فرادست	و	میدان	فرودست	)همان:	7(	

واسازی	 راستای	 ما	در	 به	طورکلی	سخن	 لذا	 بنیادین	دارد.	 اهمیتی	 فرودست	 میدان	

که	با	یک	سیاه	طرفیم	-	تصوری	 که	نباید	تصور	شود	 1.	فانون	ابهام	در	تجربه	سیاهان	را	به	این	علت	می	داند	
گی	های	مختلف	وجود	 که	سفید	ها	و	سیاه	های	استعمارزده	دارند-	بلکه	سیاه	های	مختلفی	با	تجارب	و	سوژ

دارند.	)فانون	1355(
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کورد	توصیف	می	شود	مسیر	خود	 آنچه	را	در	ادامه	به	سان	افسانه	و	بت	واره	ای	از	سوژه	

کولبر	و	بازتاب	 که	در	دو	وجه	جلوه	گر	می	شود:	نخست	مقولۀ	 را	طی	می	کند؛	افسانه	ای	

گستردۀ	آن	در	سال	های	اخیر	و	دوم	نمودهای	مختلفی	از	بازنمایی	فاجعه	و	بازنمایی	

موقعیت	سوژه	گاهی1	کورد	به	عنوان	سوژه	ای	عقب	افتاده	و	نا	متجدد	که	درنهایت	به	نوعی	

مظلوم	نمایی	و	اخالق	بردگانی	دامن	می	زند.	پس	نقد	ما	دشنه	ای	است	بر	قلب	بدن	

که	پیرو	نیچه،	 گم	گشته	خود	می	گردد،	چرا گی	 که	در	این	دو	وجه	به	دنبال	سوژ بیماری	

که:	»همدردی	با	منحط	ها،	حقوق	برابر	برای	بیماران،	این	 ما	نیز	به	این	اصل	معتقدیم	

که	خود	را	به	صورت	اخالق	جا	 ژرف	ترین	بـی	اخالقـی	اسـت.	ایـن	طبیعت	ستیزی	است	

می	زند«	)نیچه	1377,	:	528(.

.2
با  باشند.  نوشته  خوِن خود  با  که  ام  آن  دوستار  تهنا  نوشته ها مهه  از 

یافنت خون بیگانه آسان  یس تا بداین که خون جان است. در خون بنو

یسد،  یه می نو ین گو نیست: از سرسری خوانان بیزارم... آن که با خون و گز

که نوشته هایش را خبوانند، بل می خواهد از َبر داشته باشند...  خنواهد 

یرا من دلیرام. دلیری که  یش داشته باشم. ز گرد خو می خواهم ِجن ها را 

که آرزومند  یند.... مشا آن گاه  یش ِجن می آفر شبح را می َرماند برای خو

یرا اوج گرفته ام.... ید؛ ومن روبه پاینی. ز اوج گرفنت اید، روی به باال دار

پروده  ناز را چننی  اما خود  را:  اما خود  است  زندگی دشوار  آوردن  تاب 
 مهنای! « )نیچه ۱۳9۳, : 5۸-57(2

کثری	اش	 چگونه	باید	نوشت	تا	بن	مایۀ	سخن	بتواند	در	بهترین	وجه	ممکن	تأثیر	حدا

از	 کسانی	 اینکه	چه	 و	مهم	تر	 کرد؟	 استفاده	 باید	 و	روش	شناسی	 فرم	 از	چه	 بگذارد؟	 را	

کردن	اعتباریابی	این	مقاله	است	 که	میزان	ناراحت	 این	جستار	ناراحت	می	شوند؟	چرا

1. Subject Position

گفت	زرتشت	نیچه 2.	از	قطعه	درباره	خواندن	و	نوشتن	چنین	
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کوشش	برای	نابودی	تدریجی	بدنی	بیمار،	مجیزگویی	باشد.	روش	این	 چون	قرار	نیست	

مقاله	بسی	نامشخص	است	اما	با	در	پرانتز	نهادن	مسئلۀ	روش	این	اطمینان	را	می	توانیم	

که	به	 که	به	واقعیت	داده	می	شود	و	یا	در	بیان	تجربه	هایی	 که	در	استنادهایی	 بدهیم	

که	در	توانمان	بوده	 کم	وکاست	نگذاشته	و	تا	جایی	 دیدگان	دیده	ایم	و	زیسته	ایم	چیزی	

کرده	ایم.	پس	روش	این	یادداشت	یک	نا- منظومه	ای	از	داده	های	مربوطه	را	استفاده	

روش	است	و	فرم	نوشتاری	آن	فرمی	غریب.	تنها	یک	فرم	وجود	دارد	و	آن	هر	امکانی	است	

که	باید	همچون	پتکی	درد	آورد	باشد.	 در	توانش	ما	برای	بیان	سخنمان.	سخنی	

جریانات	 و	 ارتدکس	 چپ	های	 کوردستان،	 ناسیونالیستی	 جریانات	 نظر	 به	

به	اصطالح	اوپوزسیون	خارج	نشین	در	زمرۀ	ناراحت	شوندگان	نقد	بازنمایی	انحصاری	

از	 مدیدی	ست	 مدت	های	 جریانات	 این	 هستند.	 مقاله	 این	 در	 بودن	 کورد	 ناواقعیت	

آب	شخورهایی	مانند	مسئلۀ	کولبر	و	پیکرۀ	سرافکنده	ای	که	گویا	بدن	کاوۀ	آهنگر	است	به	

گفتار	و	 کولبر	بلکه	در	راستای	بازتولید	 شکلی	ابزاری	استفاده	می	کنند،	اما	نه	برای	رهایی	

که	تنها	برای	هراس	از	مرگ	فرزندان	خودش	شورشی	و	 کاوه	 گی	خودشان،	همانند	 سوژ

که	مسئله	شان	نه	درمان	یا	زندگانی	بلکه	 دست	در	دست	فریدون	شد؛	چنان	مداحانی	

کنش	شان	 کرده	و	نهایت	 انتظار	برای	مرگ	انسان	هاست	تا	از	چنین	رویدادهایی	ارتزاق	

تشدید	سوگ	است.	بدین	سان	باید	آنان	را	واعظان	مرگ	خواند،	بدنی	سراسر	بی-مار1.	

به	این	علت	ممکن	است	پتکی	بر	این	آبشخور	و	این	پیکره	به	مزاج	آن	ها	خوش	نیاید.	

که	سعید	این	گونه	بیان	می	کند:	»چگونه	می	توان	دانشی	را	تولید	 مسئلۀ	ما	آن	است	

گروهی	باشد.	«	)سعید	به	 که	در	خدمت	اهداف	جمعی،	در	مقابل	اهداف	جناحی	و	 کرد	

گرچه	چنین	امکانی	ازنظر	معرفت	شناختی	ناممکن	است،	اما	 نقل	از	یانگ	1390:	342(	

به	کاربرد	واجد	معناهایی	 گروه	هایی	سیاسی	 رئال	پولوتیک	 را	در	میدان	 گر	همین	نقل	 ا

آنچه	 به	 ابزاری	 سراسر	 نگاهی	 سیاسی	 گروه	های	 رئال	پلتیکی	 خوانش	 می	شود؛	 مهم	

پدیده	ای،	 از	هر	 و	می	کوشد	 دارد	 واقعیت	خوانده	می	شود	 اموری	جاری	 این	منطق	 در	

بر	 گروه	مقابل	فشاری	 با	 که	در	مواجهه	 کنند	 تولید	 را	 کولبری،	وضعیتی	 به	عنوان	مثال	

1.	بی-مار	استعاره	ای	اساطیری	است.	مار	ازنظر	اسطوره	شناختی	نمادی	است	از	سالمت	و	نبودن	آن	یعنی	
بی	ماری	داللت	بر	فقدان	سالمت
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که	درصدد	 گفتاری	در	اغلب	نگاه	هایی	 کسب	نماید.	چنین	 دیگری	و	امتیازی	برای	خود	

کم	است،	به	شکلی	 کولبری	هستند	حا کوردستان	من	جمله	 بازنمایی	مسائل	اجتماعی	

که	بیشتر	از	آنکه	به	دنبال	تولید	فهم	و	دانشی	از	مسئلۀ	اجتماعِی	مدنظر	باشند	به	دنبال	

استفاده	ابزاری	از	آن	مسئله	اند	لذا	خود	مسئله	ساز	و	به	بخشی	از	مسئله	اند.	در	چنین	

مواجهه	ای	خود	مسئله	به	عنوان	امری	جاری	درواقعیت	به	فراواقعیت	متناسب	با	منافع	

گروه	های	سیاسی	مبدل	می	گردد.	بدین	سان	تالش	برای	تولید	دانشی	در	خدمت	اهداف	

جمعی،	آن	چنان	که	در	این	مقاله	حضوری	مستمر	دارد	باید	نخست	در	راستای	به	حاشیه	

راندن	این	گونه	نگاه	های	رئال	پولوتیکی	به	مسائل	اجتماعی	حرکت	کند؛	نگاهی	مهم	ترین	

گفتار	و	زمینه	بازنمایی	ضعف،	فاجعه،	فقر	و	نامتمدن	بودن	از	کوردستان	است.	

.3
کنون	بیان	شد	صرفًا	تالشی	بود	مقدماتی	برای	مشخص	نمودن	مسئله،	موضع	 آنچه	تا

که	در	این	بخش	به	تفصیل	به	شیوه	ای	آشناتر	 و	همچنین	زاویۀ	نگریستن	به	مسئله	ای	

که	بیانش	 از	آن	بحث	می	کنیم	تا	فرصتی	برای	آشنایی	زدایی	از	آن	فراهم	آید.	مسئله	ای	

که	 کورد	است	 را	تا	این	بخش	به	تعویق	انداخته	ایم	نقد	نوعی	ترسیم	و	بازنمایی	از	بدن	

هژمونیک	گشته	و	به	سان	سازه	ای	بزرگ	سویه	های	دیگر	این	بدن	و	ویژگی	های	دیگرگون	

ویژگی	 مهم	ترین	 است.	 گذاشته	 پنهان	 خود	 سایه	 در	 را	 حاشیه	 به	مثابه	 کوردستاْن	

تراژیک	 بازنمایی	 و	 گزاره	مظلوم	نمایی1	 را	می	توان	در	دو	 کورد	 از	بدن	 چنین	تجسمی	

جلوه	ای	 دوم	 گزارۀ	 معتقدیم	 که	 بازجست	 کوردستان	 در	 فاجعه	بار	 رویدادهای	 یا	 امر	

سوژه	های	 پرتکرارترین	 از	 دریکی	 امر	 این	 عینی	 وجوه	 است.	 مظلوم	نمایی	 همان	 از	

که	 -	متنی	و	تصویری-	 گزارش	های	متعدد	چندرسانه	ای	 خبری	سال	های	اخیر	یعنی	

خبرگزاری	ها	 در	 کافی	ست	 است.	 نمایان	 می	شود	 تولید	 کورد	 کولبران	 با	 مصاحبه	 از	

کنید؛	در	این	 کولبر	را	دنبال	 کنید	و	یا	در	رسانه	های	مجازی	هشتک	 کورد	را	سرچ	 واژه	

کولبر	و	یا	ناله	های	 که	باسیلی	عظیم	از	تصاویر	و	متونی	در	راستای	تقدیس	 هنگام	است	

که	دائمًا	در	دوری	از	ظلم	تکرار	می	شود کرد	به	مثابه	سوژه	ای	 1.	سوژه	
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که	ما	چنین	تصاویری	را	پیکرۀ	سرافکنده	مصلوب	شده	به	 اومانیستی	مواجه	می	شوید	

مظلومیت	عنوان	می	کنیم.

کافی	است	در	سامانه	هایی	همچون	پایگاه	مجالت	تخصصی	 کولبر،	 	عالوه		بر	مسئلۀ	

کورد	را	در	بازۀ	زمانی	یکی	 کوردستان	یا	 که	آرشیوی	از	مقاالت	پژوهشی	را	دارند	واژۀ	 نور	

که	در	مسئله	 کنید.	خواهید	دید	میزان	قابل	توجهی	از	مقاالتی	 گذشته	دنبال	 دو	دهۀ	

عقب	ماندگی،	 معرف	 خود	 بطن	 در	 است	 کوردستان	 یا	 کورد	 آن	ها	 مطالعه	 میدان	 و	

کوردها	هستند.	نمونه	بارز	چنین	انبوه	های	متنی	را	 غیرمتجدد	و	به	دوراز	تمدن	بودن	

کوردستان	 می	توان	در	مقاالت	آخرین	شماره	مجله	انجمن	جامعه	شناسی	ایران		که	به	

کرد1. مربوط	است	مشاهده	

و	 اجتماعی	 مسائل	 که	 مقاالتی	 یا	 کردستان	شناسی	 پژوهش	هایی	 عناوین	 کثر	 ا

کورد	را	 که	سوژۀ	 کوردستان	را	بررسی	می	کنند،	مملو	هستند	از	سیمپتوم	هایی	 سیاسی	

گویا	از	غافله	تجدد	جامانده	و	با	آنچه	در	مرکز	به	عنوان	 که	 به	نحوی	بازنمایی	می	دهند	

معیار	انسان	متجدد	خوانده	می	شود	بیگانه	است.	تالش	های	این	چنینی	برای	زدایش	

فانون	منطق	مرکزی	استعمار	 را	 از	بدن	فرودست	 و	تمدن	مرکزی	 انسانیت	 معیارهای	

به	اتفاق	 غریب	 است	 آن	 جالب	 اما	 می	خواند.	 استعمارزده	 از	سوژۀ	 انسان	زدایی	 یعنی	

کورد	هستند.	لذا	 که	در	نشریه	های	فارسی	زبان	منتشر	می	شود	 نویسندگانانی	مقاالت	

در	وجه	دیگر،	 و	 کولبر	 به	مثابۀ	 کورد	 یعنی	 کورد،	 کنونی	 گوی	 ایما در	مورد	هر	دو	وجه	

آن	ها	 محوری	 مسئلۀ	 و	 می	شود	 نگاشته	 کوردها	 توسط	 که	 متعددی	 پژوهش	های	

کوردها	است	باید	پرسید	چنین	وجوهی	 توسعه	نیافتگی	و	نامتجدد	و	نا	متمدن	بودن	

بازنمایی	 موارد	 این	 که	 واقعیتی	 چنین	 تنها	 و	 تنها	 واقعًا	 آیا	 امری	ست؟	 چه	 بیان	گر	

که	موضوع	پژوهش	های	 می	دهند	درکوردستان	وجود	دارد؟	وقتی	شکل	و	فرم	مسائلی	

1.	شماره	جدید	)پاییز1397(	مجله	علمی-	پژوهشی	مطالعات	اجتماعی	ایران	با	مقاله	های	زیر	منتشر	شد:
»بررسی	 سنندج(«،	 شهر	 در	 نزاع	 درگیر	 افراد	 )بررسی	 خیابانی	 نزاع	های	 جامعه	شناختی	 »مطالعه	
»قومیت،	 مریوان«	 شهر	 در	 آن	 بر	 مؤثر	 اجتماعی	 عوامل	 و	 ناموسی	 قتل	های	 به	 نگرش	 جامعه	شناختی	
ُکرد	و	ترک	در	 قوم	گرایی	و	باروری:	بررسی	تأثیر	ابعاد	و	سطوح	قوم	گرایی	بر	ترجیحات	و	رفتارهای	باروری	زنان	
کردستان:	ارائۀ	سنخ	شناسی	«،	 کو«،	»جایگاه	زن	در	جامعه	از	منظر	اعضای	جماعت	دعوت	و	اصالح	 شهر	ما

»زمینه	های	تاریخی	و	اجتماعی	مؤثر	بر	شکاف	قومی	در	ایران	«.
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مرکز	 و	 دیگر	 نواحی	 با	مسائل	 را	 کوردستان	می	گردند	 مورد	 در	 کوردها	 جامعه	شناختی	

یعنی	تهران	مقایسه	کنیم	مسئله	جالب	تر	نیز	می	شود.	آیا	درواقعیت	میزان	قتل	و	جنایت	

که	قمه	کشی	و	قتل	های	 کوردستان	به	طرز	معناداری	با	نواحی	دیگر	متفاوت	است	 در	

کوردستان	است؟	 ناموسی	از	اصلی	ترین	موضوعات	موردبررسی	در	مورد	

کورد	بازنمایی	داده	می	شود،	آن	هم	اغلب	 چرا	فقط	و	فقط	چنین	تصاویری	از	سوژۀ	

کوردها	-	البته	خوش	به	مزاج	دیگری؟-	چنین	پرسشی	زمانی	واجد	معنا	می	شود	 توسط	

کورد	بودن	و	واقعیت	های	 که	شیوه	های	دیگر	 که	با	نگاهی	مردم	نگارانه	نشان	داده	شود	

زیبای	دیگری	پشت	این	انحصار	ناحقیقت	پنهان	مانده	است1.	در	تقابل	با	این	شکل	از	

بازنمایی	مظلومیت،	فقر،	نامتمدن	بودگی،	عدم	تجدد	و	غیره	در	کوردستان	تصویر	متمایز	

در	وهلۀ	نخست	خود	ما	هستیم!	آیا	ما	نگارندگانی	که	در	حال	نگارش	این	یادداشت	هستیم	

که	آلوده	به	سموم	مظلوم	نمایی	و	بازنمایی	فاجعه	نیستند	 شرایط	امکان	تصاویر	دیگری	

نیستیم؟	مثال	بارز	رد	افسانه	های	انسان	زدا	از	فرودست	از	طریق	بحث	از	شرایط	امکان	

خود	نویسنده	را	فانون	در	راستای	مقابله	با	آنچه	افسانۀ	سیاه	می	خواند	بیان	می	کند:

»حقیقت بدهیی و تسکنی ناپذیر آجنا بود. سیاهی من آجنا بود. غلیظ و 

یب چون وچرا و مرا رنج می داد. مرا دنبال می کرد. مرا نگران می ساخت و 

مرا به خشم می آورد.

سیاه ها وحیش اند، یب شعورند، یب سوادند؛ اما من، من می دانسمت که این 

گفته ها در مورد من صدق منی کند. دربارۀ سیاه پوست افسانه ای وجود 

داشت که باید به هر قیمت که شده است، ازمیان برد ما دیگر در آن دوران 

از دیدن سیاه پوسیت معاجله شده در شگفت  که مردم  زندگی منی کردمی 

سیایس  رجایل  داشتمی،  پروفسرهایی  داشتمی،  طبیباین  ما  می شدند. 

داشتمی... بله، ویل در این موارد هنوز چیز ناجوری وجود داشت« )فانون 

)۱۲0 : ,۱۳55

که	اساسًا	ما	به	نقد	بازنمایی	 کوردستان	نیست	چرا 1.	مسئله	ما	نمایش	تصویر	متقابل	یعنی	توسعه	یافتگی	
چنین	 با	 متقابل	 سویه	های	 دادن	 نشان	 صرفًا	هدف	 و	 شد	 نخواهیم	 بازنمایی	 بازی	 درگیر	 و	 می	پردازیم	

کردستان	است. تصاویری	از	
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به	 فرا-واقعیت	 واژۀ	 که	 دارد	 وجود	 کوردها	 مورد	 در	 افسانه	ای	 نیز	 ایران	 در	 آری	

گفت	جنگ	خلیج	فارس	وجود	 که	 بهترین	وجه	پر	پوستش	است؛	باید	همانند	بودریار1	

تجدد	 تجربۀ	 می	شود	 که	چه	 پرسید	 باید	 باز	 ندارد.	 وجود	 کولبری	 که	 زد	 فریاد	 ندارد	

کوردستان،	مدنیت،	جریانات	روشنفکری	از	چپ	تا	راست،	از	دانشگاهی	 درون	ماندگار	

بزرگ	 بت	واره	ای	 سایۀ	 در	 بودن،	 کورد	 از	 دیگر	 امکان	 یک	 به	عنوان	 غیردانشگاهی،	 تا	

هرچند	با	چهره	ای	مظلوم	قرار	می	گیرد؟	در	این	بازی	بازنمایی	چه	چیزی	نهفته	است.	

کورد	است	 که	اساسًا	یک	تصویر	آنافورمیک	از	بدن	 چرا	چنین	تصویر	تار	و	ناخوشایندی	

کوردستان	محبوبیت	دارد؟ به	این	شدت	در	خود	

بااین	حال	پیش	از	ورود	به	مباحث	محوری	این	مقاله	باید	موضعی	دیگر	را	در	باب	

بازنمایی	 فرم	 متوجه	 بازنمایی،	 به	 ما	 نقادانۀ	 نگاه	 کنیم.	 مشخص	 بازنمایی	 مفهوم	

 - بازنمایی	شده	 امر	 نقد	یک	 به	بیان		دیگر	 بازنمایی	شده.	 نه	محتوای	خاص	 و	 است	

کورد	است-	و	بحث	از	امکان	های	موجود	دیگر	 که	در	این	مقاله	تصویر	مظلوم	از	سوژه	

که	در	سایۀ	امر	بازنمایی	شده	پنهان	می	ماند.	به	عالوه	آنچه	ابژۀ	محوری	نقد	ما	است	

آنچه	 	)1994( دلوز2	 ژیل	 تعبیر	 به	 است.	 شده	 بازنمایی	 منطق	 قربانی	 به	نوعی	 خود	

کی	از	عدم	توانایی	درک	امر	 اساس	منطق	بازنمایی	را	تشکیل	می	دهد	خود	به	نوعی	حا

کثرت	های	متفاوت	و	فیکس	نمودن	آن	در	لوای	یک	تصویر	 دیگرگون	و	درنهایت	مرگ	

گشته	در	نوع	 واحد	است؛	در	حالی	آنچه	به	عنوان	معرفت	در	امر	بازنمایی	شده	فیکس	

	.)Deleuze and Guattari 1988(	تابد	برنمی	را	واحدی	امر	هیچ	که کثرتی	ست	 خودش	

همچنین	سویه	نقد	دیگر	دلوز	به	بازنمایی،	تعریف	و	تقدم	بخشی	»بودن«3	بر	»شدن«3 

کثرت	ها	و	امکان	های	 کردن	 گی	را	با	قربانی	 که	شیوۀ	خاصی	از	سوژ است؛	به	این	شکل	

واقع	باره5	در	میدانی	از	روابط	قدرت	ممکن	می	سازد.	ازاین	رو	در	سرتاسر	این	مقاله	سخن	

کورد	بودن	گشته	 از	بازنمایی	در	مسیر	نقد	تصویر	فیکس	شده	یا	همان	وحدتی	که	معرف	

است	حرکت	می	کند	و	به	هیچ	وجه	هدفش	دفاع	از	محتوای	دیگر	از	بازنمایی	نیست	بلکه	

پیشاپیش	به	صورت	هستی	شناختی	با	بازنمایی	مشکلی	بنیادین	دارد.	

1. Jean Baudrillard                                              2. Gilles Deleuze
3. Being                                                                4. Becoming
5. virtual
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دارد  آنان  از  دیگری  که  بازمنایی  و  یر  تصو دادند  اجازه  »آنان ]هیودیان[ 

کنون بمی آن دارند که مبادا کردارشان  سراسر زندگی شان را مسموم سازد و ا

که  گفت  با تصورات بازمنایی شده از آنان تطبیق نکند. ازاین رو می توان 

 از درون بر عناصر متعددی اثر گذاشته است« 
ً
رفتار آن ها دامئا

ژان پل سارتر۱ )۱960(

گزارۀ	بیان	شده	سارتر	مبرهن	است	اثر	تصویر	بازنمایی	شده	از	یک	هویت	 آنچه	در	

گی	آن	ها	است.	بازنمایی	هویت	قومی،	چه	از	سوی	دیگری	و	چه	 قومی	یا	مذهبی	بر	سوژ

کردارهای	 گو	می	توان	تأثیرات	عمیقی	بر	هویت	و	 از	سوی	خود	آن	قوم،	در	قالب	یک	ایما

آنان	داشته	و	ترسیم	گر	افق	هویتی	و	رفتاری	آنان	باشد.	اما	ما	در	اینجا	عالوه	بر	میدان	

از	 کج	ومعوج	 تصویر	 تشدیدکنندۀ	 صدالبته	 و	 تولید	 پیرامونی	 نیروی	 میدان	 دیگری،	

کورد	بودن	را	نیز	مدنظر	داریم.	بازنمایی	چنین	تصویری	در	میدان	دیگری	یا	مرکز	 پیکرۀ	

گزارۀ	سارتر	موجب	مسموم	سازی	سوژۀ	پیرامونی	می	شود،	چون	سوژۀ	پیرامونی	 با	اتکا	بر	

او	می	خواهد.	 از	 تصویری	 لوای	چنین	 در	 دیگری	 که	 بدنی	ست	 اجرای	 به	دنبال	 مدام	

که	 ساز	 مسموم	 هراسی	 پیرامونی	ست.	 سوژۀ	 بدن	 در	 هراس	 نوعی	 واجد	 امر	 همین	

از	 ناشی	 تقویت	می	گردد.	نخست	چنین	هراسی	 و	 تولید	 به	واسطۀ	دو	شریان	 ما	 ازنظر	

ارضای	طلب	آنچه	دیگری	می	خواهد	)میل	دیگری2(	است	و	در	وجه	دیگر،	عدم	تحقق	

تداوم	 را	 هراسی	 چنین	 که	 است	 فرودست	 بدن	 شدن«	 دیگری	 »به	سان	 اونتولوژِک	

می	بخشد؛	چه	بسا	به	تعبیر	ویلسون	هریس3	Cite be Lichtenstein 1999((	این	دو	بدن	

که	این	همان	شوند.	این	شکست	در	»به	سان	دیگری	شدن«	 تنها	و	تنها	در	مرگ	است	

که	فانون	)1355(	 عالوه	بر	هراس،	موجب	درونی	شدن	عقده	ای	برای	فرودست	می	شود	

که	 به	بهترین	وجه	ممکن	آن	را	»عقده	حقارت4«	در	برابر	دیگری	می	نامد؛	ازاین	رو	است	

چنین	هراسی	را	باید	مسموم	ساز	نامید.

1. Jean-Paul Sartre                                                  2. Desire of the other
3. Wilson Harris                                                     4. Inferiority complex
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میدان	 در	 بودن	 کورد	 از	 تصور	 همین	 پرقدرت	 حضور	 ما	 اصلی	 بحث	 لیکن	 	

گفتارهای	 در	 کورد	 بدن	 سرافکندۀ	 پیکرۀ	 شدن	 هژمونیک	 نظر	 به	 است.	 پیرامونی	

بیان	 برای	 به	عنوان	ساحتی	 پیکره	 این	 بازتولید	 توجیه	 با	 پیرامون	 فرهنگی	 و	 سیاسی	

ناخرسندی	های	حاصل	از	رابطه	نابرابر	مرکز	پیرامون	ربط	عمیقی	دارد.	درواقع	حضور	

گوی	کورد	مظلوم	در	قالب	هایی	چون	کولبر	به	مثابۀ	عرصۀ	بازنمایی	ناخرسندی	های	 ایما

بازنمایی	 کارکرد	 دلیل،	 این	 از	 فراتر	 مقبولیت	می	یابد.	 و	 از	وضعیْت	مشروعیت	 برآمده	

کردن	نگاه	دیگری	به	 کشیده	شده	در	جلب	 کورد	به	مثابه	بدن	مظلوِم	به	صلیب	 بدن	

نظر	 باید	در	 تکثیر	چنین	تصویری.	 و	 پابرجایی	 برای	 باشد	 فزون	 علتی	 کورد،	می	تواند	

کردستان،	همانند	میدان	 گو	در	میدان	پیرامونی	 که	حضور	و	استمرار	این	ایما داشت	

که	یکی	از	نمودهای	آن	در	طرد	 دیگری	موجب	هراس	مسمومیت	ساز	می	شود.	هراسی	

کردن	آن	خود	را	نشان	دهد؛	چه	بسا	 گو	و	قبول	 و	سرباززدن	از	زانو	زدن	در	برابر	این	ایما

و	 خودی	 گفتار	 آنچه	 علیه	 کین	توزانه	 کرداری	 امکان	 شرایط	 مضمون	 این	 با	 هراسی	

دیگری	خوانده	می	شود	را	فراهم	سازد.	با	این	حال	در	هر	دوحالت	آنچه	برای	ما	مشخص	

که	سارتر	)همان:	 که	درنهایت	آن	گونه	 است	نقد	این	پیکره	و	استواری	آن	است	به	شکلی	

85(	در	باب	نقد	هجوم	تصاویر	مسموم	ساز	دیگری	می	گوید	موجب	شرمگین	ساختن	

مردم	از	فرم	بودن	خودشان	شود.

نظر	به	این	تفاسیر،	آنچه	در	ادامه	شرح	داده	می	شود	تمرکز	بر	میدان	پیرامونی	و	

گوی	توصیف	شده	همچون	 که	ایما کورد	بودن	است.	بودن	هایی	 تحلیل	دو	نوع	تجربه	

که	به	آن	رسیده	ایم	در	راستای	هویت	یابی	با	این	 قلبی	برای	آن	ها	است.	نوع	نخستی	

طریق	 از	 بودن	 کورد	 از	 فرار	 برای	 هیستریک	 تالشی	 دوم	 نوع	 و	 است	 درحرکت	 تصویر	

چرخش	به	دور	فقدان	های	دیگری	بزرگ	این	بدن	می	باشد.	

پیش	از	پرداختن	به	تأثیرات	بیان	شدۀ	بازنمایی	سوژه	کورد	و	دو	بدن	یا	بودن	ممکن	

شده	از	طریق	آن،	باید	بیشتر	به	چیستی	و	تبار	این	تصویر	بازنمایی	شده	پرداخت.	آنچه	

کولبر	و	بازنمایی	آن	در	 کورد	در	قالب	بت	واره	هایی	همچون	 گی	 واضح	است	بیان	سوژ

گرچه	 قالب	سوژه	ای	در	سوگ	و	محصول	فاجعه	نمی	تواند	تاریخ	بلندی	داشته	باشد.	ا

کولبری	را	تا	پیدایش	مرز	و	دولت-ملت	در	ایران	و	کشورهای	 می	توان	سرچشمه	های	آغاز	
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راستای	 در	 آنچه	 نیستیم1،	 سرمنشأهایی	 چنین	 دنبال	 به	 ما	 اما	 پی	گرفت	 خاورمیانه	

مسئله	ما	قرار	می	گیرد	هژمونیک	شدن	و	تکینگی	تصاویری	همچون	تصویر	مظلوم	نمای	

کوردها	است.	 کورد	بودن،	این	همانی	با	آن	و	تکثیر	آن	توسط	 کولبر	به	عنوان	یگانه	معرف	

کرای	تاریخی	 در	این	راستا،	مهم	ترین	سندی	که	می	توان	از	آن	به	عنوان	مهم	ترین	چا

کورد	به	نام	بهمن	قبادی	 کارگردان	 کورد	با	مرز2	نام	برد	آثار	سینمایی	 گره	خوردن	بدن	 در	

کوردها	مشخصًا	 زیست	جهان	 معرف	 کورد	سیمپتوم	هاِی	 گر	 این	سینما آثار	 در	 است.	

و	 شهری	 زندگی	 به	دوراز	 زیستی	 ویژگی	های	 کولبری،	 مرز،	 چون	 نشانه	هایی	 حول	

کترها	و	سوژه	های	کورد	نسبت	به	دیگری	مرکز	نشین	گردهم	می	آیند.	 متمدن،	ضعف	کارا

به	نظر	با	انتشار	یافتن	اثر	وی	به	نام	»زمانی	برای	مستی	اسب	ها«	در	سال	1378،	زبون	

کولبری،	فقر،	مردساالری	 کورد	در	برابر	زیست	متمدنانه	و	نمودهایی	چون	 بودن	سوژه	

کوردها،	مرکزنشینان	و	جهانیان	 کوردها	در	میان	خود	 و	عقب	افتادگی،	به	تصویر	اصلی	از	

آثار	قبادی(	مبدل	 از	 )به	علت	استقبال	جشنوارهای	خارجی	و	مردم	دیگر	نقاط	ایران	

کرگدن«	)1390(	نیز	 می	شود.	در	آثار	دیگر	وی	همچون	»نیوه	مانگ«	)1385(	و	»فصل	

کورد	 سوژۀ	 برای	 مرکزی	 سوژه	های	 بودن	 رهایی	بخش	 ویژگی	های	 می	توان	 به	خوبی	

پرواز	می	کنند«	 ک	پشت	ها	هم	 نام	»ال به	 دیگری	 فیلم	 در	 روایت	وی	 کرد.	 را	مشاهده	

کورد	 )1383(	نیز	در	راستای	بازنمایی	فاجعه	و	همچنین	زیست	غیرشهری	و	نامتمدنانۀ	

کوردها	حضور	دارد	اما	نه	در	 کوه	به	عنوان	یگانه	مأمن	 کثر	این	آثار	 حرکت	می	کند.	در	ا

کوردی	در	پشت	آن.	به	وضوح	 گرفتن	زیست	جهان	 کریتیکال	خود	بلکه	برای	قرار	 داللت	

گوی	 کوردستان،	ایما که	با	برخاستن	آثار	قبادی	از	وضعیت	تاریخی	 می	توان	نشان	داد	

کورد	را	به	اسارت	می	گیرد.	 کورد،	بدن	 کولبر	و	سوژۀ	سوگ	وار	فاجعه	و	غیر	متمدن	 کورد	

که	هر	 به	حدی	است	 کولبری	 بر	مسئله	 برای	مستی	اسب	های	وی	 زمانی	 فیلم	 تأثیر	

کوردستان	رخ	می	دهد	هم	در	ادبیات	عامه	مردم	 کولبر	در	 کشتن	 وقت	واقع	دلخراش	

1.	ما	خود	را	از	افیون	هرمونتیک	سرمنشأها	و	سوظن	ها	بر	حذر	داشته	ایم.
2.	کولبری	و	در	سطحی	دیگر	بازنمایی	ضعف،	فاجعه	آمیز	بودن	زیست	کوردی،	نامتمدن	بودن	و	ازاین	دست	
که	مرز	در	وجه	استعاری	خود	 کورد	با	مرز	دانست.	چرا صفات	را	می	توان	ناشی	از	همین	مفصل	بندی	بدن	
داللت	بر	یک	ناحیه	پیرامونی	دارد.	به	عالوه	در	آثار	سینمای	قبادی	نیز	چنین	پیوندی	به	نظر	علت	و	علل	

تمام	صفات	بیان	شده	است.
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گزارش	خبرگزاری	ها	و	تحلیل	های	سیاسی	مستقیمًا	این	فیلم	مورد	ارجاع	قرار	 و	هم	در	

کنونیت	واقعه	به	سان	افقی	احضار	می	شود.	همچنین	اغلب	تحلیل	هایی	 می	گیرد	و	در	ا

فیلم	 این	 از	 غیرمستقیم	 و	 مستقیم	 به	صورت	 که	 کرد	 اشاره	 کولبرها	 کشتار	 مورد	 در	

نام	برده	می	شود1؛	مشخص	ترین	آن	ها	شاید	سخنان	عبداهلل	رمضان	زاده	سیاست	مدار	

یک	 در	 گذشته	 سال	 در	 کوردها	 و	 کولبرها	 سخت	 معیشت	 درباره	 کورد	 اصالح	طلب	

که	از	بهمن	قبادی	و	فیلم	هایش	در	دو	دهۀ	قبل	سخن	به	میان	می	آورد	 مصاحبه	باشد	

کوردها	را	با	وضعیت	 که	 آثار	قبادی	نخستین	افقی	ست	 که	 گویی	 )رمضان	زداه	1397(	

که	به	نوعی	 کولبر	 خویش	آشنا	می	سازد.	چنین	افقی	در	باب	وقایع	دلخراش	دیگری	غیر	

کوردها	است	نیز	حضوری	پررنگ	دارد	به	عنوان	مثال	درواقعۀ	 عرصۀ	بازنمایی	مظلومیت	

مهم	سخن	 این	 از	 مصاحبه	ای	 در	 قبادی	 بهمن	 در	شین	آباد	 مدرسه	ای	 گرفتن	 آتش	

که	فیلم	مذکور	را	در	حوالی	شین	آباد	)	نه	در	خود	شین	آباد	و	این	نکته	ای	مهم	 می	راند	

است(	ساخته	ام	)قبادی	2012(	درحالی	که	این	فیلم	و	واقعه	آتش	سوزی	شین	آباد	هیچ	

به	بیان	دیگر	شین	آباد	 مظلوم	نمایی؛	 و	 فاجعه	 بازنمایی	 نقطه	 در	 مگر	 ندارند	 کی	 اشترا

کم	بر	سینمای	قبادی. گفتار	حا به	عنوان	فرصتی	است	برای	تکثیر	و	بازتولید	

که	 این	است	 ارمغان	می	آورد	نخست	 به	 مقاله	 این	 برای	 قبادی	 آثار	 بررسی	 آنچه	

کوردی	را	به	شیوه	ای	 به	خوبی	منظور	ما	از	بازنمایی	مظلومانه	و	فاجعه	بار	زیست	جهان	

مستند	نشان	می	دهد	و	دوم	اینکه	حضور	مداوم	نام	و	آثار	او	بعد	از	دو	دهه	در	بازنمایی	

کولبری؛	 که	آثار	وی	افقی	تاریخی	برای	مسئله	 کولبری	به	خوبی	نشان	می	دهد	 مسئلۀ	

کولبری	و	همچنین	 کردن	مسئله	 که	فیلم	های	وی	نخستین	تالش	برای	نمادین	 گویی	

که	می	توان	قبل	و	پس	 کارگزار	بازتولید	نمودن	چنین	تصویری	است،	به	شکلی	 مهم	ترین	

که	 کولبر	نامی	ست	 که	مسلمًا	 کوردها	جست	 از	سینمای	قبادی	نام	های	متفاوتی	برای	

کورد	پس	از	آثار	وی	در	اواخر	دهه	70	به	خود	می	گیرد.	

آثار	 از	 و	خارج	 آثار	وی	در	حاشیه	 و	 قبادی	 بهمن	 به	 پرداخت	 سومین	دست	آورد	

کوردها	موجب	برانگیختن	 او	قرار	دارد.	اغلب	فیلم	های	قبادی	با	روایت	تراژیک	زیست	

کش	 کولبر	 بهمن	های	 	،)2012 )نظری	 کردستان	 کولبر	در	 کشتار	کارگران	 مقاله	 به	 ر.ک	 به	عنوان	مثال	 	.1
)صحن	1395(	و	بسیاری	از	یادداشت	ها	و	مقاالتی	ازاین	دست.
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چنین	 می	شود؛	 غربی	 و	 نشین	 مرکز	 دیگری	های	 علی	الخصوص	 مخاطب	 احساسات	

برانگیختگی	احساس	همدردی	و	دلسوزی	نمایان	در	نگاه	دیگری،	برای	بهمن	قبادی	

کز	سینمایی	و	غیر	سینمایی	را	به	بارآورد.	 کوله	باری	از	لذت	در	قلب	جوایز	متعدد	از	مرا

چنانچه	معادلۀ	بهمن	قبادی	و	جایزه	که	معادل	بازنمایی	مظلومیت	برابر	است	با	جایزه،	

کورد	بدل	شده	است.	اما	مسئلۀ	ما	ربط	اثر	به	 به	َمثل	معروفی	در	میان	قشر	فرهیختۀ	

کورد	مظلوم	نما	جلو	 مؤلف	نیست	تنها	ایجاد	تشبیهی	است	تا	تحلیل	خود	را	در	باب	بدن	

ببریم.	آنچه	مشخص	است	در	میدان	سینما،	قبادی	با	بازنمایی	ضعف	و	فاجعه،	نگاه	

بازنمایی	 که	روایت	می	کند	معطوف	ساخته	است؛	پس	معادله	 را	به	وضعیتی	 دیگری	

که	بازنمایی	 کامل	می	گردد؛	به	این	شکل	 ضعف	با	قرار	دادن	نگاه	دیگری	در	این	معادله	

فاجعه	عامل	جلب	نگاه	دیگری	و	درنتیجه	ایجادکننده	لذت	است.	این	معادله	یا	منطقی	

کم	بر	بازنمایی	ضعف	و	فاجعه	توسط	خود	 گفتمان	حا که	به	نظر	نگارندگان	نمود	اصلی	

کورد	 کنار	آن	ها	جامعه	شناسی	خوانده	های	 کوردها	است.	احزاب	و	جریانات	سیاسی	و	در	

کوردی	و	بعضًا	تشدید	 می	کوشند	همچون	قبادی	با	محور	قرار	دادن	ضعف	های	زیست	

کنند	و	امتیازاتی	 کوردها	توجه	دیگری	را	به	خود	جلب	 بازنمایی	ضعف	و	نامتمدن	بودن	

کوردها	نیز	 در	لوای	چنین	تصاویری	به	دست	آورند	-	همچون	جوایز	قبادی.1	در	میان	

چون	چنین	تصویری	موجب	جلب	نگاه	دیگری	به	آن	ها	می	شود	اساسًا	این	نگاه	مولد	

گرفتن	می	باشد	اما	 گرچه	حاصل	در	معرض	نگاه	دیگری	قرار	 که	 نوعی	لذت	است	لذتی	

کورد	توسط	خودش	ایجاد	می	شود.	 که	با	تخریب	بدن	 در	اساس	لذتی	ست	مازوخیستی	

نیز	تشدیدگر	بحران	است.	هدف	نهفته	 کرداری	 کردار	مازوخیستی	چنین	 به	طبع	هر	

در	این	لذت	جویی	مازوخیستی	استفاده	از	بازنمایی	فاجعه	و	فقدان	های	وضعیْت	در	

کریتیکال	شدن	آن	است.	درواقع	جریانات	سیاسی	می	کوشند	با	بازنمایی	 راستای	وهم	

کوردستان	برای	خودی	ها	و	دیگری	به	ظاهر	مردم	را	از	 کثری	فجایع	رخداِد	شده	در	 حدا

کردن	مردم	 کریتیکال	 گاهی	سازی	را	اساس	 گاه	ساخته	و	این	آ نابرابری	مرکز-پیرامون	آ

گون	مانع	از	 کورد	و	وضعیت	می	دانند.	لیکن،	آنچه	درواقعیت	رخ	می	دهد،	به	صورت	واژ

کنش	به	دیگری	است	پس	ازاین	رو	بازتولید	و	تشدید	 گروه	ها	چنین	امری	نوعی	وا 1.	همچنین	در	نظر	این	
کریتیکال	و	انتقادی	قلمداد	می	گردد. این	تصویر،	
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کورد	 که	نخست	تصویری	را	برای	این	همانی	مردم	 کریتیکال	شدن	وضعیت	می	گردد	چرا

کثرت	های	 کورد	بودن	فیکس	می	کند	و	از	این	طریق	مانع	از	شدن	و	سر	برآوردن	 با	آن	از	

نگاه	 یگانه	ساحت	خیره	کنندۀ	 به	 را	مبدل	 فاجعه	 بازنمایی	 اینکه	 دیگر	می	شود.	دوم	

دیگری	می	کند	و	وسواس	آمیز	تکرار	این	بازنمایی	را	موجب	می	شود	و	در	هر	تکرار	هراس	

را	تشدید	می	کند.	هراسی	 	- بیان	شد	 که	پیش	تر	 	- تصویر	 این	 از	 مسموم	ساز	حاصل	

مازوخیستی	 لذتی	 شکل	 به	 خود	 از	 فرودست	 توسط	 شده	 بازنمایانده	 تصویر	 در	 که	

کنار	اسطوره	سازی	 ظاهر	می	شود.	در	وهلۀ	سوم	چنین	تکراری	در	بازنمایی	فاجعه	در	

بلکه	 مردم،	 و	 وضعیت	 کردن	 کریتیکال	 مسیر	 در	 نه	 کولبر(	 )همچون	 آن	 نمودهای	 از	

پیکره	 به	 مداوم	 بخشی	 استمرار	 می	کند.	 حرکت	 وضعیت	 نمودن	 طبیعی	 راستای	 در	

کولبر	 کورد	با	تبدیل	استثناهایی	همچون	مرگ	یک	انسان	در	موقعیت	 سرافکنده	از	بدن	

پیرامونی	به	یک	قاعدۀ	ریچوال	که	مدام	در	حال	تکرار	است	پتانسیل	انتقادی	گسل	های	

موجود	در	وضعیت	را	از	آن	می	گیرد.	اما	مهم	ترین	اثر	این	تکرار	وسواسی،	هژمونیک	سازی	

که	در	بطن	خود	بودنی	سرافکنده،	مظلوم،	مسکوت	 کوردها	می	باشد	 تصویری	از	بودن	

گویی	بدین	ویژگی	ها	در	میدان	دیگری	و	 و	سوگوار	فاجعه	است.	تثبیت	و	تشدید	ایما

که	 بیشتر	از	آن	در	میدان	خودی	اصلی	ترین	عامل	در	شکل	گیری	یک	از	دو	فیگوری	ست	

که	مدام	با	این	همانی	با	فاجعه	هراس	و	عقده	 گرفته	است؛	فیگوری	 کورد	به	خود	 بدن	

بازتولید	و	حمل	فاجعه	موجب	طبیعی	شدن	وضعیت	 با	 و	 را	درونی	می	سازد	 حقارت	

می	شود	و	بدین	سان	امکان	پیوند	آن	با	هر	امر	سیاسی	را	به	صورت	وارونه1	در	نطفه	خفه	

برای	فانون	تثبیت	 کردن	آن	 بازنمایی	حقارت	و	درونی	 می	کند.	به	همین	علت	است	

سوژه	فرودست	در	مسیر	شدن	تاریخی	قلمداد	می	شود	)فانون	1355:	138(.

که	می	توان	از	تأثیر	معکوِس	تالش	جریانات	سیاسی	در	جهت	 مهم	ترین	نمونه	ای	

آن	ها	 برای	 و	سوگ	واری	 کورد	 کولبرهای	 مرگ	 مکرر	 بازنمایی	 و	 مظلوم	 تصویر	 تشدید	

کردستان	سیاسی	و	 که	هدف	اصلی	جریانات	سیاسی	از	پوشش	بیش	ازحد	فاجعه	در	 1.	وارونه	به	این	دلیل	
گره	خورده	است	را	بازیابند	و	 که	با	فاجعه	و	بحران	 گی	خود	 که	موجودیت	و	سوژ کردن	وضعیت	است	 بحرانی	
کنند	و	در	استداللی	رئال	پولوتیکی	از	مرگ	سوژه	آنچه	باری	خود	 کارت	فشاری	بر	دیگری	تولید	 از	این	فاجعه	

کولبر	و	مردم	رخ	می	دهد	نیز	برایشان	مهم	نباشد.
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کریتیکال	 گذشته	است.	تالش	دودهه	ای	برای	 کرد،	اعتصاب	مردم	بانه	در	سال	 بررسی	

بازنمایی	 و	 مظلوم	نمایی	 گفتاری	 طریق	 از	 کوردستان	 در	 مرزنشینی	 موقعیت	 کردن	

فاجعه	و	همچنین	مقاالت	متعدد	و	همایش	هایی	درباب	مرزنشینی	در	ساحت	علوم	

کوردستان	در	این	سال	ها،	درنهایت	نه	تنها	موجب	افزایش	سطح	مطالبات	 اجتماعی	

کولبری	تقلیل	 سیاسی	مردم	نشده	بلکه	سطح	چنین	مطالبه	ای	را	تا	حد	تقاضای	اجازه	

کولبر	 کورد	با	بدن	بی	اندام	 گی	 گره	خوردن	سوژ داده	است.	چنین	تقلیلی	برآمده	است	

گرفته	شود	طوالنی	ترین	 کولبری	از	این	هستی	 گر	 که	ا گره	خوردنی	هستی	شناختی	 است،	

اعتصاب	تاریخ	سیاسی	ایران	را	رقم	می	زنند-	اما	اعتصابی	سیاست	زدوده.	به	نظر	تمام	

عنوان	 با	 آن	ها	 هدف	 و	 داده	شده	 انجام	 گفتاری	 چنین	 میدان	 در	 که	 فعالیت	هایی	

به	صورت	 است	 قلمداد	شده	 دیگری	سیاسی	 علیه	 کنش	 وا به	عنوان	 فعالیت	ها	 کردن	

فرودستی	 بلکه	 ننموده	 وارد	 دیگری	 به	جایگاه	 خدشه	ای	 نه	تنها	 وارونه	 شرق	شناسی	

کردارها	را	 کرده	است.	بدین	منظور	باید	تمام	این	 کورد	را	نیز	به	شدت	تثبیت	 مرزنشینان	

گرفت.	 کردارهایی	سیاست	زدا	در	نظر	 کردارهای	سیاسی	بلکه	 نه	

گرفت	که	درونی	کردن	مظلومیت	و	نامتمدن	و	نا-انسان	 بااین	حال،	می	توان	نتیجه	

کوردها	توسط	خودشان	به	هیچ	وجه	از	مسئله	و	مشکل	اصلی	نمی	کاهد	و	چه	بسا	 بودن	

کرد.	 به	آن	نیز	بی	افزاید.	عالوه	بر	مثال	های	بیان	شده	می	توان	به	نمونه	ای	دیگر	اشاره	

پژوهش	هایی	که	میدان	تحلیل	آن	ها	کوردستان	بوده	است	همان	گونه	پیش	تر	نیز	نشان	

کورد	نگاشته	 گاه(	در	راستای	انسان	زدایی	از	سوژه	 گاه	یا	ناخودآ داده	شد	اغلب	)	خودآ

از	 کوردستان	 که	دربارۀ	مسائل	 با	استناد	به	پژوهش	های	متعددی	 شده	اند.	می	توان	

کولبری	تا	قمه	کشی	و	ضد	زن	بودن	و	مهم	تر	از	آن	پابرجا	بودن	این	مسائل	و	حل	نشدن	

آن	ها	نشان	داد	که	تالش	برای	بازنمایی	چنین	مسائلی	که	عمدتًا	به	بازنمایی	مظلومیت	

و	فاجعه	می	انجامد	هیچ	تأثیر	بر	خود	مسئله	ندارد	و	بیشتر	موجب	درونی	شدن	عقدۀ	

حقارت	خود	در	برابر	دیگری	می	شود.	نمونه	هایی	از	بی	کارکرد	بودن	بازنمایی	فاجعه	در	

توسط	 کوردها	 کشتار	دست	جمعی	 و	 واقعۀ	شیمیایی	شدن	 بسیار	است.	 کوردستان	

که	چندین	دهه	بازنمایی	چنین	فاجعه	ای	هیچ	تأثیری	بر	عدم	تکرار	آن	درواقعۀ	 صدام	

کوردها	در	تقبل	نقش	بردگی	و	ترویج	 شنگال	نگذاشت.	اثر	اصلی	بازنمایی	فاجعه	برای	
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کوردها	به	این	شکل	در	 که	در	 آنچه	نیچه	اخالق	بردگانی	می	خواند	هویداست.	اخالقی	

حال	تکثیر	است:	»مظلومم	پس	هستم«.

گوی	بحث	شده	نیز	 کوردی	در	مواجهه	با	ایما اما	شکلی	دیگر	از	فیگور	یافتن	بدن	

که	به	جای	این	همانی	با	پیکرۀ	سرافکنده،	در	تالش	برای	فراروی	 وجود	دارد.	مواجهه	ای	

گو	توصیف	شده	موجب	برخوردی	هیستریک	با	ساحت	 کنش	به	ایما از	آن	است.	این	وا

کوردی	را	در	برمی	گیرد	می	شود.	چنین	 کورد	تمام	فرهنگ	 نمادین	مولد	آن	که	برای	سوژۀ	

که	در	آن	بدن	هایی	از	جنس	بودن	سوگ	وار	پسافاجعه	 فیگوری	محصول	شرایطی	است	

کوردی	قلمداد	می	گردند؛	به	بیان	دیگر	 گفتار	و	فرهنگ	 کولبر،	بدنی	بدون	فالوس1	در	 یا	

که	چنین	بودن	هایی	را	ممکن	ساخته	است	در	نظر	سوژه	به	مثابه	 آن	ساحت	نمادینی	

ساحتی	سراسر	فقدان	و	موجد	فقدان	ظاهر	می	گردد.	تصور	فقدان	فالیک	و	علت	این	

خواندیم	 خودی	 مظلوم	نمایی	 گفتار	 ما	 آنچه	 که	 می	شود	 برجسته	تر	 زمانی	 فقدان	

دیگری	 کامل	بودن	 از	 پیرامونی	 فانتزی	سوژۀ	 که	 تصوری	 یا	دقیق	تر	 با	ساحت	نمادین	

که	مرغ	همسایه	در	فانتزی	سوژۀ	غاز	است	 مرکزی	دارد	مقایسه	شود؛	در	این	حالت	است	

که	هیچ	امر	 گفتاری	تبدیل	می	شود	 و	ابژه	های	دارندگی	دیگری	به	فقدانی	حقیرانه	در	

کورد	عرضه	نمی	دارد3..	در	چنین	حالتی	فیگوری	 تصوری2	جز	تصویری	از	مظلوم	نمایی	

موجِب	شکل	گیری	 خواند	 فقدان	ها	 برابر	 در	 هیستریک	 سوژه	 فیگور	 را	 آن	 می	توان	 که	

نوعی	ضدفرهنگی4	می	شوند.

که	بیان	 گفتار	مولد	سوژه	همان	طور	 عدم	توانایی	عرضه	ابژۀ	پرکننده	فقدان	توسط	

گی	خود	را	در	تالش	برای	فراروی	 که	سوژ شد	مهم	ترین	علت	تولید	سوژۀ	هیستریک	است	

گوی	متصور،	از	طریق	چرخش	حول	فقدان	های	آن	و	درنهایت	خیال	پردازی	با	 از	ایما

کامل	می	گرداند	و	 گرفته	شده	است	یعنی	هر	آنچه	دیگری	بزرگ	را	 کانی	آن	در	نظر	 1.	فالوس	در	اینجا	به	معنی	ال
کامل؛	بنابراین	فالوس	می	تواند	بر	هر	آن	چیزی	داللت	 ابژه	گمشده	ای	است	برای	کامل	شدن	سوژه	همیشه	نا
کند	که	مصداقی	ست	برای	پرشدن	فقدان	ها	و	توجیهی	است	در	ساحت	فانتزی	برای	کامل	انگاشتن	دیگری.
2. Imaginary

کورد	وزندگی	 3.	الزم	به	ذکر	است	چنین	نتیجه	گیری	هایی	برآمده	از	تجربه	زیسته	ما	از	زندگی	به	عنوان	یک	
کن	در	مرکز	و	تحلیل	منظومه	ای	از	داده	هایی	 کوردهای	سا کوردها	و	همچنین	مواجهه	مستقیم	با	جامعه	 با	

که	برای	این	مقاله	تحلیل	شده	است. است	
4. Cunter-Cultuer
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کم	تعریف	می	کنند.	چنین	تعریفی	را	می	توان	با	استفاده	ازآنچه	فانون	 گفتار	حا براندازی	

به	 می	خواند	 فرودستان	 در	 گو«1	 ا »انقباض	 دفاعی	 مکانیسم	 فقدان	 		)52-51 	:1355(

گو	برای	عبور	 گو،	راهکار	ا وضعیت	پیرامونی	متصل	ساخت.	مکانیسم	دفاعی	انقباض	ا

از	ناخرسندی	های	یک	زمینه	از	طریق	جبران	آن	به	وسیله	موفقیت	ها	و	خرسندی	های	

توسط	 حقارت	 عقده	 کردن	 درونی	 علت	 به	 است	 معتقد	 فانون	 است.	 دیگر	 زمینه	

که	در	مواجه	با	فرادست	هیچ	 سیاه	پوست	ها،	چنین	امکانی	برای	آن	ها	وجود	ندارد	چرا

امکان	موفقیتی	را	برای	خود	قائل	نمی	شوند.	در	افسانه	موجود	و	درونی	شده	در	مورد	

سیاه	پوستان	هیچ	امکانی	جز	شوربختی	نسبت	به	سفیدها	وجود	ندارد.	حال	باتوجه	

کوردها،	می	توان	یکی	از	مهم	ترین	اثرات	 به	این	مفهوم	و	افسانه	شرح	داده	شده	در	مورد	

وجود	 عدم	 یعنی	 کامی	های	 نا و	 ناخرسندی	 جبران	 امکان	 عدم	 را	 افسانه	ای	 چنین	

که	در	 کولبر	تنها	امکانی	را	 کورد	مظلوم	 کوردها	دانست.	افسانه	 گو	در	 مکانیسم	دفاعی	ا

کولبری	است؛	نمود	چنین	امری	 برابر	وضعیت	موجود	نامطلوب	تعریف	می	کند	همان	

در	 که	 کرد	 گرفته	اند	مشاهده	 کولبران	 از	 که	خبرگزاری	ها	 را	می	توان	در	مصاحبه	هایی	

کولبری	می	کنی؟«	این	گونه	پاسخ	می	دهند	»تنها	راهمان	همین	 مواجهه	با	سؤال	»چرا	

ناخرسندی	 و	جبران	 گو	 ا انقباض	 به	 مربوط	 فرایندهای	 نه	تنها	 کوردستان	 در	 است«؛	

به	 ناخرسندی	های	موجود	 بلکه	در	چنین	استداللی	 با	خرسندی	دیگر	رخ	نمی	دهد	

کولبری	تشدید	نیز	می	گردد.	ازاین	رو	است	سوژه	برای	دفع	 وسیله	ناخرسندی	دیگر	بنام	

هراس	ناشی	از	عدم	توانایی	فرافکنی	ناخرسندی	به	وضعیت	دیگر	دست	به	شکل	گیری	

که	 گفتار	مسلط	-	 که	از	آن	طریق	با	نمادین	ساخت	فقدان	های	 نوعی	پاد	فرهنگ	می	زند	

کان	چنین	سوژه	ای	را	 کنند.	ال قادر	به	ارائه	ابژه-علت	های	میل	ورزی	نیست-	از	آن	عبور	

گردیده	را	سوژه	هیستریک	می	نامد	 گی	اش	در	پیوند	با	فقدان	دیگری	برساخت	 که	سوژ

کانی،	براندازی	دال	اعظم	از	طریق	ایجاد	 کردار	این	سوژه	در	دیسکورس	هیستری	ال که	

استدالل	های	 به	 استناد	 با	 لذا	 است.	 گفتار	مسلط	 فقدان	های	 کردن	 گوشزد	 و	 تنش	

کورد	به	عنوان	 که	از	 بیان	شده،	شکل	گیری	پادفرهنگ	با	تالش	برای	فراروی	از	تصویری	

.1	ego-withdrawal	برای	شرح	بیشتر	این	مفهوم	رجوع	شود	به 
(Freud, The Ego and the Mechanism of Defence 1946: p111)
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سوژۀ	عقب	افتاده،	نامتمدن،	مظلوم	و	غیره	به	صورت	مستقیم	مرتبط	است	و	علت	آن	

کورد	بودن	در	ارائه	امکانی	جز	 گفتارهای	مولد	 که	بیان	شد	عدم	توانایی	 نیز	همان	گونه	

درونی	 را	 که	حقارت	 می	شود	 تولید	سوژه	ای	 به	 منجر	 یا	 درنهایت	 که	 است	 فرودستی	

ساخته	و	یا	آنکه	سوژه	ای	هیستریک	و	علیه	خود	را	ایجاد	می	کند؛	در	دو	حالت	مادر	بدنی	

که	سراسر	آن	را	هراس	پوشانده	است. بیمار	است	

پادفرهنگ	حامل	آن،	می	توان	نمودهای	 و	 کورد	 در	مسیر	شرح	سوژۀ	هیستریک	

کوردستان		که	به	آن	ها	اشاراتی	 چنین	مهمی	را	عالوه	بر	ساحت	سینما	و	علوم	اجتماعی	

کورد	 کرد.	فمینیست	 کوردستان	نیز	ردگیری	 گفتار	جریانات	چپ	و	فمینیستی	 شد	در	

کوردستان	 که	از	 گوی	مردساالرانه	و	سیل	تصاویر	ضدزن	 گی	خود	را	در	تقابل	با	ایما سوژ

چنین	 شدن	 منفی	 معنای	 واجد	 همچنین	 می	کند.	 تعریف	 می	شود	 بازنمایانده	

گوی	به	ظاهر	غیر	مردساالرانه	در	مرکز	عرصۀ	اصلی	منازعه	 گویی	در	مقایسه	با	ایما ایما

کوردستان	 از	 بازنمایی	شده	 تصویر	 تنها	 مادامی	که	 کورد	است.	 زن	 و	 برای	فمینیست	

کورد	و	در	این	مورد	خاص	ضد	زن	و	مردساالر	 نشان	دهنده	نمودی	از	عدم	تجدد	سوژۀ	

بودن	کوردها	است،	موجه	ترین	امکان	موجود	مواجهۀ	براندازاِن	و	هیستریک	فمینیست	

به	 نسبت	 فرادست	 گفتار	 در	 زن	 رهاتر	 بازنمایی	 دیدن	 می	باشد1.	 بودن	 کورد	 با	 کورد	

ک	پنهان	 گویا	زیر	آوارها	خا که	 کوردستان	و	ندیدن	اعمال	قدرت	فرادست	به	فرودست	-	

کورد	در	اساس	 گمشده	فمینیست	 مانده-	موجب	شده	فقدان	رهایی	زن	به	عنوان	ابژۀ	

گردد.	این	مسیر	 کورد	بودن	تلقی	 گره	بخورد	و	ریشه	همۀ	این	فقدان	ها	 کوردبودن	 به	

کورد	بودن	-	در	این	نمونه	 درنهایت	به	تشکیل	یک	پادفرهنگ	و	مواجهه	هیستریک	با	

خاص	با	محتوایی	فمینیستی-	دامن	می	زند.	

کور	 نقطۀ	 در	 کوردستان	 کنونیت	 ا به	 درون	ماندگار	 نگاه	 این	گونه،	 وضعیتی	 در	

کورد	به	عنوان	 کورد	قرار	می	گیرد.	چنین	سوژه	ای	با	تلقی	دیگری	بزرگ	 نگرش	فمینیست	

عامل	اصلی	فقدان	فالوس	و	به	سان	فرادست	نبودن،	مدام	به	فقدان	های	این	ساحت	

گی	هیچ	امکانی	 که	در	چنین	سوژ 1.	می	توان	علت	این	امر	را	فقدان	مکانیسم	انقباض	خود	دانست؛	چرا
کند	چون	 که	ناخرسندی	حاصل	از	مردساالری	را	به	وسیله	ای	آن	جبران	 کورد	وجود	ندارد	 برای	فمینیست	

این	چنین	تصویری	در	تمام	عرصه	ها	بازنمودگر	فقدان	است	تا	امکان.
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می	شود.	 تبدیل	 مسئله	 تولید	 ماشین	 به	 زنان	خود	 مسائل	 به	جای	حل	 و	 می	پردازد	

که	 پژوهش	هایی	ست	 سیر	 جریان،	 این	 توسط	 تولیدشده	 مسائل	 جالب	ترین	 از	 یکی	

می	دهند.	 و	 داده	 انجام	 زنان	 ختنه	 نام	 به	 مسئله	ای	 مورد	 در	 کورد	 فمنیست	های	

کوردستان	 ختنه	زنان	با	توجه	به	تحقیقات	ما	و	همچنین	تجربه	زندگی	در	اقصی	نقاط	

کورد	نشین	انجام	نمی	گیرد	اما	 چندین	نسل	است	حتی	در	دورافتاده	ترین	روستاهای	

کورد	بودن	را	تنها	و	تنها	 گوی	بیان	شده،	 که	تحت	تأثیر	ایما کورد	ازآنجا فمنیست	های	

کورد	 کردار	هیستریک	خود	نسبت	به	 ترجمان	مردساالری	می	دانند	مدام	در	راستای	

در	 می	گردند؛	چه	بسا	 مردساالری	 این	 نشانه	های	 و	 نمودها	 برساخت	 دنبال	 به	 بودن	

گشته	است	 کوردستان	محو	 که	به	صورت	درون	ماندگار	در	 راستای	این	مهم	مسئله	ای	

کورد	نا-انسان	و	نا- دوباره	به	عرصه	بازنمایی	بازگردانند	و	بدین	سان	بازنمایی	تصویر	

کنند.	 متجدد	را	تشدید	و	بازتولید	

کوردستان،	 کوردی	در	میدان	علوم	اجتماعی	 مضامین	هم	ارز	و	همانند	با	فمینیسم	

همچون	مسئله	چاقوکشی	یا	قتل	های	ناموسی،	وجود	دارد.	چنین	مسائلی	نسبت	به	

که	بحث	 کمی	دارای	تفاوت	معناداری	نیست	 کشور	مخصوصًا	تهران	ازنظر	 دیگر	نقاط	

گر	بر	همین	منطق	پیش	برویم	باید	 ا کوردستان	را	شکل	دهد؛	 اصلی	علوم	انسانی	در	

کن	در	آمریکا	تمام	پژوهش	هایشان	 کسانی	چون	چامسکی،	باتلر	و	دیگر	روشنفکران	سا

اینجا	 در	 اصلی	 بحث	 می	بود.	 متمرکز	 آمریکا	 مدارس	 در	 جمعی	 دست	 کشتارهای	 بر	

کم	بر	 گفتار	حا استدالل	در	راستای	رد	پرداختن	به	این	مسائل	نیست	بلکه	مسئلۀ	ما	

که	تمامًا	از	بازنمایی	فاجعه	و	مظلوم	نمایی	تغذیه	می	کند	 چنین	پرداخت	هایی	است	

راه	حلی	 یا	پیشنهاددهنده	 آنکه	تحلیل	گر	وضعیت	 از	 بازتولیدگر	آن	می	باشد	و	بیشتر	 و	

عملی	باشد	بخشی	از	مسئله	را	تشکیل	می	دهد.

 .5
برای متایز  کودک  گام در استقرار اصل واقعیت یادگیری جتریب  خنستنی 

اینکه  قبول  یعین  است؛  بیروین  جهان  و  گو[  ا  =[ »من«  میان  گذاری 

و  دردها  یا  لذت  موانع  از  برخی  و  بیروین  ابژه های لذت خبش  از  برخی 
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ً
ناخرسندی ها دروین و جدانشدین از »من« هستند. این تفکیک طبعا

خدمت دستیایب به این هدف عمیل است که کودک بتواند احسا س های 

به منظور دفع  اما »من«  کند.  را هتدید می کند دفع  او  که  ناخوشایندی 

یکات و ناخرسندی هایی که از درون بر می خیزند مهان رویش  بعیض از حتر

کار می گیرد که در برابر ناخرسندی های نایش از بیرون، و این نقطه  را به 

آغاز اختالالت مهم رواین ] تولید بدن و رواین بیمار[ می شود.

)زیگموند	فروید	1 1383:	16-15(

کوردها	مهم	ترین	 کردن	عقدۀ	حقارت	ذیل	افسانۀ	شرح	داده	شده	در	مورد	 	درونی	

هضم	 نوعی	 بازتولیدگر	 همچنین	 و	 کوردی	 پادفرهنگ	 یا	 گریزی	 کورد	 امکان	 شرایط	

کوردها	در	راستای	 که	توسط	 کنش	هایی	 کردارها	و	 فرهنگی	در	دیگری	است.	درواقع	

کرداری	 نخست	 نگاه	 در	 است	 ممکن	 می	گیرد	 انجام	 مظلوم	 کورد	 گوی	 ایما تشدید	

که	 رسید	 نتیجه	 این	 به	 تحلیل	می	توان	 کمی	 با اما	 باشد	 کریتیکال	 و	سراسر	 انتقادی	

راستای	 اتفاقًا	در	 تاریخی	 امری	 کردن	 بازتولید	عقدۀ	حقارت	و	طبیعی	 با	 امری	 چنین	

سیاست	زدایی	و	آسیمیالسیون	فرهنگی	درحرکت	است.	به	سان	جملۀ	سارتر	در	صورت	

پذیرش	فرودستی	خویشتن	به	فرادست	بودن	و	پذیرش	فرادستی	دیگری	دامن	زده	ایم.

کولبر	 کورد	 که	 آنچه	در	سراسر	این	یادداشت	برای	ما	اهمیت	بنیادی	داشت	این	بود	

کورد	لزومًا	این	بدن	بیمار	 کورد	به	مثابه	سوژه	تغذیه	گر	از	فاجعه	بدنی	بیمار	است؛	و	 و	

که	از	اساس	 کورد	چه	هست؟	سخنی	نگفتیم	چرا نیست.	شاید	در	این	مقاله	از	اینکه	

چنین	پرسشی	را	واجد	معنا	نمی	دانیم	و	در	مقابل	این	پرسش	و	نقدهای	وارِد	یک	نکته	

کردن	 کوردستان	بدون	تالش	برای	پیدا	 گوشزد	می	کنیم:	مطالعه	و	درک	درون	ماندگار	 را	

که	مقایسه	با	دیگری	ممکن	شان	می	سازد.	 فقدان	هایی	

آنچه	در	این	متن	شرح	داده	شد	شرح	حال	بدن	هایی	بیمار	است2،	بدنی	که	با	درونی	

ساختن	عقدۀ	حقارت،	حقیر	بودن	خود	را	بی	هیچ	شرمی	پذیرفته	است،	یا	به	واسطۀ	

کتاب	»تمدن	ها	و	مالمت	های	آن«	اثر	زیگموند	فروید. 1.	برداشتی	آزاد	از	
کوردها	داریم. کورد	روبه	رو	نیستیم	بلکه	 2.	به	تاسی	از	فانون:	ما	با	یک	
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به	مثابه	فرادست	 را	در	طرد	ظاهری	 کین	توزانه	دیگری	 این	حقارت	های	خودساخته،	

که	برای	جلب	نگاه	دیگری	خود	را	با	مظلوم	نمایی	لوس	می	کند	و	 اثبات	می	کند؛	بدنی	

کردن	بدنش	لذتی	مازوخیستی	می	برد	و	درنهایت	بدنی	 به	شکلی	وسواسی	از	خط	خطی	

گردن	تبار	و	فرهنگ	 که	به	شیوه	ای	هیستریک	بیماری	های	داشته	و	نداشته	اش	را	به	

منبعی	جز	 بیماری	ها	 این	 تمام	 که	 است	 این	 ما	 تحلیل	 نتیجه	 می	اندازد.	 کوردی	اش	

آنچه	هجوم	مسموم	ساز	مظلوم	نمایی	و	بازنمایی	فاجعه	خوانده	شد	ندارد.	همانگونه	

که	آدورنو1	)1983,	:34(	بیان	دارد:	»پس	از	آشویتس	شعر	غنائی	بربریت	است«	پس	از	

کولبرها،	مرثیه	سرایی	و	مظلوم	نمایی	را	نیز	 کشته	شدن	 سردشت	و	حلبچه	و	شنگال	و	

که	به	سان	سرودن	شعر	پساآشویتس	چنین	مرثیه	ای	 کرد؛	چرا باید	اوج	حقارت	قلمداد	

نیز	جز	بیگانگی2	با	خود	نمی	آورد.
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کارهای بی نام، کارگران ناپیدا
زنان مهاجر افغانستانی و کار مزدی خانگی

ستاره هاشمی1

توصیف	 خانگی	 مزدی	 کارهای	 شرایط	 از	 را	 افغانستانی	 مهاجر	 زنان	 تجربۀ	 مقاله	 این	 در	

که	در	خانه	 کردن	مواد	غذایی	 آماده	 و	 کارهایی	همچون	بسته	بندی،	خیاطی	 می	کنیم؛	

کار	و	شرایط	ناامن	و	بی	ثبات	آن	 کارها،	جزییات	انجام	 انجام	می	شود.	به	انواع	مختلف	این	

می	پردازیم.	پاسخ	این	پرسش	را	جست	وجو	می	کنیم	که	این	شکل	از	کار	چه	ویژگی	هایی	دارد	

که	با	شرایط	زندگی	زنان	افغانستانی	سازگار	و	هماهنگ	شده	است.	طی	کند	وکاو	در	ویژگی	های	

کار	بی	مزد	 که	در	خانه	انجام	می	شود،	پیوندها	و	شباهت	های	آن	را	با	 کار	 این	شکل	مزدی	از	

که	 خانگی	)خانه	داری(	نشان	می	دهیم.	از	این	طریق	به	سراغ	بررسی	نقش	خانه	می	رویم	

کار	غیررسمی	است.	خانه	نه	تنها	سنتًا	جای	زنان	تعریف	 یکی	از	مهم	ترین	میدان	های	بازار	

می	شود	بلکه	همزمان	پناه	گاه	مهاجران	در	برابر	خشونت	های	ملیت	فرادست	است	و	نظام	

اقتصادی	از	هر	دو	این	ویژگی	ها	سود	می	جوید	تا	زنان	افغانستانی	را	به	حاشیه	های	غیررسمی	

بازار	کار	براند.	برای	بررسی	شرایط	زنان	افغانستانی	از	نظریه	ی	تقاطع	یافتگی2	کمک	می	گیریم	

که	همزمانی	ستم	های	جنسیتی،	طبقاتی،	ملیتی	و	مانند	آن	را	موضوع	مطالعه	قرار	می	دهد.	

این	مقاله	نتیجه	ی	مصاحبه	با	10	زن	افغانستانی	در	قالب	پایان	نامه	ی	کارشناسی	ارشد3	و	نیز	

مجموعه	ای	از	مشاهدات	و	فعالیت	های	میدانی	نویسنده	پس	از	آن	است.

Setareh.ha68@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	فرهنگی	مطالعات	ی	آموخته	دانش	1.
2. Intersectionality

3.	با	عنوان	»فرودستی	زنان	افغانستانی	در	تقاطع	سلطه	ی	جنسیتی	و	ملیتی:	یک	مردم	نگاری	نهادی«	)1395(





زنان، مادری و اشتغال



اشتغال زنان به »مادری« و حذف آنان از عرصۀ اجتماعی-اقتصادی
ریحانه صارمی1

می	توان	اشتغال	را	اصلی	ترین	عرصۀ	حضور	اجتماعی	دانست	و	اشتغال	زنان	می	تواند	

کشور	داشته	باشد.	به	نظر	می	رسد	در	 بیشترین	اثربخشی	را	در	حضور	اجتماعی	زنان	در	

دوران	انقالب	و	سال	های	پس	از	آن	و	مصادف	با	جنگ	تحمیلی،	تقسیم	بندی	سنتی	

هنوز	 هرچند	 تغییر	شد.	 مردان	دست	خوش	 و	 زنان	 میان	 خانه	 از	 بیرون	 و	 خانه	 امور	

گسترۀ	امور	خانه	رخ	نداد	اما	فعالیت	اجتماعی	زنان	رو	به	افزایش	 تفاوت	عمده	ای	در	

آمار	 کاهش	همراه	بود	و	طبق	آخرین	 با	 گذشت	زمان	 با	 اما	 بود.	شیب	رشد	این	روند	

تعداد	زنان	شاغل	در	سال	90	به	نسبت	سال	70	تنها	یک	درصد	افزایش	داشته	است	و	

که	تعداد	زنان	بیکار	ده	درصد	افزایش	داشته	اند.	11.4درصد	از	زنان	 این	درحالی	است	

نرخ	رشد	 این	 که	 به	نظر	می	رسد	 آنان	خانه	دار.	 از	 اقتصادی	هستند	و	60درصد	 فعال	

که	چه	 اشتغال	زنان	از	پس	از	انقالب	نمی	بایست	با	افت	همراه	می	شد	و	سؤال	اینجاست	

عواملی	در	ایجاد	این	افت	اثرگذار	بوده	اند؟

که	 اصطالح	»زن	خانه	دار«	قدمت	دیرپایی	ندارد	و	ادعای	این	نوشته	بر	آن	است	

گرچه	به	اصطالح	 مفهوم	این	اصطالح	نیز	عمر	چندانی	ندارد.	زنان	در	نقش	سنتی	شان	ا

در	خانه	بودند	و	شغل	یا	فعالیت	اجتماعی	خارج	از	منزل	نداشتند،	اما	با	ویژگی	هایی	

کرد	تطابق	چندانی	نداشتند.	در	تقسیم	کار	 که	برای	یک	زن	خانه	دار	می	توان	ترسیم	

 Rsaremi@gmail.com	تهران	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناس 	.1
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گسترده	بودن	 سنتی	میان	مردان	و	زنان	هرچند	زنان	در	خانه	محدود	می	شدند	اما	

که	فراغت	زنان	با	آن	چه	در	نسخۀ	امروزین	»زن	خانه	دار«	دیده	 امور	خانه	به	گونه	ای	بود	

می	شود	قابل	قیاس	نیست.	اما	امروز	»زن	خانه	دار«	بیش	از	آن	که	با	این	تصویر	سنتی	

امور	 تمام	 آن	 در	 که	 تصویری	 است.	 همراه	 زن	 از	 اشرافی	 تصویری	 با	 باشد	 هم	خوان	

خانه	)از	نظافت	تا	آشپزی(	رنگ	و	بوی	لوکس	بودن	به	خود	می	گیرد	و	َصرف	وقت	زیاد	

برای	هرکدام	از	آن	ها	الزمۀ	رسیدن	به	این	تصویر	شده	است.	این	تصویر	از	زن	چنان	

که	امتناع	 گسترش	یافته	 گشته	و	مؤلفه	های	چنین	زندگی	اشرافی	ای	چنان	 قدرتمند	

از	آن	با	دشواری	همراه	است.	یکی	از	اصلی	ترین	دشواری	های	این	امتناع	را	می	توان	در	

کرد. مواجهه	با	فرزندان	مشاهده	

به	 با	عنوان	»فرزندپروری«،	لحظه	 برای	والدین	 در	قالب	های	ترسیم	شدۀ	جدید	

لحظۀ	زمان	با	فرزند	برنامه	ریزی	می	شود.	از	زمان	بارداری	تا	نوجوانی	و	مستقل	شدن	

موارد	 از	 بسیاری	 در	 )که	 بارداری	 کالس	های	 از	 دارد؛	 ادامه	 برنامه	ریزی	 این	 فرزندان	

زمینه	 این	 در	 که	 کتاب	هایی	 کودک.	 با	 بازی	 کالس	های	 تا	 گرفته	 می	شوند(	 الزامی	

کالس	ها	سرشار	از	 کتاب	ها	و	 نگاشته	شده	اند	روزبه	روز	درحال	افزایش	اند.	محتوای	این	

که	می	بایست	با	جنین/نوزاد/کودک	خود	انجام	دهید	تا	به	اصطالح	 »کارها«یی	است	

که	 مسیر	رشد	را	به	خوبی	طی	شود	و	هم	چنین	سرشار	از	تهدیدها	و	ارعاب	هایی	است	

گاهی	بخشی	 آ صرفًا	 رسانه	ها	 این	 وظیفۀ	 می	دهند.	 هشدار	 کارها	 این	 انجام	 عدم	 از	

مادری	 نقش	 آن	 در	 که	 می	کنند	 تبلیغ	 را	 ایدئولوژی	جدید	 یک	 رسانه	ها	 این	 نیست،	

آن	 به	 دادن	 تن	 عدم	 درصورت	 مادر	 و	 می	گردد	 تعریف	 تمام	وقت	 شغل	 یک	 به	مثابۀ	

یک	 در	 باشد.	 عمومی	 اذهان	 حال	 عین	 در	 و	 خویش	 وجدان	 پاسخگوی	 می	بایست	

که	اشتغال	به	امور	خانه	را	به	اشتغال	 کرده	اند	 نظرسنجی	60	درصد	از	زنان	شاغل	اعالم	

که	اعالم	می	کند	یک	سوم	زنان	 بیرون	از	خانه	ترجیح	می		دهند.	با	این	حساب	آماری	

شاغل	پس	از	زایمان	دیگر	به	شغل	شان	بازنمی	گردند	معنادار	می	شود.	

ارتجاعی	ای	است	 ایدئولوژی	 با	 ایدئولوژی	جدید	 این	 نکتۀ	قابل	توجه	هم	خوانی	

که	حضور	زنان	در	عرصۀ	اجتماعی	را	برنمی	تابد	و	تمام	اهتمام	تبلیغاتی	خودش	را	برای	

مهدکودک	های	 از	 زیادی	 شمار	 می	برد،	 به	کار	 مادری	 »شغل«	 به	 بخشیدن	 قداست	
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به	نظر	 ناهموار	می	کند.	 زنان	 برای	 را	 کار	 را	تعطیل	می	کند	و	شرایط	 ادارات	 موجود	در	

می	رسد	برای	ارائۀ	راهی	برای	حضور	هرچه	بیش	تر	زنان	در	عرصۀ	اجتماعی	می	بایست	

کرد،	تا	به	غلط	فرزندآوری	به	عنوان	عامل	اصلی	حذف	 با	هر	دوی	این	جبهه	ها	مقابله	

کاذب	 ایدئولوژی	های	 عوض	 در	 به	اشتباه	 و	 نگردد	 قلمداد	 اجتماعی	 عرصۀ	 از	 زنان	

قربانی	نشود.

کلیدی:	:	مادری،	اشتغال،	خانه	داری،	فرزندپروری گان  واژ



جستاری در باب بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر احساس 
امنیت اجتماعی زنان غایبین

ملیحه عابدی1، نفیسه علیمردانی2

که	در	مقابل	بیم	و	هراس	و	ناامنی	استفاده	می	شود	و	یکی	 امنیت	از	ریشۀ	امن	است	

گسستنی	دارد.	ازاین	رو	 که	با	جوهر	هستی	انسان	پیوند	نا از	نیازهای	فطری	بشر	است	

واژۀ	امنیت	از	قدمتی	به	دیرینگی	تاریخ	بشر	برخوردار	است.	)موحد	و	همکارش،1392(

امنیت	به	معنای	اولیۀ	آن	یعنی	صیانت	از	نفس	و	یکی	از	مسائلی	است	که	دولت	به	خاطر	

ایجاد	و	تاسیس	دولت،	 آن	به	وجود	آمده	است.	امنیت	در	هر	زمانی	ضرورت	اساسی	

استقرار	امنیت	در	اجتماع	بوده	است.	امنیت	در	هر	زمانی	معنای	خاص	داشته	است	

گاه	تنها	به	معنای	حفظ	جان	و	صیانت	نفس	)هابز،	2005(و	زمانی	حفظ	اموال	و	دارایی	

ک،	1991(	به	آن	افزوده	شده	است.	اما	امروزه	معنای	امنیت	افزون	بر	مسائل	جانی	 )ال

و	حتی	 رفاه	 و	 اشتغال	 تامین	 آزادی،	مشارکت	سیاسی،	 به	حوزه	های	متفاوت	 مالی	 و	

کشیده	شده	است	)نظری،2010(. بهره	گیری	از	اوقات	فراغت	و	برآوردن	استعدادها	هم	

کدام	 که	 باید	مشخص	شود	 از	هر	چیز	 گفته	می	شود	قبل	 امنیت	سخن	 از	 وقتی	

بعد	امنیت	مدنظر	است؛	چون	امنیت	هم	به	صورت	احساس	و	هم	به	صورت	واقعیت	

گرفته	شود.	امنیت	به	عنوان	یک	حقیقت	بیرونی	امری	محاسباتی	بر	 می	تواند	در	نظر	

که	امنیت	 مبنای	ریاضی	و	حساب	احتماالت	است.	بیشتر	صاحب	نظران	بر	این	باورند	

Nh.abedi65@gmail.com	الزهرا	دانشگاه	اجتماعی	علوم	پژوهشگری	ارشد	کارشناس 	.1
کارشناس	ارشد	پژوهشگری	علوم	اجتماعی	دانشگاه	الزهرا 	.2
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امنیت.	در	 امنیت	مفهومی	درونی	و	ذهنی	است	 بیرونی	و	عینی	و	احساس	 مفهومی	

مفهوم	عینی	آن	اندازه	گیری	فقدان	تهدید	علیه	ارزش	ها	و	در	مفهوم	ذهنی	به	فقدان	

گرفت	اشاره	دارد	 که	چنین	ارزش	هایی	مورد	حمله	قرار	خواهد	 از	این	 احساس	ترس	

)مولر،	2000(.

از	یک	طرف	 افراد	و	خانواده	ها	 تحوالت	سریع	اجتماعی	و	جابجایی	های	فراوان	

موجب	سیال	شدن	و	بی	ثباتی	بافت	اجتماعی	محله	های	شهری	شده	و	از	طرف	دیگر	

کاهش	امنیت	 که	به	نوبۀ	خود	منجر	به	 افزایش	جرم	و	بزهکاری	را	در	پی	داشته	است	

گسترش	جوامع،	 با	 )حقیقتیان،	1392:ص53(.	همچنین	 است	 از	جرم	شده	 ترس	 و	

و	 یکسو	 از	 آن	 نظیر	 عواملی	 و	 مسکن	 گرانی	 زندگی،	 باالی	 هزینه	های	 و	 تورم	 افزایش	

بیسوادی،	بی	سرپرستی	و	بی	اعتباری،	زناِن	فاقد	سرپرست	در	جامعه	مجبور	به	فعالیت	

که	مهم	ترین	آن	 اقتصادی	شدند.	با	این	وجود	این	حضور	با	خود	تبعاتی	را	دنبال	دارد	

ناامنی	در	محیط	شغلی	است	)نوروزی،	1389:ص130(.

اقتصادی	 فعالیت	 و	 برای	حضور	در	جامعه	 زنان	سرپرست	خانوار	 اجتماعی	 گروه	

نقش	های	 بر	 عالوه	 زنان	 این	 که	 چرا دارند	 اجتماعی	 امنیت	 به	 مبرم	 نیاز	 اجتماعی	 و	

متداول	زنان	در	خانواده،	متولی	نقش	های	مربوط	به	تامین	معاش	و	مدیریت	خانوار	

گون	آنان	به	 گونا نیز	هستند.	پس	وجود	یک	محیط	امن	اجتماعی	برای	فعالیت	های	

ویژه	فعالیت	های	شغلی	و	اجتماعی	ضروری	است.)نیارمی	1396(	زنان	مطلقه،	زنان	

آنها	نیست	به	 از	 یا	به	هردلیلی	اطالعی	 کرده	و	 که	شوهرانشان	مهاجرت	 بیوه	و	زنانی	

عنوان	زن	سرپرست	خانوار	شناخته	می	شوند.	افزایش	امنیت	اجتماعی	این	قشر	باعث	

گون	در	 گونا افزایش	اعتماد	اجتماعی	آنان	برای	حضور	در	جامعه	برای	انجام	مشاغل	

جامعه	 یک	 اقتصادی	 توسعۀ	 به	 خود	 این	 که	 شده	 اقتصادی	 و	 تولیدی	 زمینه	های	

کمک	می	کند	)همان(.

از	 یا	 به	طور	خواسته	 که	همسران	شان	 زنانی	هستند	 زنان	همسرغایب،	 از	 منظور	

گرفته	 کار،	تفریح،	جهاد	و	یا	هر	علت	دیگری	دور	از	خانه	و	خانواده	قرار	 سر	اجبار،	برای	

کامل	از	او	به	سر	میبرد.	در	 و	خانواده	نیز	مدت	زمانی	است	در	بی	خبری	و	بی	اطالعی	

که	غایب	شده	و	مدتی	است	هیچ	خبری	از	او	در	دست	نیست	را	مفقود		االثر	 فقه	فردی	
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که	مدت	غیبت	 می	دانند.	معین	نکردن	مدت	در	فقه	و	قانون	نشان	دهندۀ	آن	است	

برای	 و	 است	 متفاوت	 هر	شخص	 اجتماعی	 و	 شغلی	 وضعیت	 و	 موقعیت	 به	 توجه	 با	

)نجفی،	 کرد	 مراجعه	 به	عرف	جامعه	 باید	 االثر	است	 این	که	شخصی	مفقود	 تشخیص	

1404:ص293(.

اقتصادی- پایگاه	 وضعیت	 بررسی	 موضوع	 با	 آمریکا	 در	 که	 پژوهش	هایی	 در	

گرفت	 )2009(صورت	 الوری	 و	 رینوی	 توسط	 امنیت	 احساس	 در	 خانواده	ها	 اجتماعی	

که	دغدغه	ها	و	عدم	 کرده	 پایین	اشاره	 نیازها	ونگرانی	های	زنان	طبقات	 گونی	 گونا به	

که	 امنیت	مادران	منجر	به	عصبیت	و	افسردگی	مادران	شده	است.	و	یا	پژوهش	دیگری	

که	حمایت	اجتماعی	 گرفته	است	نشان	گر	این	موضوع	است	 توسط	ویور	)2010(صورت	

کامران	و	عبادتی	)1389(	 که	توسط	 با	احساس	امنیت	زنان	در	رابطه	است.	در	تحقیقی	

احساس	 با	 اجتماعی	 اقتصادی-	 پایگاه	 که	 دریافتند	 است	 گرفته	 صورت	 تهران	 در	

امنیت	اجتماعی	در	رابطه	است.

کشور	در	ایران	در	سال	های	1355  کل	 	بر	اساس	امارهای	رسمی	سازمان	بهزیستی	

تا	1385	نسبت	خانوارهای	زن	سرپرست	بین	3/1	تا	9/4	در	تغییر	بوده	است	بر	اساس	

این	امار	افزایش	تعداد	این	زنان	به	ویژه	در	سال	های	اخیر	در	ایران	چشمگیر	بوده	است.	

طور	 به	 تحقیق	 این	 در	 دارد.که	 و	ضرورت	 اهمیت	 زنان	 این	 وضعیت	 بررسی	 بنابراین	

خاص	به	بررسی	وضعیت	زنان	همسر	غایب	به	عنوان	زیر	مجموعه	ایی	از	زنان	سرپرست	

خانوار	و	احساس	امنیت	ایشان	خواهیم	پرداخت.

از	 گاهی	 آ بدون	 که	 به	شمار	می	روند	 برای	جوامع	 اجتماعی	وسیعی	 زنان	سرمایۀ	

مفهوم	امنیت	اجتماعی	و	شرایط	تحقق	آن	نمی	توان	به	پیشرفت	و	توسعه	همه	جانبه	

نشود	 توجه	 زنان	 اجتماعی	 امنیت	 به	 که	 صورتی	 در	 بنابراین	 داشت؛	 چندانی	 امید	

مورد	 را	 بالقوه،کانون	خانواده	 از	خطرات	 ترس	 و	 ناامنی	 به	 مربوط	 مسئله	های	ذهنی	

و	 فرهنگی	 انگاره	های	 دهنده	های	 انتقال	 ترین	 مهم	 زنان	 زیرا	 می	دهد؛	 قرار	 تهدید	

کم	بر	جامعه	هستند.	لذا	هرگونه	خالء	عاطفی	یا	فقدان	احساس	امنیت	 اجتماعی	حا

که	از	هم	 در	بین	آن	ها	می	تواند	آسیب	های	جبران	ناپذیری	را	به	دنبال	داشته	باشد	

گسیختگی،	عدم	انسجام	در	خانواده	و	روابط	آشفته	درون	و	برون	خانوادگی	از	جمله	
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خانوار	 سرپرست	 زنان	 را	 ما	 زنان	 از	 توجهی	 قابل	 قشر	 تردید	 بدون	 است.	 آن	 نتایج	

که	از	بین	دالیل	مختلف	سرپرستی	خانوار،	یکی	از	این	دسته	زنان،	 تشکیل	می	دهند	

که	به	دالیل	مختلف	همسرانشان	غایب	هستند	و	اثری	از	آنها	نیست	و	 زنانی	هستند	

که	 از	زنان	این	باشد	 از	دالیل	اهمیت	و	ضرورت	توجه	به	امنیت	این	قشر	 شاید	یکی	

که	همین	بالتکلیفی	خود	زمینه	ساز	بسیاری	از	 این	در	یک	نوع	بالتکلیفی	قرار	دارند	

ناامنی	ها	خواهد	شد.

کوچک	از	زناِن	غایبین،	 کوتاه	در	بین	یک	جامعۀ	 باتوجه	به	یک	سری	بررسی	های	

گروه	از	زنان	در	یک	حصار	 که	البته	با	توجه	به	این	که	این	 به	چند	نتیجه	جزیی	رسیده	ایم	

امنیتی	به	سر	می	برند	و	زیاد	در	پاسخگویی	به	سواالت	صداقت	الزم	را	ندارند	و	بهتر	است	

که	با	مصاحبۀ	عمیق	و	همدالنه	در	یک	بستر	آرام	و	مناسب	بتوان	بهتر	به	افکار	ایشان	و	

کرد.	 دغدغه	هایشان	دسترسی	پیدا	

که	باتوجه	به	فقدان	 گروه	های	آسیب	پذیری	هستند	 زنان	سرپرست	خانوار	از	جمله	

کار	در	 کار	پاره	وقت	یا	اشتغال	خانگی	و	 مهارت	های	حرف	های	و	تحصیالت،	مجبور	به	

کافی	برخوردار	نیستند.	 منزل	می	باشند؛	در	نتیجه	از	وضعیت	اشتغال	و	درآمد	مناسب	و	

که	یک	زن	به	هردلیلی	در	نقش	سرپرست	خانوار	قرار	می	گیرد	برای	رفع	نیازهای	 زمانی	

مالی	و	تامین	معاش	خود	و	خانوادۀ	تحت	سرپرستی،	ناچار	به	حضور	در	جامعه	می	شود.	

بنابراین	وجود	یک	جامعۀ	امن	و	سالم	برای	فعالیت	این	زنان	ضروری	به	نظر	می	رسد.	

که	از	جمله	این	عوامل	می	توان	به	 عوامل	متعددی	در	برقراری	این	فضا	موثر	هستند	

کرد: موارد	زیر	اشاره	

آزار	جنسی	 نرسیدن	 از	 آرامش	 و	 از	جمله	داشتن	شغل	مناسب	 اقتصادی	 عوامل	

که	برایشان	 کار،	داشتن	مسکن	و	اسکان	در	یک	مکان	ثابت	 هنگام	فعالیت	درمحیط	

شناخته	شده	است	و	نداشتن	هراس	از	تغییر	مکان	در	فواصل	زمانی	مختلف	و	موجه	با	

مکان	ها	و	آدم	های	ناشناخته	بر	روی	احساس	امنیت	این	قشر	از	زنان	موثر	است.

عوامل	محیطی	و	ارتباطی	از	دیگر	عوامل	موثر	بر	داشتن	احساس	امنیت	زنان	سرپرست	

خانوار	برشمرده	شده	است.	این	که	شبکۀ	روابط	اجتماعی،	نگرش	افراد	جامعه	و	اطرافیان	

نزدیک	نسبت	به	بی	سرپرست	بودن	این	زنان	می	تواند	تاثیر	مهمی	بر	احساس	امنیت	
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که	 این	بود	 نتایج	تحقیقات	مختلف	نشان	گر	 زنان	داشته	باشد.	 از	 گروه	 این	 اجتماعی	

کنند	حضور	پررنگ	تری	در	 هرچه	زنان	سرپرست	خانوار	در	تعامالت	خود	احساس	امنیت	

اجتماع	خواهند	داشت.	یکی	از	دغدغه	های	این	زنان	نگاه	های	پر	از	شک		وتردید	اطرافیان	

گروه	از	زنان.	 به	ایشان	است	و	همچنین	درخواست	های	نابجای	مردان	از	این	

گزارشات	 که	در	 عامل	ترس	از	مواجه	با	قانون	یکی	دیگر	از	یافته	های	قابل	تاملی	بود	

که	 مختلف	به	آن	اشاره	شده	است.	این	که	زنان	سرپرست	خانوار	با	این	طرز	فکر	سنتی	

کالنتری	باز	نشود«	به	قانون	مراجعه	نمی	کنند.	مگر	در	موارد	بسیار	 »بهتر	است	پای	ما	به	

حاد	مثل	تهدید	امنیت	جانی.	همین	ترس	از	مواجه	با	قانون	خود	منجر	به	تهدیدی	

برای	احساس	امنیت	این	قشر	از	زنان	شده	است.	

که	نقش	بسزایی	در	 عامل	موثر	دیگر	عامل	خانواده	و	حمایت	های	خانوادگی	است	

ایجاد	امنیت	زنان	سرپرست	خانوار	خواهد	داشت.

که	این	قشر	از	جامعه	نیاز	اساسی	به	 کردن	این	موارد	همین	بس	 نکتۀ	مهم	از	بازگو	

تامین	امنیت	اجتماعی	دارند	و	قشر	آسیب	پذیری	هستند.	به	همین	دلیل	باید	تدابیر	

کمبودها	ومحدودیت	های	زنان	سرپرست	خانوار	 اساسی	در	این	راستا	اندیشیده	شود.	

کیفیت	زندگی	به	لحاظ	اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	قانونی	و	روانی	باید	مورد	توجه	 و	

ایجاد	حس	 با	 از	جامعه	می	تواند	 قشر	 این	 توانمندسازی	 و	 بهبود	 به	 توجه	 گیرد.	 قرار	

کند	تا	 کمک	شایان	توجهی	به	یک	قشر	آسیب	پذیر	و	حتی	آسیب	دیده	 امنیت	در	آنها	

به	قشری	پویا	و	تاثیرگذار	در	جامعه	تبدیل	شوند.	چه	بسا	با	نبود	امنیت	اجتماعی	برای	

این	قشر،	نیروهای	بالقوه	حضور	این	زنان	در	مشارکت	اجتماعی	و	اقتصادی	به	هدر	رود.	

آینده	ایی	نزدیک	دست	به	یک	 تا	در	 در	این	جستار	بیشتر	به	طرح	مسئله	پرداختیم	

پژوهش	قابل	استناد	و	بازگوکننده	مسائل	بپردازیم.
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حضور در بازار کار غیررسمی؛ عرصه ای پرچالش برای زنان جوان 
مهاجر افغانستانی

فروغ عزیزی1

این	مقاله	به	تجربه	زنان	جوان	مهاجر	افغانستانی	شاغل	در	بازار	کار	غیر	رسمی	می	پردازد.	

شغلی،	 ناپایداری	 آسان،	 ورود	 پایین،	 درآمد	 چون	 ویژگی	هایی	 با	 غیررسمی	 کار	 بازار	

از	 معافیت	 با	 کارفرمایان	مجوز	می	دهد	 به	 تجربه	 یا	 آموزش	 پایین	 بازده	 و	 کم	 مهارت	

کوتاه	مدت	و	میان	مدت	بدون	قرارداد	با	دستمزد	 کار،	بدون	محدودیت	نیروهای	 قانون	

زنان،	 نظیر	 رسمی	 کار	 بازار	 از	 جاماندگان	 همه	 رو	 همین	 از	 کنند؛	 استخدام	 را	 پایین	

بخش	 این	 به	 اقتصادی	 فرودستان	 و	 ملیتی	 قومی،	 اقلیت	های	 کودکان،	 و	 نوجوانان	

آن	ها	 درنتیجه	 است،	 غیرقانونی	 ایران	 در	 افغانستانی	 زنان	 اشتغال	 می	شوند.	 سرازیر	

که	امکان	نامرعی	بودن	به	آن	ها	بدهد	و	از	طرفی	 جذب	مشاغل	غیررسمی	ای	می	شوند	

کار	زنان	خدشه	دار	نکند.	در	فضاهای	نامرعی		زنان	 مناسبات	خانوادگی	را	در	مواجه	با	

کارگر	مهاجر	در	بخش	غیررسمی	به	دلیل	هم	زمانی	تبعیض	های	شغلی،	سنی،	ملیتی	

کارگاه	هایی	به	 و	تبعیض	های	جنسیتی	شرایط	پیچیده	ای	را	تجربه	می	کنند.	آن	ها	در	

کار	می	کنند	و	می	توانند	تا	اندازه	ای	 شکل	خانه	و	با	نظارت	دورادور	یکی	از	اعضای	فامیل	

کنند	اما	مختصات	زندگی	خانوادگی	مهاجران	افغانستانی،	 استقالل	از	خانواده	را	تجربه	

را	تحت	 اینده	آن	ها	 را	به	چالش	می	کشد	و	زندگی	خانوادگی	 در	عرصه	های	دیگر	آن	ها	

fo.azizi@gmail.com	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	از	زنان	مطالعات	ارشد	کارشناس 	.1
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که	ترکیبی	از	ناپایداری	شغلی،	شرایط	 تاثیر	قرار	می	دهد.	زندگی	در	این	خانه	های	دوگانه	

کار،	عدم	قوانین	حمایت	گر،	دستمزد	پایین،	ستم	های	قومیتی	و	جنسیتی	در	 نامساعد	

کار	و	قدرت	نامتوازن	در	خانواده	است،	استراتژی	های	مقاومت	مختلفی	را	طلب	 محیط	

که	باید	آن	را	مدام	با	توجه	به	شرایط	تغییر	داد.	در	این	مقاله	برای	بیان	تجربه	از	 می	کند	

گرفته	می	شود	و	داده	های	پژوهش	از	تجربیات	زندگی	ده	زن	 کمک	 نظریه	تقاطع	یافتگی	

کار	غیررسمی	را	داشتند	و	مشاهدات	و	 کار	در	بازار	 که	سابقه	سال	ها	 جوان	افغانستانی	

کار	با	مهاجران	افغانستانی،	استخراج	شده	 تجربیات	میدانی	نویسنده	در	طول	سالیان	

است.	

تقاطع	یافتگی،	 نظریه	 افغانستانی،	 مهاجر	 غیررسمی،	 کار	 بازار	 کلیدی:	 گان  واژ

استراتژی	های	مقاومت



منی که دست ندارم چگونه کف بزنم1؟!2
شیوا علی نقیان3

که	تقریبا	هر	روز	از	دیگران	می	شنیدم	بدون	 که	بدهی،	الغر	می	شوی!"	جمله	ای	 "شیر	

که	بیاد	الغر	می	شوی،	 آن	که	چیزی	از	آن	ها	پرسیده	باشم.	قبل	ترش	می	گفتند	به	دنیا	

که	بیوفتد	و	 که	بشود	می	دوی	دنبالش	و	الغر	می	شوی،	راه	 بعد	شد	چهار	دست	و	پا	

که	مستقل	 کمی	 شیطان	شود	با	صندلی	و	نشستن	بیگانه	می	شوی	و	الغر	می	شوی،	

کالس	ورزشی	ثبت	نام	می	کنی	و	الغر	می	شوی...	زاییدم،	 شود	از	خانه	می	زنی	بیرون،	

کردنش	و	حاال	 بیست	و	دو	ماه	تمام	شیر	دادم،	همراه	چهار	دست	و	پا	شدنش،	تاتی	

کرده	ام،	اما	الغر!	نشدم	 کردن	هایش	بوده	ام،	ورزش	های	سنگین	هم	 دویدن	ها	و	بازی	

که	مشکل	 که	نشدم،کسی	هم	دیگر	به	من	وعده	ی	الغر	شدن	نمی	دهد.	نه	به	این	خاطر	

حل	شده	باشد،	یا	چاقی	من	دیگر	مسئله	نباشد،	برعکس!	من	در	همه	ی	نقاط	عطفی	

کند،	شکست	خوردم.	 که	می	توانست	یک	مادر	مبتدی	را	الغر،	زیبا	و	متناسب	

کردم.	همه	ی	 من	با	الغر	نشدنم	همه	ی	آن	بشارت	دهندگان	را	ناامید	و	سرافکنده	

که	چشمشان	را	به	چربی	های	دور	و	برم	دوخته	بودند،	لبخندهای	تلخ	می	زدند	و	 آن	ها	

گردم،	به	لباس	های	 دلشان	می	خواست	من	الغر	و	سالمت	باشم.	به	اصل	زن	بودنم	باز	

کوچک	سایز،	به	ظرافت	و	لوندی،	به	بی	ام	آِی4	زیر	30.	اما	من	زیباییم،	جذابیتم،	و	

1.	مصرعی	از	شعری	به	نام	"ستایش"	از	رضا	براهنی
2.این	جستار	بخشی	است	از	رساله	ی	دکتری	نویسنده	با	موضوع	"ساخت	تجربه	ی	مادری:	یک	اتواتنوگرافی"

shiva.alinaghian@gmail.com	تهران	دانشگاه	شناسی	انسان	دکتری	دانشجوی	3.
4. BMI
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که	انگار	از	ازل	زن	بودن	را	مترادف	و	موازی	 بخش	مهمی	از	زنانگیم	را	از	دست	داده	بودم؛	

کوچک	بودن،	دانسته	اند. با	نحیف	بودن	و	

همه	ی	اندام	های	بیرونی	بدن	من	طی	سال	های	گذشته	حجیم	تر	شده		اند،	بیست	

که	پزشکان	برایم	محاسبه	می	کنند	فاصله	دارم	و	شاخص	توده	ی	 کیلویی	با	وزن	ایده	آلی	

کره	ی	 کسی	در	هر	جای	این	 گرفته	است.	یعنی	هر	 بدنیم	روی	رنگ	قرمز	یا	هشدار	قرار	

که	سالمتی	ام	به	فناست.	 کند،	می	فهمد	 کی	وزن	من	را	بر	قدم	به	توان	دو	تقسیم	 خا

ندارد.	 این	ها	 و	 زندگی	 اجتماعی،	سبک	 طبقه	 نژاد،	 جغرافیا،	جنسیت،	 به	 هم	 کاری	

شاخص	های	بالینی	به	طرز	شگفت	انگیزی	جهان	شمول	و	همه	گیرند،	اصال	با	فرهنگ	

کاری	ندارند	اما	برحسب	اتفاق	فقط	از	یک	نقطه	از	جهان	صادر	می	شوند.

که	باردار	بوده	ام،	تازه	زاییده	ام،	شیر	می	دهم،	هنوز	ورم	 	حاال	هرچه	بهانه	بیاورم	

که	ندارد،	توی	پیاده	روها	راه	می	روم	و	بدون	 کردنشان	ندارد	 دارم،	تاثیری	در	مدل	نگاه	

که	خانم!	لباس	سایز	بزرگ	هم	 آنکه	قصد	خرید	داشته	باشم،	فروشنده	صدایم	می	زند	

داریم	ها!	برخی	سنم	را	اشتباه	تشخیص	می	دهند	و	وقتی	می	گویم	من	فقط	32	سال	

دارم،	با	عذر	خواهی	درشتی	اندامم	را	مقصر	می	دانند.	آن	یکی	برایم	لباس	هدیه	آورده	

گر	تنگ	بود	می	توانی	ببری	 ا بازهم	 ایکس	الرج	می	رسد	و	می	گوید	 که	سایزش	به	هزار	

کن	حیف	جوونیته!	برخی	هم	 کنی!	دیگری	دلسوزانه	می	گوید	یه	ذره	ورزش	 عوضش	

که	 که	حاال	خوبه	فقط	همین	یه	بچه	را	داری!	مدام	باید	بابت	وزنی	 شوخی	می	کنند	

از	 و	 باری	هم	مثل	پیرزن	های	فرتوت	 به	همه	جواب	پس	بدهم.	چند	 مال	من	است	

که	من	قبل	از	حاملگی	 گفتم	 که	از	دوران	اوجشان	با	لذت	حرف	می	زنند	 کارافتاده	ای	

کدام	از	لباس	های	قدیمی	ام	حاال	اندازه	نمی	شوند،	حتی	 کوچک	تر	بودم	و	هیچ	 خیلی	

که	همه	 چند	دستشان	را	هم	یادگاری	نگه	داشته	ام...	حس	آدم	ورشکسته	ای	را	داشتم	

چیزش	را	از	دست	داده	و	حاال	دارد	با	حسرت	از	دوران	شکوه	و	افتخارش	سخن	می	گوید.	

کرده	بودم،	پرستار	به	 که	در	آن	زایمان	 که	هنگام	ترخیص	از	بیمارستانی	 یادم	نمی	رود	

گفت	 با	عصبانیت	 بشنود	 مادرم	هم	 که	 و	جوری	 کند	 را	 بخیه	ها	 روی	 سختی	چسب	

خانوم	شما	چقدر	دور	شکمت	چربی	داری!	نمی	دانم	شاید	باید	بابت	چربی	هایم	از	او	

عذرخواهی	می	کردم.
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یا	 گر	جایی	فالن	شخص	خوش	پوش	 ا از	در	دل	داری	وارد	می	شوند،	 خیلی	ها	هم	

تو	هم	 نخور	 بگویند،	قصه	 که	 کنم،	همیشه	هستند	عده	ای	 را	تحسین	 خوش	اندامی	

کید	 تا دوباره	 کلمهی	 روی	 و	 می	شوی!	 هیکل	 خوش	 و	 الغر	 "دوباره"	 بگذرد	 که	 کمی	

که	 خبطی	 خاطر	 به	 حاال	 و	 خودمانی	 از	 یکی	 هم	 تو	 که	 می	دانیم	 یعنی	 که	 می	کنند	

کلمه	ی	دوباره	بیشتر	من	را	 کردی	و	تویش	ماندی،	به	این	روز	افتاده	ای!	و	اتفاقا	همین	

غافلگیر	می	کند	زیرا	من	هرگز	در	زندگیم،	فرد	خیلی	الغری	نبوده	ام،	از	نوجوانی	تا	پیش	از	

کیلو	اضافه	وزن	داشته	ام	و	هرگز	شبیه	چهره	ها	 حاملگی	همیشه	چیزی	بین	سه	تا	هفت	

و	اندام	های	رویایی	مورد	بحثمان	نبوده	ام.

موفق	 گاهی	هم	 باشد.	 داشته	 آنکه	حاصلی	 بدون	 دارم،	 رژیم	 مواقع	 کثر	 ا در	 من	

که	 آنچه	 هر	 و	 رو	می	آورم	 به	خوردن	 دوباره	 اما	 کنم،	 کم	 را	 وزنم	 از	 کیلو	 می	شوم	چند	

گاهی	هم	رژیم	ندارم	و	سرتاسر	عذاِب	وجدانم.	هرگز	 به	دست	آمده	را	به	باد	می	دهم.	

که	چطور	می	شود	آدم	از	سر	اختیار	و	از	روی	لذت	ساالد	بخورد.	 برایم	قابل	درک	نبوده	

به	شیرینی	و	تنقالت	میل	نداشته	باشد!	یا	مثال	چطور	عده	ای	وقتی	ناراحت،	عصبی	یا	

افسرده	می	شوند	اشتهایشان	را	از	دست	می	دهند.	من	چه	ناراحت	باشم	چه	خوشحال،	

چه	افسرده	باشم	چه	هیجان	زده،	میلم	به	خوردن	را	از	دست	نمی	دهم.

همه	ی	ترازوها	با	من	شوخی	دارند،	چه	در	خانه	باشم،	چه	در	باشگاه.	بالخره	پس	

کیلو	از	 از	چند	ماه	بدن	سازی	و	ورزش	با	یک	مربی	خصوصی	تنها	توانستم	یک	و	نیم	

که	بدن	شما	از	آن	بدن	هایی	است	 کرد	 وزنم	را	پایین	بیاندازم!	و	مربی	در	نهایت	افاضه	

کم	 کمی	سایز	 که	 گفتند	 البته	چند	نفری	 که	به	ورزش	های	سنگین	جواب	نمی	دهد.	

گلویم	از	دویدن	زیاد،	سوزش	زانوهایم	پس	از	رکاب	زنی	های	ممتد	و	 کرده	ای،	اما	تلخی	

که	 لرزش	دست	هایم	پس	از	حرکت	های	استقامتی	تنها	ریش	خندی	بود	به	من	و	تالشم	

بی	حاصل	مانده	بود	و	بیشتر	در	خود	فرویم	برد.

را	 آینه	 که	همه	ی	حجم	 بینم،	 را	می	 قبلی	 آدم	 نگاه	می	کنم،	همان	 که	 به	خودم	

تناسبشان	 که	 هایی	 اندام	 افتاده،	 بازوهایی	 آویزان،	 شکمی	 با	 است.	 کرده	 اشغال	

کم	 کم	 که	 ترک.	چیزهایی	 و	 ترک	می	بینی	 کار	می	کند	 تا	چشم	 و	 از	دست	داده	اند،	 را	

که	عادت	 بخشی	از	من	شده	اند	و	به	خودشان	عادتم	دادند.	اما	خیلی	ها	هم	هستند	
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نمی	کنند	و	تازه	این	اول	ماجراست.	به	مبارکی	چرخش	آزاد	اطالعات،	ما	را	به	مشتریان	

کرده	اند.	مشخصاتمان	از	بیمارستان	ها	و	 که	بشود	فروخت	تبدیل	 بالقوه	ی	هرچیزی	

کلینیک	های	خصوصی	و	مطب	ها	 کز	درمانی	)و	تو	بخوان	بنگاههای	اقتصادی(	به	 مرا

می	رود	و	پیام	های	تبلیغاتی	روانه	می	شوند:	تخفیف	جهت	لیزر	درمانی	چین	و	چروک	و	

کردن	واژن(،	 استرچ	مارک	های	پس	از	زایمان،	آفرهای	ویژه	ی	عمل	واژینوپالستی	)تنگ	

که	هدفش	بازگرداندن	 پیکرتراشی،	لیف	سینه	و	بسیاری	از	مداخالت	پزشکی	دیگری	

که	به	قول	خودشان	انگار	نه	خوانی	آمده	و	نه	خوانی	رفته.	 بدن	است	به	حالت	قبلیش،	

که	رفتند	و	همین	عمل	ها	را	انجام	دادند،	نه	 چندین	نفر	از	هم	سنانم	را	هم	می	شناسم	

به	خاطر	جنبه	های	درمانیش	)که	اساسا	درباره	وجودشان	تردید	دارم(	بلکه	به	خاطر	

کم	جذابیتشان	را	برای	مردهایشان	از	دست	 کم	 که	 محافظت	از	زندگی	زناشویی	شان!	

که	این	بچه	حاصل	همین	زندگی	زناشویی	است؟!	مگر	 ندهند.	انگار	یادشان	می	رود	

کنند؟	چطور	همین	بچه	با	به	 که	بنیان	خانواده	شان	را	تحکیم	 آدم	ها	بچه	نمی	آورند	

دنیا	آمدنش	عامل	تهدید	زناشویی	می	شود؟	

از	 درکشان	 همان	طورکه	 دارد،	 تفاوت	 یک	دیگر	 با	 زناشویی	 از	 آدم	ها	 درک	 اصال	

بودم	 گذاشته	 را	وسط	 اما	من،	همه	ی	خودم	 گون	است.	 گونا فرزندپروری	 و	 والدگری	

که	نشانه	های	به	دنیا	آمدنش	را	از	بین	ببرم.	 تا	او	به	دنیا	بیاید	و	حاال	توصیه	می	کردند	

کرده	بود،	 کنم.	او	آمده	بود،	دنیایمان	را	عوض	 که	آمدنش	را	انکار	 نتوانستم	و	نخواستم	

زنده	 ما	 را	در	 بقا	و	جاودانگی	 به	 بود،	میل	 زندگی	مشترکمان	هدفی	مضاعف	داده	 به	

کرده	بود	و	از	همه	مهم	تر	قلبمان	را	به	تپش	درآورده	بود.	خالصه	بگویم	برای	ما	همه	ی	

خوان	ها	آمده	و	رفته	بودند،	پس	به	جای	انکار	تغییرات،	باید	تالش	می	کردیم	تا	آن	ها	را	

که	هستیم	دوست	بداریم. بپذیریم	و	یک	دیگر	را	همان	طور	

که	باعث	شد	بالخره	امسال	بعد	از	 که	البته	فرایندی	بود	به	غایت	دشوار	و	نفس	گیر	

انکاری	طوالنی	مدت،	کم	و	بیش	چاق	بودنم	را	بپذیرم.	دیگر	هنگام	خرید	لباس،	از	سایز	

42	شروع	نمی	کنم،	یک	راست	سراغ	48	ها	و	بعضا	50	ها	را	می	گیرم،	دیگر	حافظه	سوزی	

ک	نمی	کنم،	 نمی	کنم،	یعنی	عکس	های	بی	قواره	ام	را	از	حافظه	ی	دوربین	ها	و	گوشی	ها	پا

اصراری	هم	به	حافظه	سازی	ندارم،	دیگر	عکس	هایم	را	ویرایش	نمی	کنم،	دور	بازوها	و	
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که	 که	هستند	بمانند.	نه	به	این	خاطر	 پهلوها	و	ران	ها	را	نمی	گیرم،	می	گذارم	همان	طور	

که	حرف	از	چاقی	 از	ظاهرم	خوشحال	یا	راضی	باشم،	اما	دیگر	شرمنده	هم	نیستم.	هرجا	

که	الغری	و	زیبایی	پدیده	هایی	ساختگی	و	قراردادی	هستند	و	در	مورد	 می	شود	می	گویم	

که	امروز	هم	به	حقانیتشان	پی	برده	ام،	هم	 گزاره	هایی	 زنان	تا	حد	زیادی	انقیاد	آمیزند!	

که	افیون	و	مسکن	فقراست.	 به	تسکین	دهندگیشان،	مسکنم	شدند،	مثل	دین	

که	فکر	می	کنی	چاق	نیستی!	فقط	 که	می	گویند،	تو	آنقدرها	هم	 برخی	هم	هستند	

که	از	در	تو	نیاید!	اما	خب	من	از	در	 کسی	"چاق"	می	گوییم	 کمی	اضافه	وزن	داری!	ما	به	

تو	می	آیم،	از	هر	سه	چهار	مغازه،	می	توانم	از	یکی	لباس	بخرم،	به	راحتی	روی	همه	ی	

به	نفس	نفس	نمی	افتم،	جواب	 و	تحرک	معمولی	 رفتن	 راه	 با	 صندلی	ها	جا	می	شوم،	

کم	تر	از	 کیلو	نرسیده	و	با	 آزمایش	هایم	چیز	خاصی	را	نشان	نمی	دهد،	هنوز	وزنم	به	صد	

کنک	 گزاره	ها	ابدا	برای	من	دل	خوش	 یک	پرس	غذا	سیر	می	شوم.	اما	آن	جمالت	و	این	

نیستند،	بلکه	بیشتر	من	را	آزار	می	دهند.	حتی	برخی	می	گویند	تو	"اصال"	چاق	نیستی	

که	 رنجی	 بیشتر،	 به	من	می	زدند	چون	 این	حرف	چه	ضربه	ی	مهلکی	 با	 نمی	دانند	 و	

چیزی	 بهای	 روز	 هر	 که	 می	کنند	 مسلم	 برایم	 و	 می	کشند	 رخم	 به	 را	 می	شوم	 متحمل	

که	وجدان	جمعی	هم	در	مورد	آن	مردد	است	اما	هرگز	به	حال	خود	رهایم	 را	می	دهم	

با	من	 گذشته	 از	بدنم	در	همه	ی	چهار	سال	 ناراحتی	و	عدم	رضایت	 تردید،	 نمی	کند!	

که	انگار	 که	در	دنیای	مدرن	ما،	مادر	باید	جوری	به	نظر	بیایند	 بوده	و	برایم	آشکار	ساخته	

گویی	حداقل	دو	جین	بچه	زاییده	و	 که	 کند	 هرگز	نزاییده	و	در	عین	حال	جوری	مادری	

کرده	است.	در	خدمت	همه	باشد،	و	صالحش	را	در	تامین	نیازهای	دیگران	ببیند.	 بزرگ	

که	به	هرچه	رو	می	آورد	و	برایش	تالش	می	کند،	از	همان	سو	هم	توسری	 کند	 و	عادت	

کافی	زیبا	و	جذاب	است	و	نه	 بخورد	چون	بالخره	با	ایده	آل	ها	فاصله	دارد،	نه	به	اندازه	ی	

کمبودهای	زندگی	 به	تمامی	از	عهده	ی	تربیت	فرزندانش	برمی	آید؛	زیرا	"	مادر	مقصر	همۀ	

کار	نمی	کند	 که	در	جامعه	خوب	 فردی	است....	مادر	مسئول	همه	ی	چیزهایی	است	

کنترل	جمعیت،	آسیب	های	اجتماعی،	 گرفته	تا	سیستم	سالمت؛	 از	ساختار	اجتماعی	
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تامین	اجتماعی1	و...	".	مسئولیت	ها	را	به	دوشش	می	اندازند،	بدون	آن	که	اقتداری	به	او	

کف	بزنم؟"	 که	دست	ندارم	چگونه	 بدهند.	اما	"منی	

که	به	خودش	و	اندامش	اهمیت	می	دهد،	به	ورزش	و	رژیم	 او	را	خوشحال	می	کنند	

چروک	های	 و	 چین	 بار	 یک	 ماهی	 می	کند،	 توجه	 پوستش	 به	 است،	 پایبند	 غذاییش	

ک	می	کند،	و	برای	علمی	و	استاندارد	بودن	رفتارهایش	سی	دی	های	 اضافی	صورتش	را	پا

که	سکسیسم	و	تبعیض	 آموزشی	دکتر	فالن	و	پروفسور	بهمان	و	دیگر	روان	شناسان	زردی	

و	 مادر	 چگونه	 که	 بگیرد	 یاد	 تا	 می	دهد	 گوش	 را	 است	 آغشته	 کالمشان	 با	 جنسیتی	

همسری	دلسوز	و	موفق	باشد.	

نیرومندترم	 نکشد،	 را	 من	 "آن	چه	 می	گوید	 که	 دارد	 وجود	 چرندی	 جمله	ی	 	

کرد	و	به	من	فهماند	 می	سازد2!"	احساس	چاقی	من	را	نکشت،	اما	از	همیشه	ضعیف	ترم	

که	مادر	شدن	من	 که	من	به	عنوان	یک	مادر	تا	ابد	به	دنیای	زیبایی	بدهکارم!	فهمیدم	

را	به	بهشت	می	برد،	اما	از	مسابقه	ی	زیبایی،	مصرف	گرایی،	ظاهرپسندی	و	میان	مایگی	

گذشته،	بیشتر	 که	بر	من	 که	بیشتر	در	آن	فرویم	می	برد	تا	برای	انکار	آن	چه	 کند،	 دور	نمی	

که	چین	و	چروک،	 به	دامانش	چنگ	زنم.	چاقی	تابوی	مادران	جوان	است،	همان	طور	

که	بیماری...	 که	زشتی،	همان	طور	 که	پیری،	همان	طور	 همان	طور	

کلین	رز 1.	بخشی	از	مقاله	ی	مادر،	چهره	ای	برای	همه	ی	رنج	های	جهان	نوشته	ی	ژا
2.	جمله	ای	منتسب	به	نیچه



سیاست بازنمایی و سینما، دنیای مخاطره آمیز زنان سرپرست خانوار 
)مطالعه موردی سه اثر از سینماگران زن از یک دهه اخیر سینمای ایران(

رقیه مقبلی1، علی خان محمدی2

که	با	شکست	ذات	گرایی	در	تبیین	هویت	 سیاست	بازنمایی	جنسیتی	مسئله	ای	نظری	

برآمدن	 اما	 زنان	مطرح	شده	است.	 در	قرن	بیستم	در	مطالعات	فرهنگی،	جنسیت	و	

مورد	 در	 فمینیسم	 اندیشمندان	 عملی	 نظری	 تالش	های	 به	 نظری	 دغدغه	ای	 این	

تصویرسازی	رسانه	های	جمعی	بود.	

 1363 سال	 در	 ایران	 در	 اسالمی	 انقالب	 از	 پس	 اجتماعی	 و	 نو	 موج	 سینمای	

کارگردانی	امیر	نادری	آغاز	و	با	تحوالت	و	دگردیسی	های	 خورشیدی	با	فیلم	دونده	به	

کیارستمی	 گران	آن	با	پیشگامی	عباس	 فراوانی	مواجه	شد	تا	فعالیت	نسل	سوم	سینما

کلی	تصاویر	برساختی	از	زنان	سرپرست	خانوار	 آغاز	تا	به	امروز	ادامه	می	یابد.	به	طور	

در	دو	سطح	قرائت	رسمی	و	مردانه،	قرائت	غیررسمی	و	زنانه	در	افکار	عمومی	جریان	

گران	 دارد.	این	مقاله	تحلیل	نشانه	شناسی	سه	فیلم	سینمایی	پر	مخاطب	از	سینما

واسازی	 تالش	 در	 مقاله	 این	 است.	 داده	 صورت	 را	 کنونی	 دهۀ	 در	 ایران	 جوان	 زن	

بازنمایی	هویت	زن	سرپرست	خانوار	در	افکار	عمومی	به	برآیندهای	زیر	دست	یافته	

است.

 Moghbeli@ut.ac.ir	تهران	دانشگاه	اجتماعی	علوم	فلسفۀ	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
کارشناسی	ارشد	مطالعات	فرهنگی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 2.	دانشجوی	

 Ali1992khanmohammadi@gmail.com
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خانوار	 سرپرست	 زن	 از	 بازنمایی	کننده	 فرادستانه	 و	 فرودستانه	 روایت	 دو	 یک(	 	

مواجه	هستیم.

دوم(	روایت	فرودستانه	از	پی	رنگ	های	اجتماعی	با	نگرشی	واقع	گرایانه	و	فرادستانه	

از	پی	رنگ	های	حماسی	با	نگرشی	ایدئولوژیک	بهره	می	گیرند.	

سوم(	روایت	فرودستانه	زندگی	پرمخاطره	از	مسائل	اقتصادی،اجتماعی	و	فرهنگی	

بحران	زا	را	به	نمایش	می	گذارد.	

از	پرداخت	مسائل	 را	 چهارم(	تسلط	مخاطرات	اقتصادی	در	روایت	فرودستانه	ما	

فرهنگی	آنان	باز	می	دارد.

فرودست،	 فقیر،	 زنی	 تصویری	 بازتولید	 به	 جوان	 زن	 گران	 سینما روایت	 پنجم(	

گشته	 معطوف	 محروم	نشین	 و	 حاشیه	 مناطق	 کن	 سا و	 آزمایشی	 و	 موقت	 سرپرست	

است.	این	گونه	روایت	ها	از	سیاست	بازنمایی	نشات	می	گیرد	که	مسائل	فرهنگی	همچون	

کردن	و	پرسش	گری	از	 بحران	های	هویتی	زنان	را	کم	اهمیت	جلوه	می	سازد.پس	از	پررنگ	

مناقشات	فرهنگی	می	گریزد.

کلیدی:سیاست	بازنمایی،	هویت،	مخاطره گان  واژ



مسئلۀ زن





اکراه از فمینیسم؛ درباره روز دختر در دانشگاه های چین و
اعتراض فمینیستی سال 2008 به مراسم این روز

 )با نیم نگاهی به بحث پالیتیکال کاِرکتِنس(
خسرو آقایی1

که	در	مقابل	نظریات	فمینیستی	ابراز	می	شود	شاید	دیگر	چندان	 حجم	باالی	مخالفتی	

تازگی	نداشته	باشد	اما	به	دالیلی	همچنان	موضوع	خوبی	برای	تامل	و	بررسی	است.	

کنش	به	برخی	 مشاهده	اظهارنظرهای	منفی	چهره	های	معروف	چپ	گرا	و	مترقی	در	وا

کنش	ژیژک	 برانگیز	نیست	)مثال	وا پدیده	های	فمینیستی،	دیگر	آن	چنان	هم	تعجب	

کمپین	metoo#(.	در	میان	زن	ها	هم	می	توان	مخالفین	 فیلسوف	و	هانکه	فیلم	ساز	به	

که	جنبش	های	 کرد	 را	مطرح	 سرسختی	برای	فمینیسم	یافت.	شاید	بتوان	این	ادعا	

گر	 ا نبوده	اند.	 موفق	 آنقدرها	 همدل	 و	 طرفدار	 افراد	 کثری	 حدا در	جذب	 فمینیستی	

که	آیا	این	امری	اجتناب	ناپذیر	)و	یا	شاید	 این	ادعا	را	بپذیریم،	آن	وقت	می	توان	پرسید	

حتی	مطلوب	برای	این	جنبش	ها!(	بوده	است،	یا	این	که	این	جنبش	ها	می	توانند	با	

گفتمانی	خود	یک	پایگاه	طرفداری	بزرگ	تر	برای	 اعمال	تغییرات	در	برخی	خصوصیات	

کنونی	قصد	پاسخ	دادن	به	 که	در	مقالۀ	 کنند؟	این	البته	پرسشی	نیست	 خود	فراهم	

در	 دختر	 روز	 پدیدۀ	 از	 که	 است	 این	 عمدتا	 مقاله	 این	 از	 مقصود	 باشم.	 داشته	 را	 آن	

دانشگاه	های	چین	و	همچنین	اعتراض	فمینیستی	سال	2018	به	این	مراسم	در	یکی	

kh0sro@yahoo.com	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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پدیدۀ	 به	 نیم	نگاهی	 با	 تا	 شود	 تالش	 و	 گردیده	 ارائه	 اجمالی	 گزارشی	 دانشگاه	ها،	 از	

فوق	 سوال	 به	 پرداختن	 برای	 خرده	پاره	هایی	 کارکتنس،	 پالیتیکال	 آمریکایی	 اصالتًا	

فراهم	آید.	



حجاب از منظر اقتصاد سیاسی مد
)مردمنگاری مزون های تولید مانتو لوکس(

آزاده خرازی1

این	 به	 پاسخ	 صدد	 در	 است	 مردم	نگار	 مطالعهای	 و	 کیفی	 نوع	 از	 که	 حاضر	 پژوهش	

در	 می	دهند؟	 را	شکل	 زنان	 مصرفی	حجاب	 سلیقۀ	 مزون	ها	چگونه	 که	 است	 پرسش	

در	 مانتو	 پوشش	 مصرف	 و	 عرضه	 تولید،	 نحوۀ	 بررسی	 مطالعه،	 این	 از	 حقیقت	هدف	

مزون	های	مانتو	لوکس	است.	برای	رسیدن	به	این	هدف	از	طریق	حضور	در	مزون	ها،	

مشاهده	مشارکتی	و	غیرمشارکتی	و	مصاحبه	با	15	طراح	و	مصاحبۀ	حضوری	و	آنالین	

با	10	مشتری	آنها	بازار	و	مناسبات	اجتماعی-	اقتصادی	جاری	در	مزون	ها	مطالعه	شد	و	

مشخص	گردید	دو	سطح	از	عوامل	که	شامل	عوامل	بین	المللی	همچون	رشد	شبکه	های	

این	 بازار	 توسعه	 در	 است	 اقتصادی	 نظارت	 نبود	 همچون	 داخلی	 عوامل	 و	 اجتماعی	

ساختارگرا	 رویکردی	 با	 پژوهش	 این	 خالل	 در	 است.	 داشته	 نقش	 مانتوها	 و	 مزون	ها	

کاالیی	شدن	حجاب	در	ایران	تبیین	شده	است.	همچنین	به	نقش	تبلیغات	 چگونگی	

در	تولید	و	مصرف	این	نوع	از	حجاب	و	نیز	معانی	و	اهداف	ایدئولوژیک	نهفته	در	استفاده	

از	این	پوششها	از	دیدگاه	و	نقطه	نظر	خود	زنان	نیز	پرداخته	شده	است.

کلیدی:	حجاب،	مد،	تولید،	مصرف،	مقاومت گان  واژ

Az.kh67@gmail.com فرهنگ	و	علم	دانشگاه	از	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 	.1



عنوان: بررسی و تحلیل آزارهای ثبت شده در سایت دیده بان آزار
غنچه قوامی1، نگین باقری2

فضای	 در	 اذیت	 و	 آزار	 میزان	شیوع	 از	 آمارهای	مختلفی	 گذشته	همواره	 در	سال	های	

پژوهشی	در	 زمینه	هیچ	 این	 در	 که	 آن	جایی	 از	 زنان	منتشر	شده	است.	 علیه	 عمومی	

گاه	متفاوت	بوده	اند.	 گاهی	با	هم	ضد	و	نقیض	و	 سطح	ملی	اجرا	نشده،	این	آمارها	هر	از	

)اعم	 در	فضای	عمومی	 غریبه	 از	سوی	یک	 که	 است	 آزار	جنسی	 از	 نوعی	 آزار	خیابانی	

زمان	 از	 اتفاق	می	افتد.	 و...(	 نقل	عمومی	 و	 تا	وسایل	حمل	 نمایشگاه	 و	 از	مرکز	خرید	

این	 بر	 تمرکز	 با	 ماه،	 پایان	دی	 تا	 مرداد	سال	1397	 در	 آزار	 دیده	بان	 سایت	 راه	اندازی	

کشور	 گزارش	از	آزار	جنسی	و	جنسیتی	در	شهرهای	مختلف	 شکل	از	آزار	و	خشونت	870	

کمترین	آزارهای	ثبت	شده	مربوط	به	سیستان	و	بلوچستان،	چهارمحال	و	 ثبت	شد.	

بختیاری	و	ایالم	بوده	است.	بیشترین	آزار	ثبت	شده	هم	مربوط	تهران،	اصفهان،	البرز	

و	خراسان	رضوی	بوده	است.	آمار	به	دست		آمده	به	هیچ		وجه	اعتبار	تعیین	و	توصیف	

گزارش		دادن	آزارهای	جنسی	متاثر	 که	 کشور	را	ندارد.	چرا	 میزان	امنیت	در	استان	های	

فرهنگی	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 عوامل	 اینترنت،	 نفوذ	 متعددی	چون	درصد	 عوامل	 از	

گزارش	داده	نشده	است.	 و...	است.	در	طی	6	ماه،	از	سیستان	و	بلوچستان	هیچ	آزاری	

استان	های	 در	 را	 فعالیت	خود	 تا	 کند	 تالش	 باید	 آزار	 دیده	بان	 که	 نشان	می	دهد	 این	

گزارش	ها	 کند.	در	این	 گسترش	دهد	و	روایت	های	غیرمرکز	را	ثبت	و	نقشه	نگاری	 مختلف	

Ghonchehghavami67@gmail.com	لندن	سواس	دانشگاه	از	حقوق	کارشناسی 	.1
Negin1991.bagheri@gmail.com تهران	دانشگاه	از	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 	.2
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کنش	آزاردیده	یا	شاهد	آزار،	نقطه	جغرافیایی	 اطالعاتی	هم	چون	ساعت	آزار،	نوع	آزار،	وا

گرفتن	این	870	مورد	 آن،	سن	آزاردیده	و	آزارگر	وجود	دارد.	در	پژوهش	پیش	رو	با	در	نظر	

به	عنوان	نمونۀ	آماری	به	تحلیل	روابط	بین	متغییرهای	مختلف	پرداخته	ایم.	برای	مثال	

کم	تر	در	مقابل	آزارگر	 بررسی	این	آمارها	نشان	می	دهد	هرچه	سن	آزاردیده	افزایش	یافته،	

آزار	 در	 و	شدت	خشونت	موجود	 تاریک	شدن	هوا	 بین	 کرده	است.	همچنین	 سکوت	

گزارش	یعنی	45  رابطۀ	مستقیمی	مشاهده	می	شود.	از	سوی	دیگر	بیشترین	آمار	ثبت	

درصد	مربوط	به	آزار	جنسی	در	شکل		دست	درازی	بوده	است.	متلک	با	36	درصد	در	

گرفته	است.	این	در	حالی	است	 جایگاه	دوم	و	نگاه	خیره	با	26	درصد	در	جایگاه	سوم	قرار	

گرفته	در	زمینۀ	آزار	خیابانی	و	هم 	چنین	تجربۀ	روزمرۀ	 که	نگاهی	به	پژوهش	های	صورت	

که	در	خیابان	ها	رخ	می	دهد	نگاه	خیره	و	 که	بیشترین	نوع	آزاری	 زنان	نشان	می	دهد	

و	 به	متلک	 گزارش	دست	درازی	نسبت	 بیشتر	 آمار	 بنابراین	 سپس	متلک	پرانی	است.	

کالمی،	 که	افراد	آزارهای	 نگاه	خیره	در	سایت	دیده	بان	آزار	می	تواند	به	این	معنی	باشد	

به	رسمیت	 و	 کردن	دارای	اهمیت	نمی	بینند	 گزارش	 برای	 را	 کم	خطر،	غیرجنسی	و...	

نمی	شناسند.	این	امر	می	تواند	ناشی	از	تکرار	مستمر	این	اشکال	آزار	در	تجربه	های	روزمره	

و	عادی	سازی	شدن	آنها	باشد.

کل	آزارها	پایین	یعنی	تنها	6.5	درصد	بوده	 آمار	دخالت	در	پوشش	هم	به	نسبت	

را	 تذکر	حجاب	 اذهان	عمومی	 آزار	خیابانی	در	 تعریف	 که	 این	دلیل	 به	 احتماال	 است.	

آزارهای	جنسیتی	 از	مصادیق	 را	 این	مورد	 آزار	 که	دیده	بان	 شامل	نمی	شود.	در	حالی	

کنون	در	زمینه	 که	تا	 کرده	است.	همچنین	در	پژوهش	هایی	 خیابانی	شناخته	و	عنوان	

که	مصادیق	آزار	بر	مبنای	تعاریف	بین	المللی	 گرفته،	به	این	دلیل	 آزار	خیابانی	صورت	

تعیین	می	شوند،	دخالت	شهروندان	در	پوشش	یکدیگر	از	مصادیق	آزار	در	فضای	عمومی	

شناخته	نشده	است.	

که	نمونه	این	پژوهش	از	ویژگی	های	یک	نمونه	 گرچه	هرگز	این	ادعا	را	نداشته	ایم	 	ا

اطالعات	 حجم	 این	 از	 بی	اعتنا	 هم	 نمی	توان	 اما	 بوده	 برخوردار	 تعمیم	 قابل	 و	 معتبر	

این	 روایت	در	 نوع	 این	که	حدود	400	 به	 باتوجه	 گذشت.	همچنین	 کنده	بی	تفاوت	 پرا

تا	به	اطالعاتی	 کیفی	این	روایت	ها	پرداخته	ایم	 وب	سایت	ثبت	شده	است،	به	تحلیل	
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کنش	 کمی	بین	متغیرها	دست	بیابیم.	برای	مثال	پایین	ترین	آمار	از	نوع	وا ورای	روابط	

شده	 ثبت	 روایت	های	 تحلیل	 کمک	 به	 که	 است	 بوده	 پلیس«	 به	 »گزارش	 آزاردیده،	

انتظامی	 نهادهای	 به	 آزار	 گزارش	 از	 مانع	 پلیس،	 به	 بی	اعتمادی	 کرد	 ادعا	 می	توان	

ندادم	چون	 گزارش	 پلیس	 »به	 است:	 آمده	 ثبت	شده	 روایت		های	 از	 یکی	 در	 می	شود.	

کنند.«	در	روایتی	دیگر	نوشته	شده:	 گیر	بدهند	و	بازداشتم	 ترسیدم	به	حجاب	خودم	

»پس	از	آن	که	اتومبیل	ربوده	شدۀ	خودم	را	پارک	شده	و	تصادفی	در	خیابان	دیدم	با	110 

گزارشم	را	ثبت	 که	پشت	تلفن	 کسی	 گرفتم	و	برای	اعزام	نیرو	شماره	تماسم	را	به	 تماس	

کارمندان	110	برای	پیشنهاد	دوستی	به	من	پیام	 کرد	دادم.	اما	چند	ساعت	بعد	دو	نفر	از	

دادند.	این	بسیار	آزاردهنده	است،	حتی	دیگر	پلیس	هم	قابل	اطمینان	نیست«.

کرد	این	مقاله	با	ترکیب	روش	کمی	و	کیفی	به	بررسی	عوامل	 بر	این	اساس	باید	اذعان	

کار،	دانشگاه	و...(	و	تبعات	 موثر	بر	آزار	و	اذیت	زنان	در	فضای	عمومی	)اعم	از	شهر،	محل	

آن	می	پردازد.



»بررسی انتقادی سیاست گذاری عفاف و حجاب در
 نظام جمهوری اسالمی ایران«

محمدحسین مطهری فریمانی1، فاطمه ناصری2، ریحانه ناصری3

از	 فرهنگی	پس	 زمینۀ	سیاست	گذاری	 در	 اثرگذار	 نزاع	 نقاط	 و	 مهم	 از	چالش	های	 یکی	

انقالب	اسالمی	ایران،	مسئلۀ	»عفاف	و	حجاب«	بوده	است.	مسئلۀ	»عفاف	و	حجاب«	

در	عین	خاستگاه	دینی	و	شرعی	خود،	در	ایران	پس	از	انقالب	به	عنوان	مؤلفه	ای	فرهنگی	

در	 هرچند	 است.	 گردیده	 ایران	طرح	 اسالمی	 نظام	جمهوری	 در	سیاست	گذاری	های	

نگاه	اولیه	»حجاب«	امری	دینی	است	اما	ترویج	آن	در	جامعه	توسط	یک	نظام	سیاسی،	

تبدیل	 سیاسی	 و	 اجتماعی	 فرهنگی،	 دینی،	 ابعادی	 با	 پیچیده	 مسئله	 یک	 به	 را	 آن	

بر	روش	های	 مبتنی	 تولید	شده،	 این	مسأله	 ارزیابی	 در	 که	 آثاری	 نموده	است.	عمده	

گرفته	است	اما	پیچیدگی	های	مسائل	انسانی	در	بستر	اجتماع	به	ما	اجازه	 کمی	صورت	

دست	 آن	 از	 درستی	 تصویر	 و	 جامع	 تحلیل	 به	 کمی	 روش	های	 با	 صرفًا	 که	 نمی	دهد	

کیفی	و	به	مدد	برگزاری	فوکوس	گروپ	4ها	و	انجام	مصاحبه	های	 یابیم.	ما	مبتنی	بر	روش	

اسالمی	 نظام	جمهوری	 در	 و	حجاب	 عفاف	 کیفی	سیاست	گذاری	 ارزیابی	 در	 عمیق5،	

فوکوس	 دو	 در	 برگزار	شد.	 گروپ	 فوکوس	 یازده	 پژوهش	 این	 در	 گشوده	ایم.	 دریچه	ای	

Hossein.motahari110@yahoo.com	تهران	دانشگاه	اسالمی	فلسفه	دکتری	دانشجوی	1.
Fatemeh.dfn@gmail.comخوارزمی	دانشگاه	بالینی	شناسی	روان	ارشد	کارشناسی 2.	دانشجوی	

Reyhaneenaseri@gmail.com	تهران	دانشگاه	شناسی	انسان	کارشناسی 3.	دانشجوی	
4. Focus group
5. In-Depth Interview
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پرداخته	شد.	 و	حجاب	 عفاف	 ترویج	 در	 قانون	گذاری	 توفیق	 میزان	 موضوع	 به	 گروپ	

تعلیم	 اجتماعی،	 علوم	 رشته	های	 دانشجویان	 گروپ	 فوکوس	 دو	 این	 در	 حاضر	 افراد	

که	جمعًا	تعداد	 وتربیت،	علوم	ارتباطات،	فلسفه،	روان	شناسی،	هنر	و	حقوق	بوده	اند	

گروپ	دیگری	به	سیاست	گذاری	در	حوزه	مد	و	لباس	پرداخته	 آنها	20	نفر	بود.	در	فوکوس	

گروپ	جمعی	از	اساتید	طراحی	لباس،	سه	پژوهشگر	جامعه	شناس	 شد.	در	این	فوکوس	

آن	ها	 تعداد	 که	جمعا	 ک	شرکت	داشتند	 به	عنوان	مصرف	کننده	پوشا نوجوان	 و	چند	

دیگر	 سرفصل	 حجاب	 و	 عفاف	 حوزه	 در	 مذهبی	 مدارس	 سیاست	گذاری	 بود.	 نفر	 	15

گونی	از	 گونا گروپ،که	طیف	 که	این	موضوع	در	خالل	چهار	فوکوس	 این	پژوهش	است	

گرفت.	 غ	التحصیالن	مدارس	مذهبی	تهران	در	آن	حضور	داشتند،	مورد	بررسی	قرار	 فار

سیاست	الزام	پوشش	چادر	در	دانشگاه	ها	نیز	از	سرفصل	های	مورد	بررسی	این	پژوهش	

از	دانشجویان	دانشگاه	ها	و	 نفر	 گروپ	به	آن	پرداخته	شد.	15	 که	در	یک	فوکوس	 بود	

گروپ	شرکت	 که	در	آن	ها	پوشش	چادر	اجباری	است،	در	این	فوکوس	 دانشکده	هایی	

داشتند	و	در	نهایت	موضوع	سیاست	گذاری	عفاف	و	حجاب	در	حوزۀ	رسانه	نیز	در	یک	

گروپ	7	نفر	از	فعاالن	 گرفت.	افراد	حاضر	در	این	فوکوس	 گروپ	مورد	بررسی	قرار	 فوکوس	

که	تمامی	 حوزه	رسانه	در	خصوص	ترویج	عفاف	و	حجاب	حاضر	بودند.	الزم	به	ذکر	است	

گروپ	ها	در	شهر	تهران	برگزار	شد.	 فوکوس	



دختران نوجوان و سکسوالیته1: محله فرحزاد تهران
آتنا کامل2، بی تا برآهویی3

چکیده:
یکی	 به	 که	 تهران	هستند	 فرحزاد	 نوجوان	محله	 پژوهش	دختران	 این	 اول	 شخصیت	

از	انجی	اوهای	فرحزاد	رفت	و	آمد	دارند.	به	سراغ	آن	ها	رفتیم	تا	سر	از	زندگی	عاطفی	و	

با	 که	 بود	 این	پژوهش،	زنگ	خطری	 آغاز	 نیروی	محرکهی	ما	در	 جنسی	شان	درآوریم.	

بارداری	ناخواسته	ی	یکی	از	دختران	نوجواِن	محله	برایمان	به	صدا	درآمد.	پس	از	آن	

که	اغلب	از	خانواده	های	مهاجر	و	فرودسِت	 گاهی	جنسی	این	دختران	 متوجه	شدیم	آ

از	 برخی	 حال	 این	 با	 و	 است	 اندک	 بسیار	 هستند،	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 اقتصادی،	

کرده	اند.	بر	آن	شدیم	تا	ابتدا	با	برگزاری	 آن	ها	حدی	از	رابطه	جنسی	را	بی	محابا	تجربه	

از	 نفر	 	12 با	 عمیق	 مصاحبه	های	 و	سپس	 و	جنسی	 عاطفی	 امن	 رابطه	 حول	 کارگاهی	

که	به	دنبال	 این	دختران	به	بررسی	ابعاد	سکسوالیته	این	دختران	بپردازیم.	سواالتی	

پاسخ	آنها	بودیم	عبارتند	از	رویکرد	دختران	نوجوان	به	عشق	و	سکس	چیست	و	آن	ها	

چقدر	درگیر	روابط	عاشقانه	و	جنسی	با	پسران	شده	اند؟	احساسات	و	تجربیات	آن	ها	از	

کجا	امکان	برقراری	 کردند	و	 رابطه	جنسی	چیست؟	چه	نوع	روابط	جنسی	ای	را	تجربه	

قرار	 بررسی	 امر	جنسی	مورد	 روان	شناختی	 و	 اقتصادی	 یادداشت	جنبه	های	مختلف	فرهنگی،	 این	 1.	در	
گرفت	و	تنها	رابطه	جنسی	مدنظر	نیست	در	نتیجه	از	واژه	ی	سکسوالیته	برای	اشاره	به	رفتارهای	 خواهد	

جنسی،	احساس	جنسی	و	رابطه	جنسی	استفاده	می	شود.	
Atena.kamel@gmail.com	،عالمه	سیاسی	شناسی	جامعه	دکتری	دانشجوی	2.

Bitabarahoui65@gmail.com	،طباطبایی	عالمه	دانشگاه	مشاوره،	رشته	ارشد	کارشناسی 	.3
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رابطه	داشته	اند؟	و	در	آخر	آن	که	روابط	را	چطور	در	درون	خانواده	های	به	شدت	سنتی	و	

کردند؟ مردساالر	مدیریت	

نتایج	نشان	می	دهد	دختران	از	دو	الگوی	متفاوت	فرهنگی	در	سکسوالیته	پیروی	

به	 که	 رابطه	عاشقانه	مطلوب	است	در	صورتی	 اول،	داشتن	 اساس	مدل	 بر	 می	کنند.	

که	 رابطه	جنسی	در	صورتی	 اساس	مدل	دوم،	داشتن	 بر	 و	 نشود	 رابطه	جنسی	ختم	

به	پرده	بکارت	آسیب	نزد،	قابل	چشمپوشی	است.	حفظ	بکارت	جزو	معدود	مواردی	

که	هم	دختران	و	هم	مادران	بر	سر	آن	توافق	دارند	و	ارزشمند	می	دانند.	اهمیت	 است	

از	 محافظت	 با	 باشد	 داشته	 پیوند	 دینی	 باورهای	 با	 آنکه	 از	 بیش	 دختران	 نزد	 بکارت	

آینده	ی	خود	مرتبط	است.	نیمی	از	دختران	به	طور	میانگین	در	سن	16	سالگی	بوسیدن	

بدون	 آلت	جنسی	 دو	 تماس	 اعضای	جنسی،	 لمس	 آن	 از	 پس	 بودند.	 کرده	 تجربه	 را	

کرده	 تجربه	 آنها	 از	 برخی	 که	 جنسی	اند	 رابطه	 از	 شکلهایی	 مقعدی	 سکس	 و	 دخول	

معدودی	 موارد	 در	 نیز	 خصوصی	 اندام	های	 از	 عکس	 فرستادن	 و	 سکس	چت	 بودند.	

وجود	داشت.	احساس	دختران	از	اولین	تماس	های	جنسی	خوشایند	و	دوست	داشتنی	

توصیف	شد.	مکان	رابطه	جنسی	در	اغلب	موارد	فضاهای	عمومی	ای	مثل	پارک	و	پشت	

گاهی	»مکان«	قلمداد	می	شد.	هیچ	یک	از	دختران	 امام	زاده	بود.	ماشین	و	خانه	پسر	هم	

با	والدینشان	رابطه	ی	صمیمانه	نداشتند.	اختالف	نسلی	میان	دختران	و	مادران	خود	را	

بر	سر	جنسیت	و	سکسوالیته	آشکارا	نشان	می	دهد	و	دختران	پیروی	از	الگوهای	فرهنگی	

که	خانواده	ی	این	دختران	بر	رفت	و	آمد	و	معاشران	 کنترلی	 والدین	را	بی	معنا	می	دانند.	

و	 تهدید	 از	 والدین	 همچنان	که	 اما	 است.	 عریان	 قدرتی	 اعمال	 می	کنند،	 اعمال	 آن	ها	

که	به	دنبال	استقالل	 کشاندن	دختران	در	خانه	ابایی	ندارند،	دخترانی	 تحقیر	و	به	انزوا	

از	انضباط	جنسی	 که	انتخابی	جز	مقاومت	و	نافرمانی	 و	تجربه	ی	جنسی	اند	می	دانند	

از	 رابطه	جنسی	همواره	در	بستری	 از	 این	دختران	 نتیجه	تجربه	ی	 ندارند.	در	 موجود	

پنهان	کاری	و	بی	گفتگو	پیش	می	رود.

مقدمه
است.	 جنسی	 و	 عاشقانه	 روابط	 در	 کنجکاوی	 و	 کشف	 دوران	 جوانی	 آغاز	 و	 نوجوانی	
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گزاره	چندان	ربطی	به	جنسیت،	طبقه،	ملیت	و	قومیت	ندارد.	این	جا	سن	حرف	 این	

باال	 امر	جنسی	ربط	وثیقی	به	متغیرهای	 که	شکل	تجربه	 را	می	زند.	بدیهی	است	 اول	

پیدا	می	کند	ولی	تمایل	به	دانستن،	حرف	زدن	و	تجربه	نوعی	از	رابطه	جنسی	در	سنین	

نوجوانی	و	ابتدای	جوانی	بروز	و	ظهور	پیدا	می	کند.

که	یکی	از	دختران	نوجوان	با	بارداری	ناخواسته	 شروع	این	پروژه	از	زنگ	خطری	بود	

در	بخش	مددکاری	اجتماعی	و	روان	شناسِی	یکی	از	ان	جی	اوهای	محله	فرحزاد	به	صدا	

در	آورد.	پیش	از	آن	نیز	مددکاران	اجتماعی	موسسه	کم	و	بیش	تصویر	کلی	ای	از	دوستی	ها	

که	به	موسسه	رفت	و	آمد	داشتند،	در	اختیار	داشتند	 و	معاشرت	های	دختران	نوجوانی	

اما	بارداری	یکی	از	آن	ها	و	تقاضای	معرفی	جایی	امن	برای	سقط	جنین	رخدادی	بود	

کارگروه	 که	منجر	به	آغاز	پژوهش	بر	روی	دختران	نوجوان	محله	فرحزاد	شد.	با	هم	فکری	

کار	را	با	تعداد	محدودی	از	دختران	 که	 پژوهش	و	مددکاری	موسسه،	تصمیم	بر	آن	شد	

از	نوع	و	شیوع	روابط	جنسی	آن	ها	و	تجربه	 کیفی	 با	مصاحبه	های	 و	 کنیم	 آغاز	 محلی	

کنیم. دوستی	هایشان	در	دل	خانواده	های	سنتی	و	مردساالر	پرس	و	جو	

گرفتیم	پیش	از	آغاز	مصاحبه	های	انفرادی	 با	توجه	به	حساسیت	موضوع	تصمیم	

آغاز	 جنسی	 آزار	 از	 پیشگیری	 یا	 خودمراقبتی	 کارگاه	های	 برگزاری	 با	 را	 کار	 دختران،	 با	

گاهی	می	دهیم،	به	 کنیم	تا	ضمن	آنکه	درباره	بدن	و	رابطه	جنسی	سالم	به	دختران	آ

نفر	 تعداد	12	 کنیم.	 ایجاد	 گفت	وگو	 برای	 امنی	 و	 ارتباط	دوستانه	 و	 نزدیکتر	شویم	 آنها	

کسانی	 انتخاب	شدند.	 کارگاه	 از	دختران	19-17	ساله	محله	ی	فرحزاد	برای	شرکت	در	

که	1-	به	موسسه	رفت	و	آمد	داشتند	و	مددکاران	یا	روان	شناسان	آن	ها	را	 انتخاب	شدند	

می	شناختند،	2-	مددکاری	اطالعاتی	درباره	زندگی	و	بعضًا	روابط	عاشقانه	و	جنسی	آن	ها	

کارگاه	بیشتر	به	دردشان	می	خورد	 داشت	و	در	نتیجه	با	توجه	به	شناخت	پیشینی،	هم	

که	تمامِی	اطالعات	این	 و	هم	مصاحبه	با	آن	ها	برای	ما	اولویت	داشت.	قابل	ذکر	است	

که	به	روند	 دختران	نزد	مددکاری	محرمانه	بوده	و	هست	و	تنها	در	موارد	معدودی	نکاتی	

گذاشته	شده	است.	در	نتیجه	 کمک	می	کرده	با	همکار	پژوهشی	در	میان	 کار	پژوهشی	

کارگاه	و	مصاحبه	های	انفرادی	بدست	آمده	است.	 تمامِی	داده	ها	در	جریان	برگزاری	

که	برخی	از	آن	ها	در	محله	 این	دختران	ترکیبی	از	ملیت	افغانستانی	و	ایرانی	بودند	
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کن	آنجا	بودند	و	همگی	در	مدارس	محلی	 فرحزاد	متولد	شدند	و	برخی	بیش	از	5	سال	سا

تحصیل	می	کردند1.	دو	نفر	از	آن	ها	نامزد	داشتند	ولی	هنوز	در	خانه	ی	پدر	و	مادرشان	

کارگاه	ها	و	ارتباط	با	دختران	بسیار	موفقیت	آمیز	بود.	دختران	 زندگی	می	کردند.	برگزاری	

را	 آن	 درباره	 آزاد	 گفت	وگوی	 امکان	 هیچ	کجا	 تقریبا	 که	 مسائلی	 درباره	 گفت	 و	 گپ	 از	

کردند	و	چه	در	حین	جلسات	و	چه	بیرون	از	جلسات	به	تدریج	 نداشتند	بسیار	استقبال	

کارگاه	با	تک	تک	 کردند.	پس	از	پایان	 شروع	به	طرح	مشکالت	و	مسائل	شخصی	ترشان	

دنبال	 به	 که	 سواالتی	 کردیم.	 یافته	 نیمه	ساختار	 مصاحبه	 به	 آغاز	 نفر(	 	12( دختران	

پاسخ	آن	ها	بودیم	عبارتند	از	رویکرد	دختران	نوجوان	به	عشق	و	سکس	چیست	و	آن	ها	

چقدر	درگیر	روابط	عاشقانه	و	جنسی	با	پسران	شده	اند؟	احساسات	و	تجربیات	آن	ها	از	

کجا	امکان	برقراری	 کردند	و	 رابطه	جنسی	چیست؟	چه	نوع	روابط	جنسی	ای	را	تجربه	

رابطه	داشته	اند؟	و	در	آخر	آن	که	روابط	را	چطور	در	درون	خانواده	های	به	شدت	سنتی	

کردند؟	مدت	مصاحبه	ها	بین	نیم	ساعت	تا	دو	ساعت	بود	و	همه	 و	مردساالر	مدیریت	

مصاحبه	ها	پیاده	سازی	و	سپس	تحلیل	شدند.

مدل فرهنگی و سکسوالیته
یکی	از	نکات	مهم	در	مصاحبه	ها	نشاندن	پاسخ	های	دختران	در	متن	زندگی	اجتماعی	

گفتار	 و	 رفتار	 کارگاه	به	عکس	العملها،	 برگزاری	 باورهای	فرهنگی	آن	ها	بود.	در	جریان	 و	

کرده	و	یادداشت	برداری	می	کردیم.	یکی	از	نویسندگان	در	جایگاه	مددکا	 دختران	دقت	

کارگاه	 کارگاه	نیز	با	این	دختران	در	ارتباط	بود،	ضمن	آن	که	 راجتماعی	موسسه	در	خارج	از	

کمک	می	کرد.	در	هر	 به	برقراری	ارتباط	صمیمانه	تر	و	امن	تر	میان	نویسندگان	و	دختران	

در	 آن	 از	 و	پس	 کارگاه	 از	 با	دختران	خارج	 برخورد	 کارگاه،	 )برگزاری	 این	موقعیت	ها	 سه	

مصاحبه	با	تک	تک	دختران(	آنها	نمونه	هایی	از	آنچه	می	توان	مدل	فرهنگی	از	عشق	و	

سکس	نامید،	بیان	می	کردند.	این	مدل	البته	با	آنچه	مادران	آن	ها	باور	دارند	و	از	آن	ها	

که	حوزهای	اجتماعی	است،	ثابت	باقی	 می	خواهند،	متفاوت	است.	سکسوالیته	از	آن	جا	

که	به	دالیل	خانوادگی	و	اقتصادی	ترک	تحصیل	 1.	در	زمان	مصاحبه	تعدادی	از	آنها	چند	سالی	می	شد	
کرده	بودند.
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نمی	ماند	و	دائم	توسط	جامعه	دچار	تغییر	و	بازتعریف	می	شود.	در	نتیجه	باید	از	مدل	های	

که	در	میان	نسل	ها	تجربه	شده	اند	و	ممکن	 فرهنگی	سکسوالیته	صحبت	به	میان	آورد	

که	پیشتر	انحراف	یا	تابو	قلمداد	می	شدند،	امروزه	جزو	امور	طبیعی	و	بدیهی	 است	اموری	

باشند.	با	این	مقدمه	نگاه	دختران	ما	به	عشق	و	سکس	را	در	دو	مدل	می	توان	نشان	داد:

جنسی	 رابطه	 به	 که	 صورتی	 در	 است	 مطلوب	 عاشقانه	 رابطه	 داشتن	 	-1 مدل	

دارم	 دوست	 که	 اینه	 دلیلش	 مخالفم.	 رابطه	جنسی	 داشتن	 با	 کاًل	 »من	 نشود.	 ختم	

یک	جورهایی	سربلند	باشم.	هم	پیش	خانواده	ام	هم	پیش	شوهرم.	با	نامزدم	دوست	

کردن	و	دیدن«.	)منا1 16	ساله( بودم	ولی	فقط	در	حد	صحبت	

جنس	 از	 را	 دختر	 شناخت	 می	تواند	 عاشقانه	 رابطه	 تجربه	ی	 معتقدند	 دختران	

کند.	البته	این	بدان	 کمک	 مخالف	افزایش	دهد	و	به	انتخاب	درست	تر	و	ازدواج	موفق	تر	

که	همه	ی	دختران	مخالف	برقراری	رابطه	جنسی	اند	بلکه	در	واقع	نسبت	به	 معنا	نیست	

پیامدهای	آن	در	خانواده	و	جامعه	محلی	نگرانی	داشتند.	دختران	دبیرستانی	احساس	

کثر	دوستانشان	این	رابطه	را	 که	ا مثبتی	نسبت	به	رابطه	عاشقانه	با	یک	پسر	داشتند	چرا	

گروه	 کردند	و	درباره	آن	با	یکدیگر	صحبت	می	کنند	و	در	واقع	دوستی	با	پسر،	هنجار	 تجربه	

که	دست	 هم	ساالن	محسوب	می	شود.	ملیکا	در	این	باره	می	گوید:	»رابطه	ی	عاشقانه	

خود	آدم	نیست،	یک	هو	پیش	میاد.	رابطه	ی	جنسی	هم	یک	نیازه	ولی	خب	با	توجه	

به	شرایط	این	جا،	نگرش	مردم	و	این	ها	بستگی	به	خانواده	داره.	باالخره	اینجا	تا	قبل	

از	ازدواج	نباید	هیچ	رابطه	ی	جنسی	داشته	باشی.	من	اصاًل	این	حرف	چرت	بکارت	را	

که	نباید	انجام	بدیم.	به	شخصه	خودم	نمی	پسندم	 قبول	ندارم.	ولی	خب	این	چیزیه	

کار	را	داشته	باشم.	من	 کردم	مطمئن	نشده	باشم	این	 که	برقرار	 که	از	رابطه	ای	 تا	زمانی	

که	می	دونم	آسیب	می	بینم	بعدش؛	روحیه	ام	خراب	می	شه«.	در	 یک	روحیه	ای	دارم	

گر	به	قیمت	 نتیجه	برخی	از	آن	ها	مرز	روشنی	میان	عشق	و	سکس	ترسیم	می	کنند	حتی	ا

که	 نباید	قبل	این	 نارضایتی	پسر	تمام	شود.	ملیکا	می	گوید	»کاًل	 رابطه	به	سبب	 اتمام	

که	یک	رابطه	 کاماًل	بشناسم،	بخواد	حتی	دست	بزنه.	حتی	من	قبل	از	این	 من	اون	رو	

1.	تمامی	اسامی	مستعارند.	
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که	اون	دوست	 کنم	این	چیزها	را	در	جریان	می	گذارم.	مثاًل	من	برام	مهم	نیست	 را	شروع	

نداشته	باشه،	باالخره	اون	هم	یک	سری	نیازهایی	داره	دیگه.	دوست	نداشته	باشه،	

که	می	تونست	 گر	هم	 من	رابطه	ای	باهاش	برقرار	نمی	کنم،	می	تونه	بره	با	یک	نفر	دیگه.	ا

باهام	بمونه...	تا	االن	هم	نشده	کسی	بخواد	تا	آخر	بمونه،	به	خاطر	این	اخالقم.	همه	ول	

کردیم	در	این	دسته	قرار	می	گیرند.	 که	با	آنها	مصاحبه	 کردند	و	رفتند«.	نیمی	از	دخترانی	

آن	ها	با	پسران	دوست	می	شوند	اما	نسبت	به	هر	نوع	تماس	فیریکی	بسیار	محتاط	عمل	

گرفتار	عواقب	آن	نشوند.	 می	کنند	تا	

قابل	 نزد،	 آسیب	 بکارت	 پرده	 به	 که	 صورتی	 در	 جنسی	 رابطه	 داشتن	 	-2 مدل	

چشم	پوشی	است.

که	هم	دختران	و	هم	مادران	بر	سر	آن	توافق	 حفظ	بکارت	جزو	معدود	مواردی	است	

دارند	و	ارزش	مند	می	دانند.	اهمیت	بکارت	نزد	دختران	بیش	از	آن	که	با	باورهای	دینی	

باورهای	دینی	چندان	 آینده	ی	خود	مرتبط	است.	 از	 با	محافظت	 باشد	 پیوند	داشته	

گفتار	مذهبی	 نقشی	در	رفتارهای	جنسی	دختران	نداشتند	و	تنها	معدودی	از	آن	ها	از	

کردند. گناه،	نامشروع(	برای	رد	امر	جنسی	استفاده	 )حرام،	

از	 از	دختران	شکلی	 برقراری	رابطه	جنسی	برخی	 از	پیامدهای	 با	وجود	هراس	 اما	

کرده	اند.	با	این	حال	هیچ	یک	نسبت	به	تجربه	رابطه	جنسی	دید	مثبتی	 آن	را	تجربه	

گر	تالش	در	مخفی	نگه	داشتن	اش	نمی	کردند	دست	کم	با	افتخار	هم	از	آن	 نداشتند	و	ا

صحبت	نمی	کردند1.

کوچک	محلی	هراس	داشتند	و	البته	برای	بیشترشان	به	زبان	آوردن	 1.	برخی	از	افشای	روابطشان	در	محیط	
و	 زبان	جنسی	میان	خود	 تفاوت	عمیق	 کارگاه	متوجه	 که	در	حین	 ویژه	 به	 بود.	 تجربیات	جنسی	دشوار	
در	 بود.	 غیررسمی	 و	 آشکارا	جنسی	 آنها	 زبان	 و	 بهداشتی	 و	 پیرایش	شده	 زبانی	 ما	 زبان	 بودیم.	 آنها	شده	
با	یک	دیگر	برسیم،	دختران	در	 گفت	وگو	 آنکه	فرصت	شود	به	زبان	مشترک	و	راحتی	برای	 از	 نتیجه	پیش	
کمی	دیر	و	در	حین	مصاحبه	ها	 حین	مصاحبه	های	انفرادی	بی	پناه	و	بی	زبان	شده	بودند.	این	نکته	برای	ما	
کم	و	بیش	خود	 که	غلبه	داشت	و	دختران	نیز	 گان	ما	بود	 کارگاه	این	زبان	و	واژ که	در	جریان	 آشکارتر	شد	چرا	
نزد	دختران	اسم	داشتند	و	در	جمع	های	 که	 رفتارهایی	 اندام	ها	و	 ترتیب	 با	آن	همراه	می	کردند.	بدین	 را	
شدند.	 شرم	آور	 و	 سنگین	 گاه	 نا می	کردند،	 استفاده	 آن	ها	 از	 دوست	پسر	 با	 صمیمی	 فضای	 یا	 و	 دخترانه	
گر	ناچار	می	شدند،	اغلب	از	 گفتگو	تالش	می	کردند	خود	را	وارد	بازِی	نام	گذاری	نکنند	اما	ا دختران	در	حین	

کلِی	»چیز«	برای	اشاره	به	اندام	جنسی	یا	رفتار	خاصی	استفاده	می	کردند. واژه	ی	مبهم	و	
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جدی	 نگرانی	های	 دختران	 این	 محله	ی	 و	 خانواده	 در	 جنسی	 انضباط	 سیستم	

کمی	در	برخورد	با	»دختران	 درباره	دوستی	و	رفتار	جنسی	دختران	دارد	و	انعطاف	پذیری	

تا	حد	 و	 آمد	 و	 بر	رفت	 بروز	می	دهد.	در	خانواده	مقررات	سختی	 از	خود	 جنسی	شده«	

ممکن	بر	تماس	های	آنها	وجود	دارد	و	در	نتیجه	دختران	هر	نوع	رابطه	عاطفی	و	تجربه	

انضباط	 گرچه	 ا دختران	 نیافتند.	 خانواده	 گیر	 تا	 می	برند	 جلو	 پنهان	کارانه	 را	 جنسی	

به	چالش	 رابطه	جنسی	 و	 بیرون	 قرارهای	 داشتن	دوست	پسر،	 با	 را	 هنجارین	 جنسی	

که	آینده	شان	در	درون	این	سیستم	 کاری	انجام	ندهند	 می	کشند	اما	حواسشان	هست	

به	خطر	بیافتد.	به	طور	مشخص	حفظ	پرده	بکارت	مهمترین	دغدغه	جنسی	آن	هاست	

که	در	خانواده	به	آن	ها	منتقل	 گاهی	جنسی	ای	است	 و	البته	ارزش	مند	بودن	آن	تنها	آ

نزد	 هنوز	 نشستن	 داماد	 و	 عروس	 اتاق	 در	 پشت	 و	 خونی	 دستمال	 رسم	 است.	 شده	

دختران	 از	 برخی	 و	 است	 برقرار	 محله	 کن	 سا ایرانِی	 و	 افغانستانی	 خانواده	های	 اغلب	

بکارت	 نتیجه	 در	 داشتند.	 بستگانشان	 یا	 خواهر	 عروسی	 از	شب	 نزدیکی	 خاطره	های	

دختر،	تضمین	کننده	ازدواج	و	زندگی	مستقل	اوست	و	آن	ها	تمایلی	ندارند	آینده	خود	

را	به	خطر	بی	اندازند.	»سمیه	را	به	پسرعموم	دادیم،	بعد	این	ها	سرایدار	یک	ساختمون	

رفتند.	 اون	جا	 که	سمیه	و	شوهرش	 بود	 کوچولو	 اتاق	خیلی	 بودند..	یک	 بزرگ	 خیلی	

که	اون	ها	بودن،	نشسته	بودیم.	 خونواده	های	نزدیک	من	جمله	ما	پشت	همون	اتاقی	

با	دخترخاله	ام	و	آبجی	سارام	نشسته	بودیم...	دیگه	فال	گوش	نشسته	بودیم،	همین	

این	جیغ	های	 از	 بود	 بلند	 هم	 زد.	خیلی	جیغش	 تموم	شد،	سمیه	جیغ	 کارشون	 که	

گر	 ا می	شنیدیم.	 را	 جیغش	 فقط	 شد.	 شکلی	 همون	 هم	 سارا	 بعدش	 میزد..	 بنفش	

جیغ	نمی	زدند	می	گفتیم	دختر	نبوده،	زن	بوده.	بعدا	دستمال	رو	به	همه	نشون	دادند	

کردم«	 گفتند	این	هم	جهیزیه	ی	بزرگش.	من	هم	همین	جوری	داشتم	نگاهش	می	 و	

)زینب	17	ساله(.

با	 آن	است.	 و	ضرورت	 اهمیت	 گویای	 بزرگ	دختر	خود	 به	جهزیه	ی	 بکارت	 تعبیر	

نمی	کنند	 پیروی	 انضباط	جنسی	خانواده	 قوانین	 از	 به	طور	مطلق	 این	حال	دختران	

که	در	عین	 و	در	نتیجه	روابط	جنسی	دختران	در	بستری	از	مخفی	کاری	پیش	می	رود	

هیجان	انگیز	بودنش	همراه	با	اضطراب	و	آزمون	و	خطاست.	
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تجربه ی امر جنسی 

عمل	های	 است	 ممکن	 افراد	 و	 باشد	 داشته	 متنوعی	 تعاریف	 می	تواند	 جنسی	 رابطه	

آن	که	عملی	 از	 بیش	تر	 رابطه	جنسی	 که	 بدانند.	چرا	 رابطه	جنسی	 را	 متفاوتی	 جنسی	

فیزیکی	باشد	یک	عملکرد	روانی	و	غالبا	عاطفی	است.	ما	در	این	پژوهش	رابطه	جنسی	

کامل	جنسی	میان	دو	جنس	مخالف	در	نظر	 را	چیزی	بیش	از	آمیزش	جنسی	یا	دخول	

اندام	های	 نوازش	 تا	 گرفته	 کردن	 بغل	 و	 بوسیدن	 از	 رفتارها	 از	 و	طیف	وسیعی	 گرفتیم	

تعریف	 این	 نیز	در	 را	 آلت	جنسی،	سکس	دهانی	و	سکس	مقعدی	 جنسی،	تماس	دو	

قرار	دادیم.

گاهی	 که	از	چه	طریق	درباره	رابطه	جنسی،	آ یکی	از	سواالت	ما	از	دختران	این	بود	

کرد:	برخی	از	آن	ها	در	 گروه	می	توان	دسته	بندی	 کردند.	پاسخ	ها	را	در	سه	 کسب	 اولیه	

گرفته	بودند	و	با	بازخوانی	مجدد	آن	روابط	در	 کودکی	مورد	سوءاستفاده	نزدیکانشان	قرار	

بزرگسالی	تعریفی	از	رابطه	جنسی	برای	خود	به	دست	آورده	بودند،	برخی	شاهد	روابط	

از	دختران	 برخی	 اما	 نبود	 رایج	 گرچه	 ا فیلم	پورن	 و	دیدن	 بودند1	 نزدیکانشان	 جنسی	

این	 از	 را	 خود	 گاهی	های	جنسی	 آ اولین	 و	 داشتند	 دوستانشان	 با	 را	 آن	 دیدن	 تجربه	

کرده	بودند.	 کسب	 طریق	

کرده	بودند.	 نیمی	از	دختران	به	طور	میانگین	در	سن	16	سالگی	بوسیدن	را	تجربه	

پس	از	آن	لمس	اعضای	جنسی،	تماس	دو	آلت	جنسی	بدون	دخول	و	سکس	مقعدی	

)برای	 کرده	بودند.	سکس	چت	 از	آن	ها	تجربه	 که	برخی	 رابطه	جنسی	اند	 از	 شکلهایی	

و	فرستادن	 کنم«(	 و...	 باشم	 مثال	حرف	هایی	همچون	»االن	دوست	داشتم	پیشت	

عکس	از	اندام	های	خصوصی	نیز	در	موارد	معدودی	وجود	داشت.	البته	ارسال	عکس	با	

گزارش	نشد.	 احتیاط	بیشتری	صورت	می	گرفت	و	جز	در	یک	مورد	

کثر	 ا حال	 این	 با	 می	دانستند.	 جنسی	 رابطه	 آغاز	 ضرورِی	 عنصر	 را	 تهعد	 دختران	

که	 1.	تمامی	دختران	در	خانه	هایی	با	متراژ	60-50	و	تعداد	نفرات	باال	)8-7	نفر	در	یک	خانه(	زندگی	می	کنند	
کوچک	با	آشپزخانه	و	سرویس	بهداشتی	دارد.	در	اغلب	موارد	پسر	خانواده	پس	از	ازدواج،	 نهایتا	یک	اتاق	
همسرش	را	وارد	همین	خانه	می	کند	و	در	نتیجه	احتمال	اینکه	اعضای	خانواده	در	این	محیط	کوچک	شاهد	

روابط	جنسی	والدین	یا	برادرشان	باشند،	وجود	دارد.
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قرار	 متعهدانه	 رابطه	ی	 در	 بودند	 کرده	 تجربه	 را	 جنسی	 رابطه	 از	 شکلی	 که	 کسانی	

نداشتند.	شرکای	عاطفی	و	جنسی	این	دختران	دارای	تعدد	روابط	جنسی	بودند	و	این	

مسئله	از	چشم	دختران	پنهان	نبوده	است.	آن	ها	پس	از	تجربه	ی	اولین	رابطه	جنسی،	

وارد	 آن	ها	 با	همه	ی	 الزاما	 ولی	 وارد	می	شوند	 متعدد	 به	چرخهی	دوستیهای	 نیز	 خود	

کاندوم	و	مراقبت	های	بهداشتی	چندان	رواج	ندارد	 رابطه	جنسی	نمی	شوند.	استفاده	از	

و	معموال	تماس	های	جنسی،	مستقیم	و	حفاظت	نشده	است.	»اصال	من	نمی	دونستم	

جلوگیری	چی	هست!	االن	با	نامزدم	هم	همینطوریه«	)تینا	18	ساله(.	

و	 دوستی	 از	 همگی	 بودند،	 کرده	 تجربه	 را	 جنسی	 رابطه	 از	 نوعی	 که	 دخترانی	

مالقات	های	عاشقانه	به	چنین	روابطی	رسیده	بودند	و	هیچ	یک	رابطه	جنسی	را	برای	

کار	نگرفته	بودند.	 کسب	درآمد	یا	منفعت	مادی	و	به	طور	یکباره	با	فردی	ناشناس	به	

دارد.	 قرار	 اولویت	 در	 عاطفی	 نیازهای	 و	 کنجکاوی	 ارضای	 این	دختران	 برای	 واقع	 در	

معموال	رابطه	جنسی	پس	از	آشنایی	چندین	ماهه	برقرار	می	شود.	وقتی	از	آن	ها	درباره	

توصیف	 را	خوشایند	 آن	 اغلب	 اولین	تماس	جنسی	پرسیده	شد،	 از	 احساسشان	پس	

کردند.	مثال	تینا	درباره	اولین	تماس	های	جنسی	اش	می	گوید	»آره	خیلی	دوست	داشتم،	

کنه«.	سمانه	می	گوید:	»آره	احساس	خوبی	داشتم.	 همش	دوست	داشتم	فقط	نوازشم	

کردم	چقدر	خنگ	بودم.	چون	می	دونستم	هزار	نفر	رو	بوسیده	ولی...	 ولی	بعدش	فکر	

خب	باالخره	دیگه	پسرا	با	یک	نفر	سیر	نمی	شن«.

این	دختران	به	خاطر	شرایط	خانوادگی	و	محلی	امکان	داشتن	مالقات	های	متعدد	

بیرون	را	ندارند.	آنها	برای	خروج	از	خانه	نیازمند	اجازه	یکی	از	والدینشان	هستند	و	کسب	

که	آن	ها	می	بایست	از	دالیل	قانع	کننده	برای	 اجازه	به	آسانی	به	دست	نمی	آید.	به	ویژه	

و	 رو	شود	 که	دستشان	 دارد	 این	هراس	وجود	 و	همواره	 کنند	 استفاده	 رضایت	 کسب	

گزارش	دهد.	قرارهای	بیرون	معموال	محدود	است	به	 آشنایی	آن	ها	را	ببیند	و	به	خانواده	

گاهی	خانه	پسر.	آن	ها	در	یک	زمان	معموال	 پارک	و	ماشین	سواری	در	حوالی	محله	و	البته	

گاهی	جنسی	است.	 با	یک	نفر	دوست	هستند	و	این	رابطه	عاشقانه	و	

 -1 کرد:	 تقسیم	 کلی	 دسته	 دو	 به	 می	توان	 را	 پسران	 با	 دوستی	 و	 آشنایی	 طریقه	

مواجهه	شخصی	2-	مواجهه	غیرمستقیم	و	با	واسطه.	در	مواجهه	غیرمستقیم	یک	مسیر	
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که	حدود	 ساماندهی	شده	و	مشخص	تا	چند	سال	پیش	در	محله	فرحزاد	جریان	داشت	

یک	سال	است	بساط	اش	برچیده	شده	اما	دختران	همچنان	با	اتصاالت	آن	جریان	در	

ارتباط	اند.	بوتیکی	به	مدیریت	یک	خانم	برای	چند	سال	نقطه	اتصال	دختران	و	پسران	

کنان	بسته	شد.	طریقه	آشنایی	در	مدل	غیرمستقیم	اظهار	 که	نهایتا	با	شکایت	سا بود	

که	با	ترغیب	 تمایل	غیابی	و	باواسطه	ی	پسران	برای	دوستی	با	دختری	مشخص	بوده	

که	 دختر	توسط	مدیر	بوتیک	ارتباط	اولیه	شکل	می	گرفته	است.	هیچ	یک	از	دخترانی	

با	این	بوتیک	آشنایی	داشتند	و	به	واسطه	ی	آن	با	پسری	دوست	شده	بودند،	در	ازای	

رابطه	جنسی	پولی	دریافت	نکردند.	اما	دو	طرف	دیگر	این	میدان	یعنی	خانم	بوتیکدار	

کردن	ها(	 کتاب	هایی	با	یکدیگر	داشتند.	»از	پسرها	)برای	این	وصل	 و	پسران،	حساب	و	

امکان	 که	 جایی	 تا	 ساله(.	 	16 )منا	 بدن«	 نداشتند	 پول	 که	 دخترها	 می	گرفت	 پول	

دسترسی	به	اطالعات	برای	ما	وجود	داشت1،	متوجه	شدیم	آن	ها	در	خرید	و	فروش	مواد	

مخدر	با	یکدیگر	همکاری	داشتند.	با	این	حال	دختران	ما	تجربه	ی	هر	نوع	ماده	مخدر	از	

کشیدن	سیگار	بواسطه	دوست	پسر	را	 کردند.	البته	برخی	از	آن	ها	تجربه	 این	طریق	را	رد	

گزارش	شد. گل	و	مصرف	الکل	تنها	در	یک	مورد	و	به	صورت	مقطعی	 کشیدن	 داشتند.	

مکان مندی امر جنسی
امر	جنسی	و	فضاهای	شهری	رابطه	ی	دوسویه	ای	با	یکدیگر	دارند.	فضاها	با	توجه	به	

کالبدی	)دسترسپذیری،	تاریکی	و	خلوتی(	و	ویژگی	های	اجتماعی-	طبقاتی	 ویژگی	های	

را	 جنسی	 رابطه	 مکان	 دهد.	 جای	 خود	 در	 را	 متفاوتی	 کردارهای	 و	 معناها	 می	توانند	

گر	یکی	 می	توان	جایی	در	میانه	ی	پایگاه	اقتصادی-اجتماعی	دو	طرف	رابطه	عالمت	زد.	ا

که	استقالل	مالی	ندارند	یا	در	بهترین	حالت	 از	طرفین	رابطه	دختران	نوجوانی	باشند	

که	خودش	از	 کسب	اطالعات	درباره	خانم	بوتیک	دار	و	سازوکار	فعالیت	اش	به	سختی	امکان	پذیر	بود	چرا	 	.1
که	قباًل	با	او	در	ارتباط	بوده	اند.	این	افراد	 محل	رفته	بود	و	اطالعات	ما	به	واسطه	افرادی	به	دست	می	آمد	
که	پای	خودشان	هم	در	ماجرا	به	 کردن	ماجرا	و	توضیح	درباره	او	نداشتند	چرا	 هم	تمایل	چندانی	به	باز	
که	به	واسطه	ی	او	 کشیده	می	شد.	در	نتیجه	اطالعات	ما	از	طریق	مصاحبه	با	چند	نفری	از	دختران	 میان	
کنیم	راه	 گفتگو	 که	با	خودش	 کردن	راهی	 با	پسری	دوست	شده	بودند،	به	دست	آمد	و	تالشمان	برای	پیدا	

به	جایی	نبرد.
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پسرانی	 نیز	 دیگر	 و	طرف	 می	آورند	 بدست	 و	خدماتی	 کارهای	خیاطی	 از	 اندکی	 درآمد	

را	به	فضاهای	شهری	 متعلق	به	طبقه	فرودست	جامعه	باشند،	عشق	ورزی	پای	خود	

باز	می	کند.

رو	 مامانم	 ساعت	 نیم	 امامزاده،	 می	رفتم	 که	 اینا	 مامانم	 با	 وقت	ها	 »بعضی	

می	پیچوندم،	می	رفتم	پیش	علی.	پشت	امامزاده.	منو	می	برد	اون	باال.	بوس	می	کرد	و...	

گاهی	جرثقیل	داشت.	میرفتم	توی	جرثقیل	پیشاش.	بعد	من	می	خوابیدم	و	اون	 علی	

میامد	روم	می	خوابید	و	خودش	رو	باال	و	پایین	می	کرد.	اون	می	خواست	ادامه	بده	ولی	

که	 من	دیگه	جلوش	رو	می	گرفتم.	لباس	تنمون	بود.	بعد	یه	بار	هم	چیزش	رو	برام	درآورد	

کردم!«	)سمانه،	18	ساله(. من	دیگه	فرار	

که	بواسطه	ی	 ماشین	سبقه	ی	درازی	در	امر	جنسی	دارد	و	یکی	از	محل	هایی	است	

که	امکان	صمیمیت	و	خلوت	را	فراهم	می	کند،	»مکان«	 جابه	جایِی	راحتش	به	محلی	

که	محدودیت	های	زیادی	برای	رابطه	 قلمداد	می	شود.	ماشین	و	سکس	در	جامعه	ما	

جنسِی	خارج	از	ازدواج	وجود	دارد،	مکان	نسبتا	امنی	برای	افراد	فراهم	می	کند.	تبدیل	

که	خانه	ای	 گروه	هایی	از	مردم	دارد	 ماشین	به	»مکان«	نشان	از	بی	مکانی	امر	جنسی	نزد	

و	 خلوت	 برای	 عمومی	 کن	 اما یا	 ماشین	 انتخاب	 منطق	 واقع	 در	 ندارند.	 خود	 آن	 از	

گروه	های	فرودست	نه	از	سر	تفنن	و	هیجان	هم	چون	طبقات	متوسط	و	 عشق	ورزی	نزد	

که	از	سر	ناچاری	است. باال	

»با	علی	رفته	بودیم	پارک.	بعد	این	منو	برد	البه	الی	جنگل	ها.	من	نمی	دونستم	قراره	

گفت	 که	یهو	یه	یارو	آمد	 کنه.	منو	برد	اون	جا	و	با	هم	صحبت	می	کردیم	 کاری	 همچین	

گفتم	هر	 گرفتند	و	چون	تو	افغانی	هستی	تو	رو	می	فرستن	افغانستان.	من	 از	شما	فیلم	

گفته	پول	نداره..	 گقت	علی	خودش	 کن.	 چقدر	پول	می	خوایی	علی	بهت	می	ده	منو	ول	

گفت	به	یه	شرط	می	گذارم	بری.	 کاندوم	افتاده	بود.	مرده	 گند	من	 بعد	اونجا	از	شانس	

گفت	باید..	وای	 گفتم	نمی	خوام..	 کنم.	 که	بذاری	منم	چیز	 گفت	به	شرطی	 گفتم	چی؟	

ازم	 بود.	 گوشِی	منم	دست	مرده	 بود.	مجبور	شدم	دیگه..	 روز	سختی	 روز	خیلی	 اون	

گفتم	علی	فیلم	 گرفته	بود.	وقتی	اون	داشت	انجام	می	داد،	علی	داشت	فیلم	می	گرفت.	

کاری	خواستی	 گوشی	ام	رو	بده	بعد	هر	 گفتم	اول	 گوشی	ام	رو	بگیر.	به	مرده	 نگیر!	برو	
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که	می	خواستم	از	اونجا	بپرم	 کردم.	یه	پرتگاهی	بود	 گوشی	رو	داد	من	فرار	 بکن.	وقتی	

گرفت	و	می	خواست	دوباره	ببرم	پیش	مرده.	خالصه	بعد	از	چند	 پایین.	علی	جلوم	رو	

روز	فهمیدم	این	ها	همه	نقشه	ی	علی	بوده،	مرده	آشنای	علی	بود«	)سمانه	18	ساله(.

در	 شایع	 مکان	های	 جزو	 در	ساعت	های	صبح	 پارک	 آمد	 و	 رفت	 کم	 قسمت	های	

مصاحبه	با	دختران	است.	سوای	از	بخش	خیانت	کارانه	ی	روایت	باال،	یکی	از	پارک	های	

که	 که	با	راهنمایی	دوست	پسرهایی	 تهران	مکان	امن	چندین	نفر	از	دختران	اعالم	شد	

بعضا	با	یکدیگر	آشنا	بودند	و	میان	دختران	می	چرخیدند،	به	آنجا	رفت	و	آمد	داشتند.	

گر بفهمند مرا!« خانواده و تجربه جنسی دختران: »ا
هیچ	یک	از	دختران	با	والدینشان	رابطه	ی	صمیمانه	نداشتند.	آن	ها	ترجیح	می	دادند	

مشکالتشان	 به	 مشکلی	 شدن	 اضافه	 از	 تا	 کنند	 فصل	 و	 حل	 شخصا	 را	 مسائلشان	

و	 رفتن	 بیرون	 مسئله	 دختران	 و	 والدین	 میان	 جدی	 تنش	های	 از	 کنند.	 جلوگیری	

از	 تخطی	 صورت	 در	 و	 دارند	 باالیی	 کنترل	گری	 والدین،	 است.	 دوستان	 با	 معاشرت	

که	 قوانیِن	هنجارین	خانه	اعمال	قدرت	می	کنند.	از	آموزه	های	اصلی	خانواده	آن	است	

ک	است	و	به	هیچ	وجه	تحمل	نخواهد	شد.	این	 ارتباط	با	پسران	و	رابطه	جنسی	خطرنا

محدودیت	ها	در	بسیاری	اوقات	شامل	دوستان	دختر	هم	می	شود	و	بر	روی	معاشرت	

دختران	با	یک	دیگر	و	بیرون	رفتن	آن	ها	نیز	حساسیت	هایی	وجود	دارد.	از	طرف	دیگر	

که	از	طرف	 که	دوست	دارند	مستقل	باشند،	ناچار	از	شکستن	قوانینی	اند	 اما	دخترانی	

خانواده	و	جامعه	محلی	به	آنها	تحمیل	می	شود.	آن	ها	یا	باید	دختر	خوب	خانه	بمانند	و	

کنند.	 یا	بر	لبه	ی	مرِز	قوانین	مدام	رفت	و	آمد	

اختالف	نسلی	میان	دختران	و	مادران	خود	را	بر	سر	جنسیت	و	سکسوالیته	آشکارا	

می	دانند.	 بی	معنا	 را	 والدین	 فرهنگی	 الگوهای	 از	 پیروی	 دختران	 می	دهد.	 نشان	

از	 متفاوتی	 درک	 که	 کرده	 عبور	 الیه	های	چندگانه	ای	 از	 آن	ها	 اجتماعی	شدن	جنسی	

»به	 کرده	است.	مرجان	17	ساله	می	گوید	 ایجاد	 آن	ها	 رابطه	جنسی	میان	 و	 جنسیت	

کن	چادر	می	پوشه	 را	نگاه	 ظاهر	آدم	ها	نگاه	می	کنند.	مثاًل	خود	مامان	من	می	گه	اون	

چقدر	دختر	خوبیه...	حاال	اون	دختر	رو	میشناسمش	ها،	دوست	خودمه.	لجم	می	گیره.	
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کنم	ولی	نمی	کنم،	همچین	آدمی	نیستم«.	هر	چه	 تو	دلم	دوست	دارم	بحث	را	شروع	

دختران	در	خانواده	بیشتر	احساس	ضعف	کنند،	کم	تر	از	قوانین	پیروی	می	کنند	و	بیش	تر	

کنترل	دارند.	تجربه	ی	رابطه	جنسی	از	هر	نوع	و	با	هر	حدی،	 تمایل	به	مقاومت	در	برابر	

که	مستلزم	شکستن	قوانین	و	پنهان	کاری	از	خانواده	است. چیزی	است	

که	درباره	سن	 در	واقع	قوانین	رابطه	جنسی	بخشی	از	الگوی	فرهنگی	بزرگتری	است	

بلوغ	وجود	دارد.	دختران	در	جای	جای	صحبت	هایشان	به	تغییر	رفتار	والدین	با	رسیدن	

کردند.	مثال	ملیکا	می	گوید	»اینجا	دختر	زیاد	بزرگ	بشه	)16-15	سال(	 به	سن	بلوغ	اشاره	

گیر	می	دن«،	تینا	می	گوید	»ببینید	من	اول	ها	خیلی	بابام	را	دوست	داشتم،	اون	 خیلی	

بزرگ	می	شه	 که	 رو	دوست	داره.	وقتی	 بابا،	بچگی	های	دختر	 بودم،	چون	 موقع	بچه	

می	گه	رو	نده	به	دختر«.	بسیاری	از	دختران،	نوجوانی	را	با	پیروی	از	قوانین	خانواده	آغاز	

که	 می	کنند	اما	با	رسیدن	به	اواسط	نوجوانی	و	سنین	17-15	سالگی	متوجه	می	شوند	

استقالل	شخصی	به	دست	نمی	آید	مگر	با	مخفی	کاری.	دختران	از	خانواده	به	خاطر	آن	که	

نمی	توانند	خود	واقعیشان	باشند	فراری	اند.	مرجان	می	گوید:	»با	مامانم	اصاًل	رابطه	ی	

که	من	زده	شدم.	 خوبی	ندارم،	خیلی	سختگیره	و	زور	میگه.	باهام	جوری	رفتار	می	کنند	

همین	االن	هم	دوست	دارم	از	خانواده	ام	جدا	بشم	ولی	همچین	شرایطی	را	ندارم.	من	

االن	به	این	سن	رسیدم	دوست	دارم	خودم	تصمیم	بگیرم	ولی	خب	دخالت	می	کنند.	با	

دوستای	هم	کالسی	دخترم	هم	سخت	گیری	می	کنند	تو	رفت	و	آمد.	اصاًل	می	دونید	چند	

وقته	از	خونه	بیرون	نرفتم؟«

می	خواهد	 که	 واقعی	ای	 خود	 و	 خانه	 دختر	خوب	 عنوان	 به	 نقش	اش	 بین	 ملیکا	

مستقل	باشد	یک	سال	تمام	درگیر	بود.

کردند؛	با	این	دوست	شو،	با	 کنترلم	می	کنند.	ولی	یک	زمانی	خیلی	اذیت	 »خیلی	

کار	را	نکن.	من	باالخره	روحیه	ام	ضعیف	شد،	حالم	 کار	را	بکن،	اون	 اون	دوست	نشو،	این	

گوش	می	دم،	یک	 گفتم	باشه	به	حرفشون	 کاًل	 گرفتم.	یک	تایمی	من	 بد	شد،	افسردگی	

که	دوست	 کال	از	خونه	بیرون	نرفتم،	یعنی	هیچ	جا	نرفتم.	خب	وقتی	می	دیدم	 سال	من	

که	 که	هر	بیرون	رفتنی	چقدر	برام	مشکل	سازه،	ترجیح	می	دادم	 ندارند،	وقتی	می	دیدم	

گرفتم،	نمی	دونم	چه	حالی	بود.	پریشونی	زیاد	داشتم.	بستری	 بیرون	نرم.	بعد	افسردگی	
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قرص	می	خوردم	 می	کردم،	 رو	خط	خطی	 ماهی	شد.	دسته	ام	 یک	 بیمارستان.	 شدم	

تا	 را	 بیمارستان	عرصه	 از	 از	مرخص	شدنش	 بعد	 ملیکا	 والدین	 بکشم.«.	 رو	 که	خودم	

تا	دوباره	درگیر	بیماری	نشود.	»به	نظر	من	خیلی	بد	 کردند	 گشوده	تر	 برایش	 حدودی	

که	دوست	داری	 کارهایی	 که	حتمًا	باید	یک	اتفاق	خیلی	خاصی	بیفته	تا	بتونی	اون	 بود	

که	 را	انجام	بدی.	من	اصاًل	دوست	نداشتم	اون	اتفاق	بیفته،	دوست	داشتم	با	قدرتی	

کارهایی	انجام	بدم،	ولی	خب	وقتی	این	اتفاق	هم	افتاد،	باعث	شد	من	 خودم	دارم	یک	

کنار	بیام.	به	هر	حال	 که	بتونم	با	حرف	زور	 کم	آزاد	بشم	ولی	خودم	هم	آدمی	نیستم	 یک	

به	خودش	 بیشتر	 روزها	 این	 باهاشون«.	ملیکا	 را	داشتم	 و	بحث	های	خودم	 من	دعوا	

می	رسد،	آرایش	می	کند،	مو	رنگ	می	کند	و	با	دوستانش	معاشرت	می	کند	و	حتی	سیگار	

می	کشد	ولی	همه	این	ها	را	تا	حد	ممکن	از	خانواده	مخفی	می	کند.	در	واقع	والدین	ملیکا	

کار	را	پس	از	بیماری	او	در	به	روی	خود	نیاوردن	یافتند.	آن	ها	در	ظاهر	هم	چنان	 چاره	

کردند.	مهنار	و	والدین	اش	هر	دو	 سختگیری	می	کنند	ولی	عمال	راه	فرار	را	برای	او	هموارتر	

گاه	اند. چیزهایی	را	از	یک	دیگر	مخفی	می	کنند	و	هر	دو	طرف	نسبت	به	آن	چیزها	آ

تا	 بیمارستان	 از	 از	مرخصی	 بعد	 او	 و	خانواده	اش	می	دانند.	 ملیکا	سیگار	می	کشد	

مدتی	بیرون	از	خانه	نمی	رفت	و	در	نتیجه	سیگار	را	هم	در	خانه	می	کشید:	»خانواده	اوکی	

گفت	دیگه	تو	 که	یک	روز	بابام	بهم	 بود.	یعنی	نه	اینکه	راضی	باشه.	من	سر	یک	حرفی	

که	االن	جلوی	چشم	خودم	سیگار	 کردم	 خونه	سیگار	نکشیدم.	گفت	هجده	سال	بزرگت	

کار	را	انجام	ندم.	 کردم	دیگه	توی	خونه	این	 بکشی،	سر	این	خیلی	حالم	بد	شد.	سعی	

ولی	بیرون	هر	موقع	برم...«.

عریان	 قدرتی	 اعمال	 می	کنند،	 اعمال	 آن	ها	 بر	 دختران	 این	 خانواده	ی	 که	 کنترلی	

کشاندن	دختران	در	خانه	ابایی	 است.	اما	همچنان	که	والدین	از	تهدید	و	تحقیر	و	به	انزوا	

که	انتخابی	جز	مقاومت	و	نافرمانی	از	قوانین	وجود	ندارد.	 ندارند،	دختران	نیز	می	دانند	

کامل	از	خانواده	مقاومت	 حتی	خجالتی	ترین	دختر	نوجوان	نیز	در	مقابل	فرمان	برداری	

می	کند.	آنها	رفتارهای	»بد«	خود	را	پنهان	می	کنند،	یواشکی	یا	با	استدالل	های	واهی	

را	 رو	شد،	هزینه	اش	 گر	دستشان	 ا نهایت	 در	 و	 باشند	 »بد«	 تا	 از	خانه	خارج	می	شوند	

که	آن	ها	نافرمانی	را	انتخاب	می	کنند،	حق	والدین	در	 پرداخت	می	کنند.	اما	با	وجودی	
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اعمال	قدرت	برای	بازگشت	به	مسیر	صحیح	را	منکر	نمی	شوند.	همزمان	با	مخالفت	و	

را	تجربه	می	کنند.	به	این	 اقتدار	والدین	آن	ها	حس	عاملیت	و	استقالل	 از	 طفره	رفتن	

که	والدین	مسئولیت	 ترتیب	قرارداد	نانوشته	بین	والدین	و	دختران	نوجوان	آن	است	

اغلب	 یا	 گاهی	 نیز	 نوجوان	 و	 دارند	 را	 نوجوان	 از	 محافظت	 برای	 سخت	گیری	 اعمال	

قانون	شکنی	می	کند.

قدرت	 به	 می	توان	 را	 دختران	 این	 مذهبی	 و	 مردساالر	 خانواده	های	 سختگیری	

که	به	شکل	عریان	توسط	فردی	معین،	 کرد.	قدرتی	پیشامدرن	 فرمانروای1	فوکو	تشبیه	

مثل	پادشاه	تا	پیش	از	قرن	هفدهم	اعمال	می	شد.	در	خانواده	ی	دختران	نوجوان	این	

کی	و	چگونه	از	خانه	 که	تعیین	می	کنند	دختران	 والدین	و	بعضًا	برادران	آن	ها	هستند	

چنین	 اعمال	 چقدر	 که	 بحث	 این	 شوند.	 مجازات	 تخطی،	 صورت	 در	 و	 شوند	 خارج	

کارکرد	دارد	و	چرا	چنین	فرمی	از	اعمال	قدرت	همچنان	پایدار	مانده	و	به	قدرت	 قدرتی	

که	ویژگی	دوران	مدرن	است	تکامل	نیافته،	ما	را	از	بحث	اصلیمان	دور	خواهد	 نرم	تری	

که	چنین	شیوه	 کرد	در	عوض	اما	به	نظر	می	رسد	بهتر	باشد	به	چشمانداز	»زندگی	خوبی«	

تربیتی	و	اعمال	قدرتی	برای	اعضای	خانواده	و	جامعه	دنبال	می	کند،	بپردازیم.

قرمز	 را	خط	 آن	 و	 و	پسر	سخت	گیری	می	کند	 روابط	دختر	 که	در	 اخالق	جنسی	ای	

تعریف	می	کند	در	واقع	تالش	دارد	امیال	جنسی	را	تا	پیش	از	ازدواج	سرکوب	کند	تا	»دختر«	

امر	 سرکوب	 شود.	 روسفید	 خانواده	 و	 کند	 آبرومندی	 ازدواج	 و	 باشد	 داشته	 خواهان	

که	پیشینه	ی	درازی	دارد	همواره	بخشی	از	مجموعه	ی	پیچیده	تری	از	استراتژی	 جنسی	

و	آرمان	زندگی	»خوب«	است.	آرمان	زندگی	خوب	از	دل	جامعه	و	سیاست	گذاری	های	

ازدواج	و	مادری	 به	 را	 زنان	 افغانستان	 و	 ایران	 گر	سیاست	غالب	در	 ا بیرون	می	آید.	 آن	

که	خانواده	های	 تشویق	می	کند	و	سنت	و	مذهب	نیز	پشتوانه	آن	است،	طبیعی	است	

کنند	ازدواج	هر	چه	بهتری	برای	آنها	رقم	زنند	و	تا	پیش	از	ازدواج	 این	دختران	نیز	تالش	

که	»بعد	از	 که	به	این	دختران	داده	می	شود	این	است	 کنند.	وعدهای	 از	آن	ها	حراست	

کاری	خواستی	بکن«.	تینا	18	ساله	می	گوید	»قبل	این	که	نامزد	بشم	مامانم	 عروسی	هر	

هر	 کردی،	 آرایش	 بیرون،	 رفتی	 تنها	 بکن.	 نکردی	 که	 کاری	 هر	 کردی	 نامزد	 میگفت	

1. sovereign power
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بدتر	شده!	 کردم	وضعیتم	 االن	عقد	 باشه	پس	عقد	می	کنم.	 گفتم	 بکن.	 کردی	 کاری	

گر	والدین	تینا	 کردی	حق	نداری	بری«.	حتی	ا هی	میخوام	برم	بیرون	میگه	نه،	نامزد	

مایل	باشند	نسبت	به	او	تساهل	بیشتری	به	خرج	دهند،	آن	ها	از	طرف	جامعه	محلی	و	

خانواده	نامزد	قضاوت	می	شوند	و	خود	را	در	خطر	می	بینند.	دختران	در	واقع	از	یک	قیم	

به	قیم	سخت	گیر	دیگری	منتقل	می	شوند.	

علیرغم	همه	این	سخت	گیری	ها	تینا	از	خانه	بیرون	می	رود	و	معاشران	خود	را	دارد.	

که	به	طور	همزمان	 که	دوست	پسر	نیز	دارد.	تینا	تنها	دختری	است	 او	نه	تنها	نامزد	دارد	

از	 بارداری	ناخواسته	 تازگی	به	واسطه	ی	 کرده	است	و	به	 را	تجربه	و	مدیریت	 رابطه	 دو	

حوزه	ی	 در	 آن	چه	 میان	 تناقض	 خوبی	 به	 تینا	 است.	 شده	 گرفتار	 دوست	پسرش،	

سکسوالیته	در	عمل	انجام	می	دهد	و	آنچه	خود	را	موظف	به	انجام	اش	می	داند	اما	از	آن	

تخطی	می	کند،	نشان	می	دهد.	

هیچ	 و	 می	شود	 سرکوب	 فقط	 خانواده	ها	 این	 در	 جنسی	 امر	 کرد	 تصور	 نمی	توان	

که	فقط	سرکوب	شود	و	قوانین	 کنشی	در	پی	آن	نمی	آید.	در	واقع	هیچ	چیزی	نیست	 وا

و	مخفیکاری	ها	 ندارند.	دخالت	ها	 کامل	 نیز	هیچ	گاه	سیطره	ی	 والدین	 سکسوالیته	ی	

لذت	ها	 دیگر	 از	طرف	 و	 کند	 عمیق	تر	 را	 امر	جنسی	 است	سرکوب	 ممکن	 یک	طرف	 از	

و	 فراغت	 اوقات	 در	 ما	 دختران	 لذت	های	 از	 می	کند.	 تشدید	 را	 جنسی	 التهاب	های	 و	

در	 بازنگری	 گاهی	 و	 روابط	 تحلیل	 دوست	پسرها،	 از	 مدرسه	صحبت	 تفریح	 زنگ	های	

جزئیات	 بیان	 برای	 باالتری	 جسارت	 و	 کردند	 بیشتری	 شیطنت	 برخی	 است.	 رابطه	

کلیاتی	بسنده	می	کنند.	 ماجرا	با	دوستانشان	دارند	و	برخی	محافظه	کارترند	و	تنها	به	ذکر	

را	در	 از	دیگران	داشتن	دوست	پسر	 بیشتر	 که	خودشان	دوست	پسر	داشتند،	 دخترانی	

کردند.	این	مسئله	نشان	می	دهد	همه	چیز	در	سرکوب	 گزارش	 میان	دوستانشان	رایج	

گاه	دلچسبی	برای	خود	مهیا	می	کنند. خالصه	نمی	شود	و	دختران	مفرهای	

ملیت، جنسیت و مذهب
کثریت	دخترانی	)10	نفر(	که	با	آن	ها	مصاحبه	کردیم	ملیت	افغانستان	را	داشتند	 از	آنجا	که	ا

و	سنی	مذهب	بودند،	هویت	یابی	آن	ها	در	مدرسه	و	جامعه	ی	ایران	برای	ما	حائز	اهمیت	
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گروه	قومی	می	داند،	یک	و	یا	چند	 که	خود	را	یک	قوم	یا	 گروه	اجتماعی	 بود.	برای	هر	

کند	و	بعضی	عوامل	 مشخصه	می	تواند	نقش	مهم	و	اساسی	در	هویت	یابی	آن	ها	بازی	

نیز	ممکن	است	اساسًا	اهمیتی	نداشته	باشند.	عوامل	اجتماعی،	تاریخی	و	فرهنگی	در	

تعیین	هویت	افراد	اهمیت	زیادی	دارند.	برای	دختران	افغانستانی	ما،	تفاوت	مذهبی	و	

اختالفات	شیعه	و	سنی	اهمیت	چندانی	نداشت.	در	عوض	ملیت	نقش	اصلی	در	هویت	

آنها	دارد.	»من	هیچ	وقت	به	مذهبم	اعتقاد	نداشتم.	من	فقط	ملیت	خیلی	برام	مهم	

بود«	)ملیکا	18	ساله(،	»توی	مدرسه	اصاًل	بچه	ها	اونقدر	به	مذهب	اهمیت	نمی	دن«	

)رعنا	18	ساله(.	

که	ملیت	افغانستانی	در	جامعه	ایران	دارد	بسیار	 دختران	نسبت	به	جایگاه	نازلی	

حساس	اند.	آن	ها	تمایلی	به	بیان	ملیت	شان	در	مدرسه	و	نزد	همکالسی	ها	ندارند	با	این	

کند،	بعضًا	 کسی	از	واژه	ی	»افغانی«	برای	تحقیر	یا	فحش	استفاده	 گر	در	مدرسه	 حال	ا

کالسمون	سه	تا	افغانی	داریم.	سه	 درگیر	می	شوند	و	دفاع	می	کنند.	»مثاًل	ما	االن	توی	

که	میشه	 نفریم	سه	تامون	هم	رفیقیم	ولی	نه	زیاد	صمیمی.	ولی	بحث	افغانی-	ایرانی	

بلند	شد	یک	چیزی	 یکی	 بار	 یه	 بعد	 افغانی	هستیم.	 اینجا	 نمی	دونه	سه	تامون	 کسی	

افغانِی	دهاتی	 گفت	یک	پسره	ی	 گفت،	من	هم	واقعًا	بهم	برخورد.	 افغانی	ها	 درباره	ی	

گفتم	افغانی	ها	رو	جمع	 اومده	بود	نمی	دونم	بهم	پیام	داد	یا	یک	همچین	چیزی،	بهش	

گفته،	 گفت	صبا	بهم	این	طوری	 نبند!	رفت	پیش	یکی	از	معلم	هامون،	معلم	ورزشمون،	

گفتم	 گفت	تو	چرا	همچین	حرفی	زدی.	بعد	من	هم	برگشتم	 معلم	ورزشمون	اومد	به	من	

کردم.	آخه	این	طوری	میگن	اعصابم	واقعًا	خرد	میشه«	)صبا	15	ساله( کاری	 که	خوب	

»افغانی«،	چنان	 گفت	 داشتیم،	یک	دختره	 ورزش	 بودیم	 تو	حیاط	 بار	هم	 »یک	

گفتم	 گفت	به	دوست	پسرم	میگم	بیاد	حالت	رو	بگیره،	 کشیدم..	 زدمش	و	موهاش	رو	

برو	بگو	بابات	بیاد«	)فهیمه	19	ساله(.

از	 که	خشونت	و	درگیری	یکی	 کردن	هنجارهای	محلی	 دختران	به	واسطه	درونی	

محوری	تریِن	آن	هاست،	در	تنش	ها	و	درگیری	هایشان	از	سطح	باالیی	از	خشونت	لفظی	

و	 و	همکالسی	ها	 با	دوستان	 از	درگیری	 آن	ها	 که	 مواردی	 استفاده	می	کنند.	 فیزیکی	 و	

کردند	همگی	دارای	بار	زیادی	خشونت	بود.	»نمی	دونم	مدیر	 حتی	مدیر	و	ناظم	توصیف	
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گفتم...	 گفتم...	خانم	نگم	دیگه	فحشه!	 گفت	»افغانی«	برگشتم	 که	یک	بار	 بود	یا	ناظم	

گمشو« گفت	از	جلوی	چشم	هام	 کنی!	دیدم	آروم	شد	هیچی	نگفت	فقط	 کف	 رو	بخور	

نیست،	 مشخص	 بودنشان	 افغانستانی	 چهره،	 و	 ظاهری	 لحاظ	 به	 که	 دخترانی	

که	ممکن	باشد	مخفی	می	کنند.	»دوست	نداشتم	افغانستانی	 ملیت	خود	را	تا	جایی	

آنچنان	که	 نمی	گم«.	 هم	 دوست	پسرم	 به	 هستم.	 افغانستانی	 نمی	گم	 معموال	 باشم،	

با	 دوستی	 برای	 تمایلی	 عمومًا	 ایرانی	 پسران	 است	 آشکار	 دختران	 صحبت	های	 از	

دختران	افغانستانی	ندارند	مگر	آنکه	مطلع	نباشند	و	یا	این	دختران	را	ابژه	ی	جنسِی	در	

کنند. دست	رستری	قلمداد	

محله فرحزاد: »فرحزاد خوبه، آدم هاش بدند«
محله	بستر	مهمی	در	شکل	گیری	رفتارهای	جنسی	نوجوان	است.	رفتارهای	جنسی،	

است.	 متفاوت	 مختلف،	 میان	محالت	 در	 و	خشونت	 نوجوان،	سقط	جنین	 بارداری	

اهمیت	 دارد،	 محدودی	 جغرافیایی	 تحرک	 فرد	 که	 نوجوانی	 دوران	 در	 ویژه	 به	 محله	

ویژهای	پیدا	می	کند.	عالوه	بر	این،	افراد	و	روابط	سطح	خرد	)مانند	رابطه	با	خانواده،	

این	 و	 میگیرند	 قرار	 محلی	 بزرگ	تر	 چارچوب	 بستر	 در	 همساالن(	 شبکه	 و	 دوستان	

و	 حفظ	 بروز،	 در	 می	تواند	 محله	 مثال	 برای	 تعامل	اند.	 در	 محلی	 زمینه	ی	 با	 روابط	

که	بر	ترجیحات	و	معنای	برخی	 انتقال	هنجارهای	اجتماعی	تاثیر	بگذارد.	هنجارهایی	

رفتارها	مثل	سن	شروع	رابطه	جنسی،	تعداد	شرکای	جنسی	و	نحوه	ی	برقراری	رابطه	

تاثیرگذارند.	این	هنجارها	مرز	رفتارهای	مجاز	را	به	واسطه	ترغیب	یا	بی	توجهی	به	برخی	

ارزش	ها	تعریف	می	کنند	و	برای	رفتارهای	مطلوِب	خود	منطق	و	توجیه	می	سازد.	

چیزها	 این	 و	 مشروب	 که	 پسرهایی	 مخصوصًا	 زیاده،	 خیلی	 اینجا	 »چاقوکشی	

استفاده	می	کنند.	بیشتر	موقع	ها	توی	محرم	این	اتفاق	ها	می	افتاد.	مثال	سر	دختر	دعوا	

میشه.	آزار	جنسی	هم	زیاده«	)منا،	16	ساله(

که	صداش	تا	اتاق	خواب	میومد،	من	از	خواب	 کوچه	مون	بود	 »آخرین	دعوا	توی	

از	 تا	 این	جور	چیزهاست.	چند	 و	 قمه	 و	 در	حد	شمشیر	 ما	 کوچه	ی	 دعواهای	 پریدم.	

همسایه	هامون	دعوا	می	کردند.	من	خودم	قمه	را	دیدم.	چند	نفر	دیگه	اومدند	جلوش	
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ناموسی!...	 به	خاطر	یک	فحش	 به	خاطر	چی؟	 بزنه.	 واقعًا	می	خواست	 اما	 گرفتند	 را	

با	یک	پسره	بودم...	 بار	شاهد	دعوای	داداشم	 دعواهای	فرحزاد	خیلی	بده.	مثاًل	یک	

توی	 اومد	 کجا	 از	 دونم	 نمی	 که	 داشتیم	 کوچیک	 تبر	 یک	 رفت،	 در	 کوره	 از	 داداشم	

زیر	 رو	 تبر	 و	 گرفتند	 رو	 پریدند	جلوش	 آبجیم	 و	 مامانم	 بعد	 بزنه	 دستش،	می	خواست	

کردیم.	داداشم	رو	توی	خونه	نگه	داشتیم	زنگ	زدیم	بابام.	بابام	اومد	 یخچال	قایمش	

دیگه	تموم	شد«	)فهیمه،	19	ساله(.

داشته	 وجود	 فردی	 عقاید	 از	 مستقل	 می	تواند	 فضا	 یک	 در	 غالب	 هنجارهای	

)محلی،	 اجتماعی	 گروه	 یک	 اعضای	 مشترک	 نگرش	 می	توان	 را	 هنجارها	 این	 باشند.	

کرد.	این	نگرش	مشترک	می	تواند	بر	سیستم	ارزشی	افراد	 قومی،	جنسی	و	غیره(	تعریف	

کند.	 اثرگذار	باشد	و	محاسبه	افراد	درباره	ارزشمندی	یا	بی	ارزشی	چیزی	را	جهت	دهی	

که	بعضا	 هنجارهای	غالب	محله	فرحزاد	خشونت،	درگیری،	اعتیاد،	روابط	آزاد	جنسی	

این	هنجارهای	غالب	 یکدیگر	است.	 کار	 کنجکاوی	در	 و	 پرداخت	پول	همراه	است	 با	

تحت	تاثیر	 به	شدت	 نوجوانان	 که	 چرا	 شوند	 مهم	 نوجوانی	 دوره	 در	 ویژه	 به	 می	تواند	

نگرش	ها	و	رفتارهای	همساالن	در	محیط	اجتماعی	خود	قرار	می	گیرند.	خشونت	زیاد	

و	نشان	دادن	غیرت	و	شجاعت	سوق	 به	سمت	درگیری	 را	مشخصا	 در	محله،	پسران	

یا	شاهد	 و	 داشتند	 آزار	جنسی	 تجربه	 در	محله	 اغلب	دختران	 دیگر	 از	طرف	 می	دهد.	

که	این	فضا	تاثیر	 روابط	آزاد	جنسی	همسایه،	مغازه	دار	و	معتادان	بوده	اند.	بدیهی	است	

بر	آن	ها	نداشته	است	اما	سمت	و	سوی	زندگی	و	نگرش	آن	ها	را	تحت	تاثیر	قرار	 مطلق	

داده	است.	نگاه	جنسیت	زده	ی	این	دختران	به	جنسیت	زنانه	و	مردانه	و	رابطه	ی	میان	

از	محصوالت	هنجارهای	غالب	محلی	 از	نقل	قول	ها	مشهود	است،	 که	در	برخی	 آن	ها	

از	یک	هنجار	غالب	 با	این	حال	حتی	در	چنین	محالتی،	نمی	توان	 و	خانوادگی	است.	

هنجارهای	 و	 ارزش	ها	 که	 هستند	 محله	 همین	 در	 افرادی	 و	 خانواده	ها	 گفت.	 سخن	

متفاوتی	دارند.	در	نتیجه	هنجارهای	محلی	را	به	سادگی	نمی	توان	از	روی	شاخص	سطح	

کرد. فقر	یا	ثروت	مشخص	

که	 »این	نازی	خانم،	همسایه	مون،	همین	جوریه.	پول	می	گیره	و	رابطه	داره.	این	

ساله	 نوزده	 هجده	 االن	 شاید	 دخترش	 دخترش.	 هم	 می	کنه	 رو	 کار	 این	 هم	خودش	
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رودخونه.	 تو	 رو	 دختره	 می	دیدمش	 چون	 می	کرد.	 مجبور	 رو	 این	 مادره	 بیشتر	 باشه.	

پیش	ما	می	نشست	حرف	می	زد..	می	گفت	خیلی	اذیت	می	شم.	به	اینجور	چیزها	خیلی	

که	دارم...	مشتری	زن	های	 حساسم.	ولی	باز	هم	به	خاطر	مجبوری	و	شرایط	خاصی	

نیستند،	 معتاد	 که	 سالم	 خانم	های	 برای	 ولی	 قاچاق	فروشان	 و	 معتادا	 همون	 معتاد	

بعضی	موقع	ها	 یا	 زیاد	مشروب	می	خورند	 که	 فرحزادی	ها،	همین	هایی	 پسرها،	 بیشتر	

سیگاری	و	حشیش	و	اینجورچیزها	می	زنند«	)منا	16	ساله(

زندگی	 فرحزاد	 دره	 رود	 یعنی	 فرحزاد	 محله	 مناطق	 بدترین	 از	 یکی	 در	 گرچه	 ا منا	

که	خاطرات	زیادی	از	صحنه	های	درگیری	و	خشونت	و	سکس	 کسانی	است	 می	کرده	و	از	

کمتر	دختری	شاهد	 که	در	 در	محله	دارد	اما	چارچوب	اخالقی	دقیقی	در	امر	جنسی	دارد	

کم	نیروی	 آن	بودیم.	محیط	رود	دره	فرحزاد	به	واسطه	موقعیت	جغرافیایی	و	دسترسِی	

که	به	مکان	مناسبی	برای	فروشندگان	و	مصرف	کنندگان	مواد	 انتظامی	چند	سالی	است	

که	 کارتن	خواب	ها	تبدیل	شده	است.	درخت	ها	و	پستی	و	بلندی	های	زیادی	 مخدر	و	

دره	دارد	فضای	مناسبی	برای	داد	وستدها	و	همچنین	روابط	جنسی	این	افراد	فراهم	

که	اطراف	دره	قرار	دارند،	دید	مناسبی	به	دره	دارند	و	خیلی	 می	کند.	بعضی	از	خانه	هایی	

کودکان(	شاهد	روابط	جنسی	افراد	دره	بوده	اند.	 کنین	)به	ویژه	 از	سا

کثر	دختران،	محله	فرحزاد	را	دوست	داشتند	چون	زادگاهشان	 با	همه	ی	این	احوال	ا

کردند.	آن	ها	ولی	حساب	محله	را	از	حساب	مردمانش	جدا	می	کنند:	 است	و	به	آن	عادت	

ساله(.	 	17 )زینب	 هیز«	 مردهای	 نباشند.	 توش	 مردهاش	 گر	 ا البته	 خوبیه	 »محله	ی	

مثاًل	 میره.	 پیش	 داره	 بد	 خیلی	 توش	 چیزهایی	 یک	 ولی	 زادگاهمه،	 دارم،	 »دوستش	

سطح	فکری	این	جا	نسبت	به	بقیه	ی	جاها	خیلی	پایین	تره.	وقتی	رفتم	مدرسه	ی	خارج	

)ملیکا(.	»دوست	دارم	چون	عادت	 پایین	تریم«	 بقیه	 از	 ما	چقدر	 که	 اینجا	فهمیدم	 از	

کردم	بهش،	از	بچگی	این	جا	بودم.	از	بیشتر	آدم	هاش	خوشم	نمیاد	ولی«	)صبا،	15	ساله(

موخره
که	اولین	تماس	های	جنسی	را	در	 فرهنگ	جنسی	در	ایران	عوض	شده	و	درصد	دخترانی	

سنین	نوجوانی	تجربه	می	کنند،	افزایش	یافته	است.	با	این	حال	هنوز	بسیاری	از	دختران	
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نوجوان	تن	به	رابطه	جنسی	نمی	دهند	اما	از	تجربیات	هم	ساالن	شان	مطلع	اند	و	به	طور	

کاسته	شده	است.	 کلی	از	قبح	رابطه	جنسی	در	سنین	پایین	

سکسوالیته	با	عبور	از	ارزش	ها،	عقاید	و	احساسات	انسان	ها	تجربه	می	شود.	تمامی	

که	روابط	جنسی	پیش	از	 دختران	ما	در	خانواده	های	سنتی	و	مردساالر	پرورش	یافتند	

ارتباط	 و	 یا	بی	سواد	هستند	 کم	سواد	 آن	ها	 والدین	 نهی	شده	است.	 به	شدت	 ازدواج	

که	 نوجوانان	با	والدینشان	نه	تنها	در	اغلب	موارد	ارتباطی	دوستانه	و	محترمانه	نیست	

گاهی	خصمانه	نیز	هست.	دختران	از	سن	بلوغ	بر	سر	رفت	و	آمدها	و	معاشرت	هایشان	

و	 آن	ها	 میان	 نیز	 مادی	 کمیاب	 منابع	 سر	 بر	 این	ها	 جز	 به	 و	 بوده	اند	 درگیر	 خانواده	 با	

دریافت	 عاطفی	 امنیت	 خانواده	 از	 دختران	 نتیجه	 در	 دارد.	 وجود	 تنش	 والدینشان	

نمی	کنند	و	روابط	جنسی	آن	ها	در	بستری	از	پنهان	کاری	و	بی	گفتگو	پیش	می	رود.	

عاطفی	 و	 روحی	 بحرانهای	 و	 یک	سو	 از	 مقاربتی	 بیماریهای	 و	 ناخواسته	 بارداری	

جنسیاند.	 روابط	 در	 نوجوان	 دختران	 درگیری	 پیامدهای	 مهم	ترین	 از	 دیگر	 سوی	 از	

پایین،	نرمهای	فرهنگی	در	حال	 پایگاه	اقتصادی-اجتماعی	 دختران	فرحزاد	به	خاطر	

مراقبتهای	 به	 و	محدودیت	های	دسترسی	 والدین	 و	 میان	دختران	 تغییر	سکسوالیته	

از	میان	 گاهی	جنسی	به	طور	ویژه	در	برابر	پیامدهای	باال	آسیب	پذیرند.	 بهداشتی	و	آ

کردیم،	دو	نفر	سقط	جنین	و	سه	نفر	اقدام	به	خودکشی1  که	با	آن	ها	مصاحبه	 12	دختری	

که	هر	نوع	 که	هر	پنج	نفر	آنها	زیر	20	سال	سن	دارند.	بدیهی	است	 داشتند.	در	حالی	

گاهی	 گاهی	جنسی	و	جنسیتی	این	دختران	مستلزم	آ مداخله	ای	به	منظور	باال	بردن	آ

اولیه	محقق	یا	تسهیل	گر	از	شرایط	زندگی،	تفکر	و	احساسات	این	دختران،	خانواده	آنها	

و	شرایط	محلی	است.	

گر	به	طور	 ا که	 افکار	و	عقاید	دانست	 را	می	توان	مطالعه	ی	 مطالعه	ی	سکسوالیته	

و	 جنسی	 امر	 از	 اجتماعی	 تعاریف	 و	 جنسی	 عادت	های	 تغییر	 شود	 بررسی	 تاریخی	

نوپا	 امور	جنسی	حوزه	ای	 مطالعات	 آشکار	می	شود.	 روشنی	 به	 آن	 بر	 مترتب	 انضباط	

آنها	دست	 بر	اساس	 که	 به	همین	دلیل	تحقیقات	پیشینی	 و	 ایران	است	 و	جدید	در	

کلی	می	توان	از	سطح	باالی	تنش	و	درگیری	 1.	اقدام	به	خودکشی	دالیل	متفاوتی	داشته	است	اما	به	طور	
میان	دختر	و	خانواده،	احساس	تنهایی	و	بیپناهی	و	یا	جلب	توجه	برای	نامزد	و	دوست	پسر	نام	برد.	
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به	مقایسه	ی	نتایج	و	یافته	ها	زده	شود،	چندان	وجود	ندارد	و	یا	در	دسترس	نیست.	

تغییر	است	و	دقیقا	به	همین	 که	دایمًا	در	حال	 ناپایداری	است	 سکسوالیته	مقوله	ی	

که	مطالعه	ی	سکسوالیته	درکی	انتقادی	از	 دلیل	بررسی	تاریخی	آن	اهمیت	دارد.	چرا	

که	در	تصمیم	گیری	ها	و	سیاست	گذاری	های	اجتماعی	بسیار	 فرهنگ	به	ما	خواهد	داد	

کاربردی	است.	



مطالعه نسبت پوشش و امر جنسی
فرشته هدایتی1

اجرایی	 و	 از	مسائل	نظام	سیاست	گذاری	 انقالب	اسالمی	همواره	یکی	 از	 حجاب،	پس	

به	 از	حوزه	عمومی-	بی	حجابی	 با	حذف	بی	حجابی	 امروز	 و	 بوده	است	 فرهنگ	 حوزۀ	

اجتماعی	 آسیبی	 عنوان	 به	 بدحجابی	 عمومی-	 در	حوزۀ	 سر	 پوشش	 نداشتن	 معنای	

که	خود	منجر	به	آسیب	های	دیگر	اجتماعی	)کاهش	امنیت	اجتماعی،	تعرض	جنسی،	

متزلزل	ساختن	بنیان	خانواده	و...(	می	شود،	همواره	محل	بحث	بوده	است.	در	چند	

گشت	ارشاد،	شاهد	بیلبوردهای	تبلیغاتی	 کنترل	های	رسمی	و	 سال	اخیر	بعد	از	تجربۀ	

حجاب	عموما	با	سه	رویکرد	متفاوت	در	سطح	شهر	هستیم:

کید	دارند	چادر	لباس	ملی	ماست. الف-	دستۀ	اول	تا

ب-	دسته	دوم	با	نگاه	ارزش	گذارانۀ	دینی	سعی	در	قدسی	سازی	مسئلۀ	حجاب	و	
پوشش	چادر	دارند.

کنار	هم	قرار	دادن	مفاهیمی	مثل	عفت	و	حیا	و	غیرت	مردانه	سعی	 ج-	دستۀ	سوم	با	
در	القای	پوشش	چادر	به	مخاطب	دارند.

	تبلیغات	دستۀ	سوم	با	استفاده	از	مفاهیمی	مثل	عفت	و	حیا	و	جلوگیری	از	تحریک	

که	دارای	بار	جنسی-جنسیتی	هستند	به	نوعی	بر	 کارکردهای	حجاب،	 جامعه	به	عنوان	

کید	می	کنند.	همچنین	مرتبط	ساختن	وضعیت	 کرداری	جنسیتی	تا حجاب	همچون	

 Fereshtehedayati@gmail.com	الزهرا	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانش	آموخته	
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حجاب	در	سطح	جامعه	با	تعرض	های	جنسی	از	سوی	تریبون	های	رسمی	بیانگر	نوعی	

که	اشاره	به	سویه	جنسی-جنسیتی	مسئله	 رابطۀ	علت	و	معلولی	بین	این	دو	امر	است	

حجاب	دارد.	

گفتمان	حجاب	در	نظام	جمهوری	 	نتایج	پژوهش	قنبری	)1385(	نشان	می	دهد	

که	بعد	از	پیروزی	انقالب	 کرداری	جنسیتی	شده	است	به	این	معنی	 اسالمی	تبدیل	به	

غربی،	 مظاهر	 از	 جامعه	 کسازی	 پا و	 جامعه	 نمودن	 اسالمی	 برای	 تالش	 در	 اسالمی	

گرفت	و	 کردار	های	جنسیتی	و	هر	آن	چه	مرتبط	با	جنسیت	بود	مورد	حذف	و	طرد	قرار	

مسئوالن	نظام	یکی	از	راه	های	احیای	ارزش	های	دینی	را	نظارت	بر	پوشش	افراد	دانسته	

کردن	پوشش	 کردند.	هر	چند	هدف	از	اجباری	 و	در	این	خصوص	قوانین	و	مقرراتی	وضع	

که	در	این	زمینه	 گزاره	ای	 اسالمی	احیای	ارزش	های	دینی	نام	برده	می	شد	اما	مهم	ترین	

گرفت،	به	خطر	افتادن	بنیان	خانواده	بود	و	چون	خانواده	و	زندگی	زناشویی	برای	 شکل	

نظام	جمهوری	اسالمی	مهم	و	تنها	راه	ارضای	نیاز	جنسی	به	شمار	می	رفت،	هر	آن	چه	که	

کانون	را	به	خطر	بیندازد	مورد	حذف	و	طرد	واقع	می	شد	و	مساله	حجاب	 ممکن	بود	این	

نیز	به	نوعی	ارتباط	مستقیم	با	این	موضوع	پیدا	می	کرد.

جنسی-  مسائل	 با	 حجاب	 مفهوم	 هم	نشینی	 نوعی	 به	 نیز	 تاریخی	 مطالعات	 	

دولت،	 فرمان	 به	 حجاب	 کشف	 واقعۀ	 در	 طوری	که	 به	 می	دهد،	 نشان	 را	 جنسیتی	

رویۀ	 از	جوامع	اسالمی	 کشف	حجاب	منع	شدند،	در	حالی	که	در	بسیاری	 از	 روسپیان	

که	 که	روسپیان	از	داشتن	حجاب	معاف	باشند.	لذا	به	طور	تاریخی	هر	زنی	 غالب	آن	بود	

گیرد.	 حجاب	نداشت	بالقوه	می	توانست	بدکاره	تلقی	شود	و	مورد	آزار	و	اذیت	مردان	قرار	

قاعدتا	زنان	محجبه	در	قیاس	با	دیگر	زنان	در	ممتازترین	بخش	سلسله	مراتب	قدرت	قرار	

گون	شد.	دولت	در	نظر	داشت	عفت	 که	با	کشف	حجاب	این	سلسله	مراتب	واژ می	گرفتند	

کند.	)صادقی،1392(	 و	نجابت	را	از	حجاب	جدا	

گفتمان	حجاب	اجباری	 کلی	با	دو	نوع	مداخله	در	پوشش	مواجهیم	یکی	 	به	طور	

ایدئولوژی	 با	 جنسیتی	 کرداری	 همچون	 حجاب	 بر	 کید	 تا و	 اسالمی	 انقالب	 از	 بعد	

گون	نمودن	 که	با	سعی	در	واژ »حجاب	مصونیت	است«	و	دیگری	بی	حجابی	اجباری	

گفتمان	ها	 کشف	حجاب	شد.	در	هر	دوی	این	 تالزم	میان	حجاب	و	عفت	منجر	به	واقعۀ	
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بدن	انسان	و	در	این	مورد	خاص،	بدن	زنان	به	ابژه	مداخله	بدل	شده	است،	افراد	به	

کنترل	درآوردن	بدن	 عنوان	سوژه	های	جنسی	مطرح	شدند	و	جنسیت	به	ابزاری	برای	به	

کتاب	تاریخ	 کارکردهای	جنسیت،	فوکو	در	 تبدیل	شد.	در	مورد	معنا	و	مفهوم	و	اشکال	و	

که	جنسیت	صرفا	یک	پدیدۀ	تجربی	 جنسیت،	شکل	گیری	این	پدیده	را	توضیح	داده	

و	 رفتارها	 گفته	ها،	 از	 اتفاقی	 منظومه	ای	 او	جنسیت1	 نظر	 »به	 نیست.	 زیست	شناسانه	

گفتمان	قرار	 که	در	عصر	حاضر	آدمیان	را	در	چنبرۀ	مناسبات	قدرت	و	 مضامینی	است	

می	دهد.	به	عبارتی	جنسیت	عبارت	است	از	راهبردی	در	جهت	اداره،	تولید	و	نظارت	بر	

که	واژه	های	جنسی	 اندام	آدمیان	و	مناسبات	اجتماعی	آن	ها«	)ضمیران،1384(	از	آن	جا	

و	جنسیت	گسترۀ	معنایی	سکسوالیته	را	در	بر	نمی	گیرند	بهتر	است	از	سکسوالیته	که	اشاره	

کنش	جنسی	دارد	و	مباحث	مربوط	به	هویت	جنسی،	 به	الگوهای	رفتاری	افراد	در	حوزۀ	

به	 کنیم.	سکسوالیته	 را	شامل	می	شود	استفاده	 آدم	ها	 رفتار	جنسی	 و	 سلیقه	جنسی	

عنوان	ساختی	اجتماعی	فرهنگی	شکل	دهنده	رفتارهای	انسانی	و	تنظیم	کننده	انسان	

به	عنوان	سوژه	جامعه	است.)سیدمن،1393(	

در	این	پژوهش	با	اتکا	به	رویکردی	استقرایی	در	بستر	پیچیده	و	متالطم	و	متناقض	

که	هنجارهای	نانوشته	و	مقررات	رسمی	آن	را	تنظیم	می	کنند،	 موجود	در	زمینه	حجاب	

با	 از	نسبت	حجاب	و	سکسوالیته	مطالعه	شده	است.	پژوهش	 و	مردان	 زنان	 دریافت		

مشاهده	 و	 عمیق	 مصاحبه		 وسیله	 به	 داده	ها	 انجام	شد.	 زمینه	ای	 نظریه	 از	 استفاده	

کن	 مستقیم	جمع	آوری	شدند.	جامعۀ	هدف	مطالعه	را	مردان	و	زنان	25	تا	40	ساله	سا

که	بر	مبنای	نمونه	گیری	 تهران	تشکیل	می	دهند	و	نمونه	ها	شامل	16	زن	و	8	مرد	هستند	

نظری	انتخاب	شدند.	

و	 حجاب	 رابطه	 دهندۀ	 توضیح		 که	 اصلی	 مضمون	 پژوهش،	 نتایج	 اساس	 بر	 	

سکسوالیته	باشد،	"انواع	مواجهه	با	امر	جنسی"	نام	گذاری	شد.	نحوۀ	تجربۀ	امر	جنسی،	

نگرش	به	امر	جنسی	و	جذابیت	های	جنسی،	تفسیرهای	افراد	را	حول	رابطه	حجاب	و	

سکسوالیته	شکل	می	دهد	که	همین	امر	خود	تحت	تاثیر	عوامل	علی	و	زمینه	ای	قرار	دارد.	

به	عبارتی	عوامل	علی	از	قبیل	تغیبرات	اجتماعی،	ویژگی	های	حجاب	اسالمی	و	تبعیت	

1. Sexuality
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از	همساالن	و	عوامل	زمینه	ای	اعم	از	میزان	تعلق	مذهبی،	تربیت	خانوادگی،	موقعیت	

جنسی	 امر	 با	 افراد	 مواجهه	 بر	 مردساالر	 جامعه	 و	 نشانه	شناختی	 آنومی	 جغرافیایی،	

)سکسوالیته(	تاثیرگذار	است.	از	پیامدهای	تنوع	در	مواجهه	با	امر	جنسی	)سکسوالیته(	

تفاوت	در	معیار	های	انتخاب	پوشش،	طبقه	بندی	تیپ	های	پوششی	بر	اساس	درک	و	

که	 دریافت	از	سکسوالیته،	دیگری	سازی	و	قضاوت	های	اخالقی	است.	استراتژی	هایی	

افراد	برای	اداره	پوشش	خود	و	مسائل	مربوط	به	آن	اتخاذ	می	کنند،	هم	نوایی	با	تعاریف	

موجود	و	یا	بازاندیشی	در	مفاهیم	غیرت	و	حجاب	است.

منابع:
سیدمن، استیون )1393(. کشاکش آرا در جامعه شناسی. ترمجه هادی جلیلی. نرش نی.. 1
صادقی، فاطمه )1392(. کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله مدرن. نرش نگاه معارص.. 2
ضمریان، حممد )1393(. میشل فوکو: دانش و قدرت. نرش هرمس.. 3
قنربی، سمیه )1385(. »حتول گفتامن حجاب در مطبوعات دهه هفتاد«. پایان نامه کارشناسی  ارشد . 4

مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا.



آموزش عمومی و سیاست





دین داری و سکوالریزاسیون در دانش آموختگان مدارس نوین مذهبی
فاطمه اجاره دار1

مدارس	نوین	مذهبی،	دهه	ها	پیش	از	انقالب	سال	1357	در	ایران،	با	هدف	مقابله	با	

»فساد	نظام	آموزشی	پهلوی«	و	برای	آموزش	به	فرزندان	خانواده	های	مذهبی	تأسیس	

از	 آموزش	وپرورش	 نظام	 در	 آنچه	 که	 بودند	 باور	 این	 بر	 مدارس	 این	 مؤسسین	 شدند.	

زمان	رضاشاه	و	پس	از	آن	محمدرضا	پهلوی	ترویج	می	شود،	نه	تنها	آموزه	های	دینی	را	

در	بر	ندارد	بلکه	همچنین	به	نوعی	در	راستای	دین	زدایی	از	جامعه،	برای	تربیت	نسلی	

که	آن	ها	قائل	بودند	فرزندانشان	باید	در	محیطی	اسالمی	پرورش	 سکوالر	است.	در	حالی	

از	امکان	تأسیس	مدارس	خصوصی،	مدارس	تک	جنسیتی	 یابند.	بنابراین	با	استفاده	

که	دانش	آموزان	را	با	شرایطی	 همچون	علوی،	نیکان،	رفاه	و	امثال	این	ها	ساخته	شدند	

گزینش	می	شدند	تا	به	لحاظ	دینی	و	سیاسی	هم	راستای	 ویژه	می	پذیرفتند،	معلمانشان	

اهداف	مدرسه	باشند	و	در	نهایت	تالش	می	کردند	در	محیطی	ایزوله	شده	دانش	آموزان	

کنند	تا	در	آینده	برای	رهبری	جامعه	ای	منطبق	با	 را	بر	اساس	ایده	آل	های	خود	تربیت	

ارزش	هایشان	آماده	باشند.	

علی	رغم	استقرار	نظام	جمهوری	اسالمی	پس	از	انقالب	57	و	اسالمی	شدن	تمامی	

خود	 کار	 به	 همچنان	 مدارس	 این	 آموزش	وپرورش،	 جمله	 از	 دولتی	 زیرمجموعه	های	

و	 آموزشی	 فضای	 دانش	آموز،	 پذیرش	 برای	 مدارس	 این	 خاص	 شرایط	 دادند.	 ادامه	

F.ejaredar@gmail.com تهران	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 	.1
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که	از	مسئولین	و	دانش	آموزان	این	مدارس	انتظار	 کم	بر	آن	ها	و	قواعد	ویژه	ای	 تربیتی	حا

می	رود،	همه	در	راستای	تربیت	نیروی	مؤمن	یا	به	اصطالح	»انسان	تراز	مکتب«	است.	

از	 بسیاری	 نبوده	اند.	 موفق	 خود	 مدنظر	 نیروی	 پرورش	 در	 همواره	 آن	ها	 این	همه،	 با	

به	عنوان	 آنچه	 به	 دیگر	 از	مدتی	 این	مدارس	خارج	شده	اند،	پس	 از	 که	 دانش	آموزانی	

که	چرا	و	چطور	این	 دین	از	مدرسه	آموخته	بودند	پایبند	نماندند.	پرسش	اینجاست	

که	برای	تربیت	آن	ها	به	شیوه	ای	خاص	 افراد،	با	وجود	انواع	هزینه	های	مالی	و	انسانی	

پاسخ	 برای	 این	مدارس	خارج	می	شوند؟	 آن	مطلوب	مدنظر	 دایرۀ	 از	 صرف	می	شود،	

که	در	دوره	های	مختلف	در	این	مدارس	تحصیل	 کسانی	 از	 به	این	پرسش،	با	32	نفر	

کی	از	آن	 کرده	اند	مصاحبۀ	عمیق	نیمه	ساختاریافته	انجام	شد.	نتایج	این	پژوهش	حا

که	چهار	مسئلۀ	عمده	در	تغییر	دین	داری	این	دانش	آموختگان	مؤثر	بوده	است:	 است	

زیست	 چالش	های	 و	 زندگی	 سبک	 	)2 نظری؛	 گفت	وگوهای	 و	 بحث	 و	 مطالعات	 	)1

روزمره	در	جامعه؛	3(	نیازها،	فشارها	و	چالش	های	عاطفی-روانی؛	4(	حکومت	دینی	و	

سیاست	زده	شدن	دین.	

در	این	پژوهش،	در	راستای	پاسخ	به	پرسش	پیشین،	شیوه	های	تربیتی	و	آموزش	

و	 کیست	 مدارس	 این	 ایده	آل	 انسان	 اینکه	 است.	 بررسی	شده	 نیز	 مدارس	 این	 دینی	

تأثیرات	 از	چه	راهکارهایی	استفاده	می	شود	و	این	راهکارها	چه	 برای	دستیابی	به	آن	

جانبی	ای	داشته	است.	برای	رسیدن	به	درکی	جامع	تر	از	این	راهکارها	و	سیاست	ها،	با	

گفت	وگو	شد.	 هفت	نفر	از	مسئولین،	مؤسسان	و	مدیران	سابق	و	حاضر	این	مدارس	نیز	

گفت	وگوهای	انجام	شده	با	مسئولین	و	دانش	آموختگان	و	مشاهدات	میدانی	 مجموع	

کی	از	روندی	از	سکوالریزاسیون	در	 جمع	های	مختلف	دانش	آموختگان	این	مدارس	حا

این	مدارس	است.	



مسئلۀ استقالل دانشگاه فرهنگیان و موقعیت اجتماعی معلمان
شایسته تعاونی1

کیفی	مربوط	به	تربیت	و	استخدام	معلمان	دائمًا	از	اهمیت	باالیی	برخوردار	بوده	 مسائل	

است،	این	مسئله	شاید	حتی	مقدم	بر	مسائل	مربوط	به	دانش	آموزان	و	سایر	مسائل	

روحیۀ	 و	 ذهنی	 انعطاف	 دارای	 که	 معلمانی	 تربیت		 نهایت	 در	 که	 چرا باشد،	 آموزشی	

گر	هدف،	رسیدن	به	چنین	آرمانی	 علمی	و	انتقادی	باشند	بر	عهدۀ	این	نهاد	است.	اما	ا

است	شرایط	تحقق	آن	چیست؟	استخدام	معلمان	و	فرایند	تربیتی	آن	ها	باید	دارای	چه	

مؤلفه	هایی	باشد	و	چه	مؤلفه	هایی	را	نباید	مدنظر	قرار	دهد؟

که	از	سال	90  افزایش	تقاضا	و	نیاز	به	معلمان	در	تمام	مقاطع،	دانشگاه	فرهنگیان	را	

کرد	دست	به	پذیرش	 کشور	تأسیس	شده	بود،	وادار	 کز	تربیت	معلم	 با	تجمیع	تمام	مرا

کنون	با	افزایش	ساالنه	در	جریان	 گستردۀ	دانشجو	معلمان	بزند،	این	روند	از	سال	91	تا

که	عهده	دار	تربیت	معلم	هستند،	در	 کزی	 است.	روند	مرسوم	ورود	به	دانشگاه	ها	و	مرا

که	ویژگی	ها	 گزینش	افرادی	است	 سراسر	دنیا	شامل	قسمی	مصاحبه	و	سنجش	برای	

و	توانایی	های	فکری	مناسب	تری	نسبت	به	دیگران	برای	این	حرفه	دارند،	معیارهای	

غیره.	 و	 روانی	 اجتماعی،	سالمت	 تدریس،	هوش	 فلسفۀ	 انگیزه،	 از:	 عبارت	اند	 مرسوم	

وجود	این	معیارها	با	اینکه	الزامی	است	اما	هرگز	مؤلفه	ای	را	شامل	نمی	شود	که	غیرمرتبط	

گروه	خاصی	یا	نزدیکی	 با	توانایی	فردی	برای	این	حرفه	باشد،	از	جمله	عضویت	در	نهاد	یا	

Shayestehtaavoni@gmail.com	تهران	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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ایدئولوژیک	 یا	 سیاسی	 منافع	 با	 هم	راستایی	خاصی	 که	 فعالیت	هایی	 یا	 آن	 به	 فکری	

گروهی	داشته	باشد.	

متولی	 که	 فرهنگیان	 دانشگاه	 به	 ورود	 برای	 قابل	توجه	 رقابت	 وجود	 با	 ایران	 در	

گزینشی	نامتعارف	در	نهایت	به	عامل	بازدارندۀ	ارتقا	 تربیِت	معلم	است	وجود	فیلترهای	

کیفیت	آموزشی	منجر	شده	و	می	شود.	دانشگاه	فرهنگیان،	دانشگاه	 بهره	وری	علمی	و	

که	 است	و	این	به	معنای	لزوم	استقالل	این	نهاد	از	تمام	نهادهای	مداخله	گر	دیگر	است	

قصد	ارائۀ	فیلترهای	ورودی	نامرتبط	با	سیاست	های	دانشگاه	را	دارند.	در	واقع،	مسائل	

استخدام	و	ورود	به	دانشگاه	فرهنگیان	باید	هماهنگ	با	نیازهای	تحصیلی	و	آموزشی	

نهادهای	 و	 تربیت	معلم	 بین	 که	هماهنگی	 نه	دستگاه	هژمونیک.	درست	است	 باشد	

اهداف	 نفع	 به	 هنگامی	 تنها	 اما	 است	 نهاد	 دو	 هر	 برای	 الزامی	 امری	 استخدام	کننده	

کفه	به	سمت	دانشگاه	باشد	و	نه	دستگاه	اداری.	در	نگاهی	 که	این	 آموزشی	خواهد	بود	

آشناتر،	این	همان	مسئلۀ	استقالل	دانشگاه	است.

تا	تصویر	 کرد	 کمک	 نحوه	های	مختلف	استخدام	معلمین	در	دانشگاه	فرهنگیان	

»معلمی؛	یک	حرفۀ	غیرتخصصی«	پررنگ	تر	از	قبل	شود،	درحالی	که	رسالت	و	وظیفه	اش	

که	 کند	 کمک	 گزینش	افرادی	 اساسًا	خالف	این	است.	فرایند	»گزینش«	به	جای	آنکه	به	

گاه	راه	خالف	آن	 پاسخ	گوی	نیازهای	مختلف	آموزشی	و	تنوع	موجود	در	وظایف	باشد،	

که	 را	پیموده	است.	شکل	گیری	تصویر	مذکور	تک	علتی	نیست،	عوامل	متعددی	دارد	

که	نتیجۀ	منطقی	 یکی	از	مهم	ترین	آن	ها،	همین	مسئلۀ	استخدام	و	ورود	است،	عاملی	

که	امروزه	 کیفی	علمی	و	حرفه	آموزی	ضعیف	معلمان	است.	بی	جهت	نیست	 آن	افت	

که	 است	 تخصصی	 تحصیالت	 کنار	 در	 تربیتی	 تحصیالت	 و	 کارآموزی	 شده	 فراموش	

معلمی	را	به	یک	حرفۀ	تخصصی	بدل	می	کند.	می	توان	از	این	دالیل	به	عنوان	ریشه	های	

کرد	یا	نه،	جای	بحث	بیشتری	دارد	اما	بدون	تردید	 افت	موقعیت	اجتماعی	معلمان	یاد	

یکی	از	عمده	ترین	دالیل	آن	است.



به کالس هایتان بازگردید
نقدی بر خودویرانگرِی جنبش معلمان در ایران معاصر

حسام حسین زاده1

که	 پس	از	برخوردهای	امنیتی	با	تجمعات	سراسری	معلمان	در	20	اردیبهشت	ماه	1397	

گستردۀ	معلمان	و	صدور	احکام	قضایی	سنگین	برای	چندی	 منجر	به	بازداشت	نسبتًا	

کنشگری	جنبش	معلمان	به	پیشگامی	»شورای	 از	آنان	شد،	شاهد	تغییری	در	رویکرد	

تحصیلی	 سال	 در	 معلمان	 بوده	ایم.	 ایران«	 فرهنگیان	 صنفی	 تشکل	های	 هماهنگی	

کمتر	به	سبک	سالیان	قبل	دست	به	اعتراضاتی	خارج	از	محیط	 گذشته	)98-97(	دیگر	

را	تحت	عنوان	»تحصن	سراسری	 اعتراضی	 کنش	 و	در	عوض،	سه	دور	 زده	اند	 مدرسه	

معلمان	ایران«	در	مهر،	آبان	و	اسفند	1397	تدارک	دیده	اند.	مبتنی	بر	این	تغییر	رویکرد،	

تمرکز	بحث	من	بر	این	پرسش	ها	و	تالش	برای	اندیشیدن	انتقادی	به	آن	ها	خواهد	بود:	

کنش	مستقیم	)Direct Action(	به	 کنشگری	را	تغییر	از	 آیا	می	توانیم	این	تغییر	سبک	

گر	چنین	باشد،	این	تغییر	ناشی	از	 کنیم؟	ا کنش	مطالبه	گرانه	)Appealing Action(	تلقی	

چه	زمینه	هایی	بوده	و	چه	تبعاتی	برای	جنبش	معلمان	خواهد	داشت؟؛	تکیۀ	فزاینده	

کنشگری	های	اخیر	معلمان	در	خدمت	برساخت	چه	فراواقعیتی	 بر	امکانات	رسانه	ای	در	

کسی	یا	چیزی	 )Hyperreality(	است	و	این	فراواقعیت	در	تحلیل	نهایی	در	خدمت	چه	

خواهد	بود؟
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کنم	 مطرح	 را	 پرسش	ها	 این	 به	 ادعایی	ام	 پاسخ	های	 به	اختصار	 بخواهم	 گر	 ا

نوعی	 با	 	1397 اردیبهشت	ماه	 در	 بیرونی	 سرکوب	 از	 پس	 معلمان	 جنبش	 بگویم	 باید	

کنشگری	تجمع	 بازاندیشی	در	فعالیت	خود	دست	به	سرکوبی	درونی	زد،	تغییر	از	سبک	

کنش	مطالبه	گرانه	است.	استفاده	از	واژۀ	 کنش	مستقیم	به	 به	تحصن	در	واقع	تغییر	از	

که	آنچه	در	عمل	در	این	تحصن	ها	اتفاق	 گمراه	کننده	خواهد	بود	چرا تحصن	نیز	در	اینجا	

 (Strikes, Sit-ins,	واژه	این	با	مرتبط	اعتراضی	های	کتیک افتاده	مصداق	هیچ	یک	از	تا

کمتری	را	 کنشگری	مخاطرات	 (Workplace Occupations	نیست.	هرچند	این	سبک	

کنشگران	داشته	و	خواهد	داشت	اما	نتیجۀ	آن	چیزی	 )به	نسبت	سبک	پیشین(	برای	

جز	تعدیل	و	نابودی	بالقوگی	های	رادیکال	)ریشه	ای(	معلمان	نیست.	رسانه	نیز	در	این	

که	عماًل	 کنشی	 کارکرد	ایدئولوژیک	خود	را	به	بهترین	نحو	به	انجام	رسانده	است.	 میان	

تبعات	دگرگون	کننده	ای	برای	نظام	آموزشی	به	طور	خاص	و	نظام	اجتماعی	به	طور	عام	

گسترده،	منکوب	کننده	 کنشی	 برساخت	شده	همچون	 فراواقعیتی	 به	واسطۀ	 نداشته،	

درک	 مبهم	ساختن	 نیست	جز	 نتیجه	اش	چیزی	 که	 است	 بازنمایی	شده	 ثمربخش	 و	

گسترده	تر	اجتماعی،	 با	زمینه	های	 و	پیوند	وضعیتشان	 از	وضعیت	خودشان	 معلمان	

جدید	 کنشگرِی	 سبک	 این	 بر	 بیشتر	 هرچه	 پافشاری	 واقع،	 در	 سیاسی.	 و	 اقتصادی	

پیش	 از	 بیش	 روز	به	روز	 معلمان	 برای	 را	 مستقیم	 کنش	 به	 بازگشت	 امکان	های	 اندک	

ویران	می	کند	و	در	نهایت	منجر	به	استحالۀ	توان	اعتراضی	آنان	می	شود.	پیش	از	این	

به	گمان	بسیاری	از	اندیشمندان	حوزۀ	آموزش	در	ایران،	جنبش	معلمان	توان	بالقوه	ای	

که	می	توانست	معلمان،	 برای	تبدیل	کردن	خود	به	جنبِش	جنبش	ها	داشت،	جنبشی	

رأسش،	 )در	 آموزش	عمومی	 را	حول	مسائل	 آنان	 والدین	 و	 دانشجویان،	دانش	آموزان	

گرد	هم	آورد	اما	حاال	با	نشستن	معلم	ها	در	دفترشان	آنان	امکان	 دفاع	از	آموزش	رایگان(	

و	 دانش	آموزان	شان	 با	 مداوم	 گاهی	بخِش	 آ و	 برانگیزنده	 گفت	وگوهای	 و	 بیشتر	 ارتباط	

به	تبع	آن	با	والدین	دانش	آموزان	را	از	دست	خواهند	داد،	در	چنین	وضعیتی	پیوند	واقعی	

که	این	پیوند	تنها	زمانی	واقعًا	ممکن	 معلمان	و	دانشجویان	هم	ممکن	نخواهد	بود	چرا

شوند.	 فعال	 نیز	 دانشجویان	 و	 معلمان	 واسط	 حلقۀ	 به	عنوان	 دانش	آموزان	 که	 است	

گاهی	بخشی	 کالس	های	درس	و	تالش	برای	آ بنابراین،	در	چنین	شرایطی،	بازگشت	به	
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که	 ُخرد	از	پایین	ترین	و	شاید	شخصی	ترین	سطوح	ضرورتی	انکارناشدنی	است،	ضرورتی	

گسترده	و	همگانی	در	 هرچند	متناقض	ایدۀ	»اقدام	فوری«	است	اما	می	تواند	به	اقدامی	

آینده	امکان	تحقق	ببخشد.



اقتصاد سیاسی مسیرهای متفاوت خصوصی سازی آموزش عمومی
محلی سازی و پیشروی پدیده ای جهانی در زمینه های متفاوت اجتماعی

محمد میرسعیدی1

خصوصی	سازی	آموزش	از	دهۀ	هفتاد	میالدی	به	این	سو	هدف	اصلی	سیاست	گذاری	

زمینه	های	 با	 که	 کشورهایی	 است.	 بوده	 جهان	 کشورهای	 از	 بسیاری	 در	 آموزشی	

در	 افزایش	سهم	بخش	خصوصی	 به	سمت	 تاریخی	متفاوت،	همه	 پیشینۀ	 و	 فرهنگی	

که	 گون	هرچند	 گونا کشورهای	 کرده	اند.	خصوصی	سازی	در	 آموزش	عمومی	میل	پیدا	

کاالیی	شدن	آموزش	صورت	می	گیرد	ولی	بازیگران،	ابزارها،	برنامه	ها	 در	نهایت	با	هدف	

گون	را	از	یکدیگر	جدا	می	کند؛	به	عبارتی	 گونا کشورهای	 و	شیوه	های	اجرایی	آن،	مسیر	

این	هدف	جهانی	برای	آنکه	بهتر	محقق	شود،	خود	را	در	زمینه	ای	محلی	و	خاص	حل	

کاالی	 بازاری	برای	خریدوفروش	 را	به	سوی	ایجاد	 از	طریق	آن	مسیر	ویژۀ	راه	 می	کند	و	

کسب	سود	باز	می	کند. آموزش	به	جهت	

گاهی	ما	را	از	روند	خصوصی	سازی	آموزش	افزایش	می	دهد	 کاوی	آن	آ که	وا پرسشی	

که	در	اصل	خدمتی	عمومی	و	همگانی	است	به	طور	موجهی	 که	چگونه	آموزش	 آن	است	

در	دو	بخش	 روند	 این	 بررسی	 نیازمند	 این	پرسش	 به	 پاسخ	 کاال	درمی	آید؟	 به	صورت	

مجزای	خصوصی	سازی	نرم	و	خصوصی	سازی	سخت	است.	در	خصوصی	سازی	نرم،	این	

ایده	ها،	چهارچوب	های	فکری،	تئوری	های	دانشگاهی	و	شبیه	سازی	ها	و	پیش	بینی	ها	

Sm.mirsaeidi@gmail.com	تهران	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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ایده	ها	 کار	می	افتند	و	جاده	صاف	کن	خصوصی	سازی	سخت	می	شوند.	 که	به	 هستند	

کنند،	مثل	ایدۀ	»با	حضور	بخش	خصوصی	رقابت	برای	 می	توانند	در	جهت	ایجابی	عمل	

کیفیت	آموزش	را	به	دنبال	 انتخاب	مدرسه	افزایش	پیدا	می	کند	و	افزایش	رقابت،	افزایش	

دولتی،	 عمومی	 آموزش	 »اساسًا	 که	 ایده	 این	 مثل	 کنند،	 عمل	 سلبی	 آنکه	 یا	 دارد.«	

آموزشی	یله،	بی	کیفیت	و	ناتوان	است«.	هم	زمان	با	به	کارافتادن	ایده	ها،	بخش	سخت	

که	همان	افزایش	فیزیکی	تعداد	مدرسۀ	در	اختیار	بخش	خصوصی	یا	حضور	مؤسسات	

کار	 کمتری	و	حتی	با	استقبال	مردم	به	 خصوصی	مکمل	آموزش	است،	می	تواند	با	موانع	

بیافتد	و	پیش	رود؛	همان	طور	که	ایده	ها	از	کشوری	به	کشور	دیگر	متفاوت	عمل	می	کنند،	

خدمات	 خرید	 کوپنی،	 مدارس	 نیست؛	 مسیر	 یک	 دارای	 نیز	 سخت	 خصوصی	سازی	

مدارس	 تضعیف	 و	 جدید	 خصوصی	 مدارس	 تأسیس	 تکمیلی،	 آموزش	های	 آموزشی،	

گران	قیمت،	 تأسیس	مدارس	خصوصی	 کم	هزینه،	 تأسیس	مدارس	خصوصی	 دولتی،	

گون	دیگر	می	تواند	شیوه	های	 گونا ایجاد	موانع	هزینه	بر	برای	موفقیت	تحصیلی	و	راه	های	

کاال	باشد. مختلفی	برای	تبدیل	کردن	آموزش	به	

کرد.	 کاوی	 کرده	است	وا که	ایران	طی	 در	نهایت	در	این	میان	باید	مسیر	ویژه	ای	را	

گذشته،	افزایش	سهم	بخش	خصوصی	در	آموزش،	 اینکه	چگونه	به	خصوص	در	سه	دهۀ	

سیاست	اصلی	دولت	های	مختلف	بوده	است	و	ارکان	قدرت	چگونه	با	سهیم	شدن	در	

کرده	اند؟	مسیر	قانونی	این	سیاست	ها	با	چه	روند	 کمک	 این	روند	به	تقویت	و	توجیه	آن	

کستان	 کشورهای	دیگر	از	شیلی	تا	انگلستان،	از	سوئد	تا	پا و	بازیگرانی	پیش	رفته	و	مسیر	

چه	نسبتی	با	آنچه	ایران	تجربه	شده	است	دارد؟





جامعه شناسی سالمت؛
با نگاهی به کاالیی شدن و شیءانگاری





انحراف دید باالی هفتاد درصد
فرشته بهرامی1

1ــ استرابیسم با طعم بستنی قیفی
که	برایم	بیمه	رد	می	کنند؛	با	اردیبهشت	می	شود	هشت	ماه.	دنگ	 االن	هفت	ماه	است	

کار	می	کند	 که	وجب	به	وجب	بدنت	خوب	 و	فنگ	زیاد	دارد.	قبلش	باید	مطمئن	شوند	

کم	رو	به	بهبودیست	یا	در	دست	اقدام	است.	اطمینان	یعنی	مهر	پای	برگه	ی	 یا	دست	

کو	و	اپتومتریسم	مبنی	بر	اینکه	قلبت	فالن	مقدار	در	ثانیه	می	زند،	مقدار	 آزمایشگاه	و	مرکز	ا

گلبول	های	سفید	و	قرمز	موجود	در	خونت	با	هم	تناسب	دارند،	در	ادرار	و	مدفوعت	قند	

باالتر	از	فالن	سی	سی	ندیده	اند،	مقدار	مورفیناش	قابل	اغماض	است	و	جفت	چشم	ها	

گر	غیر	از	این	باشد	باید	دست	جنباند	و	عملکرد	بدن	را	-	حتی	شده	 خوب	می	بینند.	ا

صوری-	به	سطح	استانداردهای	تعریف	شده	از	طرف	وزارت	بهداشت	و	درمان	رساند.	

همه	چیز	خوب	است	ِاال	چشم	چپ.	

که	باید	بروم	چشمم	را	نشان	بدهم	و	دوباره	عینک	بگیرم	ولی	 چند	سالی	می	شود	

کرده	ام	و	نوبت	را	عقب	انداخته	ام.	با	اینکه	می	دانم	چشم	هایم	ابزارند،	 هی	امروز	و	فردا	

کارم	زار	است.	به	حرف	مادرم	بیست	و	نه	سال	پیش	هم	 عصای	دستم	اند	و	بدون	آنها	

گفته	ام	بچه	های	مدرسه	مسخره	ام	می	کنند	و	بعد	به	فکر	 کرده	ام؛	بهشان	 خودم	همت	

گرد	اول	کالس	 که	من	را	یک	نسخه	ببرند	پیش	دکترهای	شهر.	)همان	سال	شا افتاده	اند	

Fereshte.bahrami@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 	.1
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برنیامده	 از	دستشان	 کاری	 یا	 شدم.(	حتما	چشم	پزشک	های	شهرم	سردرنیاورده	اند	

که	پدرم	 که	با	عموبزرگ	سر	از	مطب	های	تهران	درآورم؛	خورده	بود	به	همان	سال	هایی	

می	گوید	یک	پایش	جبهه	بود	و	یک	پایش	شرکت.	شب	عموبزرگ	با	یاماهای	هشتادش	

داشت	 وقتی	 راهی	شویم.	 معطلی	 بدون	 از	خانه	شان	 تاریک	صبح	 که	 دنبالم	 می	آمد	

شلوار	بیرونش	را	می	پوشید	دست	می	کرد	توی	جیبش	و	چند	تا	شکالت	مینوی	جلد	

کنار	پنجره	ی	نیم	هباز	مینی	بوس	 قرمز	درمی	آورد.	یکی	شان	را	می	انداختم	توی	دهنم	و	

به	همکار	 را	می	داد	 کلید	 آبیک.	عموبزرگ	دسته	 تا	خوِد	 توی	جاده	قدیم	سق	میزدم	

کتابدارش	و	بعد	دوباره	سوار	مینی	بوس	به	سمت	تهران.	هنوز	طعم	شکالت	مینوی	جلد	

قرمز	را	با	عموبزرگ	به	جا	می	آورم.	

بود.	 سرپا	 نسبتا	 پزشکاِن	 ساختمان	 یک	 واحدهای	 از	 یکی	 معمول	 طبق	 مطب	

تا	 بودیم	 نشسته	 بودند.	 پر	 بیشترشان	 بودند.	 چیده	 صندلی	 را	 سالنش	 طرف	 چهار	

اسمم	را	بخوانند.	سرم	را	انداخته	بودم	پایین	و	توی	دلم	با	چشم	هایم	موزاییک	های	

کف	سالن	را	دو	تا	دو	تا	می	شمردم؛	از	جلوی	پایم	دو،	چهار،	شیش	تا	زیر	میز	منشی	و	دور	

که	همیشه	نمره	شانزده	را	 میزدم.	از	دوم	ابتدایی	عاشق	عددهای	زوج	بودم،	تا	جایی	

به	هفده	یا	نوزده	ترجیح	می	دادم.	برمی	گشتم	هشت،	ده،	دوازده،	چهارده،	شونزده	و	

که	بغل	هایش	یک	قطعه	فلز	طالیی	 کفش	های	ورنیام	 دوباره	می	رسیدم	به	پاهایم؛	به	

که	یک	هو	فهمیدم	فقط	یک	لنگ	هاش	 شبیه	سگک	داشت.	نمی	دانم	دور	چندم	بودم	

سگک	دارد.	حتما	افتاده	بود.	آخر	عموبزرگ	قدم	های	بلند	برمی	داشت	و	تند	تند	راه	

انگار	 که	 کردم	 را	وارسی	 کفش	ها	 او	بدوم.	طوری	 به	پای	 پا	 می	رفت.	من	مجبور	بودم	

که	چشمم	بهشان	می	خورد.	 بار	است	 اولین	 انگار	 پای	من.	 نه	توی	 ویترین	اند	 پشت	

کوتاه	بود	و	یکی	شان	پایم	را	می	زد.	ریزتر	که	شدم	دیدم	طرح	رویشان	هم	یکی	 پنجه	شان	

نیست	و	تا	به	تاست؛	صورت	یکی	شان	خط	و	خال	داشت	مثل	پوست	مار	ولی	آن	یکی	

کردم	و	تا	نگفتند	فرشته	 ساده	ی	ساده،	دریغ	از	یک	نقطه.	پاهایم	را	زیر	صندلی	قایم	

بهرامی	درنیاوردم.

می	شنیدم	 	- خودشان	 گردن	 به	 دروغش	 و	 راست	 	- آن	 و	 این	 از	 بودم	 که	 بچه	تر	

گل	محمدی	های	میلک	با	چشم	نشان	داده	اند	امام	از	کدام	طرف	رفته.	برای	همین	است	
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گل	محمدی	ها	 از	 امام	زاده	هم	 متولی	 فاطمه	 لوچ	اند.	دردخنده؛	شیخ	 بیشترشان	 که	

گل	 کور	بود	و	خودش	هم	این	آخری	ها	از	چشم	عاجز	شد.	اما	من	نه	از	 بود.	شوهرش	

به	 بنا	 بودم.	 کرده	 را	 امام	زادهای	 این	ساعت	چغلی	هیچ	 به	 تا	 نه	 و	 بودم	 محمدی	ها	

که	 از	بلندی	پرت	شده	ام؛	دعانویس	هایی	هم	 یا	 یا	ترس	خورده	ام	 تشخیص	دکتر	من	

کرده	بودند	همین	را	می	گفتند،	البته	به	حرف	مادرم.	یکی	شان	علی	آقا	 برایم	سرکتاب	باز	

دعانویس	بود.	توی	کوچه	ی	خاله	ام	می	نشست.	همان	کوچه	ای	که	یک	طرفش	خانه	ها	

کوچه	ها	بودند	و	طرف	دیگرش	دیوارهای	منبع	آب	شهر	و	صدای	آقاتی	بود	 کوچه	پس	 و	

که	از	بلندگوی	مسجد	ابوالفضلش	تا	زیرزمین	خانه	ی	علی	آقا	دعانویس	می	رسید	و	طعم	

گرجی	می	داد.	سوزن	مگر	توی	زیرزمین	اش	زمین	می	آمد؟!	زن	ها	تا	پله	ی	دم	 بیسکویت	

در	می	نشستند	توی	نوبت.	مادرم	خودش	اعتقادی	به	دعا	و	دوا	نداشت؛	خاله	براش	راه	

گفته	بود	هرچه	جفت	می	زنم	طاق	می	شود.	خاله	اما	دلش	 گذاشته	بود.	مادرم	 و	چاه	

کرده	بود	اول	به	خدا	و	دوم	به	دعای	دسِت	علی	آقا.	 روشن	بود	و	توکل	

که	مادرم	دعا	را	شست	برف	می	بارید.	مطمئنم.	وگرنه	چرا	باید	توی	خانه	ی	 	شبی	

که	دویست	و	بیست	متر	زمین	داشت	و	صدوهشتاد	متر	بنا،	همه	 خیابان	دانشگاهمان	

که	وقتی	از	پنجره	نورگیرش	 کاشی	نارنجی	 کمر	 زورچپان	می	شدیم	توی	آشپزخانه	ی	تا	

آفتاب	می	افتاد	نارنجی	تر	هم	می	شد؟!	نه	اینکه	نفت	هم	درکار	نبود!	

از	 یکی	 روی	 داشت	 مادرم	 بودند.	 نکرده	 خاموش	 را	 آشپزخانه	 زرد	 چراغ	 هنوز	

گل	بنفشه	می	گذاشت؛	مشمای	داخلش	خش	خش	صدا	 رختخواب	ها	تشکچه	با	طرح	

و	 کرده	 برش	 برایش	 پدرم	 که	 بود	 تنش	 پارچه	چیتی	 از	همان	 می	داد.	یک	شلوار	هم	

کاغذ	را	پای	درخت	 گالب	و	زعفران	می	شست.	بعد	 کاغذ	علی	آقا	را	با	 دوخته	بود.	باید	

باغچه	چال	می	کرد	و	یک	پاره	دستمال	آب	ندیده	را	با	آب	دعا	غسل	می	داد	و	می	گذاشت	

کپزی	 که	تا	صبح	بماند.	در	آن	سیاهی	صدای	پرت	پرت	فیتیله	چراغ	خورا روی	چشمم	

که	معلوم	بود	 که	رویش	بود	و	عطر	عدسیاش	 را	می	شنیدم،	همینطور	قل	قل	دیزیای	را	

چیزی	نمانده	جا	بیفتد.	

گوشه	چشمم	 گالب	زعفراِن	خنکش	از	 مادرم	آب	دستماِل	دعایی	را	نچالنده	بود	و	

که	 گوشم.	سردم	شده	بود.	مثل	شب	هایی	 کرده	بود	و	رفته	بود	الی	موهای	بنا راه	باز	
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و	 کله	 از	رنگ	و	بوی	حنا	خوشش	نمی	آمد	سر	و	 اینکه	خودش	 با	 گذاشتیم.	 حنا	می	

با	مشما	می	بست	مبادا	رخت	خواب	ها	رنگ	 بعد	 و	 را	حنا	می	گرفت	 پاهایمان	 و	 دست	

گر	حنا	نگذارد	آن	دنیا	باید	جورش	 گفته	بودند	حنا	مال	بهشت	است،	مسلمان	ا بگیرند.	

را	بکشد	و	درعوض	یک	من	تحویل	بدهد.	نمی	خواست	بدهکار	شویم.	خوابیدن	با	سر	

کف	اقیانوس	افتاده	باشم.	 خیس	برای	من	مثل	ماندن	زیر	آب	بود.	انگار	جلبکی	تنها	

گرفته	بودم.	قرار	بود	دست	خط	خیس	خورده	ی	علی	آقا	 اضطراب	داشتم	و	دل	تپش	

کند	و	چشم	 که	عطر	بستنی	قیفی	های	دو	تومنی	را	می	داد	تا	فردا	صبح	معجزه	 دعانویس	

که	قرار	بود	در	آن	آشپزخانه	ی	نارنجی	بر	من	 چپم	موازی	با	لنگه	راست	ببیند.	از	چیزی	

نازل	شود	می	ترسیدم.	دلم	نمی	خواست	پیامبر	باشم	حتی	برای	یک	شب.	هیچ	بعید	

کنم.	 نبود	سکته	

گر	هم	از	 که	هیچ	وقت	دلم	نمی	خواسته	دربارهاش	حرف	بزنم.	ا چیزهایی	هست	

از	 کاریکاتوری	 کم	 تا	دست	 را	زده	ام	 تا	شده،	زورم	 یا	به	هردلیلی	حرفم	دو	 دهنم	پریده	

کمدی	و	تراژدی	را	یک	جا	داشته	 که	 وضعیت	آن	چیزها	را	به	روی	صحنه	ببرم	طوری	

کم	هیچی	نباشد	ازش	در	حد	 باشد؛	یکیش	همین	چشم.	اینطوری	می	توانستم	دست	

کمتر	 کنم.	به	غیر	از	این،	بزرگ	نمایی	اش	می	گذاشت	من	 یک	حلقه	چاه	نفت	بهره	برداری	

که	مِن	پشت	قاشق.	 خجالت	بکشم	یا	اصال	نکشم.	شاید	چون	همان	قدر	غیرواقعی	بود	

را	 بعدازظهر	 شیفت	 مدرسه	ای	های	 بچه	 تفریِح	 زنگ	 داشتند	 وقتی	 	68 مهر	 اول	

می	زدند	من	بِر	خیابان	کارگر	جنوبی	توی	یکی	از	اتاق	عمل	های	بیمارستان	فارابی	بیهوش	

شدم	و	موقعی	که	همان	بچه	ها	داشتند	از	مدرسه	آزاد	می	شدند،	توی	یکی	از	اتاقهای	سبز	

بخش	جراحی	اش	روشن.	اما	یکی	از	چشم	هایم	تا	اطالع	ثانوی	خاموش	بود.	

دکتر	عینک	نوشته	بود.	شش	قطعه	عکس	سه	در	چهار	با	همان	عینک	و	مقنعه	

گرفتم.	 کالس	چهارم	 کناره	چادر	مادرم	مانده	بود	برای	پوشه	ی	 که	از	 براق	النه	زنبوری	

و	 ظرف	 کنار	 دیواری	 کمد	 گوشه	ی	 افتاد	 بعد	 و	 بود	 روی	چشمم	 لق	 و	 تق	 سال	 یک	

کنی	های	مادرم	می	آمدند	بیرون.	از	وقتی	بهم	 که	سالی	یک	بار	توی	افطاروا ظروف	هایی	

جای	 اما	 می	شود	 کتک	خوب	 جای	 گفتنی	 مادرم	 کنار.	 گذاشتمش	 نره،	 گربه	 گفتند	

کدام. گر	از	من	بپرسند	می	گویم	هیچ	 سخن	نه.	البته	ا
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2ــ جانباِز هجده درصد

که	بیمه	ام	قطع	شده	است؛	از	سر	دو	روز	دیرکرد	در	پرداخِت	برگه	ی	 حاال	دو	ماهی	است	

کنار.	یک	جفت	باطری	 حق	بیمه	ی	ماهانه.	)باید	بدپسندی	برای	خرید	تقویم	را	بگذارم	

نیم	قلم	هم	بگیرم	برای	ساعت	دیواری	ام(	رفتم	شعبه	سه	تامین	اجتماعی	شهرستان،	

که	 گفت	باید	منتظر	نامه	از	طرف	ارگان	باال	سری	ام	باشم	 کارشناس	بیمه	شدگان.	 پیِش	

بعدش	از	نواحی	مشخصی	از	بدنم	اسکرین	شات	بگیرم؛	همان	حکایت	آزمایش	خون	

که	وجب	به	وجب	بدنم	 کو	و	اپتومتریست	و،	همین.	دوباره	باید	مطمئن	شوند	 و	مرکز	ا

احتمالِی	 از	سوءاستفاده	های	 جلوگیری	 برای	 بلکه	 من	 به	خاطر	 نه	 می	کند	 کار	 خوب	

توی	 نکرده	ام	 کجی	 دست	 که	 شوند	 مطمئن	 باید	 اجتماعی.	 تامین	 صندوق	 از	 مالی	

کم	چیزی	 جیب	بیمه.	می	گویند	موجودی	اش	حق	الناس	است	نه	بیت	المال؛	دست	

که	مِن	بیمه	شونده،	در	 بالغ	بر	بیش	از	دو	سوِم	سهام	اش.	باید	خاطرشان	جمع	باشد	

که	تا	قبل	از	بیمه	العالج	مانده	باشد	 گذشته	ی	بیولوژیکم	)پرونده	ی	بدنم(	درد	و	بالیی	

که	برای	درماناش	اقدامی	نکرده	باشم،	داشته	ام	یا	نه.	 یا	عیب	و	مرضی	

کن	اتاق	 کارشناس	بیمه	شدگان	سرش	شلوغ	بود	و	مرا	حواله	داد	به	اتاق	مجاور.	سا

کار	می	کند	و	بعد	از	ناهار	می	شود	نماینده	بیمه	 کارشناس	شعبه	 کسوت	 نصف	روز	را	در	

در	مرکز	معاونت	بهداشت	و	درمان.	نماینده	یک	چشمش	به	من	بود	و	چشم	دیگرش	به	

کار	بروم	تا	از	نواحی	 کز	طب	 کنار	در.	هنوز	توجیه	نشده	بودم	چرا	باید	به	مرا صندلی	خالی	

بیمه	 با	 می	شود	 هم	 امتحان	 بدون	 بودم	 شنیده	 بگیرند.	 امتحان	 بدنم	 از	 مشخصی	

قرارداد	بست.	پرسید	تا	حاال	ماشینتو	بیمه	نکرده	ای؟!	ندیده	ای	اولش	ازت	می	پرسن	

چه	بیمه	ای	می	خواهی؛	بیمه	شخص	ثالث	یا	بیمه	بدنه؟!	حتما	میدونید	اولی	فقط	

که	 کارت	ماشین	می	خواد	و	والسالم.	دومی	ولی	نه؛	یه	بازرس	از	طرف	بیمه	می	فرستن	

گلگیرش	ُقر	شده	یا	نه	و	از	این	جور	چیزها.	 ببیند	بدنه	اش	نرفته	صافکاری،	یا	به	فرض	

گر	ماشین	سالم	را	به	دیوار	هم	بزنی	بیمه	 اصال	از	رخ	ماشین	عکس	می	گیرد.	بعدا	تو	ا

از	جیب	خودش	بهت	خسارت	می	ده.	اونم	آپشن	داره	ها،	مثال	بیمه	ی	ضبط	و	باند	و	

الستیک	زاپاس	و....	

دوازده؟	 هستی؟	 درصدی	 چند	 پرسید:	 ازم	 داشت.	 دید	 انحراف	 بیمه	 نماینده	
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کدام	از	این	سه	انتخاب	سه	پایان	و	سرنوشت	متفاوتی	دارند	و	 چهارده؟	یا	هیژده؟	هر	

گذار	قبول	می	کنند	و	به	همان	نسبت	حق	بیمه	ی	 تعهدات	متفاوتی	را	در	قبال	مِن	بیمه	

نیازی	 یعنی	 باشد،	 اول	 گزینه	ی	 انتخابم	 گر	 ا کرد.	 متفاوتی	مطالبه	خواهند	 ماهانه	ی	

کار	بیفتم	و	یا	بمیرم	 گر	قبل	از	پایان	بازنشستگی	از	 به	آزمایش	و	این	برنامه	ها	ندارم	و	ا

چیزی	جز	مختصر	سنوات	به	خودم	و	یا	بازماندگانم	نمی	رسد.	قرارداد	دوازده	درصدی	

حال	و	هوای	جانبازی	زیر	ده	درصد	را	دارد؛	نمی	صرفد.	اما	با	انتخاب	دو	مورد	بعدی	

گر	در	این	بازه	زمانِی	 بیِم	خودم	و	بازماندگانم	را	بابت	حقوِق	آخِر	هر	ماه	خریده	ام.	یعنی	ا

کرد	و	نای	و	 کجای	بدنم	عیب	و	ایرادی	پیدا	 داد	و	ستد	با	بیمه،	قبل	از	بازنشستگی،	هر	

کرد	 کم	66	درصد	افت	پیدا	 کاری	ام	در	حد	دست	 کردن	نداشتم	)تاب	و	توان	 کار	 نوای	

کردند(	مستمری	بگیرم	و	 کمیسیون	پزشکی	وضعیت	شغلی	ام	را	ازکارافتاده	اعالم	 و	تیم	

بعد	از	من	هم	برود	به	حساب	بازمانده	ام؛	این	یعنی	جانباز	باالی	هفتاد	درصد.	اینها	را	

در	برگه	های	زرد	رنِگ	راهنمای	خدمت	خیلی	مفصل	تر	نوشته	اند.	

اجتماعی	 تامین	 بیمه	ی	 قانون	 تغییرات	 کتاب	 از	الی	 را	 عینکاش	 بیمه،	 نماینده	

پوره	ی	 دهانه	اش؛	 وعده	 به	 چپش	 چشم	 و	 بود	 من	 به	 راستش	 چشم	 برداشت.	

که	آبدارچی	سازمان	ساعت	یک	ربع	به	 سیب	زمینی	وسط	بشقاب	الی	سفره	ی	روی	میز	

گر	این	 کرد	و	گفت	ا کوتاه	 گویا	افاقه	نکرده	بود.	کالم	را	 یازدِه	جدید	برایش	آورد.	عینک	هم	

گفت(	باز	مقرری	ماهانه	ای	برای	بازمانده	ام	درنظر	 وسط	زد	و	خدانکرده	ُمردم	)من	را	می	

گر	بازمانده	رفت	و	بازماندهی	بازمانده	مشمول	شرایط	بود	باز	می	تواند	 می	گیرند.	تازه	ا

تا	بی	نهایت.	به	 الی	 عواید	داشته	باشد	و	جیره	خور	بیمه	باشد	و	احتماال	همین	طور	

با	عبارت	بالمانع	 با	بیمه،	چکاِپ	بدن/بدنه	بشوم	و	 از	بستن	قرارداد	 شرط	آنکه	قبل	

کو	و	اپتومتریسم	یا	همان	فرم	آزمایش	های	متقاضیاِن	 است	پای	برگه	ی	آزمایشگاه	و	مرکز	ا
بلند	 تعهدات	 با	 زردم	 برگردم؛	من	هجده	درصدم.	من	 )غیراجباری(	 بیمه	هاِی	خاص	

مدت.	در	تعهدات	بلندمدت	بازماندگان	مهم	ترند.



بررسی ابعاد مختلف طرح تحول سالمت از دیدگاه اقتصاد سیاسی
مانی بیگی1، سید آرش موسوی2

مقدمه
طرح	تحول	سالمت	یا	به	عبارت	دقیق	تر،	پوشش	همگانی	سالمت،	منتقدین	جدی	و	

طرفداران	بسیاری	در	بخش	های	مختلفی	از	جامعه	دارد.	این	طرح	از	مصوبات	مجلس	

و	از	مهمترین	مداخله	های	دولت	های	یازدهم	و	دوازدهم	در	بخش	بهداشت	و	درمان	

جامعه	 و	 سیاسی	 اقتصاد	 دیدگاه	 از	 مداخله	 این	 در	 دقیق	تر	 تأمل	 برای	 است.	 بوده	

شناسی	باید	در	نظر	داشت	این	طرح	از	بسته	ها	یا	ماژول	های	متعددی	تشکیل	شده	و	

اجرای	عناصر	مختلف	آن	تبعات	متفاوتی	داشته	است؛	در	نتیجه	همین	عدم	انسجام،	

کلیت	آن	را	دچار	پیچیدگی	هایی	می	کند.	به	عبارت	دیگر	مدعی	این	 قضاوت	در	مورد	

که	این	طرح	به	هیچ	وجه	یک	طرح	یکپارچه	و	منسجم	نیست	و	ساخت	 مساله	هستیم	

با	 داریم	 سعی	 مقاله	 این	 در	 بود.	 خواهد	 پیچیده	 بسیار	 چندپاره	 طرح	 این	 از	 کلیت	

استفاده	از	شواهد	آماری	بین	المللی	و	شاخص	های	اقتصاد	سالمت،	جنبه	های	مختلف	

کنیم.	 این	طرح	را	با	نگاه	اقتصاد	سیاسی	نقد	و	بررسی	

در	 اقتصادی	 بررسی	شاخص	های	 با	 و	 کتابخانه	ای	 روش	 به	 این	مطالعه	 اجرا:	 روش 
دسترس	از	سازمان	های	بین	المللی	انجام	شده	است.

Manibeygi@gmail.com	تهران	پزشکی	علوم	دانشگاه	عمومی	پزشکی	1.
Arash.moosavi@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 2.	دانشجوی	
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که	در	این	مقاله	مورد	توجه	  نتایج و بحث:	بسته	های	اصلی	»طرح	تحول	سالمت«	
گرفتند	عبارتند	از:	1(		حفاظت	مالی،	2(	توسعه	زیرساخت	و	ارتقای	دسترسی	و	3(	 قرار	

کارانه	به	منظور	ماندگاری	پزشکان	در	 کردن	تعرفه	های	پزشکی	در	نظام	پرداخت	 به	روز	

بخش	دولتی.

کاهش	فرانشیز	و	مبارزه	با	بازار	سیاه	 مهمترین	بسته	طرح،	حفاظت	مالی	از	طریق	

سالمت	)پدیده	زیرمیزی(	بود.	قبل	از	شروع	طرح	)1390	خورشیدی(	سهم	پرداخت	از	

کاهش	پیدا	 جیب	بیماران	58	درصد	بوده	است	و	در	سال	1395	این	میزان	به	39	درصد	

کرد	)رتبه	ایران	از	162	به	124	جهان	ارتقا	یافت(.	طی	این	مداخالت،	حدود	10	میلیون	

گرفتند.	همچنین	سرانه	ی	هزینه	های	 نفر	بدون	بیمه	تحت	پوشش	بیمه	سالمت	قرار	

انجام	شده	توسط	دولت	در	بخش	بهداشت	و	درمان،	از	399	دالر	)برابری	قدرت	خرید(	

کرد	)رتبه	ایران	از	84	دنیا	به	61  برای	هر	ایرانی	در	سال	1390	به	853	دالر	افزایش	پیدا	

ارتقا	یافت(.	

	بسته	مهم	دیگر،	توسعه	فیزیکی	و	زیرساخت	بیمارستانی	است.	قبل	از	طرح	تحول	

کشور	توسعه	چندانی	پیدا	 و	در	طی	35	سال	نخست	انقالب،	زیرساخت	بیمارستانی	

که	به	ازای	هر	10000	نفر	تنها	15	تخت	بیمارستانی	وجود	داشته	 نکرده	بود؛	به	طوری	

است.	در	طی	برنامه	های	عمرانی	این	طرح	از	جمله	حدود	30000	تخت	بیمارستانی،	200 

کلینیک	ویژه،	300	بلوک	زایمانی،	و	100	مرکز	غربالگری	سرطان	ساخته	شد.	

دولتی	 بخش	 کمبودهای	 توجیه	 در	 انقالب	 از	 پس	 سال	های	 در	 دیگر،	 طرف	 از	

بخش	 در	 پزشکی	 خدمات	 گسترش	 پروژه	 کمیت	 حا طرف	 از	 درمان،	 حوزه	 در	

کمیت	از	 خصوصی)کاالیی	سازی	خدمات	پزشکی(	دنبال	شد،	این	سلب	مسئولیت	حا

که	آلترناتیوی	جدی	برای	پزشکان	 خود	باعث	به	وجود	آمدن	بازاری	در	حوزه	درمان	شد	

کرد؛	همچنین	ثابت	بودن	تعرفه	های	 کارکردن	در	بخش	دولتی	فراهم	 و	جراحان	در	برابر	

پزشکی	در	طی	سال	ها،	ماندگاری	پزشکان	در	بخش	دولتی	را	از	نگاه	منطق	بازار	توجیه	

گسترش	سهم	بخش	خصوصی	در	حوزه	بهداشت	و	 کرده	بود.	به	عبارت	دیگر	با	 ناپذیر	

گذشته،	منطق	بازار	در	این	بخش	هرچه	بیشتر	حکم	فرما	شد.	 درمان	طی	چند	دهه	

در	این	شرایط	دولت	به	عنوان	مجری	طرح	تحول،	هیچ	چاره	ای	جز	اعمال	این	منطق	
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از	 بسیاری	 در	 تعرفه	ها	 افزایش	چندبرابری	 نمی	دید.	 آن	 توسعه	 برای	 در	بخش	دولتی	

افزایش	 اما	 زیر	میزی	شد	،	 کاهش	 و	 پزشکان	 بیشتر	 ماندگاری	 موجب	 گرچه	 ا زمینه	ها	

هزینه	ها	و	تحقق	نیافتن	بخش	مهمی	از	بودجه	سازمان	بیمه	سالمت،	به	پاشنه	آشیل	

گردید،	و	ادامه	اجرای	آن	را	در	معرض	تهدیدی	جدی	قرار	داد. طرح	بدل	

نسبی	 »ارزش	های	 کتاب	 تأثیر	 تحت	 ایران	 پزشکی	 تعرفه	گذاری	 نظام	 همچنین	 	

اینکه	این	 را	پیش	روی	ما	می	گشاید؛	 از	این	طرح	 کالیفرنیا«،	جنبه	های	بسیار	مهمی	

نظام	تعرفه	گذاری،	تأمین	نیازهای	بهداشتی	درمانی	را	تا	چه	اندازه	وابسته	به	نیاز	افراد	

در	نظر	می	گیرد،	یا	اینکه	تا	چه	حد	توان	مالی	افراد	در	دسترسی	آن	ها	به	این	نوع	خدمات	

تعیین	کننده	است.					



بررسی تفاوت زمان دسترسی شهروندان ساکن تهران به خدمات 
درمانی دولتی براساس وضعیت اقتصادی محل سکونت؛ مطالعه 

موردی طرح 2۴۷ ) فوریت حمالت قلبی(
مانی بیگی1، سید آرش موسوی 2

ح مساله طر
و	 برخورداری	 یا	 نابرابری	 و	 برابری	 ناامکان	های	 و	 امکان	ها	 اینکه	شهر	چگونه	 مورد	 در	

نابرخورداری	را	فراهم	می	کند،	جنبه	ها	و	موضوعات	متنوعی	وجود	دارد.	در	بسیاری	از	

موارد،	سیاست	های	شهری	و	شهرسازی	چه	با	تعمد	و	چه	بدون	قصدی	صریح	باعث	

کم	برخورداری	یا	نابرخورداری	 توزیع	نابرابر	امکانات	و	در	نتیجه	در	بسیاری	موارد	موجب	

گروه	های	اجتماعی،	جنسیتی،	 افراد	از	طبقات	اقتصادی	مختلف	)به	صورت	افقی(،	یا	

سنی،	قومیتی،	ملیتی	و…	)به	طور	عمودی(	می	شود.

که	خدمات	بهداشتی	درمانی	از	مهم	ترین	نیازهای	افراد	به	عنوان	 کرد	 باید	اعتراف	

کیفیت	زندگی	یا	معاش	حتی	با	 شهروند	هست؛	زیرا	بدون	برخورداری	از	این	خدمات،	

از	 کاهش	می	باید	و	به	نوعی	به	شهروندِی	بسیاری	 استانداردهای	حداقلی	هم	بسیار	

افراد	خدشه	ی	جدی	وارد	می	کند.

کمک	می	گیرند؛	 	دولت	ها	همواره	برای	نمایش	عملکرد	خود	از	آمار	ها	و	ارقام	متعدد	

که	افزایش	سرانه	خدمات	را	مشخص	می	کنند.	در	این	گونه	آمارها	 مخصوصًا	آمارهایی	

Manibeygi@gmail.com تهران	پزشکی	علوم	دانشگاه	عمومی	پزشکی	1.
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پیش	فرضی	ضمنی	وجود	دارد	مبنی	بر	اینکه	توزیع	آن	خدمت	متجانس	و	همگن	بوده	

گفته	می	شود	به	ازای	هر	هزار	نفر	خدمات	درمانی	در	موضوعی	 است.	به	طور	مثال	وقتی	

بهره	مند	 خدمات	 این	 از	 یکسان	 به	 همه	 می	رسد	 نظر	 به	 است،	 شده	 برابر	 	n خاص	

که	به	راحتی	می	توان	در	اغلب	موارد	شواهدی	مبنی	بر	توزیع	نابرابر	 شده	اند،	در	صورتی	

کرد. و	ناهمگون	این	خدمات	پیدا	

در	این	مطالعه،	طرح	247	در	بخش	درمانی	بررسی	شده	است.	این	طرح	به	منظور	

کاهش	مخاطرات	 کاهش	مخاطرات	حمله	قلبی	اجرا	می	شود.	برای	 مداخله	سریع	برای	

در	موارد	حمله	قلبی،	طبق	استاندارد	های	جهانی	»زمانی	طالیی«	برای	مداخله	درمانی	

که	در	این	زمان	طالیی	مداخله	صورت	بگیرد،	احتمال	 و	پزشکی	وجود	دارد.	در	صورتی	

کاهش	می	یابد.	 بروز	تبعات	به	شدت	

که	مداخله	درمانی	روی	 که	حمله	قلبی	اتفاق	می	افتد	تا	وقتی	 زمان	را	از	لحظه	ای	

است	 زمانی	 از	 اول	 بخش	 کرد:	 تقسیم	 بخش	 سه	 به	 می	توان	 می	گیرد،	 صورت	 بیمار	

که	خود	 اراده	می	کند	 بیمار	 که	 وقتی	 تا	 رخ	می	دهد	 بیمار	 برای	 قلبی	 که	عالیم	حمله	

کز	درمانی	برساند)	چه	از	طریق	اورژانس	یا	هر	نوع	حمل	و	نقل	دیگر(.	بخش	 را	به	مرا

که	بیمار	در	 کز	درمانی	می	کند	تا	وقتی	 که	بیمار	اراده	به	رفتن	به	مرا دوم	از	زمانی	است	

که	بیمارستان	از	پذیرش	 بیمارستان	پذیرش	می	شود؛	و	بخش	سوم	مدت	زمانی	است	

تا	مداخله	درمانی	طی	می	کند.

با	 فیزیکی	 زمان	دسترسی	 زمان	تحت	عنوان	مدت	 این	 این	مقاله	بخش	دوم	 در	

توجه	به	ترافیک	و	مسیر	به	بیمارستان	های	دارای	خدمات	طرح	247	از	نقاط	مختلف	

کمتر-	برخوردار	از	لحاظ	 تهران	و	مقایسه	مدت	زمان	دسترسی	نقاط	بیشتر-	برخوردار	و	

اقتصادی	بررسی	شده	است.

درمانی	 خدمات	 از	 معمول	 طور	 به	 که	 را	 مناطقی	 تمام	 شد	 تالش	 منظور	 بدین	

شهر	تهران	)چه	در	داخل	مرزهای	رسمی	شهر	و	چه	خارج	از	آن(	استفاده	می	کنند	به	

بلوک	های	500	متر	در	500	متر	تقسیم	کنیم،	در	نتیجه	بدین	صورت	تهران	به	2740	بلوک	

کز	درمانی	دارای	 برای	تمامی	مرا این	نقاط	 به	 افراد	 تقسیم	شد.	سپس	زمان	رسیدن	

خدمات	247	در	ساعت	5:30	دقیقه	)ساعتی	شلوغ	از	تهران(	سه	شنبه	هفته	اول	مهر	با	
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گرفت.	حدود	 استفاده	از	سامانه	Google Map	و	با	توجه	به	ترافیک	مورد	اندازه	گیری	قرار	

به	 شده	 معامله	 مسکونی	 خانه	های	 قیمت	 همچنین	 شد.	 اندازه	گیری	 مسیر	 	21920

گرفته	شد.	قیمت	های	 عنوان	شاخصی	برای	تخمین	وضعیت	اقتصادی	آن	بلوک	در	نظر	

مسکن	های	معامله	شده	در	هر	بلوک	طی	سال	های	91	تا	آبان	97	از	داده	های	سامانه	

تورم	 براساس	 این	قیمت	ها	 گردید.	سپس	 ایران	)سابا(	استفاده	 ک	 بازار	امال اطالعات	

اعالمی	بانک	مرکزی	به	قیمت	پایه	آبان	97	نرمال	سازی	شدند.	برای	این	مطالعه	حدود	

که	 گرفت	 گرفت.	در	نتیجه	می	توان	اندازه	 600	هزار	معامله	مسکن	مورد	استفاده	قرار	

افراد	با	توان	اقتصادی	مختلف	در	دسترسی	فیزیکی	به	امکانات	درمانی)به	طور	خاص	

طرح	247(	چه	تفاوتی	با	هم	دارند.

هدف مطالعه
در	مؤسسات	پژوهشی	و	مطالعاتی	متعدد	با	انواع	و	اقسام	عناوین،	میلیاردها	ریال	صرف	

در	 می	شود.	 مسلط	 جریان	 و	 رسمی	 اقتصادی	 گفتمان	های	 طرف	 از	 کمی	 مطالعات	

از	جمله	 	پژوهشگران	مستقل	به	دالیل	مختلف	 مطالعات	اجتماعی	و	شهری	معمواًل

کمی	و	 کمتر	به	پژوهش	های	 عدم	دسترسی	به	داده	های	خام	یا	عدم	عالقه	شخصی،	

کمیت	شهری	 مطالعات	موردی	می	پردازند.	اغلب	این	پژوهش	ها	در	بخش	دولتی	و	حا

کمیت	شهری	انجام		 که	طرح	مساله	از	طرف	دولت	و	یا	حا انجام	می	شود،	اما	از	آنجایی	

کثر	موارد	توزیع	برابر	یا	عادالنه	از	جمله	دغدغه	های	این	طرح	ها	نیست.	ما	 می	گیرد	در	ا

کمی	و	تا	حدی	فنی	 که	می	توان	با	مطالعه	ای	 در	این	مقاله	می	خواستیم	نشان	دهیم	

کیفی	در	مورد	آن	ها	بحث	 که	اغلب	در	متون	نظری	و	مطالعات	 به	موضوعاتی	پرداخت	

کمی	به	آن	ها	پرداخته	می	شود. می	شود	ولی	به	ندرت	به	صورت	انضمامی	و	



برساخت اجتماعی بیماری: مطالعه ی موردی مبتالیان به اچ آی وی/
ایدز در شهر خرم آباد

راضیه شاهوردی1، اسداله بابایی فرد2

کرات	در	 به	 اینکه	 با	 کنون	 تا	 که	 بیماری	های	مزمن،	حوزه	ای	ست	 تجربه	ی	اجتماعی	

اجتماعی	مهجور	 علوم	 در	حوزه	ی	 اما	 گرفته،	 قرار	 بررسی	 مورد	 زیست	پزشکی	 پارادایم	

و	 بحرانی	ترین	 از	 یکی	 قرن،	 بیماری	 عنوان	 به	 نیز	 اچ	آی	وی/ایدز	 است.	 شده	 واقع	

تغییر	می	دهد.	 کلی	 به	 را	 آن	 به	 زیست	مبتالیان	 و	 بیماری	هاست	 این	 مسأله	سازترین	

بیماری	 به	خصوص	 و	 بیماری	 اجتماعی	 برساخت	 بررسی	 هدف	 حاضر	 پژوهش	 در	

کیفی	 اچ	آی	وی/ایدز	از	منظر	خود	مبتالیان	است.	برای	رسیدن	به	این	هدف،	از	روش	

و	نظریه	ی	مبنایی	استفاده	و	با	35	بیمار	مراجعه	کننده	به	مرکز	مشاوره	ی	بیماری	های	

از	 استفاده	 با	 سپس	 شد.	 انجام	 نیمه	ساختاریافته	 مصاحبه	 خرم	آباد	 شهر	 رفتاری	

گزینشی(	داده	ها	 کدگذاری	 کدگذاری	محوری	و	 باز،	 کدگذاری	سه	مرحله	ای	)کدگذاری	

تفسیر	شدند.	تحلیل	داده	ها	نشان	داد	مقوله	ی	اصلی	و	پدیده	ی	مرکزی	این	تحقیق،	

که	طیفی	با	سه	نقطه	ی	مشخص	زیست	بحرانی،	زیست	در	 زیست	پسااچ	آ	ی	وی	است	

گذار	و	زیست	ترمیم	یافته	دارد.	نوع	مواجهه	ی	با	بیماری،	شدت	بیماری،	اعتیاد،	 حال	

مواجهه	ی	اطرافیان،	وضعیت	روحی	و	احساسی،	دغدغه	های	ذهنی،	تجربه	ی	طرد	یا	

1.	دانشجوی	دکتری	جامعه	شناسی	فرهنگی	پژوهشکدۀ		مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی
 Razieh.shahverdi@gmail.com

 babaiefardm@gmail.comکاشان گروه	علوم	اجتماعی	دانشگاه	 2.	استادیار	جامعه	شناسی	
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شبه	طرد،	قربانی	شدن	و	رفتار	پرخطر	شرایط	علی	این	مدل	پارادیمی	هستند.	از	میان	

که	تنوع	زیستی	بیمار	را	نشان	می	دهند،	می	توان	 شرایط	زمینه	ای	و	شرایط	مداخله	گر	

کادر	 عملکرد	 همدلی،		 دینی،	 باورهای	 زندگی،	 با	 مواجهه	 نوع	 جسمی،	 وضعیت	 به	

کرد.	 خدمات	دهنده،	جامعه	و	دولت،	وضعیت	اقتصادی،		حمایت	اجتماعی	و...	اشاره	

کار	می	برند	 که	مبتالیان	برای	عبور	از	وضعیت	خود	و	تبدیل	زیستشان	به	 راهبردهایی	

به	وضعیت	 رسیدن	 برای	 تالش	 معنا،	 و	خلق	 کتشاف	مداوم	خود	 ا مواردی	چون	 نیز	

ک،	پنهان	کاری	و...	 گاهی	و	انتشار	آن،	زندگی	در	ال کسب	آ عادی،	زندگی	در	زمان	حال،	

هستند.	زیست	مبتالیان	پیامدهایی	نیز	چون	انزوا،	احساسات	منفی،	ناامیدی،	طرد	یا	

شبه	طرد،	اختالل	شدید	در	زندگی	و...	دارد.	

کلیدی:	بیماری،	اچ	آی	وی/ایدز،	برساخت	اجتماعی،	نظریه	ی	مبنایی،	زیست	 گان  واژ

پسااچ	آی	وی،	طرد	اجتماعی،	داغ	ننگ



مقایسه ی سطوح دلبستگی بین نوزادان همراه با مادر زندانی
در زندان و نوزادان در شیرخوارگاه در سال دوم زندگی با توجه

به اثر بافت بر روابط مراقب اولیه و نوزاد
پروین محمدی1

این	پژوهش	به	منظور	بررسی	مقایسه	ی	سطوح	دلبستگی	بین	نوزادان	همراه	با	مادر	زندانی	

در	زندان	و	نوزادان	در	شیرخوارگاه	در	سال	دوم	زندگی	با	توجه	به	اثر	بافت	بر	مراقب	اولیه	

گرفته	است.	در	این	پژوهش	از	روش	»موقعیت	ناآشنای«	اینزورث	استفاده	 و	نوزاد	صورت	

شده	است.	در	این	پژوهش	جامعه	ی	مورد	پژوهش،	نوزادان	همراه	با	مادر	زندانی	در	زندان	

زنان	و	نوازادان	با	جانشین	مادر	)مراقب	اولیه(	در	شیرخوارگاه	بود.	از	طریق	روش	نمونه	گیری	

گروه	انتخاب	شد.	برای	 در	دسترس،	تعداد	نمونه	در	این	پژوهش	16	نوزاد	1تا2	سال	در	هر	

که	در	 تجزیه	و	تحلیل	دادهها	از	دو	بخش	آمار	توصیفی	و	استنباطی	استفاده	شده	است	

بخش	آمار	توصیفی	میانگین	و	انحراف	استاندارد	نمره	های	آزمودنی	ها	در	همه	متغیرها	

گروه	ها	بیان	شد.	در	بخش	آمار	استنباطی	از	آزمون	خی	دو	استفاده	 محاسبه	و	به	تفکیک	

شده	است.	نتایج	این	پژوهش	نشان	داد	که	بین	سطوح	دلبستگی	دو	گروه	تفاوت	معناداری	

گروه،	نوزادان	بهزیستی	با	وجود	عدم	 وجود	دارد	و	با	وجود	ناایمنِی	سطوِح	دلبستگی	هر	دو	

حضور	مادر،	نسبت	به	نوزادان	همراه	با	مادر	زندانی	سطح	ایمنتری	را	تجربه	می	کنند.

کلیدی: دلبستگی،	مادران	زندانی،	پرورشگاه،	موقعیت	ناآشنا گان  واژ

کودکان	استثنایی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	 کارشناسی	ارشد	روان	شناسی	و	آموزش	 	.1
Parvinmohammadi21@gmail.com



زیست - دارویی شدن بدن
مالحظاتی درباره مفاهیم زیست سیاست جدید

آیدا نوابی1

در	سال	1994	الکساندرا	ینی،	یکی	از	نویسندگان	مشهور	دنیای	سبک	زندگی	و	مد	آمریکا	

در	یکی	از	مجالت	معروف	مقاله	ای	را	با	این	عنوان	نوشت	:	»آیا	وقتی	در	آینه	و	برهنه	

که	در	خود	تغییری	 به	خود	نگاه	می	کنید	از	خود	متنفر	می	شوید؟	آیا	زمان	آن	نرسیده	

کنید؟«	وی	در	مقاالت	خود	مرتبا	از	نارضایتی	افراد	نسبت	به	بدن	خود	می	نوشت	 ایجاد	

که	85	درصد	زنان	در	آمریکا	از	بدن	های	خود	ناخرسند	هستند.	 و	معتقد	بود	

بدن	 انسان	شناسی	 و	 جامعه	شناسی	 گستره	ی	 در	 آشنایی	 ادبیات	 احتماال	 این	

است	و	نمود	آن	از	طریق	پاره	ای	موضوعات	مثل	جراحی	های	زیبایی	در	زنان	و	مطالعاتی	

مداخالت	 گستره	ی	 به	 توجه	 با	 اخیر	 دهه	های	 از	 اما	 است،	 انجام	شده	 این	دست	 از	

پزشکی،	امکان	های	دیگر	و	حتی	دسترس	پذیرتر	نیز	مثل	مصرف	قرص	ها	و	داروها	برای	

کمتری	 که	شاید	توجه	 تغییر	حالت	های	فیزیکی	و	بعضا	روانی	بدن	به	وجود	آمده	است	

در	این	زمینه	به	آن	شده	است.	

بدنی	 و	 رژیم	های	غذایی	 دنیا	 اجتماعی	در	 رسانه	های	 و	 از	مجالت	 بسیاری	 امروز	

افراد	 توسط	 مکمل	ها	 و	 داروها	 از	 برخی	 مصرف	 و	 فروش	 تبلیغات	 مجرای	 از	 مختلفی	

مشهور	و	به	واسطه	سیاست	های	مختلف	شرکت	های	دارویی	مانند	بازاریابی	فروش	به	

Aidanavabi133@gmail.com	تهران	دانشگاه	اقتصادی	شناسی	جامعه	دکتری	دانشجوی	1.
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انواع	و	اقسام	قرص	های	الغری،	مکمل		های	 با	فروش	 القا	می	کنند،	این	تصاویر	 افراد	

داروهای	 تزریقی،	 داروهای	 مثل	 جوان	سازی	 داروهای	 انواع	 عضله	ساز،	 چربی	سوز،	

کارکرد	جنسی،	و	انواع	و	اقسام	ترکیب	های	دارویی	جدید	همراه	است.	 افزایش	

گانداهای	تبلیغاتی	نوعی	تصویر	و	ایماژ	 منطق	این	طرز	عمل،	از	طرفی	از	طریق	پروپا

جدید	از	بدن	ایده	آل	و	شکلی	از	بدن	استاندارد	را	با	تمام	جذابیت	های	سکسوالیته	آن	

گفتگو	و	 گانه	ای	در	خود	یعنی	 که	در	مقام	عمل	به	دو	 کرده	و	افراد	را	وادار	ساخته	 ایجاد	

جنجال	دائم	با	نظام	بدنی	خویش	و	همزمان	سعی	در	تغییر	و	یا	بازسازی	آن	از	جنبه	های	

کارکردهای	جنسی،	 کاهش	چربی	بدن،	افزایش	 مختلف	مانند	چاقی،	الغری،	افزایش	یا	

کس	چهره،	لیزر	درمانی	پوست	صورت	و	بدن	و	بسیاری	دیگر	مشغول	باشند.	 بوتا

کرد؛	 و	از	طرف	دیگر،	آنچه	از	آن	می	توان	به	دست	کاری	بدن	یا	مداخله	بدن	تعبیر	

نوآوری	های	 و	 قرص	ها	 برخی	 مجرای	مصرف	 از	 ایده	آل	 بدن	 اجتماعی	 یعنی	»ساخت	

جدید«،	در	حقیقت	ماحصل	دگردیسی	پزشکی	در	پیوند	با	بدن	انسان	است	و	حاصل	

در	 را	 بدن	 که	 تغییراتی	 و	 گفتمان	ها	 با	 پیوند	 در	 که	 است	 مختلفی	 کردارهای	 تغییر	

رویارویی	با	الزامات	بازار	قرار	داده،	ایجاد	شده	است.	

که	پزشکی	و	رویه	های	قدرت	پیشاپیش	 کم	در	بدو	امر	مسلم	به	نظر	می	رسد	 دست	

در	نظم	بخشیدن	به	رژیم	های	بدنی	نقش	داشته	اند،	اما	تغییر	ماهیت	اهرم	هایی	در	

که	از	طریق	آن	بازار	را	در	ارتباط	با	بدن	قرارداده	-	یعنی	انواع	 نظام	پزشکی	و	سالمت،	

و	 دارویی	 تولیدات	 تجاری،	 بزرگ	 و	شرکت	های	 نهادها،	سیاست	گذاری	ها	 سازمان	ها،	

که	 نوآوری	های	جدید	زیست	-	پزشکی،	بدن	را	در	برابر	نوعی	پارادوکس	موهوم	قرار	داده	

گرایش	داوطلبانه	ای	برای	مصرف	دارو	در	خود	می	بیند	و	هم	وجود	سازوکارهایی	به	 هم	

گرایش	را	تشدید	می	سازد.	به	عبارت	دیگر	اینک	افراد	از	طریق	 مثابه	عوامل	بیرونی	این	

کارهای	 مصرف	دارو،	خود	در	حال	دست	کاری	در	بدن	خود	هستند	و	هم	زمان	نیز	سازو	

ایجاد	سرمایه	برای	سازمان	ها	و	نظام	های	مختلف	پزشکی	را	تسهیل	می	بخشند.	

منطق	این	رویه	ها	پای	پرسش	از	بدن	و	نسبت	آن	با	قدرت	و	سیاست	را	به	میان	

)بوردیو،	 دیگر	 جامعه	شناسان	 و	 دوبووار(،	 )باتلر،	 فمنیست	ها	 از	 بسیاری	 که	 می	آورد	

گاتاری،	دلوز	و..	(	به	آن	پرداخته	اند.	
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اما	ایده	های	فوکو	درباره	»	قدرت	و	پزشکی	به	میانجی	بدن	«	یکی	از	جنجالی	ترین	

پرکتیس	هایی	 او،	 نظر	 مورد	 قاعده	ی	 است.	 موضوع	 این	 پیرامون	 معاصر	 موضوعات	

برساخت	 نهایتا	 و	 سیاسی	 قدرت	 گستره	ی	 و	 بدن	 و	 سوژه	 ساخت	 موجب	 که	 است	

که	با	مداخله	در	بدن	خود،	دیگر	نه	تنها	سوژه	شناسا	 ابژه	ی	جدیدی	از	افراد	خواهد	شد	

که	تحت	تاثیر	قدرت،	آزادی	و	هستی	 نیستند،	بلکه	موضوع	شناختی	تلقی	می	شوند	

خود	قرار	دارد	و	به	معنایی	در	»خود	محدودسازی	به	واسطه	عقالنیت	«	و	ابزار	فکری	

گیرند.	بدین	معنا،	بدن	 دانش	جدید	اقتصادی؛	یعنی	پیوند	با	اقتصاد	سیاسی	قرار	می	

به	عنوان	یک	ابژه	ی	فیزیکی،	تحت	تاثیر	اموری	چون	فناوری،	نوآوری	و	قدرت	در	ساحت	

کارکرد	و	هویت	جدیدی	می	یابد.	 پزشکی	و	زیست	پزشکی	

زیست	 و	 پزشکی	 دانش	 خاص	 طور	 به	 دانش-	 که	 بود	 کرده	 اعالم	 تر	 پیش	 فوکو	

خاص	 تکنیک	های	 با	 که	 است	 حقیقت	 بازی	های	 از	 متفاوتی	 شیوه	های	 	- پزشکی	

به	 این	تکنیک	ها	 از	میان	 و	 کیستند	 تا	بفهمند	 کار	می	گیرند	 به	 انسان	ها	 و	 مرتبط	اند	

دو	تکنیک	مهم	یعنی	تکنیک	های	قدرت	و	تکنیک	های	خود	اشاره	می	کند؛	یعنی	آنچه	

را	 تکنیک	ها	 از	 دسته	 دو	 این	 تالقی	 و	 »خود«	 به	 آنچه	 و	 می	شود	 مربوط	 به»استیال«	

»حکومت	مندی«	می	نامد.	

کردن	است	و	این	خود	محدود	 کمتر	حکومت	 منطق	این	شیوه،	منطق	چگونگی	

سازی	از	طریق	قانون	به	واسطه	اقتصاد	سیاسی	شکل	می	گیرد؛	یعنی	جایی	که	ایده	های	

موسسات،	 و	 سازمان	ها	 از	 شبکه	ای	 با	 بدن	 از	 مراقبتی	 خود	 و	 تنظیمی	 خود	 زیستی	

کنشگران	و	مصنوعات	و	همچنین	ساختارهای	قانونی	)رویه	های	سیاسی	مقررات	زدایی	

و	تایید	و	پذیرش	نوآوری	های	زیست	-	پزشکی	(	درگیر	می	شود.	

کردارها	به	رژیمی	از	حقیقت،	 که	چطور	اتصال	مجموعه	ای	از	 فوکو	نشان	می	دهد	

دستگاهی	از	دانش	-	قدرت	می	سازد	و	برای	نشان	دادن	نوع	جدید	عقالنیت	مورد	نظرش	

که	در	نتیجه	قواعد	خاص	آن،	یعنی	شرایط	 -	سیاست	را	تبیین	می	کند	 منطق	زیست	

گسترش	بازار	به	همه	ی	حوزه	ها	و	فعالیت	ها،	انسان	ها	یعنی	سوژه	های	جدیدبه	 امکان	

مدیرانی	 مثابه	 به	 انسان	هایی	 شوند.	 می	 ساخته	 اقتصادی«	 »انسان	هایی	 عنوان	

که	با	هدف	ایجاد	ارزش	افزوده	یعنی	»سرمایه	گذاری	 مستقل	در	خدمت	عقالنیت	بازار	
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بر	روی	خود«	تصمیم	می	گیرد.	این	شیوه	حکومت	با	تولید	ارزش	افزوده	ای	مازاد	همراه	

کنترل	و	 که	مواد	خام	آن	تولید	هیجان،	لذت	و	احساس	رضایت	از	خود	و	قدرت	 است	

کاالیی	شده	"	به	 تخریب	همه	چیز	و	نتیجه	آن	شکلی	از	"انباشت	سرمایه"	و	"خودهایی	

واسطه	دستگاه	پزشکی	و	دارویی،	یعنی	همان	شکل	جدید	الگوهای	بازاری	بدن	است	

که	به	تعبیر	وندی	 گفتمان	سالمت	عمومی	و	پزشکی	را	تغییر	می	دهد	و	هم	افراد	را که	هم	

براون	"آلترناتیو	های	دنیای	واقعی"	شدند،	به	واسطه	مداخالت	جدید	دارویی،	مستعد	

بازآفرینی	خود	می	سازد.	

در	این	نوشتار	با	مروری	بر	شکل	گیری	گزاره	های	مفهومی	و	نظری	پیرامون	موضوع،	

گانه	ی	قدرت	-	پزشکی	-	سرمایه	به	میانجی	بدن،	 در	تالش	برای	نشان	دادن	نوعی-	سه	

و	 اندام	 تناسب	 انواع	قرص	های	 نقش	 واسطه	 به	 بدن	 -	سیاست	 زیست	 شکل	جدید	

الغری	و	داروهای	مختلف	افزایش	عملکرد	با	هدف	دستکاری	های	جدید	بدن	در	پیوند	

با	مالحظات	جدید	اقتصادی	و	سیاسی	بررسی	می	شود.	

توسط	 بدن	 مداخله	 چگونگی	 یعنی	 بنیادی	 پرسش	 دو	 به	 پاسخ	 برای	 بنابراین	

چگونگی	 همچنین	 و	 پزشکی	 دستگاه	 و	 قدرت	 پیوند	 حقیقت	 در	 و	 پزشکی	 دستگاه	

و	 پزشکی	 توسط	 شده	 رام	 بدن	 این	 ماهیت	 بر	 تجاری	 و	 اقتصادی	 کردارهای	 داللت	

مداخالت	آن	خواهیم	پرداخت	و	برای	بررسی	آن	ها	به	همزیستی	هستی	شناسانه	بین	

گفتمان	های	انتقادی	حول	محور	 رویکردهای	دیالکتیکی	مختلف	به	اقتصاد	سیاسی	و	

کرد.	در	نهایت	با	صورت	بندی	مجدد	این	 بدن	و	پرکتیس	های	پزشکی	توجه	خواهیم	

که	چگونه	زیست	سیاست	جدید	منجربه	دارویی	سازی	بدن	 مفاهیم	نشان	خواهم	داد	

ترتیب	دارویی	شدن	 این	 به	 و	 زندگی	می	شود	 با	سبک	 از	داروهای	مرتبط	 با	استفاده	

به	 انسانی	 با	تبدیل	شرایط،	ظرفیت	ها	و	قابلیت	های	 از	سطح	پزشکی	 فراسو	و	خارج	

فرصت	هایی	برای	مداخالت	دارویی	فراتر	از	قلمرو	پزشکی	می	رود	و	در	استفاده	های	

گنجد. غیر	پزشکی	از	داروها	با	اهداف	ارتقا	دهنده	بدن	می	

به	دلیل	اینکه	ادبیات	مفهومی	زیست	-	سیاست	همچنان	در	جهان	از	دیدگاه	ها	و	

مناقشات	مختلف	در	حال	اقامه	دعوی	است	؛	این	نوشتار	قصد	ایجاد	دیالوگی	محتمل	

گرچه	برآمده	از	مواجهه	ی	فوکویی	 و	ثابت	از	ادبیات	مفهومی	زیست	-	سیاست	ندارد،	ا
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گانه	قدرت-	پزشکی-	سرمایه	به	میانجی	بدن	و	ماحصل	آن	مروری	بر	شکل	گیری	 با	سه	

گفتمان	های	مختلف	حول	محور	زیست	-	سیاست	بدن	است.	به	همین	منظور	گوشه	ای	

کاربرد	عملکردهای	 که	برای	تدقیق	آن	الجرم	نیاز	به	 از	این	تبیین	مفهومی	را	برگزیده	ایم	

ملموس	بیشتری	است،	اما	در	حقیقت	دیباچه	ای	است	که	مقدمات	پروژه	ای	گسترده	تر	

را	برای	نویسنده	مهیا	ساخته	است.	



سیاست گذاری اجتماعی





فقدان گفتمان سیاست گذاری اجتماعی در دانشگاه
شیوا آقایی1، علی رضا چمن زار2

و	 مشکالت	 با	 مواجهه	 برای	 دولت	ها	 که	 است	 کنشی		 آن	 هر	 اجتماعی	 سیاست	های	

چالش	های	اجتماعی	انجام	می	دهند	و	به	طور	چشمگیری	بر	زندگی	و	انتخاب	افراد	در	

کشور	 که	در	حوزۀ	بهداشتی	در	یک	 طول	زمان	تأثیر	می	گذارند.	به	طور	مثال	برنامه	هایی	

یا	 و	 بهداشتی	 مراقبت	 به	 افزایش	دسترسی	 به	 اجرا	می	شود،	می	تواند	منجر	 و	 طراحی	

کاهش	دسترسی	بشود.	پس	سیاست	گذاری	اجتماعی	می	تواند	به	بهبود	بهزیستی	مردم	

گذاری	اجتماعی	می	تواند	کیفیت	شرایط	زندگی	مردم	 یک	جامعه	منجر	بشود	و	سیاست	نا

را	در	جامعه	تحت	تأثیر	قرار	بدهد.	سیاست	های	اجتماعی	همچنین	می	توانند	پاسخ	گوی	

نیازهای	جدید	یا	تغییر	شرایط	اجتماعی	جامعه	باشد.	نیاز	به	خدمات	اجتماعی	متفاوتی	

هنگامی	که	با	سالمندی	جمعیت	روبه	رو	هستیم،	مثالی	از	این	مسئله	است.

گرفت؛ می	توان	سه	معنا	را	برای	سیاست	گذاری	اجتماعی	در	نظر	

معنای	اول:	سیاست	گذاری	اجتماعی	به	مثابۀ	خروجی/محصول3	یعنی	سیاست	یا	

مجموعه	ای	از	سیاست	ها،	تمهیدات	برای	رسیدن	به	سیاست

معنای	دوم:	سیاست	گذاری	اجتماعی	به	مثابۀ	رشتۀ	دانشگاهی

معنای	سوم:	سیاست	گذاری	اجتماعی	به	مثابۀ	کنش	هایی	برای	بهبود	رفاه	اجتماعی

کارشناسی	ارشد	برنامه	ریزی	رفاه	اجتماعی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 1.	دانشجوی	
Sh.aghaee1227@gmail.com

A.chamanzar@atu.ac.ir ،طباطبایی	عالمه	دانشگاه	اجتماعی	رفاه	و	تعاون	کارشناسی 2.	دانشجوی	
3. output
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در	ابتدا	به	شرح	و	بسط	معنای	دوم	می	پردازیم.	در	این	مفهوم	رشته	سیاست	گذاری	

اجتماعی	 بر	سیاست	 که	 بشود	 عامل	هایی	 فهم	 به	 منجر	 که	 است	 آموزشی	 به	معنای	

مردم	چه	 زندگی	 بر	 این	سیاست	 که	خود	 مسئله	 این	 فهم	 و	 تأثیرگذار	هستند	 خاص	

اثری	خواهد	داشت.	مطالعۀ	این	رشتۀ	دانشگاهی	در	نهایت	این	را	به	ما	نشان	می	دهد	

که	چگونه	سازمان	دهی	جامعه	می	تواند	بر	بهزیستی	افرادش	اثرگذار	باشد.	توسعۀ	این	

که	ما	می	توانیم	جامعه	را	در	یک	رویه	هدفمند	 رشتۀ	دانشگاهی	ناشی	از	این	باور	است	

و	برنامه	ریزی	شده	تغییر	بدهیم	و	با	استفاده	از	دانش	و	پژوهش	ها	رفاه	مردم	را	بهبود	

که	این	امر	به	تدریج	با	افزایش	مسئولیت	دولت	برای	پیگیری	رفاه	مردم	همراه	 ببخشیم	

غ	التحصیل	این	رشته	توان	سیاست	گذاری	با	رویکردی	جامع	 شده	است.	در	نهایت،	فار

که	به	فهم	مسائل	اجتماعی	تبحر	دارد. را	خواهد	داشت	

ازنظر	تاریخی،	سیاست	اجتماعی	به	عنوان	یک	رشته	دانشگاهی	ابتدا	در	انگلستان	

گرفت.	با	این		حال	 که	متعهد	به	اصالحات	اجتماعی	بود	شکل	 و	مبتنی	بر	سنت	فابیان	

که	مسئول	بسط	و	توسعۀ	سیاست	اجتماعی	به	عنوان	یک		رشته	 تیتموس	فردی	است	

تمهیدات	 چگونه	 که	 مسئله	 این	 تجزیه	وتحلیل	 برای	 چارچوبی	 او	 است.	 بریتانیا	 در	

کرد.	در	طول	زمان	شاهد	 نهادی	متفاوتی	بر	بهزیستی	افراد	جامعه	اثر	می	گذارد،	ایجاد	

اما	 هستیم؛	 دنیا	 مناطق	 دیگر	 دانشگاه	های	 در	 اجتماعی	 سیاست	 شکل	گیری	سنت	

هنوز	در	دانشگاه	های	ایران	چنین	سنتی	شکل	نگرفته	است	و	متعاقب	آن	تأثیرات	منفی	

خود	را	نیز	بر	عرصه	های	خرد	و	کالن	سیاست	گذاری	کشور	بر	جای	گذاشته	است	و	در	این	

توشته	به	بررسی	این	مسئله	پرداخته	خواهد	شد.



بی خانمانی و سیاست اجتماعی در وضعیت فاجعه
بررسی تطبیقی سیاست گذاری بی خانمانی در ایران در وضعیت فاجعه

)مهاجرت و حاشیه نشینی، جنگ، زلزله و سیل(
محمد خانی1

هر	شکلی	از	سیاست	اجتماعی	در	تمامی	طول	تاریخ	شکل	گیری	آن،	برآمده	از	منازعات	

یا	 و	 اندک	 کم	چنان	 حا جریان	 رسانه	های	 در	 بی	خانمانی	 است.	 اجتماعی	 و	 طبقاتی	

که	اغلب	در	بین	سایر	مسائل	و	آسیب	های	 مبتنی	بر	تقصیر	فردی	بازنمایی	شده	است	

چیزی	 بدیهی	بودگی	 زدودن	 و	 افشا	 است.	 داشته	 ناچیزی	 بسیار	 بازنمایی	 اجتماعی	

کنش	تحقیقاتی	در	راستای	 که	این	چنین	در	بستر	شهرهای	ما	رواج	دارد،	نه	تنها	یک	

افشای	ماهیت،	وضعیتی	 کنشی	سیاسی	در	جهت	 که	 این	پدیده،	 ابعاد	 روشن	شدن	

کت	موجود	را	به	ارمغان	آورده	است. که	فال است	

کرد	با	بررسی	تطبیقی	سیاست	گذاری	اجتماعی	 نگارنده	در	این	مقاله	تالش	خواهد	

در	باب	بی	خانمانی،	در	بین	سه	دسته	کشورهای	رفاهی،	سرمایه	داری	و	سوسیالیستی،	

وضعیت	بی	خانمانی	در	ایران	به	ویژه	در	وضعیت	های	بحرانی	و	فاجعه	آمیِز	مهاجرت	ها	

را	 سیل	 و	 زلزله	 جنگ،	 فزاینده،	 تهی	دست	سازی	 از	 ناشی	 حاشیه	نشینی	های	 و	

کند. آشکارسازی	

بررسی	 نیز	 و	 انتقادی	 رئالیسم	 بر	روش	 این	مقاله،	مبتنی	 رویکرد	روشی	اصلی	در	

M.khani57@gmail.com طباطبایی	عالمه	دانشگاه	اجتماعی	گذاری(	سیاست	)و	رفاه	دکتری	دانشجوی	1.
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که	هر	نوع	 کلیت	تام	اقتصادی	اجتماعی	آن	است؛	زیرا	نگارنده	بر	این	باور	است	 پدیدۀ	در	

 (partial analyze/policy making)	نگرانه	جزئی	تحلیل	و	گذاری	سیاست	بر	مبتنی	نگاه

که	نقطۀ	عزیمت	جدایی	نگاه	سیاست	گذاری	 به	همان	محکومیت	قربانی	می	انجامد	

اجتماعی	از	سیاست	های	سودمحور	سرمایه	ساالر	است.

بی	خانمانی	 سیاست	گذاری	 نقد	 و	 ارزیابی	 به	 بخش	 چند	 در	 مقاله،	 این	 در	 ما	

خواهیم	پرداخت.	در	مقدمه،	ضمن	شرح	مسئله	بودگی	امر	بی	خانمانی،	نقطۀ	عزیمت	

سیاست	گذاری	اجتماعی	در	باب	مسکن	و	جدایی	آن	از	نگاه	مبتنی	بر	محکومیت	فردی	

را	آشکار	خواهیم	ساخت.

در	بخش	روش،	نگاه	روشی	نگارنده	در	این	تحقیق	را	شرح	خواهیم	داد.	هر	چند	بنا	

به	ضرورت	های	تحقیق،	هر	بخش	تکنیک	ها	و	ابزارهای	تحقیقی	خاص	خود	را	خواهد	

کلیت	تحقیق	بر	ستون	فقرات	همان	رویکرد	روشی	یعنی	رئالیسم	انتقادی	 داشت؛	اما	

استوار	است.

در	بخش	دوم،	به	بررسی	تطبیقی	اجمالی	سیاست	گذاری	اجتماعی	در	باب	مسکن،	

پرداخت.	 خواهیم	 رفاهی	 و	 سرمایه	داری	 سوسیالیستی،	 کشورهای	 دسته	 سه	 در	

باب	 در	 وزارتی	 و	 برنامه	ریزی	های	شهری	 جزئیات	 نشان	دادن	 اینجا	هدف	 در	 مسلمًا	

اجتماعی،	 سوگیری	های	 نشان	دادن	 بلکه	 نیست،	 کی	 اشترا یا	 اجتماعی	 مسکن	های	

متن	 از	 برآمده	 که	 سوگیری	هایی	 است.	 سیاست	ها	 این	 شورایی	 کی	 اشترا و	 مالکیتی	

منازعات	اجتماعی	است.

باب	 در	 ایران	 اجتماعی	 سیاست	 موجود	 وضعیت	 بررسی	 به	 سوم،	 بخش	 در	

با	 مواجهه	 در	 کل	 یک	 منزلۀ	 به	 اجتماعی	 سیاست	 بر	 و	 پرداخت	 خواهیم	 مسکن	

پرداخت.	 خواهیم	 فوق	الذکر	 فاجعۀ	 وضعیت	های	 در	 مسکن	 امر	 در	 سیاست	گذاری	

و	 عینی	 بسترهای	 بر	 کرد	 تالش	خواهیم	 از	وضعیت،	 توصیفی	 اینجا،	ضمن	شرح	 در	

این	 نهایی	 بخش	 تحلیل	 برای	 الزم	 داده	های	 تغذیه	کنندۀ	 که	 برداریم	 گام	 فکچوال	

کرد	وضعیت	تعاونی	های	مسکن	 تحقیق	خواهد	بود؛	اما	در	عین	حال،	تالش	خواهیم	

ادارۀ	 نظر	 از	 هم	 و	 مالکیتی	 نظام	 نظر	 از	 هم	 را	 مهر(	 )مسکن	 اجتماعی	 مسکنهای	 و	

شورایی	مورد	بررسی	قرار	دهیم.
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در	بخش	چهارم	و	پایانی،	اقتصاد	سیاسی،	برندگان	و	بازندگان،	تحلیل	ذی	نفعان	

زیرا	 داد؛	 خواهیم	 نشان	 را	 فعلی	 وضعیت	 از	 اجتماعی	 سیاست	 برون	رفت	 راه	های	 و	

که	 می	نگرد	 فراخ	تری	 بستر	سیاست	های	 در	 را	 این	سیاست	گذاری	ها	 تمامی	 نگارنده،	

برآمده	از	منازعات	اجتماعی	پِس	پشت	آن	است.



بررسی تحوالت سیاست گذاری در حوزۀ بی خانمانی در ایران
مرتضی دّیاری1

چکیده:
سیاست	گذاری	 منظر	 از	 اجتماعی	 مسائل	 از	 یکی	 به	عنوان	 بی	خانمانی	 پدیدۀ	 امروزه	

اجتماعی	قابل	بررسی	است.	در	دهۀ	اخیر	و	با	توجه	به	افزایش	شمار	افراد	بی	خانمان،	

ُبعد	سیاست	گذاری	اجتماعی	در	این	حوزه	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	است.	به	صورت	

کلی	افراد	بی	خانمان	به	منظور	اسکان	یابی	در	چند	دستۀ	کلی	قرار	گرفته	اند.گروه	نخست	

کن	عمومی	مانند	پارک	ها،	خیابان	ها	و...	شب	را	به	صبح	می	رسانند.	 با	حضور	در	اما

اسکان	 ناچیز	در	خانه	پاتوق	ها	 پرداخت	هزینه	ای	 با	 که	 افرادی	است	 گروه	دوم	شامل	

موادمخدر	 مصرف	 عالوه	بر	 کارتن	خوابی	 پاتوق	های	 در	 حضور	 با	 سوم	 گروه	 یافته	اند.	

به	صورت	گروهی،	در	همان	محل	اسکان	یافته	اند.	گروه	چهارم	نیز	با	حضور	در	مددسراها	

سیاست	گذاری	 تحوالت	 بررسی	 یافته	اند.	 اسکان	 بی	خانمان	 افراد	 نگهداری	 کز	 مرا و	

اجتماعی	حوزۀ	بی	خانمانی،	به	دلیل	پیچیدگی	مسئلۀ	اسکان	بی	خانمان	ها	ضروری	

به	نظر	می	رسد.

اساسی	 وجوه	 از	 یکی	 مددسراها	 در	 حضور	 به	 مختلف	 کن	 اما ترجیح	 چگونگی	

پدیدۀ	بی	خانمانی	در	ایران	بوده	است.	در	این	پژوهش	سعی	شده	است	تا	با	بررسی	

جوانب	مختلف	اسکان	یابی	افراد	بی	خانمان،	به	این	سؤال	مبنی	بر	اینکه	افراد	به	چه	

mortezadayyaree@yahoo.com	تهران	دانشگاه	اجتماعی	رفاه	ریزی	برنامه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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پژوهش	 مورد	 داده	اند،	 ترجیح	 مددسراها	 در	 حضور	 به	 را	 پاتوق	ها	 در	 حضور	 دالیلی	

پی	 در	 متعدد	 هزینه	های	 تخصیص	 با	 دولتی	 سازمان	های	 امروزه	 واقع	 در	 گیرد.	 قرار	

پیاده	سازی	 با	 نیز	 انتظامی	 نهادهای	 همچنین	 بوده	اند.	 بی	خانمان	 افراد	 جذب	

سیاست	گذاری	 نوعی	 از	 متجاهر،	 معتادان	 جمع	آوری	 بر	 مبتنی	 مختلف	 طرح	های	

کمپ	های	اجباری	با	هدف	 محدودکننده	سود	جسته	اند.	حضور	افراد	بی	خانمان	در	

گروه	های	بی	خانمان	یکی	از	اساسی	ترین	طرح	های	سیاست	گذاری	در	دهه	های	 کنترل	

اجتماعی	 رانده	شدگِی	 بی	خانمان	ها	دچار	 از	 بسیاری	 دیگر	 از	سوی	 است.	 بوده	 اخیر	

بهزیستی	 برگزیده	اند.	سازمان	 استراتژی	 به	عنوان	یک	 را	 شده	و	حضور	در	خانه	پاتوق	

کز	 مرا راه	اندازی	 با	 نیز	 ایران	 در	 بی	خانمانی	 حوزۀ	 تصمیم	گیرندگان	 از	 یکی	 به	عنوان	

این	 را	داشته	است.	 افراد	معتاد	بی	خانمان	 از	 کسازی	خیابان	ها	 پا مختلفی	سعی	در	

کز	خود	جای	داده	است.	یکی	از	طرح		های	 گروه	های	متعددی	از	زنان	را	در	مرا سازمان	

پیاده	شده	در	ایران،	جمع	آوری	معتادان	و	نگهداری	آنان	همراه	با	توزیع	متادون	بوده	

است.	سازمان	های	مختلف	دولتی	با	اتخاذ	سیاست	هایی،	سعی	در	ترک	مواد	مخدر	

میان	افراد	بی	خانمان	داشته	اند.

انجام	این	پژوهش،	بررسی	جوانب	مختلف	سیاست	گذاری	اجتماعی	در	 از	 هدف	

کیفی	با	افراد	بی	خانمان	در	 حوزۀ	بی	خانمانی	است.	در	این	پژوهش	با	استفاده	از	روش	

کز	 هر	چهار	دسته	مصاحبه	های	عمیق	صورت	پذیرفته	است.	همچنین	با	مسئوالن	مرا

پذیرفته	است.	در	 این	حوزه،	مصاحبۀ	عمیق	صورت	 کلیدی	در	 نگهداری	و	مطلعان	

گرفته	و	به	سؤاالت	متعددی	 نهایت	با	68	نفر	از	افراد	بی	خانمان	مصاحبۀ	عمیق	صورت	

گفته	شده	است.	در	نهایت،	داده	ها	با	 دربارۀ	موضوع	اسکان	در	زمان	بی	خانمانی	پاسخ	

گرفته	است.	برای	تحلیل	داده	ها	نیز	از	 استفاده	از	روش	نظریۀ	زمینه	ای	مورد	تحلیل	قرار	

کیودا	استفاده	شده	است. نرم	افزار	مکس	



فقر زنان شهری و سیاست گذاری اجتماعی
بررسی اقدامات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران

فاطمه نظیری1

گسترش	شهرها	و	رشد	شتاب	زدۀ	شهرنشینی،	آثار	و	پیامدهای	مختلفی	به	همراه	دارد.	

از	 کرد.	فقر	شهری	 نابرابری	های	اجتماعی	و	اقتصادی	اشاره	 از	جمله	می	توان	به	فقر،	

گروه	های	 که	 است	 کالنشهرها	 افزایش	 و	 شهرها	 بی	رویۀ	 گسترش	 تبعات	 مهم	ترین	

مختلف	جامعه	را	دربرمی	گیرد.	با	توجه	به	افزایش	زنانگی	فقر،	زنان	بیش	از	مردان	در	

گروه	های	 که	بیش	از	سایر	 گیرند؛	به	خصوص	زنان	سرپرست	خانوار	 معرض	فقر	قرار	می	

زنان	در	معرض	فقر	و	انواع	آسیب	های	اجتماعی	هستند.	به	همین	جهت،	زنانگی	فقر	در	

مقررات	و	اسناد	باالدستی	منعکس	شده	و	با	سیاست	گذاری	ها	پیوند	خورده	است.	در	

این	راستا،	شهرداری	تهران	بخشی	از	زنان	سرپرست	خانوار	شهر	تهران	را	تحت	پوشش	

فعالیت	 از	 به	یک	دهه	 نزدیک	 گذشت	 با	 درآورده	است.	 توانمندسازی	خود	 اقدامات	

این	ستاد،	بررسی	وضعیت	زنان	و	ارزیابی	اقدامات	ستاد	ضروری	است.	در	این	نوشته،	

کتابخانه	ای	فعالیت	ستاد	موردبررسی	و	 سعی	شده	است	با	رویکرد	انتقادی	و	به	روش	

ارزیابی	قرار	بگیرد.

کلیدی:	فقرشهری،	فقر	زنان	شهری،	توانمندسازی	زنان گان  واژ

Fatemeh.naziri72@gmail.com	تهران	دانشگاه	اجتماعی	ریزی	برنامه	ارشد	کارشناسی 	.1



تنگناهای دانش سیاست اجتماعی در عرصۀ عمل
سعید هراسانی1

برنامه	ریزی	اجتماعی	و	سیاست	های	اجتماعی،	عمومی	و	خارجی	در	عرصۀ	عملی	در	

کرده	اند.	این	 با	تنگناهای	بزرگی	دست	و	پنجه	نرم	 طول	حضور	خود	در	جوامع	بشری	

گر	چه	هیچ	گاه	بی	جواب	نمانده	اند،	اما	همواره	در	دستگاه	ایدئولوژیک	حکومتها	 تنگناها	ا

تنها	توجیه	شده	اند	و	با	توجه	به	فرهنگ	جوامع	و	از	طریق	ارزش	های	مشروعیت	بخش	

علمی	 چارچوب	 در	 هیچ	گاه	 بحث	 این	 ساده	تر،	 زبان	 به	 گرفتند.	 پاسخ	 حکومت	 به	

جواب	قابل	قبولی	دریافت	نکرد.	درواقع	با	توجه	به	خاصیت	عمل	گرایانه	بودن	موضوع	

این	 گرفت.	 نخواهد	 پایان	 نیز	هیچ	گاه	 آن	 بر	سر	 کره	 مذا که	 کرد	 اشاره	 باید	 موردبحث	

کنون	 موضوع	به	عنوان	مقوله	ای	چالشی	از	حداقل	فلسفۀ	سیاسی	افالطون	آغاز	شد	و	تا	

پایان	نیافته	و	پایانی	نیز	بر	آن	متصور	نیست.

که	در	موضوع	دانشی	خاص	 به	عنوان	عرصه	ای	 برنامه	ریزی	و	سیاست	اجتماعی	

گرفته	است،	 کید	قرار	 از	یک	طرف	و	اقدامات	دولت	از	طرف	دیگر	تعریف	شده	و	مورد	تأ

تنگناهای	فراوانی	دارد.	این	مقاله	به	دنبال	پاسخ	به	سه	سؤال	اساسی	دربارۀ	سیاست	

اجتماعی	است.	اولین	تنگنا	از	این	مجموعۀ	سه	گانۀ	اعتباربخشی	به	ساخت	و	عاملیت	

است.	سیاست	اجتماعی	نیازمند	توجه	به	ساخت	گرایی	روش	شناختی	است	یا	عاملیت	

که	پژوهش	گر	حوزۀ	سیاست	اجتماعی	 کلیدی	این	پرسش	آن	است	 محوری؟	موضوع	

saeidharasani@gmail.com	تهران	دانشگاه	اجتماعی	توسعۀ	مطالعات	ارشد	کارشناس 	.1



دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی- اردیبهشت 1398

278
نسبت	به	ساخت	و	عاملیت	چه	رویکردی	باید	داشته	باشد؟	این	تنگنا	به	ما	یادآوری	

که	چقدر	توان	تغییر	در	جامعه	خود	را	 که	باید	وضعیت	خود	را	در	برابر	این	سؤال	 می	کند	

داریم،	مشخص	سازیم.

مورد	 کالن	خرد	 و	 ساخت	عاملیت	 محور	 دو	 مطرح	شده،	 تنگنای	 به	 پاسخ	 برای	

گرفته	و	با	تشریح	نقایص	رویکردهای	سنتی	و	تأثیر	آن	بر	برنامه	ریزی	تالشها	 تحلیل	قرار	

برای	ادغام	این	دو	همانند	نظریاتی	چون	ساختیابی	و	میدانها	مورد	ارزیابی	قرار	می	گیرد.	

در	نهایت	این	بخش	با	نوعی	از	برنامه	ریزی	مبتنی	بر	دیدگاه	هایک	طرح	می	شود.

در	بخش	دوم	به	این	تنگنا	پرداخته	می	شود	که	برنامه	ریزی	اجتماعی	امری	سیاسی	

پیدا	 را	 خویش	 سویۀ	 قدرت	 کش	 کشا در	 و	 بوده	 سیاسی	 حوزۀ	 به	 معطوف	 که	 است	

کادمی	پیشرفت	می	کند.	 که	در	حوزۀ	آ می	کند	و	یا	برنامه	ای	است	بر	منطق	اصول	علمی	

برنامه	ریزی	 مقصود	 و	 علمی	 امر	 سیاسی،	 امر	 موضوع	 سه	 سؤال	 این	 به	 پاسخ	 برای	

اجتماعی	تشریح	خواهد	شد.	پس	از	آن	ارتباط	علم	و	قدرت	با	رویکردی	فوکویی	تحلیل	

و	و	با	اخالقی	کردن	قدرت	و	خارج	کردن	آن	از	نظام	سیاسی	جامعه	ارتباط	برنامه	ریزی	

در	 اجتماعی	 سیاست	 حوزۀ	 پژوهشگران	 نقش	 و	 شده	 مشخص	 قدرت	 با	 اجتماعی	

میدان	قدرت	و	پیشبرد	تحقیقات	پژوهشی	روشن	خواهد	شد.

که	پیشران	برنامه	ریزی	و	 در	نهایت	پاسخ	ما	به	تنگنای	مطرح	شده	آن	خواهد	بود	

سیاست	اجتماعی	بیش	از	آنکه	امری	علمی	باشد،	امری	سیاسی	است.	با	این	حال	با	

خارج	کردن	مفهوم	قدرت	و	امر	سیاسی	از	حکم	رانی	بسته	و	حرکت	به	سمت	حکم	رانی	

باز	به	معنی	نقش	داشتن	آحاد	مردم	در	قدرت،	نگاه	منفی	به	منشاء	سیاسی	برنامه	ریزی	

این	 دارد،	 اشاره	 آن	 به	 یادداشت	 این	 که	 نکته	ای	 می	گیرد.	 قرار	 تردید	 مورد	 اجتماعی	

کرده	و	آن	را	به	 که	امر	سیاسی	برای	تصمیمات	اجتماعی	در	حوزۀ	عمومی	نفوذ	 است	

محیط	حوزه	حکومتی	نمی	برد.	در	واقع	این	مقاله	تصمیم	اجتماعی	را	بیشتر	امر	سیاسی	

میداند؛	اما	آن	را	به	پارلمان،	دولت	)کابینه(	و	رده	های	اجرایی	حکومت	نمی	سپارد.

در	 تخصصگرایی	 موضوع	 به	 برنامه	ریزی	 تنگناهای	 مجموعۀ	 از	 سوم	 تنگنای	

به	 زمینه	 این	 در	 که	مباحث	مطرح	شده	 گفت	 مقابل	تسهیلگری	می	پردازد.	می	توان	

که	تعریف	از	اخالق	در	این	میان	 اخالقیات	برنامه	ریزی	توجه	دارد	و	البته	باید	متذکر	شد	
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محل	چالش	خواهد	شد.	در	این	موضوع	ما	ابتدا	با	مباحث	پارتو	و	نظریات	وی	دربارۀ	

با	زاویۀ	دیدی	متمایز	مباحث	فوکو	 »گونه	شناسی	رفتار«	وارد	بحث	می	شویم	و	سپس	

دربارۀ	»باستان	شناسی	علم«	و	»	شجره	شناسی	قدرت«	را	مطرح	می	سازیم.

سیاست	پژوه	 برای	 تسهیلگر	 و	 حمایت	طلب	 چون	 عناوینی	 پذیرش	 با	 مقاله	

اول	 اقامه	می	کند:	 گزاره	 این	 برای	 اصلی	 دلیل	 دو	 اجتماعی،	 برنامه	ریزی	 کارشناس	 و	

آنکه	در	تسهیل	گری،	تسهیل	گر	مدعای	دانش،	افزون	بر	ذی	نفعان	یک	عمل	اجتماعی	

نمی	کند،	بلکه	حتی	از	آنان	میآموزد؛	حال	آنکه	در	بحث	تصمیم	گیری	برنامه	ریز	به	عنوان	

که	مشروعیت	عمل	خود	را	منطقًا	از	 شخص	عالم	به	امور	دست	به	تصمیم	سازی	میزند	

که	برنامه	ریز	تحت	عنوان	تسهیلگر	وارد	یک	برنامۀ	 دانش	خود	می	گیرد.	دوم	آنکه	زمانی	

که	برای	عده	ای	 اجتماعی	می	شود،	به	عنوان	قیم	عمل	نمی	کند	و	این	خطر	اخالقی	را	

تصمیم	بگیرد،	نمی	پذیرد؛	بلکه	تصمیم	نهایی	را	بر	دوش	ذی	نفعان	قرار	می	دهد.	این	

که	برای	خود	قائل	 که	در	تصمیمگیری	متخصص	با	عنایت	به	شأنیتی	 در	حالی	است	

است	از	طرف	مردم	دست	به	تصمیم	سازی	میزند.

مطرح	شده،	 تنگناهای	 پاسخ	 برای	 تالش	 در	 مقاله	 شد،	 بیان	 آنچه	 به	 توجه	 با	

که	با	اعتقاد	به	 سیاست	اجتماعی	را	امری	سیاسی	و	معطوف	به	قدرت	تعریف	می	کند	

توانمندی	عاملیت	انسان	برای	بهبود	ساختارها	و	بازاندیشی	در	آن	ها	مسیری	به	سمت	

بهبود	زندگی	بشر	باز	می	کند.	دانش	پژوهان	این	حوزه،	بر	خالف	سایر	حوزه	های	دانشی	

عنوان	متخصص	به	خود	نمی	دهند؛	یعنی	سیاست	پژوهان	مسئولیت	پذیرش	یا	عدم	

پذیرش	سیاست	ها	را	نپذیرفته	و	آن	را	به	ذینفعان	وامی	گذارند.





هنر و جامعه





جامعه و سوگواری: بررسی نمودهای سوگواری در نگاره های 
شاهنامه های دموت و بایسنقری

زلیخا ایمانی مرنی1

تاریخ	 در	طول	 اجتماعی	جوامع	 و	 فرهنگی	 بارز	حیات	 از	وجوه	 آداب	ورسوم	سوگواری	

با	 نگاره	هایی	 بررسی	 رهگذر	 از	 نموده	است	 پژوهش	حاضر	تالش	 این	منظر،	 از	 است.	

یعنی	 تیموری	 و	 ایلخانی	 دوره	های	 در	 کتابت	شده	 شاهنامۀ	 دو	 از	 سوگواری	 مضمون	

دو	 فرهنگی	 و	 سیاسی	 اجتماعی،	 عوامل	 تأثیرات	 بایسنقری،	 و	 دموت	 شاهنامه	های	

دوره	را	بر	روی	نگاره	ها	موردبررسی	و	تطبیق	قرار	دهد.	در	واقع	هدف	اصلی	این	پژوهِش	

تأثیرات	عوامل	 گرفته	است،	یافتن	 با	روش	توصیفی	و	نمونه	پژوهی	انجام	 که	 بنیادی	

این	 به	 است.	 نمودهای	سوگواری	 بر	 فرهنگی	دو	دوره	 و	 اجتماعی،	سیاسی	 و	شرایط	

منظور	چهار	نگاره	از	شاهنامۀ	دموت	با	مضمون	سوگواری	و	تدفین	و	دو	نگاره	با	همین	

گزینش	نمونه	ها	به	روش	تورش	دار	 که	 گزینش	شده	اند	 مضامین	از	شاهنامۀ	بایسنقری	

که	در	نگاره	های	موردنظر	از	 کی	از	آن	است	 گرفته	است.	نتایج	به	دست	آمده	حا صورت	

دو	دورۀ	مذکور،	تأثیراتی	قابل	توجه	از	شرایط	اجتماعی	و	فرهنگی	دوره	های	ایلخانی	و	

کم	بر	 که	در	عصر	ایلخانی	با	توجه	به	شرایط	حا تیموری	قابل	مشاهده	است.	به	گونه	ای	

جامعه،	با	سوگواری	هایی	باشکوه	و	توأم	با	احساسات	فراوان	و	اغراق	شده	و	ردپاهایی	

کهن	مغولی	روبه	رو	هستیم.	در	مقابل	با	ورود	به	دورۀ	تیموری	و	تغییراتی	 از	سنت	های	

Zoleykha.imani66@gmail.com	الزهرا	دانشگاه	هنر	پژوهش	ارشد	کارشناسی 	.1
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گسترش	تصوف	و	تشیع	در	این	عصر،	سوگواری	ها	با	 در	فضای	اجتماعی	آن	روزگار	مانند	

نوعی	سکون	و	آرامش	همراه	شده	و	جنبه	هایی	نمادین	یافته	اند	و	نمودهای	احساسی	

کاهش	یافته	است. به	نحو	قابل	توجهی	در	آن	ها	

دموت،	 تیموری،	شاهنامۀ	 دورۀ	 ایلخانی،	 دورۀ	 مناسک،	سوگواری،	 کلیدی:	 گان  واژ

شاهنامۀ	بایسنقری



جریان سازی و جریان سوزی
صحنۀ هنر تهران در آیینۀ شهر و مدیریت شهری

محمد خلیلیان1

که	شهر	و	مدیران	شهری	چگونه	 این	پرسش	 به	 جستار	حاضر	درنگی	است	در	پاسخ	

درگیر	چگونگی	 از	سویی	 پرسش	 این	 می	دهند؟	 تهران	شکل	 فرهنگی	 جریان	های	 به	

کشمکش	 آرایش	فرهنگ	شهری	و	از	سوی	دیگر	در	پی	تعیین	نقش	مدیریت	شهری	در	

و	 تئاتر	 کنونی	 تحلیل	وضعیت	 با	 تا	 کرده	ایم	 یادداشت	حاضر	تالش	 در	 جریان	هاست.	

که	در	محیط	و	سیاست	گذاری	شهری	تجربیات	متفاوتی	 موسیقی،	به	مثابۀ	دو	مثالی	

داشته	اند،	پاسخ	این	پرسش	بنیادی	را	بیابیم.	برای	پاسخ	به	این	پرسش	انتخاب	هنر	به	

کلی،	و	دو	نمونه	از	هنرها	به	طور	خاص،	انتخابی	هدفمند	و	راهبردی	بود.	ما	هنر	را	 طور	

گرفته	ایم؛	خرده	نظامی	 تجلی	فرهنگ	مادی	و	جلوه	مندترین	خرده	نظام	فرهنگ	در	نظر	

که	می	تواند	به	شکل	مناسبی	پیوستار	جریان	های	فرهنگی	مختلف	را	بنمایاند.	دو	نمونۀ	

کل	محور	 که	می	توانند	دیدی	 کرده	ایم	 انتخاب	 این	استدالل	 با	 نیز	 را	 تئاتر	و	موسیقی	

نقاشی،	 مثل	 هنرهایی	 کنونی	 وضعیت	 که	 چرا دهند؛	 به	دست	 تهران2	 هنر	 صحنۀ	 از	

گرافیک	شبیه	به	تئاتر	و	وضعیت	سینما3	بیش	و	کم	شبیه	به	موسیقی	است.	 عکاسی	و	

کارشناسی	ارشد	پژوهش	علوم	اجتماعی	دانشگاه	شهید	بهشتی 1.	دانشجوی	
Mohamad.khalilian@gmail.com
2. Tehran's Art Scene

که	خودش	موضوع	بحث	 کاماًل	متفاوتی،	تمرکزیابی	فضایی	شبیه	به	موسیقی	دارد	 3.	سینما	با	سازوکاِر	
مجزایی	است.
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تئاتر	و	موسیقی	در	سال	های	اخیر	 از	دگرگونی	 رویه	نگر	 گزارشی	 با	 را	 این	نوشته	 ما	

می	آغازیم.	بدین	شکل	می	خواهیم	به	اختصار	وضعیت	غیرطبیعی	و	به	لحاظ	سیاسی	

از	 استفاده	 با	 سپس	 است.	 چیره	 تهران	 هنر	 صحنۀ	 بر	 که	 دهیم	 نشان	 را	 نامتوازنی	

نظریۀ	اندرو	سایر	دربارۀ	فضا	بحث	را	به	سمت	محور	اصلی	مان،	نقش	تمرکز	فضایی1	در	

از	نظر	ما	تمرکز	فضایی	عامل	بسیار	 صورت	بندی	جریان	های	هنری،	سوق	می	دهیم.	

به	سه	صورت	 می	تواند	حداقل	 و	 است	 فرهنگی	 به	جریان	های	 در	شکل	دهی	 مهمی	

ادامه	دهندۀ	شرایط	 یا	 باشد	 برهم	زنندۀ	نظم	پیشین	 یا	 بگذارد:	 تأثیر	 این	جریان	ها	 بر	

ابتدایی	یا	سازندۀ	نظم	های	جدید.	تحلیل	مورد	اخیر،	سازندگی	نظم	های	نو،	ما	را	به	

گئورگ	زیمل	می	رساند.	ما	با	وام	گیری	از	برخی	 کالن	شهر	و	حیات	ذهنی	نوشتۀ	 مقالۀ	

و	 کنونی	 فرهنگی	 فضایی-	 روابط	 که	 می	دهیم	 توضیح	 زیمل	 مقالۀ	 اساسی	 مفاهیم	

به	وجود	آمدن	نظم	های	جدید	چه	ویژگی	ها	و	پیامدهایی	دارند.	در	نهایت	با	توجه	به	

که	هر	نوع	 بحث	هایمان	در	زمینۀ	تمرکز	فضایی،	دربارۀ	نقش	دوگانه	ای	صحبت	می	کنیم	

کند. سیاست	گذاری	می	تواند	در	شکل	دهی	به	جریان	های	فرهنگی	بازی	

تئاتر و موسیقی در سال های اخیر
که	رویدادهایی	ناسازگار	برای	موسیقی	و	تئاتر	ایران	 سال	های	1384	تا	1392	دوره	ای	بود	

رخ	داد.	از	سویی	تعداد	آموزشگاه	های	آزاد	موسیقی	و	تئاتر	افزایش	چشمگیر	داشت	و	از	

سوی	دیگر	مجوِز	اجرا	به	سختی	به	هنرمندان	داده	می	شد.	مجوزگرفتن	برای	تأسیس	

برای	 هنرمندان	 از	 کثیری	 عدۀ	 بود.	 آموخته	ها	سخت	 اجرای	 برای	 و	 آسان	 آموزشگاه	

کارگاه	ها	مشغول	بودند	و	مهم	ترین	 امرار	معاش	به	تدریس	در	دانشگاه	ها،	آموزشگاه	ها	و	

کارشان	آموزش	به	نسل	جدید	بود	و	نه	تولید	اثر	و	جریان	سازی.	به	عالوه،	ساالنه	حدود	

غ	التحصیل	و	 هزارودویست	دانشجوی	تئاتر	و	تعداد	زیادی	دانشجوی	موسیقی	نیز	فار

کار	می	شد.	هم	زمان	با	آغاز	به	کار	قوۀ	اجرایی2	جدید	و	تغییر	رویکرد	 آمادۀ	ورود	به	بازار	

وزارت	ارشاد	در	سال	1392،	آن	نیروهای	بالقوه	فعال،	به	هنرمنداِن	نیازمند	به	صحنه3 

1. Spatial concentration                                         2. Government
3. Stage
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که	دیگر	همان	مکان	های	پیشین،	پاسخ	گوی	حجم	هنرآموخته	های	 بدل	شدند.	چرا

که	 تازه	وارد	نبود.	بنابراین	جایی	برای	سرمایه	گذاری	در	عرصۀ	فرهنگ	خالی	بود،	جایی	

کشید	تا	ُپر	شود.	هنرمندان	تا	زماِن	برطرف	شدِن	این	نیاز،	بدون	تفکیک	 مدتی	طول	

که	خالی	بود	ارائه	می	کردند.	خرده	فرهنگ	ها	 فضایی	مشخصی،	آثارشان	را	در	هر	سالنی	

داشتند.	 حضور	 شناور	 مکان	هایی	 در	 فضایی	 تفکیک	 بدون	 مختلف	 جریان	های	 و	

که	مثاًل	یک	ماه	در	اختیار	تئاتری	آوانگارد	بود،	ماه	بعد	در	اجارۀ	تئاتری	 بنابراین	فضایی	

کمدی	و	ماه	بعدش	در	تصرف	تئاتری	مذهبی	بود.

که	از	سال	1392	تا	1394	ادامه	داشت،	 پس	از	طی	شدن	دورۀ	درهم	ریختگی	فضایی	

که	دولت	با	ساده	سازی	روند	اخذ	 کم	کم	شهرداری	تهران	و	بخش	خصوصی،	با	سازوکاری	

کرد.	البته	نه	شهرداری	و	نه	 مجوز	موجب	آن	شد،	سرمایه	گذاری	در	حوزۀ	تئاتر	را	آغاز	

بخش	خصوصی	در	سالن	های	موسیقی	سرمایه	گذاری	نکردند.	علت	این	امر	از	سویی	

سیاسی	و	از	سوی	دیگر	هزینۀ	زیاد	ساخت	سالن	موسیقی	است.	از	این	رو	نهادهایی	مثل	

شهرداری	عالقه	ای	به	سرمایه	گذاری	در	سالن	های	موسیقی	ندارند	و	بخش	خصوصی	

سالن	 ساخت	 به	جای	 خصوصی	 بخش	 برنمی	آید.	 آن	 ریسک	 و	 هزینه	 پِس	 از	 هم	

سالن	های	 بنابراین	 برد.	 ستاره	سازی	 برای	 تبلیغات	 به	سمت	 را	 سرمایه	اش	 موسیقی	

موسیقی	با	وجود	افزایش	تعداد	هنرمندان	و	حجیم	ترشدِن	اقتصاد	موسیقی	]به	سبب	

کنسرت	های	متعدد[	تغییر	خاصی	نکرد.	خالصه	اینکه	شهرداری	قبلی	تهران	دو	 برگزاری	

مجموعۀ	بزرگ	ساخت؛	یکی	مجموعۀ	تجاری-	تئاترِی	صبا	در	خیابان	ملک	و	یکی	تئاتر	

کوچک	در	مرکز	شهر	 خاوران.	اما	بخش	خصوصی	تمرکزش	را	بر	سالن	ها	یا	پردیس	های	

که	به	طور	تاریخی،	قلب	جریان	های	هنری	مختلف	بود.	 گذاشت.	جایی	 تهران	

اشغاِل	 به	 آغاز	 هنری	 مختلف	 جریان	های	 جدیْد	 مکان	های	 فراهم	شدن	 به	محض	

عمارت	 باران،	 مثل	 سالن	هایی	 به	سمت	 مستقل	ترها	 کردند.	 خاصی	 فیزیکی	 فضاهای	

کم	شدن	تعداد	تقاضاها،	 روبه	رو،	تئاتر	مستقل	تهران	و...	رفتند،	و	سالن	های	قدیمی	تر،	با	

کردند	روابط	فضایی	قبلی	شان	را	با	همان	هویت	پیشین	از	سر	بگیرند.	پردیس	های	 تالش	

تازه	تأسیسی	مانند	شهرزاد	نیز	وارد	رقابت	با	سالن	های	باپیشینه	تری	مثل	ایرانشهر	شدند.	

اجرای	 به	 سالن	 دو	 هر	 بود.	 تئاتر	 به	 سالن	 دو	 هر	 مدیران	 یکسان	 رویکرد	 امر	 این	 علت	
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گرایش	 تلوزیون	 و	 بازیگران	سینما	 بازِی	 برای	 فضا	 فراهم	کردن	 و	 پرمخاطب	 نمایش	های	

داشتند.	این	رقابت	باعث	تفکیک	ژانری	بیشتری	در	هر	دو	سالن	شد.	در	این	میان	سالن	های	

مهمی	مثل	تئاترشهر	که	تصور	می	شد	دوباره	به	موقعیت	قبلی	شان	و	به	تئاتری	های	باسابقه	

از	 فرعی2،	 جریان	های	 و	 ژانرها	 شکل	گیری	 بدین	سان	 شدند1.	 بی	هویتی	 دچار	 بازگردند،	

که	از	 کوچک	تر	و	هم	فکر	تر	منتقل	شد.	در	نتیجه	با	روندی	 سالن	های	قدیمی	به	فضاهای	

سه	سال	پیش	آغاز	شد،	انواع	ژانرها	به	صورت	جمعی	در	مکان	های	خاصی	مصرف	شدند.	

بنابراین	سالن	های	تئاتر	تهران	با	هم	بستگی	بیشتری	میان	ژانر	و	فضا	مواجه	شد.

تمرکز فضایی و جریان های هنری
و	 جریان	 هر	 بازتولید	 فضاها،	 و	 ژانرها	 بین	 هم	بستگی	 منطقی	 پیامدهای	 از	 یکی	

خرده	فرهنِگ	مبتنی	بر	ژانر	در	فضای	خاص	خودش	است.	نظریۀ	اندرو	سایر	دربارۀ	فضا،	

کمک	می	کند.	سایر	فضای	اجتماعی	را	زیرمجموعه	ای	 ما	را	در	درک	عمیق	تِر	این	پیامد	

انسانی	آن	را	استعمار،	 که	جوامع	 او	چیزی	است	 برای	 از	فضای	فیزیکی	می	داند.	فضا	

بازتولید	و	دگرگون	می	کنند	)سایر،	2000:	110(.	در	عین	حال	»به	عنوان	موجودات	مادی،	

گسترۀ	فضایی	 انسان	ها	و	روابطشان	خارج	از	فضا	نیستند،	بلکه	خودشان	فضایی	اند	و	

دارند«	)همان(.	سایر	با	وجود	این	تعریف	فیزیکی	از	فضا،	آن	را	نه	ظرف	روابط	اجتماعی	

تجلی	 او	 برای	 فضا	 است.	 تعامل	 در	 اجتماعی	 فرایندهای	 با	 که	 ابژه	ای	 نه	 و	 می	داند	

روابط	احتمالی	بین	موجودیت	های	مختلف	است.	این	تحلیل	فضا	را	ترکیب	احتمالی	

که	دارای	تحقق	قدرت	عّلی	است،	اما	به	خودِی	خود	چنین	ویژگی	ای	 ابژه	هایی	می	داند	

که	یکی	از	 کنش	گران	می	فراهمد	 ندارد	)سوندرز،	1392(.	به	این	معنا	فضا	بستری	را	برای	

این	سه	صورت	را	بپذیرند:	یا	»برهم	زنندۀ	نظم	پیشین«	باشند	یا	»ادامه	دهندۀ	شرایط	

کنشگران(	 که	بین	ژانرها	)یا	 ابتدایی«	یا	»سازندۀ	نظم	های	جدید«.	هم	بستگی	تازه	ای	

و	فضاها	ایجاد	شده	به	شق	سوم	یعنی	سازندگی	نظم	جدید	مرتبط	است؛	اما	دربارۀ	هر	

1.	عالوه	بر	یک	جا	گردآمدِن	جنس	های	مختلفی	از	ژانرهای	تئاتر،	عوامل	بیرونی	بسیاری	در	بی	هویتی	تئاترشهر	
کاربری	فضای	چهارراه	ولیعصر،	تغییر	فرهنگ	محیطی	و.... دخیل	هستند.	عواملی	مثل	ساخت	مترو،	تغییر	
کار	رفته	است. 2.	اصطالح	جریان	فرعی	به	طور	مشخص	در	تضاد	با	اصطالح	جریان	اصلی	)Mainstream(	به	
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شق	می	توان	مثال	هایی	از	سالن	های	تئاتر	و	موسیقی	در	تهران	آورد.	

از	 زیادی	 تعداد	 هجوم	 و	 جدید	 سالن	های	 ساخته	نشدن	 موسیقی،	 به	 راجع	

تاالرهای	 مثاًل	 است.	 پیشین	شده	 نظم	 برهم	زنندۀ	 موجود،	 به	سالن	های	 هنرمندان	

اختصاص	 ایرانی	 یا	 غربی	 کالسیک	 موسیقی	 اجراهای	 به	 پیشتر	 که	 رودکی	 و	 وحدت	

کنون	محل	اجرای	موسیقی	پاپ	هم	 داشت	و	محلی	برای	اجرای	موسیقی	جدی	بود،	ا

گوستاو	مالر	را	اجرا	 هست.	یعنی	ممکن	است	بعد	از	اینکه	ارکستر	سمفونیک	تهران	آثار	

کرد،	در	سانس	بعدی	حمید	حامی	روی	صحنۀ	تاالر	وحدت	حاضر	شود.	تذکر	این	نکته	

که	اجرای	هنرمندانی	با	ژانرهای	جدید	در	یک	فضای	خاص،	پیامدهای	 ضروری	است	

از	مخاطبان	 پیامدها	حضور	تیپ	های	جدیدی	 این	 از	 یکی	 اجتماعی	متعددی	دارد.	

را	 خاص	 مکاِن	 آن	 کاربری	 حتی	 و	 هویت	 به	مرور،	 که	 تیپ	هایی	 فضاهاست.	 آن	 در	

فرهنگی،	 فضاهای	 در	 خاص	 کنشگران	 تمرکزنداشتِن	 بعدِی	 پیامد	 می	دهند.	 تغییر	

بی	هویت	کردِن	آن	مکان	هاست.	به	تعبیر	هایدگر	»مکان	جنبۀ	عمیق	و	پیچیدۀ	تجربۀ	

انسان	از	دنیاست«	)افروغ،	1393:	91(.	بنابراین	جوهر	مکان	در	آن	هدف	داری	نهفته	

می	کند	 تعریف	 انسانی	 گاهی	 آ و	 تجارب	 بنیادین	 کز	 مرا به	مثابۀ	 را	 مکان	ها	 که	 است	

)همان:	93(.	با	نساختن	سالن	های	جدید	برای	نیاز	موسیقی	و	افزایش	هنرمندانی	با	

که	پیش	از	ساخت	 ژانرهای	مختلف،	هویت	مکان	ها	ُمثله	می	شود.	این	اتفاقی	است	

بود	و	هنوز	هم	 افتاده	 تهران	 تاالرهای	معروف	 از	 برای	بسیاری	 تئاتر	 سالن	های	جدید	

بقایای	آن	در	تئاترشهر	قابل	مشاهده	است.	ناتوانی	هنرمندان	موسیقی	در	خلق	آثار	ُنو	

یکی	دیگر	از	پیامدهای	فضاهای	تفکیک	نشده	و	بی	هویت	است.	پویا	نبودن	و	ناتوانی	

و	 گفتمانی1،	 روابط	 کنش	متقابل،	اختالل	در	 نداشتِن	 از	 ترکیبی	 با	 در	خالقیت	هنری	

میان	 دوطرفه	 روابط	 بودن	 کم	 و	 کنشگران	 میان	 موجود	 روابط	 کم	بودن	 به	معنای	 روابط	 در	 اختالل	 	.1
آن	هاست.	اختالل	رابطه	ای	علت	بسیاری	از	مشکالت	ساختاری	موسیقی	ما	است.	این	اختالل	در	حوزۀ	
کلی،	سازوکار	های	مجاب	سازی	در	شبکۀ	 گفتمانی	ظهور	می	کند	و	به	طور	 موسیقی	به	شکل	اختالل	در	روابط	
منطقی- تناقضات	 امکان	حل	 گفتمانی	همچنین	 روابط	 در	 اختالل	 می	کند.	 تضعیف	 را	 اجتماعی	 روابط	
گفتمانی	امکان	مجاب	سازی	و	 که	اختالل	در	روابط	 گون	محدود	می	کند.	زمانی	 گونا فرهنگی	را	در	حوزه	های	
کند،	هیچ	کس	دیگری	را	به	رسمیت	نمی	شناسد.	برای	اطالع	بیشتر	از	این	مفهوم	می	توانید	 گفت	وگو	را	سلب	
کنید. به	چلبی	)1374:	147(	و	دربارۀ	نسبت	این	مفهوم	با	موسیقی	امروز	ایران	به	خلیلیان	)1397(	مراجعه	
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که	همگی	تا	حدودی	 شکل	نگرفتن	صحنه	ها	و	جریان	های	موسیقی	ساخته	می	شود	

ناشی	از	فضاهای	تفکیک	نشده	است.

کنشگران	و	بستِر	فضا،	یعنی	ادامه	دادن	شرایط	ابتدایی،	 در	مورد	شِق	دوِم	ترکیب	

کرد.	این	تماشاخانه	بنا	به	سیاست	مدیرانش،	 می	توان	به	تماشاخانۀ	سنگلج	اشاره	

هیچ	وقت	به	جریان	هایی	با	دیدگاه	زیبایی	شناختی	غیرخودی	اجازۀ	ورود	نداد.	به	این	

داد.	 ادامه	 راه	خودش	 به	 و	 نشد	 گرفتار	 هویتش	هم	 ازدست	دادن	 گیر	و	داِر	 در	 ترتیب	

چنین	اتفاقی	تقریبًا	برای	هیچ	کدام	از	سالن	های	اجرای	موسیقی	در	تهران	نیفتاد.	این	

سالن	ها	همگی	رفته	رفته	نظم	فرهنگی	پیشینشان	را	از	دست	دادند	و	در	دستۀ	نخست	

گرفتند.	 قرار	

اما	سومین	و	مهم	ترین	شق	برای	ما	به	وجودآمدن	نظم	های	جدید	در	سالن	های	

که	 روابطی	 فضایی-	 روابط	 در	 هم	ژانر	 کنشگراِن	 تمرکز	 با	 جدید	 نظم	 است.	 مستقل1	

می	شود.	 بازتولید	 مداوم	 طور	 به	 می	گیرد-	 شکل	 و...	 کافه	ها	 کارگاه	ها،	 سالن	ها،	 در	

کرده	و	در	تعامل	با	یکدیگر،	ارزش	ها	 گروه	هم	ژانر	هایشان	را	به	خود	جذب	 کنشگران	این	

و	آرمان	ها	و	ایدئولوژی	های	خاصشان	را	به	همدیگر	انتقال	می	دهند.	باید	دقت	داشت	

نیست	 این	خوِد	فضا	 که	 گفت	 و	سوندرز	)1394(	می	توان	 	)2000( از	سایر	 به	پیروی	 که	

خاصی	 فضایی	 بستر	 در	 که	 هستند	 کنشگران	 بلکه	 می	شود؛	 ژانرها	 پویایی	 باعث	 که	

متمرکز	شده	و	پویایی	زیباشناختی	را	پدید	می	آورند.	بنابراین	اهمیت	ویژگی	های	خاص	

کنشگران	در	شکل	دادن	به	روابط	فضایی	بسیار	مهم	است.	پیامدهای	مثبت	تعامل	های	

اجازۀ	 ویژگی	های	خاصشان،	 که	 می	دهد	 رخ	 خرده	فرهنگ	هایی	 برای	 بیشتر	 فضایی	

مخاطبان	 و	 هنرمندان	 تهران،	 در	 مثاًل	 می	دهد.	 آن	ها	 به	 را	 فضایی	 تمرکز	 از	 استفاده	

که	در	قیاس	 تئاترهای	محیطی	و	آوانگارد	در	تعامل	های	فضایی	موفق	تر	بوده	اند.	چرا

قاعده	مند	 کمتر	 می	کنند،	 دنبال	 را	 تئاتر	 کالسیک	تِر	 ژانر	های	 که	 با	درس	خوانده	هایی	

و	بیشتر	تجربی	اند.	بنابراین	ویژگی	های	ژانری	شان،	اجازۀ	تعامل	و	یادگیری		افزون	تری	

به	آن	ها	می	دهد.	بنابراین	از	موقعیت	به	وجودآمده	در	تمرکز	فضایی	بیشترین	استفاده	

که	بخش	خصوصی	به	طور	 1.	منظور	از	سالن	های	مستقل	تئاتر	در	سراسر	متن	به	معنای	سالن	هایی	است	
کرده	است. عمده	در	مرکز	شهر	تهران	ایجاد	
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گفته	شده،	دو	 بر	موارد	 کنشگران	در	محیط	های	خاص	عالوه	 باالی	 کم	 ترا را	می	برند.	

خصوصیت	دیگر	نیز	دارد.

ویژگی های خاص تمرکز روابط فضایی- فرهنگی در تهران
کالن	شهرها	یعنی	احتیاط1	و	مبارزه	برای	 تمرکز	فضایی	با	مختل	کردن	دو	ویژگی	زیملِی	

کنارگذاشتِن	احتیاط،	 کرده	است.	 درآمدزایی،	سازوکاِر	بازتولید	روابط	فضایی	را	فراهم	

کوچک	در	سالن	های	 یکی	از	ویژگی	های	خاِص	واردشدن	به	محیط	خرده	فرهنگ	های	

اجتناب	 به	صورت	 که	 است	 ذهنی	 حالتی	 زیمل	 نظر	 در	 احتیاط	 است.	 تئاتر	 مستقل	

نظر	 از	 احتیاط	 درونی	 جنبۀ	 می	کند.	 بروز	 شهری	 محیط	 در	 خارجی	 برخوردهای	 از	

در	 )زیمل،	1372(.	 است	 انزجار	خفیف	 نوعی	 بلکه	 افراد	 به	 بی	اعتنایی	 نه	فقط	 زیمل	

کوچک،	این	نوع	بیگانگی	و	طرد	 گروه	های	خرده	فرهنگی	در	محیطی	 ورود	انسان	ها	به	

که	روابط	به	شکل	روستایی،	به	معنای	 کم	تر	است.	البته	این	بدان	معنا	نیست	 دوجانبه	

جدید	 محیط	های	 درمی	آیند؛	 اعضا،	 میان	 باالی	 هم	بستگِی	 و	 پولی	 اقتصاد	 نبود	

کار	می	کنند.	منظور	ما	فقط	 که	در	شهر	 کان	تحت	تسلط	تمام	سازوکار	هایی	است	 کما

گروه	هایی	هم	بسته	تر	نسبت	به	محیط	بیرونی	است.	این	نوع	هم	بستگی	 شکل	گیری	

کم	عطش	شدِن	مبارزه	برای	 کنشگران	است.	شرط	دوم،	 یکی	از	شروط	تحقق	بازتولید	

درآمدزایی	است.

درآمدزایی	 برای	 مبارزه	 محل	 به	 دیگر،	 سالن	های	 از	 کمتر	 مستقل	 سالن	های	

که	پول	آن	ها	را	بپردازد،	اجاره	داده	نمی	شوند؛	 کس	 تبدیل	شده	اند.	این	سالن	ها	به	هر	

کننده	نیز	برای	مدیران	سالن	مهم	است.	ارضای	نیازهای	 بلکه	محتوای	اجرای	تقاضا

مخاطبان	خاص	سالن،	اصلی	ترین	دغدغۀ	آن	هاست.	سود	حاصل	از	اجرا	در	سالن	های	

مستقل	هم	با	دریافت	وجه	از	اجاره	کنندگان	به	دست	می	آید	و	هم	با	برگزاری	اجراهایی	

افزایش	 برای	 در	حوزۀ	خاص	زیباشناختی	شان.	در	نتیجه	این	مکان	ها	هم	جایگاهی	

تفکیک	و	ظرافت	و	غنای	نیازها	می	فراهمند	و	هم	مولد	استتیک	های	ُنو	می	شوند.

1. Reserve 
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مداخلۀ دولت در امر فرهنگی

در	 پیش	گفته	شان،	 ویژگی	های	 تمام	 با	 مستقل	 خرده	فرهنگی	 جریان	های	 تمام	

بخش	های	خاصی	از	شهر	و	به	طور	عمده	در	مرکز	شهر	تهران	متمرکزند.	دانستن	این	

کنشگران	فعال	 موضوع	سه	نکتۀ	اساسی	را	روشن	می	کند.	نخست	از	طبقۀ	اجتماعی	

برای	 را	 این	جریان	ها	 تقویت	 و	 استمرار	 فرهنگی	خبر	می	دهد.	دوم	شرط	 جریان	های	

ناتوانی	 و	 بخش	خصوصی	 توانایی	 دربارۀ	 نشانه	هایی	 ما	 به	 سوم،	 و	 می	کند	 آشکار	 ما	

بخش	های	دولتی	در	فهم	از	شهر	می	دهد.

فضا	 ِگردشدِن	 به	معنای	 بودن،	 کنشگران	 اجتماعی	 طبقۀ	 مبیِن	 نخست،	 نکتۀ	

حول	قشرهای	اجتماعی	مشخص	است.	فضاهای	فرهنگی	به	یک	باره	به	مکانی	برای	

فضا	 آن	 به	 متعلق	 را	 باید	خودشان	 کنشگران	 نمی	شوند؛	 تبدیل	 کنشگران	 تمرکزیابی	

که	 کنند	 و	حس	 بدهند	 ترجیح	 مشابه	 فضاهای	 به	 را	 فضا	 آن	 باید	 یعنی	 بدانند.	 نیز	

این	فضا	برای	آن	هاست.	مسئله	فقط	امکانات	و	تجهیزات	نیست،	بحث	بر	سر	برتری	

داده	 نشان	 بسیاری	 تحقیقات	 در	 چیزی	 چنین	 است.	 دیگر	 جای	 به	 جایی	 منطقی	

اجراهای	 متال،	 موسیقی	 دربارۀ	 	)1999( واینستین	 دینا	 پژوهش	 در	 مثاًل	 است.	 شده	

که	 برگزار	می	شود؛	چرا در	شب	 و	 فقیرنشین،	سفیدپوست	 مناطق	 در	 بیشتر	 موسیقی	

کارگر،	سفیدپوست	و	مرد	هستند.	ترجیح	 عمدۀ	مخاطبان	این	موسیقی	از	قشر	طبقۀ	

نزدیک	 محله	ای	 در	 نمی	کنند،	 کار	 که	 زمانی	 که	 است	 این	 کارگر	 سفید	پوسِت	 مرداِن	

به	محل	زندگی	شان	موسیقی	بشنوند.	مکان	اجرای	موسیقی	بیانگر	طبقۀ	اجتماعی،	

ک	در	تهران،	 هویت	و	تاریخ	مخاطبان	آن	است.	به	همین	شکل	طرفداران	موسیقی	را

کرده	است،	به	خوبی	جایشان	 که	واینستین	ذکر	 که	بیش	و	کم	همان	ویژگی	هایی	را	دارند	

کرده	اند،	نه	مثاًل	در	فرهنگ	سرای	نیاوران.	از	اینجا	به	نکتۀ	 را	در	سالن	برج	آزادی	پیدا	

گرچه	 دوم	و	سوم	)استمرار	و	تقویت	خرده	فرهنگ	ها،	و	نقش	دولت	در	آن(	می	رسیم.	

مداخلۀ	دولت	در	اینکه	هنرمندان	و	مخاطبانشان	مکان	های	خاصی	را	اشغال	کنند	مؤثر	

است،	اما	حضور	طوالنی	مدت	آن	ها	در	این	مکان	ها	ناشی	از	این	مداخله	نیست،	بلکه	

که	برایشان	 کنشگران	باید	متعلق	به	بستر	فضایی	باشند	 خودبه	خودی	و	درون	زاست.	

ک	 کنسرت	را که	اجازۀ	دولت	در	برگزاری	 گرفته	شده	است.	به	همین	دلیل	است	 در	نظر	
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در	برج	آزادی	استمرار	می	یابد،	اما	در	فرهنگ	سرای	نیاوران	نه.	دقیقًا	به	همین	دلیل	

که	همۀ	طرح	های	شهردارِی	دورۀ	قبل	در	حوزۀ	تئاتر	با	شکست	رو	به	رو	شد	اما	 است	

طرح	های	بخش	خصوصی	موفق	از	آب	درآمد.

مهم	ترین	طرح	تئاتری	شهرداری	قبلی	تهران	تئاتر	خاوران	بود.	این	تئاتر	با	هزینه	ای	

هنگفت	در	زمینی	به	مساحت	دوهزار	و	هشتصد	متر	ساخته	شده	و	دارای	سالن	هایی	

اندازه	 از	 بیش	 نادرست،	 موقعیت	سنجی	 دلیل	 به	 طرح	 این	 است.	 پیشرفته	 بسیار	

بزرگ	بودن،	ناتوانِی	تئاتر	در	فروش	بلیت	ها	و	شرایط	سیاسی	شهردارِی	آن	زمان،	هنوز	

بی	استفاده	باقی	مانده	است.	در	اینجا	ما	شاهد	ناتوانی	مداخلۀ	دولت	در	عرصۀ	فرهنگ	

هستیم.	این	مداخله،	ُپرزرق	وبرق	اما	بی	کیفیت	است.	به	فکِر	نیاز	تئاتر	به	ساخت	سالن	

کنشگران	تئاتر	در	آن	محل	فکر	نمی	کند.	 جدید	است	اما	به	چگونگی	استقرار	و	استمرار	

گفت	وگوی	جمعی	برنامه	ریزی	می	شوند	و	نه	 این	نوع	طرح	ها	نه	بر	اساس	جریان	

گفتمان	عمرانِی	توسعه	 حتی	طرح	فرهنگی	مشخصی	دارند.	در	نظام	برنامه	ریزی	ایران	

به	همین	 )فاضلی،	1395(.	 است	 مشهود	 آن	 در	 فرهنگ	 و	 انسان	 و	خأل	 بوده	 مسلط	

اتفاق	 بناست	چه	 در	یک	مکان	 اینکه	 از	 ارزیابی	 و	 تحقیق	 اندیشیدن،	 از	 سبب	پیش	

فرهنگی	بیفتد،	آن	مکان	ساخته	می	شود.	در	اینجا	حداقل	دو	سازوکار	دخیل	اند.	یکی	

که	نگاه	عمرانی	به	مسائل	دارد.	شهرداری	قبلی	 سازوکار	سیاسی	و	دیگری	سازوکاری	

ایده	ای	مرتبط	 نه	 رفته	است،	 تئاتر	 با	سازوکاِر	سیاسی	به	سراغ	سرمایه	گذاری	در	حوزۀ	

ریاست	جمهوری(	 انتخابات	 در	 )شرکت	 سیاسی	 کوتاه	مدت	 نیاز	 شهری.	 مدیریت	 با	

که	شهرداری	در	یک	عمل	خیریه	ای،	هبه	ای	به	فرهنگ	و	هنر	بدهد،	 باعث	شده	است	

کند.	 بدون	اینکه	دربارۀ	نوع،	شکل	و	مختصات	فرهنگی	این	بذل	و	بخشش	اندیشه	

و	 اجتماعی	 تأثیر	 و	 نه	سرانجام	 و	 کار	داشته	اند	 این	 برای	 برنامه	ای	 نه	 مدیران	شهری	

کرده	اند.	آن	ها	فقط	چیزی	عمرانی	را	به	مدیران	فرهنگی	و	 فرهنگی	اش	را	اندازه	گیری	

کنند.	در	عین	حال	در	سوی	 هنرمندان	بخشیده	اند	تا	در	ازایش	وجهۀ	سیاسی	دریافت	

کرد،	موفق	بود.	 باز	 را	برای	سرمایه	گذاری	بخش	خصوصی	 که	جا	 دیگر	طیف،	طرحی	

شد.	 روبه	رو	 سود	دهی	 با	 اتفاقًا	 شهر	 مرکز	 سالن	های	 در	 خصوصی	 سرمایه	گذاری	های	

شرکت	های	خصوصی	مکان	هایی	را	بر	حسب	نیاز	فرهنگی	و	عمرانی	مخاطب	ساختند	و	
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کرد. خود	مخاطب	رفته	رفته	آن	فضاها	را	متعلق	به	خودش	

دولتی	 کنشگران	 نقش	 به	 را	 ما	 توجه	 تئاتر،	 در	 سرمایه	گذاری	 مدل	 دو	 این	 بطن	

کرده	است.	یکی	مداخله	ای	 جلب	می	کند.	در	هر	دو	مورد،	دولت	در	امر	فرهنگ	مداخله	

کم	هزینه	 مداخله	ای	 دیگری	 و	 فرهنگی،	 و	 اقتصادی	 دستاورد	 هیچ	 بدون	 پرهزینه،	

دیگر	 سوی	 از	 است.	 شده	 اقتصادی	 رونق	 و	 اجتماعی	 فرهنگی-	 پویایی	 به	 منجر	 که	

و	 جریان	ها	 فضایابی	 موسیقی،	 حوزۀ	 در	 سالن	سازی	 امر	 در	 دولت	 مداخله	نکردن	

کرده	است.	مضاف	بر	این،	مداخله	هایی	 خرده	فرهنگ	های	آن	را	روز	به	روز	مخدوش	تر	

کرده	است،	سرگردان،	متناقض	و	چندگانه	بوده،	و	این	 که	دولت	در	حوزۀ	موسیقی	 هم	

نیز	باعث	شده	تا	سرمایۀ	خصوصی	چندان	رغبتی	به	فعالیت	در	آن	نداشته	باشد.	

در	 و	مدیریت	شهری	 ابتدایی	مان	دربارۀ	نقش	شهر	 به	پرسش	 پاسخ	 در	 بنابراین	

تعیین	کننده	 و	 عمده	 نقش	 این	 که	 بگوییم	 باید	 فرهنگی،	 جریان	های	 به	 شکل	دادن	

شکل	دادن	 با	 شهری	 مدیریت	 و	 فیزیکی،	 فضاهای	 اختیارگذاشتن	 در	 با	 شهر	 است.	

و	 عقب	ماندگی	 یا	 توسعه	 بی	نظمی،	 یا	 نظم	دهی	 گسست،	 یا	 تمرکز	 در	 فضاها،	 آن	 به	

پویایی	یا	ایستایی	جریان	های	فرهنگی	مؤثر	است.	با	این	حال	در	درجۀ	نخست،	شکل	

کنشگران	 ویژگی	های	خاص	 دارد.	 را	 باال	 فضاها	دست	 آن	 در	 کنشگران	 ویژگی	های	 و	

گفتمانی،	 هویت	 روان	شناختی،	 موقعیت	 طبقاتی،	 ساختار	 در	 جایگاه	 مثل	 فرهنگی	

درآورد.	 دیگری	 به	شکل	 را	 فضایی	 روابط	 می	تواند	 و...	 سبک	شناختی	 ویژگی	های	

برای	 شهری	 خاص	 فضاهای	 کارکرد	 متوجه	 سویی	 از	 باید	 شهری	 مدیریت	 بنابراین	

جریان	های	فرهنگی	باشد	و	از	سوی	دیگر	ویژگی	های	خاص	هر	جریان	را	در	نظر	بگیرد.	

تهران،	به	شدت	 کل	صحنۀ	هنر	 البته	در	 و	 تئاتر	و	موسیقی	 مدیریت	شهری	در	عرصۀ	

که	هم	 درگیر	سازوکار	های	سیاسی	و	عمرانی	در	عرصۀ		برنامه	ریزی	است.	سازوکارهایی	

برای	هنرها	و	هم	برای	فضاها	پیامدهای	زیان	باری	داشته	و	دارد.
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مغز ما در حال زنگ زدن است...
نشانه شناسی فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

عباس کلهر1

کوچک	زنگ	زده	در	میان	فیلم	های	پرفروش	سال	موجب	 قرارگرفتن	فیلم	مغزهای	 با	

شد	بسیاری	از	منتقدین	سینما	و	حتی	جامعه	شناسان	به	تمجید	از	این	فیلم	اجتماعی	

که	بی	سابقه	بوده	است،	 بپردازند.	استقبال	هم	زمان	مخاطبان	عام	و	خاص	از	یک	فیلم	

کافی	به	محتوای	پنهان	فیلم	توسط	جامعه	شناسان	دارد.	 	ریشه	در	عدم	توجه	 احتمااًل

این	مقاله	برای	پاسخ	به	این	پرسش	با	خوانش	نشانه	شناختی	از	آرا	و	نظریات	میشل	

گرفت. فوکو	و	اسالوی	ژیژك	بهره	خواهد	

دال	مرکزی	فیلم	خشونت	است	و	در	بعضی	سکانس	ها	بدترین	نوع	زندگی	و	شرایط	

اجتماعی	و	خشونت	به	تمام	معنا	نمایش	داده	می	شود.	هرچند	این	خشونت	با	حرکات	

و	دیالوگ	های	طنازانه	همراه	است	اما	به	ترویج	خشونت	در	جامعه	منتهی	خواهد	شد.	

کمک	 روند	 این	 به	 پیدا	می	کند	 که	مخاطب	 این،	هم	ذات	پنداری	معکوسی	 بر	 افزون	

استقبال	 دلیل	 همچنین	 می	انجامد.	 اجتماعی	 فیلم	 یک	 باالی	 فروش	 به	 و	 می	کند	

که	 است	 اجتماعی	 واقعیات	 نمایش	دادن	 و	 فیلم	 لوکیشن	 به	 مربوط	 جامعه	شناسان	

اعضای	بیغوله	ها	با	آن	درگیر	هستند	و	تابه	حال	به	آن	پرداخته	نشده	است.	با	بررسی	

است،	 شده	 واقع	 موردغفلت	 که	 آنچه	 می	شود	 مشخص	 فیلم	 در	 رهبری	 شیوه	های	

 Abas.kalhor1316@gmail.com گیالن کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	 1.	دانشجوی	
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سرنوشت	محتوم	به	نابودی	معترضان	است	یعنی	نتیجۀ	اعتراض	به	وضع	موجود	به	

وخامت	اوضاع	می	انجامد.

خشونت،	 رهبری،	 نشانه	شناسی،	 زنگ	زده،	 کوچک	 مغزهای	 کلیدی:	 گان  واژ

هم	ذات	پنداری



تالقی ادبیات و علوم اجتماعی
نگاهی به تک نگاری های آغازین در ایران )13۴5 - 1333(

سورن مصطفائی1

گونی	دنبال	شده	است.	 گونا گذشته،	پژوهش	دربارۀ	ایران،	از	راه	های	 در	طی	دهه	های	

متقدم	 جریان	های	 از	 یکی	 است.	 بوده	 مردم	شناسی	 حوزه	ها	 این	 مهم	ترین	 از	 یکی	

کتاب	 با	 خورشیدی	 سی	 دهۀ	 از	 که	 تک	نگاری	نویسی	 سنت	 ایران،	 در	 مردم	شناسی	

»اورازان«	جالل	آل	احمد	آغاز	شد.	تک	نگاری	در	دهۀ	چهل	به	درون	نهاد	دانشگاهی	

علوم	اجتماعی	آن	روز	ایران	)مؤسسه	مطالعات	و	تحقیقات	اجتماعی	دانشگاه	تهران(	

رسید	و	آل	احمد	و	چهره	های	دیگری	همچون	غالم	حسین	ساعدی،	نادر	افشارنادری	

را	 مؤسسه	 عشایری	 و	 روستایی	 تحقیقاتی	 مختلف	 بخش	های	 صفی	نژاد،	 جواد	 و	

تا	به	بازخوانی	تک	نگاری	های	جالل	آل	احمد	 شکل	دادند.	در	این	مقاله	قصد	داریم	

آغازگر	سنت	تک	نگاری	نویسی	در	دهه	های	سی	و	 به	عنوان	دو	 و	غالم	حسین	ساعدی	

از	درون	ادبیات	و	نه	علوم	اجتماعی	برآمده	بودند،	بپردازیم.	در	 که	 چهل	خورشیدی	

بومی	 نگاه	 است،	چگونگی	شکل	گیری	 برخوردار	 بیشتری	 اهمیت	 از	 آنچه	 بررسی	 این	

همچون	 شرق	شناسانه	ای	 نظریه	های	 از	 به	دور	 جغرافیایی	 تفاوت	های	 اهمیت	 و	

کم	وبیش	در	میان	 که	در	آن	روزگار	 فئودالیسیم،	شیوۀ	تولید	آسیایی	و	استبداد	شرقی	

کرد	تا	نشان	دهیم	 کوشش	خواهیم	 روشنفکران	ایرانی	رواج	داشت،	است.	در	این	مقاله	

Mostafaie.soren@gmail.com	خوارزمی	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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در	تک	نگاری	های	آغازین	تفاوت	های	اقلیمی	و	نگاه	درون	زاد	نسبت	به	فرهنگ	بومی	تا	

چه	میزان	جریان	داشته	است.	

احمد،	 آل	 جالل	 شرق	شناسی،	 جغرافیایی،	 تفاوت	های	 تک	نگاری،	 کلیدی:	 گان  واژ

غالم	حسین	ساعدی



تولد منتقد ادبی و نقش آن بر تحوالت اجتماعی منتهی به انقالب 5۷
سیامک مهاجری1

شعر	و	ادبیات؛	عالوه	بر	آنکه	بخشی	از	هویت	ایرانی	و	اسالمی	ما	بود،	بی	شک	مهم	ترین	

رسانۀ	اجتماعی	ما	در	دورۀ	سنت	نیز	قلمداد	می	شد	)رئیسی	و	شریف	نیا	1393(.	همین	

قرار	 موردحمایت	 را	 آن	 تا	 می	داشت	 آن	 بر	 را	 خانقاه	 و	 دربار	 نهادهایی	چون	 خصلت،	

که	»ز	منجنیق	فلک،	سنگ	فتنه	می	بارید«	زبان	فارسی	 دهند.	در	واقع	در	دوره	هایی	

بیشتر	 ایرانی،	 فرهنگ	 به	همین	خاطر،	 )میرفطرس	2006(	 نداشت	 سرپناهی	جز	شعر	

تعبیر	 به	 که	 کلمه	 در	معنای	موسع	 ادب	 البته	 است؛	 را	متجلی	ساخته	 ادب	خود	 در	

جاحظ	به	وسعت	»خرد	دیگران«	است.	مقارن	با	جنگ	های	ایران	و	روس،	به	واسطۀ	

شرایط	وخیم	اقتصادی	دربار	و	جداشدن	ادبیات	از	آن،	شبح	سرگردان	ادبیات	به	سمت	

گرفت	و	ضمن	یافتن	نقش	 کرد2	و	بر	آشیان	نهادهای	نوظهور	مردمی	مأوا	 اجتماع	حرکت	

از	 کرد.	 ایفا	 تعیین	کننده	ای	 نقش	 اسالمی	 و	 انقالب	مشروطه	 دو	 در	جریان	 جدیدش،	

که	سنجِش	عیار	متن	را	نه	در	اراده	و	میل	 رهگذر	این	انتقال	نظام	دانشی	متولد	شد	

سلطان	که	در	ارادۀ	»	منتقد«	جست	وجو	می	کرد.	شاید	طنین	این	لحظه	را	بتوان	در	کالم	

که	من	 که	خطاب	به	آن	ها	می	گوید:	»شعری	 یعقوب	لیث	به	شاعران	تازی	یافت	جایی	

کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی	مطالعات	جوانان	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 1.	دانشجوی	
Mohajeri@182@gmail.com

که	جدایی	شعر	از	دربار	پیش	تر	در	دورۀ	صفویه	به	وقوع	پیوسته	بود،	با	این	همه	 2.	البته	باید	متذکر	شد	
که	در	ادامه	به	آن	خواهیم	پرداخت. توضیح	این	جدایی	در	مقطع	قاجار	حائز	پیچیدگی	هایی	است	
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که	دریافتنش	از	 گفت؟«	)میرفطرس	2006(	بدل	به	شعری	می	شود	 اندر	درنیابم	چرا	باید	

طریق	دانش	منتقد	بر	اراده	و	میل	جامعه	منطبق	می	شود.

که	 امکان	پذیر	ساخت	 ادبی	 ژانر	 و	 محتوا	 در	شکل،	 را	 انقالبی	 ادبی،	 منتقد	 تولد	

خارج	از	تحوالت	سبک	شناسانه	در	حوزۀ	اجتماعی	سوژه	هایی	را	تولید	و	نظم	اجتماعی	

و	سیاسی	موجود	را	دچار	دگرگونی	های	جدی	کرد.	بعد	از	انقالب	مشروطه	دولت	در	ایران	

ع	و	نه	در	نهاد	سلطنت،	بلکه	 که	سازمانش	نه	در	قانون	شر دچار	نوعی	بحران	هویت	شد	

در	مفهوم	جدیدی	از	دولت	سامان	می	گرفت.	در	نتیجه	پروژۀ	دولت	سازی	به	مشکلۀ	

نخبگان	سیاسی	بدل	شد.	در	مقابل	پروژۀ	ملت	سازی	در	جهت	عبور	از	رعیت	به	شهروند	

که	آقاخان	 از	طریق	نقش	جدید	ادبیات	امکان	پذیر	شد	و	به	مدد	اقتدار	منتقد	ادبی	بود	

کرمانی	می	اندیشید	»اصالح	اخالق	یک	ملت	مواظبتی	دائم	و	ممارستی	شدید	و	تربیتی	

که	این	مهم	باید	به	وسیلۀ	ادبیات	محقق	می	شد	)آژند	 مستمر	و	همتی	بزرگ	می	خواهد«	

کاری	جز	بازی	های	هوسمندانه	 1384(.	در	چنین	نظمی	تمامی	شاعران	پیشین	ایران	

نکردند	و	فایده	ای	جز	اشاعۀ	فسق	وفجور	نداشتند	و	جز	معدودی	چون	فردوسی،	نظامی	

گردونۀ	نظم	جدید	بیرون	 کوشیدند	باقی	از	 که	در	اصالح	اخالق	و	حب	ملیت	 و	سعدی	

نهاده	شدند	)همان	1384:65(.

در	این	نوشتار	تالش	می	کنم	تا	نشان	دهم،	نقد	ادبی	جدید	در	ایران،	تنها	تحولی	

در	سبک	شناسی	و	زیبایی	شناسی	ادبیات	نبود	و	تأثیر	و	نفوذ	آن	به	سرعت	مرزهای	ادبی	

را	درنوردید	و	در	تحوالت	اجتماعی	و	سیاسی	منتهی	به	دو	انقالب	معاصر	ایران	نقش	

کرد.	این	پژوهش	تحوالت	پرالتهاب	بین	جنگ	های	ایران	و	روس	تا	انقالب	 حیاتی	ایفا	

57	را	از	زاویۀ	نقد	ادبی	و	ظهور	و	نقش	منتقد	ادبی	موردمطالعه	قرار	می	دهد.
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دربارۀ جدایی نادر از سیمین
علی اصغر نظری1

در ویکی پدیا می خوانیم: 
فیلم	 بهترین	 برندۀ	اسکار	 فیلم	 این	 درام	محصول	سال	1389.	 در	ژانر	 ایرانی	 »فیلمی	

را	اصغر	 فیلم	 این	 تهیه	کنندگی	 و	 نویسندگی	 گردید.	کارگردانی،	 زبان	2012	 غیرانگلیسی	

سینمایی	اصغر	 اثر	 سیمین	پنجمین	 از	 نادر	 داشته		است.	جدایی	 عهده	 فرهادی	بر	

کنون	با	فروش	نزدیک	به	20	میلیون	دالر،	در	صدر	پرفروش	ترین	 فرهادی	است	و	هم	ا

فیلم	های	تاریخ	سینمای	ایران	قرار	دارد...	این	فیلم	مجموعًا	بیش	از	52	جایزۀ	جهانی	

فیلم	 بهترین	 جایزۀ	اسکار	 بین	المللی	همچون	 معتبر	 کرده		است:	جوایز	 آِن	خود	 از	 را	

گلوب	بهترین	فیلم	غیرانگلیسی	زبان،	جایزۀ	هیئت	داوران	و	 گلدن	 غیرانگلیسی	زبان،	

جایزۀ	خرس	طالیی	از	جشنوارۀ	فیلم	برلین	و	جایزۀ	ایندیپندنت	اسپیریت	بهترین	فیلم	

خارجی	زبان،	جایزۀ	جوایز	بودیل	بهترین	فیلم	خارجی	زبان	و	جایزۀ	سزار	بهترین	فیلم	

خارجی	زبان	از	جمله	جوایز	مهم	جدایی	نادر	از	سیمین	است.	همچنین	در	داخل	نیز	

کرد.	اقبال	مثبت	منتقدان	 چندین	جایزه	از	بیست	و	نهمین	جشنوارۀ	فیلم	فجر	دریافت	

 2011 برتر	سال	 فیلم	 	10 جزو	 را	 آن	 برخی	 که	 است	 تا	جایی	 از	سیمین	 نادر	 به	جدایی	

خوانده	اند؛	گاردین	این	فیلم	را	یکی	از	برترین	فیلم	های	اخیر	سینما	نامید.«

گذشته	و	تا	حد	 که	مدت	زیادی	از	ساخت	آن	 شاید	نگاشتن	متنی	دربارۀ	فیلمی	

alinazari.88,67@alumni.ut.ac.ir	تهران	دانشگاه	اجتماعی	علوم	فلسفۀ	ارشد	کارشناسی 	.1
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ازآنجایی	که	 برسد.	 نظر	 به	 بیهوده	 کاری	 است	 سپرده	شده	 فراموشی	 به	دست	 زیادی	

کارهای	فرهادی	دارد،	رمزگشایی	آن	می	تواند	 این	فیلم	جایگاهی	خاص	در	میان	سایر	

روشنگر	بخشی	از	پروژۀ	فرهادی	باشد.	نگاشتن	این	متن	از	جنبه	ای	دیگر	نیز	ضرورت	

تقریبًا	 کردم.	 مرور	 را	 و	خارجی	 نظر	منتقدان	داخلی	 توانستم	 که	 آنجا	 تا	 پیدا	می	کند.	

بسیار	 تفاسیر	 است.	 نشده	 گفته	 فیلم	سخنی	 این	 اساسی	 مسئلۀ	 دربارۀ	 هیچ	کجا	 در	

که	سلطۀ	مرد	بر	زن	در	جامعۀ	ایران	را	نشان	 متفاوت	و	متضاد	است،	از	نگاهی	انتقادی	

می	دهد	تا	فیلمی	با	عناصر	فراماسونری	برای	بدنام	کردن	جامعۀ	خودی.	در	ادامه	نشان	

فیلم	 این	 محتوای	 به	 ربطی	 چندان	 نیستند،	 درست	 نه	تنها	 ادعاها	 این	 داد	 خواهم	

که	عمومًا	غرض	ورزانه	یا	نومیدانه	رها	شده	اند.	به	 ندارند	و	تیرهایی	در	تاریکی	هستند	

ذکر	چند	نمونه	بسنده	می	کنم.	

این	فیلم	در	 گفت:	»به	نظر	من	 اند	ساوند	دربارۀ	فیلم	 نیک	جیمز	سردبیر	سایت	

که	بیننده	 کی	ترین	فیلم	نامه	را	دارد.	فیلم	نامه	ای	 گذشته،	هیچکا بین	فیلم	های	سال	

گول		می	زند	و	بعد	غافلگیر	می	کند	و	مدام	مسائل	اخالقی	پیچیده	ای	را	مطرح	 را	دائمًا	

دیلی	 بوده	است«.	 کسی	 چه	 مقصر	 نمی	فهمید	 هیچ	وقت	 شما	 طوری	که	 به	 می	کند،	

و	 ماهرانه	 نمایش	 سیمین،	 از	 نادر	 جدایی	 »فیلم	 نوشت:	 فیلم	 این	 به	 تلگراف	راجع	

گیرای	ایران	امروز	است.	در	هر	صحنۀ	فیلم	پیچ	وتاب	بر	سر	جزئیات	سرنوشت	ساز	 تصویر	

را	 آن	 لحظه	ای	مجال	 برای	 و	حتی	 تجربه	می	کنیم	 را	 آن	 اخالقی	 معماهای	 و	 داستان	

کنار	تنها	یکی	از	چهره	های	فیلم	قرار	دهیم	و	صرفًا	از	او	حمایت	 که	خودمان	را	در	 نداریم	

معرفی	 جذاب	 و	 ک	 دردنا پیچیده،	 درام	 یک	 به	عنوان	 را	 فیلم	 گاردین	این	 کنیم«.	

آلیسا	سیمون	در	 نمود.	 اخیر	معرفی	 نیم	قرن	 فیلم	های	 برترین	 را	جزو	 فیلم	 این	 و	 کرد	

در	حال	حاضر	 و	 است	 پیچیده	 روایت	 و	 تنش	 دارای	 فیلم	 »این	 مجلۀ	ورایتی	نوشت:	

جزو	برترین	فیلم	ها	با	طرح	اجتماعی	به	حساب	می	آید.«	اسکرین	اینترنشیونال	نوشت:	

کرد.«	 »ساخت	این	فیلم	باعث	شد	تا	بتوان	بیشتر	به	مسائل	داخلی	خانواده	رسیدگی	

کرد!	روزنامۀ	اسکاتمن	دربارۀ	فیلم	 کنون	نمی	شد	به	مسائل	خانوادگی	رسیدگی	 گویی	تا

سراسر	 هالیوودی،	 فیلم	های	 از	 متفاوت	 فیلم	 »این	 نوشت:	 سیمین	 از	 نادر	 جدایی	

اخالقیات	است	و	ارزش	دیدن	دارد«.	



دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی- اردیبهشت 1398

304
کارگری	آن،	آشنایی	دارند	می	دانند	 که	با	اندیشۀ	انتقادی،	خصوصًا	از	نوع	 کسانی	

استعاری	 معنای	 چه	 ادبیات	 این	 در	 »زایمان«	 و	 »تولد«	 »فرزند«،	 مانند	 عباراتی	 که	

هنوز	 که	 می	دانست	 کودکی	 همچون	 را	 پساسرمایه	داری	 جامعۀ	 مارکس	 دارد.	 مهمی	

کرد	زیرا	هنوز	 کودک	را	با	عمل	سزارین	متولد	 متولد	نشده	و	لنین	معتقد	بود	باید	این	

که	 کسی	است	 کودک	در	روسیۀ	تزاری	نرسیده	است.1	قلب	این	فیلم	 هنگامۀ	تولد	این	

با	 را	 مطلقًا	جلوی	دوربین	ظاهر	نمی	شود:	فرزند	مقتول	راضیه.	می	خواهم	این	بحث	

کار	فرهادی	و	فیلم	تایتانیک	پیش	ببرم.	زیرا	این	دو	علی	رغم	تفاوت	هایشان،	 مقایسۀ	

همانندی	های	ساختاری	بسیاری	دارند	و	از	الگوی	یکسانی	تبعیت	می	کنند.	تمام	آنچه	

گفته	می	شود	از	فیلسوف	اروپایی،	اسالوی	ژیژک،	است.	هرکجا	 دربارۀ	تایتانیک	در	اینجا	

که	ایتالیک	شده	از	متن	ژیژک	است.	 از	متن	

»ظاهرا«ً	کل	این	فیلم	ماجرای	طالق	یک	زوج	است	اما	با	اندکی	دقت	می	توان	دریافت	

کوچک	از	ماجراست.	به	موازات	این	داستان،	حکایت	دیگری	نیز	در	 که	این	تنها	بخشی	

کارگر	زن	در	خانۀ	نادر.	این	 که	بسیار	مهم	تر	است:	داستان	استخدام	یک	 جریان	است	

که	به	تمامی	از	آن	غفلت	شده	است.	روزی	نادر	به	خانه	برمی	گردد	 همان	مسئله	ای	است	

و	پدر	خود	را	بسته	به	تخت	می	یابد	و	راضیه	نیز	در	خانه	نیست.	پس	از	چند	دقیقه	راضیه	

برمی	گردد	و	نادر	به	خاطر	این	بی	مسئولیتی	او	را	از	خانۀ	خود	با	زور	بیرون	می	کند.	راضیه	

	در	نتیجۀ	این	اتفاق	فرزند	او	سقط	می	شود.	
ً
باردار	است	و	از	پله	ها	سقوط	می	کند	و	ظاهرا

تا	پایان	فیلم	تمام	کش	وقوس	ها	بر	سر	سرنوشِت	قاتل	و	این	مادِر	فرزندمرده	است،	طوری	

کم	کم	و	با	 کشمکش	نادر	و	سیمین	بر	سر	طالق	به	کلی	به	حاشیه	خواهد	رفت.	نادر	 که	

را	 گردن	اوست	و	سعی	می	کند	این	مشکل	 بر	 گناه	مردن	این	فرزند	 که	 کراه	می	پذیرد	 ا

که	تا	خرخره	در	بدهکاری	و	مشکالت	مالی	فرو	رفته	 کارگر	 با	پول	فیصله	دهد	و	خانوادۀ	

که	قرار	است	 که	در	ازای	پول،	از	خون	فرزند	خود	درگذرد.	در	سکانسی	 است	می	پذیرد	

ک	این	 گاهی	از	پیامدهای	هولنا کارگر	پرداخت	شود،	راضیه،		علی	رغم	آ پول	به	خانوادۀ	

انقالبی	است.	 فیلم	جادۀ	 برده	است	 کار	 به	 را	 متولدنشده	 کودک	 استعارۀ	مرگ	 که	 فیلم	هایی	 از	 یکی	 	.1
اما	 می	سازد	 تراژدی	 کودک،	 مرگ	 از	 انقالبی	 جادۀ	 که	 است	 این	حیث	سودمند	 از	 فیلم	 دو	 این	 مقایسۀ	

فرهادی	آن	را	به	امری	»بی	اهمیت«	و	»طبیعی«	تبدیل	می	کند.
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که	این	پول	»حالل«	نیست.	چرا؟	زیرا	 امتناع،	پول	را	قبول	نمی	کند.	او	بر	این	باور	است	

کرده	 کند،	در	خیابان	با	یک	ماشین	تصادف	 روز	قبل	از	اینکه	نادر	او	را	از	پلکان	خانه	پرت	

که	علت	واقعی	مرگ	فرزند	او	این	است	و	این	سخنان	را	روز	 است.	راضیه	بر	این	باور	است	

گاهی	از	این	موضوع،	 کرد.	سیمین	علی	رغم	آ قبل	از	دریافت	پول،	نزد	سیمین	اعتراف	

	بنا	بر	مالحظات	اخالقی،	این	پول	را	به	این	 کرده	و	حاضر	است،	احتمااًل سکوت	اختیار	

که	اعتقاداتی	سرسختانه	دارد	این	پول	را	نمی	پذیرد.	 خانوادۀ	داغ	دار	بپردازد.	اما	راضیه	

ترسیم	گر	محنِت	 که	فرهادی	 گفت	 به	همین	جا	ختم	می	شد	می	توانست	 گر	موضوع	 ا

طبقه	ای	رنج	کشیده	است،	درحالی	که	مسئله	درست	عکس	آن	است.	

که	نادر،	قاتل	واقعی	فرزند	راضیه	نبوده	است	پس	چرا	 ممکن	است	از	خود	بپرسیم	

گر	راضیۀ	بخت	برگشته	 باید	این	خسارت	را	بپردازد؟	مگر	راضیه	خود	اعتراف	نکرد؟	آخر	ا

این	حادثه	هرگز	 بود	 باوجدان	تر	 کمی	 گر	 ا را	داشت،	 کارهای	خود	دقت	الزم	 انجام	 در	

کارشان	را	خوب	انجام	نمی	دهند،	 کارگران	چون	 اتفاق	نمی	افتاد.	نتیجۀ	اخالقی	اینکه	

فرزند	امیدها	و	آرزوهایشان	هرگز	به	سالمت	پا	به	عرصۀ	حیات	نمی	گذارد.	بی	مسئولیتی	

که	بگوید	راضیه	 کارگران،	قاتل	واقعی	است.	این	روایت	نه	چندان	بدیع	فراموش	می	کند	

امر	سبب	 و	همین	 بود	 نفر	خارج	 از	عهدۀ	یک	 او	 بود.	وظایف	 نکرده	 کوتاهی	ای	 هیچ	

می	دهد	 نشان	 تلویحًا	 فیلم	 راضیه.	 سربه	هوایی	 نه	 خارج	شود،	 خانه	 از	 نادر	 پدر	 شد	

که	به	لطف	 کارگران	باید	از	امیدها	و	آرزوهایشان	دست	بردارند،	آرزوها	و	امیدهایی	 که	

که	همچون	فرزند	 ک	مدفون	شده	است،	امیدهایی	 بانک	داران	و	طبقۀ	متوسط	زیر	خا

فقرا	 زیرا	 نیست،	 همه	چیز	 پوْل	 کارگران	 برای	 زیرا	 چرا؟	 بمیرد.	 باید	 آن	ها	 متولدنشدۀ	

بااخالق	ترند.	این	رویکرد،	توجیهی	قدیمی	است	با	هدف	زیباشناسانه	کردن	و	در	عین	

کت	از	جمله	فقر.	امروزه	عدۀ	بسیاری	معتقدند	 حال	روان	شناسانه	کردن	همۀ	انواع	فال

دنیای	 به	 حاضرند	 تعداد	 چه	 اما	 نیستند،	 فقیر	 خود	 قضا	 از	 که	 می	آورد	 شرافت	 فقْر	

کنند؟ باشرافت	فقرا	سقوط	

و	 خسته	 او	 است.	 جالب	 بسیار	 می	کنیم	 مالقات	 را	 راضیه	 که	 صحنه	ای	 آخرین	 	

تا	 که	طلبکاران	و	بدهکاران	در	آن	جمع	شده	اند	 اتاق	محقری	 بر	درگاه	 درهم	شکسته	

پوست	او	و	شوهرش	را	بَکنند	می	ایستد.	چند	جمله	را	با	زحمت	ادا	می	کند:	»چرا	اینجا	
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کنم«؟	»مگه	 اومدین؟«	»مگه	نگفتم	نیاید؟«	»حاال	من	چجوری	توی	این	خونه	زندگی	

نگفتم	این	پول	حرومه؟«.	نقش	راضیه	در	اینجا	بسیار	شبیه	دی	کاپریو	است.	دی	کاپریو	

بازگردانیدِن	حِس	هویت	و	 کارکردش	 که	 یک	جور	»میانجِی	محوشوندۀ	محض«	است	
که	دختر	از	خودش	دارد؛	عاشق	نیز	عماًل	تابلوی	وی	را	 معنای	زندگی	و	تصویری	است	
کار	پسر	تمام	می	شود...	به	دیار	باقی	می	رود.	به	همین	سبب	است	 که	 می	کشد	و	همین	
که	واپسین	حرف	های	او	-پیش	از	غرق	گشتن	در	آب	های	سرد	اقیانوس	اطلس	شمالی-	
باالی	 واعظ	 پیاِم	یک	 واپسین	 بلکه	 از	معشوق،	 آستانۀ	جدایی	 کلماِت	عاشقی	در	 نه	
منبر	است.	سرنوشت	راضیه	و	دی	کاپریو	یکی	است:	هر	دو	نابود	می	شوند.	خانوادۀ	نادر	
را	نسبتًا	 انسجام	خود	 راضیه	 با	درگیرشدن	در	مسئلۀ	 رنج	می	برد	 از	شکافی	عمیق	 که	

بازمی	یابد.	اما	پس	از	اینکه	این	غائله	به	سالمت	به	سرانجام	می	رسد،	نادر	و	سیمین	

همراه	 نادر	 با	 دادگاه	 مراحل	 تمام	 در	 سیمین	 می	خزند.	 خودشان	 سوراخ	 به	 هرکدام	

که	سیمین	حتی	تصمیم	 می	شود	و	این	مسئله	آن	قدر	آنان	را	به	یکدیگر	نزدیک	می	کند	

کف	می	رود،	هرچند	 که	با	بی	تدبیری	نادر	این	فرصت	از	 می	گیرد	دوباره	به	خانه	بازگردد	

کارکرد	 کل	قضیۀ	طالق	آنان	بی	اهمیت	است.	راضیه	در	اینجا	دو	 این	موضوع	به	اندازۀ	

کارکرد	 انجام	دهد.	 را	 نادر	 کارهای	پست	خانوادۀ	 که	 است	 این	 او	 آشکار	 کارکرد	 دارد.	

مشترک	 مقام	دشمن	 در	 را	 نادر	 خانوادۀ	 از	دست	رفتۀ	 وحدت	 که	 است	 این	 او	 پنهان	

گسیختگی	نادر	و	 کار	ناموفق	عمل	می	کند،	نمی	تواند	 بازگرداند.	اما	چون	در	انجام	هر	دو	

کنون	تنها	 که	ا کارگر	راضیه	با	خانوادۀ	بانکی	نادر	 کند.	جنگ	خانوادۀ	 همسر	او	را	ترمیم	

گرچه	تغییری	اساسی	در	این	مناسبات	ایجاد	نمی	کند،	باعث	نابودی	 بر	سر	پول	است،	ا

خانوادۀ	راضیه	می	شود.	نادر	هم	با	وجدانی	آسوده	پول	»حالل«	را	به	جیب	می	زند.	

قاطعیت	 با	 و	 می	کند	 راحت	 را	 کی	 شکا هر	 خیال	 خود	 پایانی	 سخنرانی	 با	 راضیه	

اتومبیل	 با	 او	 تصادف	 که	 در	حالی	 نیست،	 او	 فرزندش	»حق«	 که	خون	بهای	 می	گوید	

بود	و	 رفته	 بیرون	 از	خانه	 نادر	 پدر	 بازگرداندن	 برای	 او	 و	 بود	 کاری	رخ	داده	 در	ساعت	

نه	امور	شخصی	خود.	معلوم	نیست	به	چه	دلیل،	همه	خوِد	راضیه	را	مقصر	می	دانند.	

این	قضیه	هیچ	تغییری	در	اصل	داستان	ایجاد	نمی	کند.	در	همه	جای	دنیا	مسئولیت	

که	حرکات	 کارفرماست.	به	خاطر	همین	پایان	مضحک	است	 کار	با	 کارگر	در	هنگام	انجام	
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و	 است	 تصنعی	 بسیار	 فیلم	 بقیۀ	 برخالف	 آخر	حضورش	 در	سکانس	 راضیه	 و	سخنان	

گویی	در	حال	شعاردادن	در	صف	مدرسه	ایستاده	است.	درست	به	همین	دلیل	است	

کشتی	تایتانیک	است	و	 ک	سخنان	دی	کاپریو	در	سکانس	غرق	شدن	 که	سخنان	او	پژوا

که	هر	دوی	آنان	-	دی	کاپریو	و	راضیه-	مانند	واعظ	باالی	 درست	به	همین	خاطر	است	

کار	است	 منبر	سخنرانی	می	کنند.	در	جدایی	نادر	از	سیمین	نه	پایان	باز	)open end(	در	

گذار	می	شود.	در	تمام	طول	فیلم،	بیننده	در	حالت	تعلیق	 و	نه	چیزی	به	مخاطب	وا

است	و	نمی	تواند	هیچ	نتیجۀ	قطعی	ای	بگیرد	اما	دست	آخر	همه	چیز	با	قاطعیت	به	پایان	

که	دخترشان	می	خواهد	با	نادر	زندگی	 که	معلوم	نیست	این	است	 می	رسد.	تنها	چیزی	

که	به	راستی	در	حکم	 کند	یا	سیمین.	این	مسئله	چنان	در	روند	اصلی	ماجرا	بی	اثر	است	

که	نکتۀ	این	دقایق	پایانی	را	درنیافته	اند،	ناخواسته	 ریشخندکردن	مخاطب	است.	آنان	

کل	آن	تعمیم	می	دهند	و	نتیجه	می	گیرند	این	فیلم	 کم	بر	فیلم	را	بر	 احساس	تعلیق	حا

کارگران	 کار	نیست.	اینکه	 گذار	می	کند	و	پیشاپیش	قضاوتی	در	 همه	چیز	را	به	مخاطب	وا

گدابودن	خود،	هرزگان	مسئول	هرزگی	خود	و	 گدایان	مسئول	 کارگربودن	خود،	 مسئول	

کلیشه	هایی	است	 ثروتمندان	مسئول	ثرتمندبودن	خود	هستند،	چیز	تازه	ای	نیست.	

کلیشه	ها	در	این	فیلم	و	 که	سال	هاست	درودیوار	دنیای	امروز	با	آن	بزک	شده	است.	این	

کل	پروژۀ	فرهادی	با	زیرکی	به	خورد	ما	داده	می	شود. در	

نقد	ژیژک	ضمیمه	شده	است.

فیلم تایتانیک از نگاِه ژیژک
گران،	این	فیلم	را	یک	داستاِن	عشقِی	سرراست	می	دانند	و	بیشتِر	 بیشتر	تماشا

منتقدان	به	لحِن	ضدسیستمِی	آن	اشاره	می	کنند؛	به	این	که	مسافراِن	ثروتمند	

که	افراِد	مقیِم	عرشۀ	پایینی	همدل	تر	هستند.	اما	این	فیلم	 بی	رحم	اند	در	حالی	

بیشتر	از	آن	که	نظِم	اجتماعی	را	براندازد،	آن	را	تقویت	می	کند.	"ِکیت"	بر	عرشۀ	

کشتی	صبح	فردا	 کشتی،	با	شوروشوق	آتشینی	به	معشوق	اش	می	گوید	وقتی	

ُگریخت؛	یعنی	زندگی	فقیرانه	همراه	با	 به	نیویورک	برسد،	به	اتفاق	هم	خواهند	

عشق	حقیقی	را	به	زندگی	فاسد	و	دروغ			آمیز	در	میان	ثروتمندان	ترجیح	خواهد	
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آنچه	 وقوع	 از	 تا	 می	خورد	 یخ	 کوه	 به	 کشتی	 که	 است	 لحظه	 همین	 در	 داد.	

کند؛	یعنی	زندگی	مشترک	 بی	تردید	فاجعۀ	حقیقی	محسوب	می	شود	جلوگیری	

که	پلشتی	و	 این	زوج	عاشق	در	نیویورک.	باری،	به	راحتی	می	توان	حدس	زد	

کت	زندگی	روزمره	به	سرعت	عشق	آن	دو	را	به	باد	فنا	می	داد.	بدین	اعتبار،	 فال

که	عشق	آن	دو	زنده	بماند	و	این	توهم	تداوم	 از	آن	روی	رخ	می	دهد	 فاجعه	

گر	فاجعه	روی	نمی	داد	آن	دو	می	توانستند	»تا	آخر	عمر	خوشحال	و	 ا که	 یابد	

کنند!	لحظه	های	آخِر	زندگِی	“دی	کاپریو”،	او	در	 کنار	هم	زندگی	 خوشبخت«	در	

آِب	سرِد	دریا	یخ	می	زند	و	جان	می	سپارد	و	حال		آنکه	“وینسلت”،	صحیح	وسالم،	

که	می	داند	یارش	را	لحظه	هایی	بعد	 روی	تختۀ	چوِب	بزرگی	شناور	می	ماند؛	او	

کف	خواهد	داد،	فریاد	می	زند:	»هیچ	وقت	نمی	گذارم	از	پیشم	بروی!«	و	وقتی	 از	

این	را	می	گوید،	با	دستانش	او	را	هل	می	دهد.	در	الیۀ	زیرین	قصۀ	عشِق	این	

دو	دل	داده،	تایتانیک	داستاِن	دیگری	را	حکایت	می	کند؛	روایت	اصلی	دربارۀ	

که	دچار	بحراِن	هویت	 دختری	متمول	و	تباه	شده	از	طبقۀ	اعیان	جامعه	است	

شده.	او	به	سراِغ	عاشقی	از	طبقۀ	پایین	می	رود	تا	سرزندگِی	خود	را	بیابد	و	تصویِر	

»میانجِی	محوشوندۀ	 یک	جور	 کند.	دی	کاپریو	 کامل	 را	 »مِن«	خویش	 ایگو	یا	

کارکردش	بازگردانیدِن	حِس	هویت	و	معنای	زندگی	و	تصویری	 که	 محض«	است	

که	دختر	از	خودش	دارد؛	عاشق	نیز	عماًل	تابلوی	وی	را	می	کشد	و	همین	 است	

کار	پسر	تمام	می	شود،	او	از	صحنه	خارج	می	شود	و	به	دیار	باقی	می	رود.	به	 که	

-پیش	از	غرق	گشتن	در	آب	های	 او	 که	واپسین	حرف	های	 همین	سبب	است	

کلماِت	عاشقی	در	آستانۀ	جدایی	از	معشوق،	 سرد	اقیانوس	اطلس	شمالی-	نه	

عشقی	 داستاِن	 یک	 »این	 است.	 منبر	 باالی	 واعظ	 یک	 پیاِم	 واپسین	 بلکه	

نیست،	استثماری	خون	آشام	گونه	و	خودخواهانه	است«.



تأمالت تاریخی - معرفتی





بررسی آرای ابن خلدون، منتسکیو و دورکیم پیرامون
تأثیرات جغرافیا و محیط طبیعی بر حیات اجتماعی

علیرضا اسکندری نژاد1

پیرامون	 دورکیم	 و	 منستکیو	 ابن	خلدون،	 آرای	 بررسی	 برای	 است	 تالشی	 مقالۀ	حاضر	

کتاِب	مقدمه،	روح	القوانین	 تأثیر	جغرافیا	بر	زندگی	اجتماعی.	این	مقایسه	با	توجه	به	سه	

ابن	خلدون	 آرای	 بررسی	 به	 مقاله،	 ابتدایی	 قسمت	 است.	 شده	 انجام	 خودکشی	 و	
حول	این	موضوع	پرداخته	ایم	و	به	ویژه	نظریۀ	اقالیم	هفت	گانۀ	وی	را	مورد	بررسی	قرار	

نتیجۀ	 در	 را	 جغرافیایی	 مناطق	 »آبادانِی«	 و	 »عمران«	 ابن	خلدون،	 اساسًا	 داده	ایم.	

نحوی	 به	 انسان	ها،	 »خلقیات«	 می	بیند.	 منطقه	 آن	 اقلیمی	 و	 جغرافیایی	 وضعیت	

مستقیم	از	ویژگی	جغرافیایی	منطقه	یا	اقلیم	سکونت	آنان	ناشی	می	شود.	در	قسمت	

بعدی	مقاله	به	بررسی	آرای	منتسکیو	پیرامون	این	موضوع	پرداختیم	و	به	این	نتیجه	

که	وی	نیز	مانند	ابن	خلدون،	یا	حتی	شدیدتر،	»صفات	انسانی«	را	متأثر	از	نوع	 رسیدیم	

کالسیک	دورکیم،	 اثر	 آب	وهوای	محل	سکونت	او	می	داند.	در	قسمت	پایانی	مقاله	به	

و	 اقلیمی	 ویژگی	های	 رابطۀ	 با	 ارتباط	 در	 را	 وی	 ایدۀ	 تا	 کردیم	 رجوع	 یعنی	خودکشی،	

کنیم.	به	نظر	دورکیم،	اساسًا	»امر	اجتماعی«	یا	حیات	اجتماعی	 زندگی	اجتماعی	فهم	

ارتباط	 نظر	وی،	 به	 بنا	 نیست.	 ویژگی	های	جغرافیایی	 تحت	تأثیر	 به	صورت	مستقیم،	

ویژگی	های	خاص	رفتاری	یا	شخصیتی	با	محیط	های	مختلف	اقلیمی	و	جغرافیایی،	نه	

aenezhad@gmail.com تهران	خوارزمی	دانشگاه	)پژوهشگری(	اجتماعی	علوم	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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از	سر	تأثیر	یک	جانبه	و	تعین	بخش	آن	نواحی	بر	حیات	اجتماعی	که	به	واسطۀ	ده	ها	عامل	

میانجی	اجتماعی	است؛	عواملی	نظیر	نوع	دین،	شدت	جریان	زندگی	اجتماعی،	میزان	

که	حیات	اجتماعی	نزد	متفکرینی	 گفت	 همبستگی	اجتماعی	و....	در	نتیجه	می	توان	

نظیر	ابن	خلدون	و	منتسکیو	تحت	تعین	عوامل	جغرافیایی	و	اقلیمی	است؛	درحالی	که	

نزد	دورکیم،	عوامل	جغرافیایی	تأثیر	ثانویه	و	غیرمستقیمی	بر	حیات	اجتماعی	دارند	و	

نمی	توانند	حیات	اجتماعی	را	تحت	تعین	و	انقیاد	خود	دربیاورند.



نیچه و وسوسه هاِی زبانی
درآمدی بر یک تکنیِک پژوهش در علوِم اجتماعی و تاریخی

میثِم اهرابیاِن صدر1

1. مقدمه
گفته	 نیچه	دربارۀ	مرکزیِت	َروان	و	احساسات	در	شکل	گرفتِن	موقعیت	هاِی	ذهنی	سخن	

تا	 خواسته	 همواره	 اما	 انداخته	 به	کار	 فوق	العاده	ای	 شوِر	 و	 ذوق	 تخیل،	 کار،	 این	 در	 و	

رهیافتی	عینی،	بی	طرفانه	و	تجربی	به	این	موضوعات	داشته	باشد.	این	چیزی	است	

از	 را	به	عنواِن	پیشواِی	نحله	ای	 او	 از	این	طریق	 او	نادیده	می	گیرند	و	 	دربارۀ	 که	معمواًل

به	 که	 اینجا	است	 از	 و	 و	»عقالنیِت	عینی	طلب«	جا	می	زنند	 منکراِن	»حقیقت	جویی«	

همین		جا	 در	 درست	 مقابل،	 نقطه	ای	 در	 البته	 می	رسند.	 او	 نهیلیسِم	 و	 بیهوده	گویی	

،	از	سِر	
ً
که	ریشه	هاِی	این	قبیل	تلقی	ها	را	در	او	»ُرمانتیک«	می	یابند	و	بعضی	ها	بدوا است	

شاعرانگی	و	قریحه	با	او	هم	آوا	می	شوند	و	او	را	می	ستایند،	اما	نه	در	مقاِم	یک	پژوهش	گِر	

یک	 جایگاِه	 در	 بلکه	 داشته،	 و	حقیقت	جویانه	 شناختی	 دغدغه	هاِی	 که	 سخت	کوش	

که	با	اتکا	به	زوِر	استدالل	هاِی	استعاری	و	شاعرانه،	خِط	ُبطالن	 تصویرپرداِز	ذوق	زده،	

به	 که	چیزی	 را	داشت	 آن	 نیچه	دغدغۀ	 اما	 کشیده.	 است	 بر	هرچه	شناخِت	حقیقی	

اصالح	 و	 گرفته	 پی	 را	 َجرگه	 این	 ایده	های	 و	 بیفزاید	 فلسفه	ها	 حقیقت	جویانه	ترین	

نقِد	 با	 که	 موارِد	بسیاری	نشان	داد	 و	می	توان	در	 فیلسوف	می	دانست	 را	 او	خود	 کند.	

کنیم	او	 کرد.	ضمِن	اینکه	یادآوری	 کاَرش	را	آغاز	 پوزیتیویستی	ترین	شکل	هاِی	اندیشه	

 M.ahrabian@gmail.com بهشتی	شهید	دانشگاه	ایران،	اجتماعی	مسائل	بررسی	شناسی،	جامعه	دکتری	1.
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انتظار	 و	 کرده	 بازتفسیر	 و	 تکرار	 را	 از	خود	 گفته	هاِی	فالسفۀ	پیش	 و	 ایده	ها	 از	 بسیاری	

که	یک	 ایجابی	باشد،	و	چنان	 نیز	سخنش	واجِد	سویه	هایی	 از	این	جهت	 که	 می	رود	

پا	می	کند	و	به	نفِی	حقیقِت	همه	چیز	می	رود،	نیچه	 ک	و	غبار	به	 َکژُخلق،	خا ذوق	زدۀ	

کردن	عرضه	می	کند. کناِر	نفی،	چیزهاِی	فراوانی	براِی	ساختن	و	بنا چنین	نکرده،	و	در	

گویا	به	عنواِن	یک	فن	و	 کافی	رادیکال	باشد	و	 او	تالش	می	کند	تا	در	نقد	به	اندازۀ	

و	 َرد	می	کند	 بیخ	وُبن	 از	 رد	می	کند،	 را	 وقتی	چیزی	 روشن	َگر،	 روِش	 یا	یک	 بیانی	 شگرِد	

که	به	این	بازی	می	َدَمد،	 که	به	راه	می	اندازد	و	جدیِت	تدریجی	و	َنرمی	 با	بازِی	مفرحی	

قرار	 در	موقعیتی	 را	 و	ذهن	 اشتباه	می	اندازد،	 به	 لحنش	 در	پی	گیرِی	 را	 گاهی	خواننده	

کاماًل	جدی	می	گیرد.	همین	انتقاِل	 کند	وضعی	فرضی	و	شوخی	وار	را	 که	حس	 می	دهد	

بی	سر	و	صداِی	چیزی	که	به	دست	نمی	آید،	در	جایی	که	انتظار	داریم	همان	جا	باشد،	این	

که	به	امیِد	به	دست	آمدن،	 کرده	 تغییِر	حالِت	درونِی	اسرارآمیز،	متوِن	نیچه	را	مستعِد	این	

آورده	 به	یاد	 میل	 این	 ِگره	گاه	هاِی	 در	 و	 این	حس	 از	طریِق	 بارها	 و	 بارها	خوانده	شوند	

کنند	و	َسْبکی	را	برگزیده	و	در	آن	به	پختگی	 شوند.	او	می	نوشت	تا	نوشته	هایش	را	از	َبر	

که	با	تلنگرهاِی	مکرِر	احساسی	چیز	می	گوید،	نه	با	فضاسازی	هاِی	دنباله	دار	 رسیده	بود	

براِی	 او	 نیست.	شیوۀ	 بی	تأثیر	 رازآلود	جلوه	کردنش	 در	 نیز	 این	شیوه	 غایت	نگر.	خوِد	 و	

فلسفه	ورزی	را	به	مثابۀ	جریانی	حاشیه	ای	در	تاریِخ	اندیشه	می	نگریستند،	و	موفقیِت	

کوتاه	و	جذاِب	ادبی،	آن	را	متمایز	و	 او	در	این	طرح،	و	قرابِت	نوشته	هایش	با	قطعاِت	

درخشان	جلوه	می	داد.

می	کند.	 فراهم	 را	 او	 کاِر	 نهایِی	 نتیجۀ	 که	 است	 شگفت	 و	 ُخرد	 تأثیراِت	 همین	

چیزی	 که	 نیست	 این	 بنِد	 در	 چندان	 که	 می	نماید	 چنان	 سخره	گریش	 و	 بی	مباالتی	

که	می	گوید	شاهد	استخدام	می	کند،	و	اصواًل	 کم	در	جهِت	تأییِد	چیزهایی	 بسازد.	خیلی	

به	شیوه	ای	درخور،	چنان	وانمود	می	کند	که	گویا	اصاًل	مهم	نیست	که	سخنش	را	بپذیریم	

که	در	نوشتاِر	نیچه	ای	به	یک	 یا	نه.	در	متِن	او،	غرور	شاید	غریزه	ای	است	سخت	و	حیاتی	

که	تبدیِل	یک	 متافیزیِک	ناُهشیار	بدل	شده	است.	خواننده	اش	از	خوِد	او	یاد	می	گیرد	

غریزه	به	یک	جزِء	متافیزیکی	در	فلسفه،	ُمنجر	به	ایجاِد	نگرِش	فلسفِی	مشخصی	می	شود	

و	به	شیوه	ای	محو	و	مکرر	می	توان	این	تکراِر	سامان	مند	و	مشخص	را	در	نوشته	هاِی	یک	
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که	در	هر	دوره	از	طریِق	یک	وجوِد	انسانی	چیزی	 ند	

َ
نویسنده	بازیافت.1	آرایشی	از	غرایز	ا

می	نویسند،	و	این	می	تواند	نشانه	ای	باشد	براِی	بازشناسِی	خاص	بودگی	و	تمایِز	انواِع	

با	مرزها	و	مضمون	هاِی	مشخص	 ُغرنده	 نثِر	 از	یک	 او	نمونه	ای	 نثِر	 از	نوشتار.	 مختلفی	

است.	با	درگیرِی	زیاد	و	جدیتش	در	این	مفهوم،	به	ما	یاد	داد	حتی	آن	که	شیفتۀ	شدن،	

شکستن	و	فرارفتن	است	نیز	افقی	محدود	را	خواهد	پیمود.	او	می	خواست	خوَدش	را	

که	می	آورند،	 که	باالِی	هر	لوح	و	دستوِر	تازه	ای	 نخستین	پیامبر	از	نسِل	پیامبرانی	جا	بزند	

دستوری	قدیمی	را	تکرار	می	کنند:	»سخت	شوید!«

2. تکنیِک نگریستن به هزارتو: بازخوانِی یک روِش پژوهشی
گونی	 گونا کرده	و	به	ُطرِق	مختلف	شواهِد	 نیچه	در	چند	جاِی	متفاوت	تکنیکی	را	عرضه	

حاوِی	 اول	 نگاِه	 در	 که	 پژوهش	 براِی	 تکنیکی	 داده.	 دست	 به	 آن	 از	 استفاده	 دربارۀ	

ویژگی	هاِی	ضدو	نقیض	است.	در	واقع،	این	تکنیک	برخاسته	از	دل	سپردگِی	او	به	نوعی	

دارد،	 تکیه	 رخدادها	 چندجانبۀ	 دگرگونِی	 توصیِف	 بر	 که	 است	 حقیقت	 بازگویِی	 َروِش	

آن	ها	را	ناپایدار	و	تابع	به	حساب	می	آوَرد،	و	اجزاِی	َروش	تا	حدی	در	بر	گیرنده	و	بازنماِی	

مقاصد	و	معانِی	پژوهش	گر	نیز	هست؛	نوعی	نگاه	به	چیزها	و	ورطه	ها	و	از	دروِنشان،	نگاه	

به	خوِد	آن	که	می	نگرد.

زرتشت  از	 گفتاری	 به	 نمونه	ها،	می	توانیم	 این	 از	مهم	تریِن	 یکی	 در	 اول:	 نمونۀ	 	.1

که	آفرینش	محصوِل	ملولی	و	رنجورِی	او	 که	در	آن،	خدایی	را	به	یاد	می	آوَرد	 کنیم	 اشاره	

که	از	طریِق	آفرینش	و	نگریستن	به	آفریدۀ	خویش،	از	خود	غافل	می	شود،	 است.2	خدایی	

رنِج	خود	را	فراموش	می	کند	و	تسکینی	و	آرام	بخشی	مفید	براِی	آالمش	فراهم	می	آوَرد؛	

که	»رنجور	را	چشم	برگرفتن	از	رنِج	خویش	و	به	فراموشی	سپردِن	خویش	لذتی	است	 چرا

مستانه«.	َسبِک	این	روایت	شیوۀ	جالبی	از	نزدیکی	به	موضوع	را	ارائه	می	کند.	زرتشِت	

1.	فردریش	ویلهلم	نیچه،	فراسوِی	نیک	و	بد،	دربارۀ	پیش	داوری	هاِی	فیلسوفان،	ترجمۀ	داریوِش	آشوری	
گه،	1379(،	27-56. )تهران:	نشِر	آ

گفت	زرتشت،	بخِش	یک	ُام،	دربارۀ	اهِل	آخرت،	ترجمۀ	داریوِش	آشوری	 2.		فردریش	ویلهلم	نیچه،	چنین	
گه،	1379(،	45-42. )تهران:	نشِر	آ
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گویی	قادر	 که	 کسی	 راوی	در	ابتدا،	در	مقاِم	یک	حقیقت	گوِی	فراسوبین	ظاهر	می	شود؛	

آن	 و	 کند	 گسیل	 انسان	 فراسوِی	 به	 را	 تصوراتش	 و	 بگذارد	 را	جاِی	خدا	 است	خودش	

حقیقتًا	 که	 آن	جور	 داده،	 خ	 ُر که	 آن	جور	 را	 داستان	 ببیند،	 که	هست	 آن	جور	 را	 باالها	

که	این	َروِش	 کند.	ما	بعدًا،	یعنی	چند	سطر	پایین	تر،	خواهیم	فهمید	 وجود	دارد،	تعریف	

روایی،	تمهیدی	براِی	رسیدن	به	مقصدی	متفاوت	بوده	و	راوی	درواقع	خواسته	تا	َاداِی	

گفته	هاِی	پیشینش	پشت	می	کند	 گویندگاِن	چنین	نظریاتی	را	درآوَرد.	زرتشت	در	آنجا	به	

از	یک	 زرتشت	 که	 زمانی	 بود«.	 تنها	تن	 نبود،	 رِد	آن	ها	می	گوید:	»هیچ	چنین	 و	ضمِن	

گفتِن	خام	و	سُبک	سرانۀ	چیزی	را	تقلید	نکرده	بود،	اما	 خداِی	رنجور	سخن	می	گفت،	

کرد،	از	روحانیِت	یک	 در	حاِل	شبیه	سازِی	حالتی	بود:	او	از	یک	ِسِرشِت	مشترک	تبعیت	

که	شکِل	سخناِن	او	یکسره	متفاوت	از	نمونه	هاِی	مشابهش	بود،	اما	خوِد	او	 متن	و	با	این	

که	این	هم	مثِل	بقیه	است؛	این	هم	برخاسته	از	»َتن«	است. تصدیق	می	کند	

اهِل	 دربارۀ	 را	 است	چیزی	 قرار	 متن	 که	 َبرمی	آید	 آخرت	 اهِل	 دربارۀ	 پارۀ	 عنواِن	 از	

با	 به	شکِل	دقیق	تر،	 یا	 آغاز	می	شود،	 دربارۀ	خدا	 روایتی	متفاوت	 با	 و	 کند،	 بازگو	 آخرت	

گونِی	معنایی	را	در	خود	دارد،	تا	در	انتها	دربارۀ	 که	یک	واژ یک	تمهیِد	روایی	آغاز	می	شود	

کلماِت	اهِل	آخرت	چیزی	بگوید.	زرتشت	با	به	دست	دادِن	تصویری	از	یک	خداِی	 روِح	
آخرت  اهِل	 دربارۀ	 نبیند،	 را	 خود	 تا	 می	آفریند	 که	 آزرده	ای	 و	 افسرده	 خداِی	 دردمند،	

گویا	اهِل	آخرت	نیز	در	جایی	وراِی	تصوراِت	ملموسشان،	مشابِه	چنین	 سخن	می	گوید.	

روشی	را	در	به	دست	دادِن	تعریفی	از	خداِی	خود	به	کار	بسته	اند.	و	زرتشت	درست	به	آنجا	

که	حقیقِت	روششان	نشسته	است،	اشاره	دارد. که	روِح	سخنانشان،	آنجا	

گونه	و	تازه،	بسیار	حقیقی	به	نظر	می	رسد،	یا	این	امکان	وجود	دارد	 این	تصویِر	واژ

که	از	قصد	 که	حقیقی	باشد.	در	نخستین	قدم،	هر	ناظِر	تصادفی،	هر	شنوندۀ	حساس،	

که	 و	تمهیِد	روایِی	زرتشت	بی	اطالع	باشد،	تحِت	تأثیِر	سیماِی	شورانگیزی	قرار	می	گیرد	

برآمده	 آنکه	 آفرینش	جاِی	 با	خود	می	گوید:	چرا	 و	 ترسیم	می	کند	 از	خدایی	دردمند	 او	

ناخشنودِی	خداوار،	یک	 باشد،	محصوِل	یک	 افزون	 و	میِل	 نیرو	 از	خرسندی	و	سرریِز	

دل	زدگِی	رنج	اندود	نباشد؟	امروزه	باور	به	این	نوع	آفرینش	نیز	قابلِ	قبول	است:	آفرینشی	

گویا	 از	سِر	رنج	و	فرافکنی	و	میل	به	ندیدن	و	به	پشت	افکندن؛	آفرینشی	براِی	فراموشی.	
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که	ما	آن	ها	را	در	خود	یافته	ایم.	به	عبارِت	 هر	دو	روایت	ریشه	در	پی	آینِد	احساساتی	دارند	

که	آفرینش	گری	می	تواند	محصوِل	 کاماًل	باور	می	کنیم	 گویا	ما	فقط	این	قسمت	را	 دیگر،	

هر	دو	باشد:	هم	یک	سرریِز	شادخوارانه	و	هم	یک	چشم	َبرگرفتِن	َملول.	ما	هر	دو	مورد	

کدام	از	این	دو	داستان	باید	صادق	باشد،	 را	نزِد	خویش	آزموده	ایم.	اما	اینکه	چرا	یک	

که	روحیۀ	 بر	ما	پوشیده	است.	شاید	بنا	بر	شوری	روحانی	و	امروزی،	بیشتر	بپسندیم	

بگویند	 است	 ممکن	 برخی	 که	 چنان	 باشد،	 َمالل	 و	 طغیان	 از	 َبرآمده	 خدا	 آفرینندگِی	

کاِر	آفرینندگی	واقعی	تر	و	جذاب	تر	به	حساب	می	آورند.	یا	 حالِت	روانِی	اندوه	و	َمالل	را	در	

ُکَهن	و	 دست	کم،	ما	در	این	روایِت	تازه	رگه	هایی	از	سرکوب	و	پنهان	کارِی	خداشناسی	هاِی	

دستگاه	هاِی	پر	زرق		و	برق	و	اشرافِی	نهادهاِی	صیانت	از	ادیان	و	مذاهب		را	ُسراغ	می	گیریم.	

که	 مسلط	 و	 خالق	 خداوندی	 از	 فریبکارانه	 روایتی	 تک	سویۀ	 پنهان	کارِی	 از	 رگه	هایی	

که	به	ما	نگفته	باشند؟«	 منشاِء	خیر	است،	نه	منشاِء	درد	و	رنج.	»نکند	چیزی	باشد	

حالِت	حقیقت	گویِی	نخستیِن	زرتشت	محصوِل	رویکرِد	تازه	اش	به	سویه	ای	است	مغفول	

او	 حقیقت	گویِی	 نگفته.	 سخنی	 درباره	اش	 کسی	 هست،	 آنکه	 با	 گویی	 که	 پنهانی	 و	

کامل	 به	طوِر	 را	 آن	 کسی	 که	 قابل	لمس	است	 روانِی	 محصوِل	جدی	گرفتِن	یک	حالِت	

جدی	نگرفته.

که	زرتشت	رشتۀ	ماجرا	را	رها	نمی	کند	و	از	این	هر	دو	 از	سوِی	دیگر،	در	ادامه	می	بینیم	

که	به	نظِر	او،	هر	داستانی	ابزاری	براِی	عبورکردن	است.	هر	نقشی	 روایت	َدرمی	گذرد،	چرا

براِی	تکمیِل	وظیفه	اش	می	بایست	جایی	به	پایان	برسد	و	هر	سویۀ	تک	بینانه	ای	می	باید	

که	آیا	با	رفتن	به	قالِب	راوِی	حقیقت	گو،	با	خزیدن	به	 برافتد.	زرتشت	از	خود	می	ُپرسد	

آنچنان	 آیا	 است؟	 بوده	 به	راستی	حقیقت	گو	 فریبنده،	 و	 حالِت	حق		به	جانب	 آن	 دروِن	

»آیا	 است؟	 کرده	 دراز	 دست	 انسان«	 »فراسوِی	 به	 به	راستی	 می	کند،	 ادعا	 ابتدا	 در	 که	

به	راستی،	به	فراسوِی	انسان«؟	در	پارۀ	دربارۀ	اهِل	آخرت	این	ها	را	خوِد	زرتشت	می	پرسد،	

کرده،	 که	این	داستان	را	طرح	 کشیده.	زرتشت	 که	روایِت	تازه	را	پیش	 یعنی	خوِد	همان	

کار،	یعنی	از	طریِق	 حاال	خود	آن	را	نفی	می	کند	و	به	قضاوت	درباره	اش	می	نشیند	و	با	این	

گاه	 به	نا گویی	 می	کشد.	 پیش	 را	 تازه	ای	 پرسِش	 پیشینش،	 روایِت	 زیاِن	 به	 رأی	دادن	

پیشینش	 َرویۀ	 بر	ضدِ		خویش	قضاوت	می	کند.	خالِف	 و	 بی	رحم	می	شود	 کاِر	خود	 در	
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گذشته	را	می	شوید.	دل	از	توفیِق	احتمالِی	 کرده	و	در	این	راه،	نقش	هاِی	 نقش	عوض	

که	 نظریه	اش	برمی	گیرد	و	از	سویۀ	تک	بینانه	اش	دور	می	شود:	هرگز	با	خود	نمی	اندیشد	

که	از	طریِق	شبیه	شدن	به	یک	روح	 تسلیِم	وسوسۀ	یک	خدای	رنجور	شود:	هرگز	آنچه	را	

که	روایتش	قصِد	 برزبان	آورده	باور	نمی	کند.	خود	را	هم	افق	با	آن	سویۀ	بدیلی	قرار	می	دهد	

که	هر	 کار	او	به	شهودی	تازه	دست	می	یابد:	می	فهمد	 در	هم	ریختنش	را	داشت.	با	این	

خداِی	 هم	ردیِف	 ملول	 خداِی	 هم	اند:	 شبیِه	 خودشان	 نهایِت	 در	 روایت	ها	 این	 دوِی	

به	 و	 ببیند	 را	 این	شباهت	 که	 آن	قدر	جویاِی	حقیقت	هست	 زرتشت	 است.	 شادخوار	

کند.	به	همین	دلیل	نقاِب	حقیقت	گویی	را	از	چهره	برمی	دارد	و	فورًا	تصدیق	 آن	اعتراف	

کافی	چیزی	بیرون	 کافی	به	فراسوِی	انسان	دست	دراز	نکرده؛	به	قدِر	 که	به	قدِر	 می	کند	

از	دایرۀ	این	ضدیت	هاِی	محسوس	نگفته.	این	را	با	لحنی	صریح	و	با	زباِن	بلند	تصدیق	

می	کند:	انگار	خود	را	دست	انداخته	باشد.	زرتشت	از	همۀ	این	تصورات	باز	می	گردد	و	

از	طریِق	شبیه	سازِی	یک	 او	 به	جا	می	آورد.	 و	ماهیتشان	 را	در	ساخت	 نیرنگی	 و	 فریب	

روایت	و	پیروی	از	روِح	یک	متن،	متنی	هم	ارِز	نسخۀ	اولیه	و	همگانی	آفرید	و	پس	از	آن،	

کنارِ	هم	نشینی،	قاعدۀ	مورِدنظرش	به	تدریج	 گذاشت،	تا	از	طریِق	یک	 کناِر	هم	 این	دو	را	

کند. وضوح	و	شفافیت	پیدا	

گشوده	باقی	می	گذاریم:	نفِس	عمِل	 که	آن	را	 ما	در	حاشیه،	به	پرسشی	برمی	خوریم	

نگریستن	به	روایِت	خود،	زیرکی	است	یا	حقیقت	جویی؟	زرتشت	زیرک	بود	یا	حقیقت	جو؟	

کردِن	جان	ها	جهِت	القاِی	یک	باوِر	زیرکانه	 آیا	این	ها	همه	تردستِی	او	نیست	براِی	ُمهیا

براِی	به	هم	ریختن	و	دیگر	نساختن؟	در	 گاهانه	و	ویران	گر	 آ نفِی	 یا	شاید	یک	 نهایی؟	 و	

می	کند	 تداعی	 ذهن	 در	 را	 گزیری	 نا شباهت	هاِی	 زرتشت،	 طنیِن	سخناِن	 این	صورت	

سقراط	 که	 است	 این	 سقراط	 از	 نیچه	 روایِت	 فیلسوف.1	 سقراِط	 گفت	وگویِی	 شیوۀ	 با	

گفت	وگوهاِی	فیلسوفانه،	از	همان	ابتدا،	تظاهر	به	نادانی	می	کرد	و	با	پرسش	هاِی	 هنگاِم	

زبان	و	 نابه	هنگام	و	پیش	کشیدِن	احتماالِت	متنوع	و	بستِن	عرصه	هاِی	شناخته	شدۀ	

گم،	هم	صحبتش	را	مشوش	می	کرد	و	از	این	عجز	 کوچه		پس	کوچه	هاِی	ناآشنا	و	 ورود	به	

گه،	1382(،	42-33. 1.			فردریش	ویلهلم	نیچه،	غروِب	بت	ها،	ترجمۀ	داریوش	آشوری	)تهران:	نشِر	آ
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ایجابیش	 کالِم	 سقراط	 می	ساخت.	 خانه	 آن	 روِی	 بر	 زیرکانه	 و	 می	ُبرد	 بهره	 تشویش	 و	

عیان	 را	 هم	صحبتش	 َدرماندگِی	 و	 عجز	 که	 می	کرد	 رو	 هنگامی	 همواره	 را	 )داناییش(	

می	دید.	با	قضاوِت	نیچه،	خانه	ساختن	بر	عجز	و	درماندگی	شکلی	از	فریبکاری	است.	

ولی	آیا	زرتشت	نیز	یک	فرزانۀ	زیرک	و	فریب	کار	در	میاِن	خیِل	بیچارگان	نبوده	است؟	باالتر	

از	این:	آیا	فرزانگی	و	طرِد	زیرکانه،	همواره	در	هنگاِم	عجز	و	درماندگِی	راویاِن	روایِت	مسلط	

به	کار	نمی	افتد؟	آیا	زیرکی	)هر	نوع	زیرکی(	خواسِت	رهایی	از	درماندگی	نیست؟

به	کار	 روحی	 وضعیِت	 یک	 در	 پژوهش	 براِی	 که	 را،	 قدیمی	 تکنیِک	 آن	 نهایت،	 در	

کشِف	روِح	یک	متن؛	دو.	تقلیِد	خالقانه	 کرد:	یک.	 گرفته	شد،	می	توان	این	طور	خالصه	

از	آن	روح	و	رفتن	به	جاهاِی	متفاوت	و	نشان	دادِن	اینکه	)َبرخالِف	ادعاِی	متن	در	نسخۀ	

کاماًل	متفاوتی	ُبرد؛	سه.	بهره	برداری	 اولیه	اش(	با	پیروی	از	روح	می	توان	راه	به	جاهاِی	

که	محصوِل	اعالِم	تسلِط	یک	راوی	بر	روِح	 از	این	اعتباِر	ذهنِی	به	دست	آمده	)اعتباری	

که	آن	 یک	متن	است(	و	پس	از	آن،	چهار.	اعالِم	استقالل،	و	َتن	زدن	از	همۀ	روایت	هایی	

که	شخِص	مسلط	بر	روح،	ریشۀ	همۀ	آن	روایت	ها	را	 روح	ایجاب	می	کرده،	با	این	عنوان	

که	 که	معلوم	می	شود	آن	هنگام	 شناخته	و	مردود	دانسته	است.	در	آخرین	حرکت	است	

با	 تا	 شخِص	مسلط	در	حاِل	شبیه	سازِی	روحانِی	یک	متن	بوده،	درواقع	قصد	داشته	

کارش،	متن	را	دست	بیندازد	و	از	سلطۀ	بی	چوِن	آن	بکاهد	و	شکل	هاِی	بدیلی	برایش	

کند. پیش	بکشد	و	از	این	طریق،	اعتباِر	آن	نسخۀ	اصلی	را	با	تردید	ُمواجه	

کدام	نسخه	اصل	است؟	 کسی	می	گوید	 که	چه	 که	می	توان	پرسید	 در	اینجا	است	

کسی	در	این	باره	قضاوت	می	کند؟	مخاطبان	عمومًا	 کدام	روایت	صادقانه	تر	است؟	چه	

کارشناِس	خبره	و	باتجربه	در	 که	توانسته	باشد	به	یک	 کسی	می	شوند	 جذِب	پاسخ	هاِی	

اموِر	مربوِط	به	نسخه	ها	و	َسْبک	ها	تبدیل	شود؛	این	یکی	از	پاسخ	هاِی	مناسب	است.	و	

که	بتواند	روِح	نوشته	ها	را	 کسی	 کارشناسی	تبدیل	شود؟	 کسی	می	تواند	به	چنین	 چه	

که	بتواند	خوِد	خوِد	 کسی	 کند	و	آن	ها	را	به	َبند	بکشد	و	به	دروِنشان	نقب	بزند.	 احضار	

کند.	با	این	حساب،	در	اینجا	»کشف«	را	داریم	و	»روِح	متن«	و	 آن	َسْبک	را	شبیه	سازی	

	ضروری	دربارۀ	میزاِن	 را	و	سرانجام،	یک	»تردید«ِ	 و	»اعتبار«	 و	»بهره	َبرداری«	 »تقلید«	

کشف	اغلب	از	 که	این	ترتیِب	حتمِی	وقوِع	این	ماجرا	نیست.	 »اصالت«.	البته	می	دانیم	
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طریِق	تقلید	حاصل	می	شود	و	از	سوِی	دیگر،	جریان	هاِی	بیرون	از	متِن	فراوانی	هستند	

که	بر	تعییِن	اصالت	اثر	می	گذارند.

که	 باشد	 آن	 زرتشت	 گفت	 چنین	 از	 پاره	 این	 دربارۀ	 ما	 نخستین	حدِس	 	 احتمااًل

از	خالِل	روایتی	دربارۀ	اهِل	آخرت	قرار	است	پیامی	به	مخاطب	منتقل	شود.	احتمال	

که	به	خدا	و	اهِل	آخرت	 گفتار	 که	نفِس	استدالل	و	شبیه	سازِی	حالت	هایی	در	 می	دهیم	

که	از	دِل	 بازمی	گردند،	پیاِم	اصلِی	این	متن	نباشند.	شاید	او	به	نتیجه	ای	می	نگریست	

این	روایت	ها	بیرون	می	آید	و	در	ذهن	ثبت	می	شود.

که	معلوم	است	و	از	متِن	سخناِن	زرتشت	برمی	آید،	ما	نباید	هیچ	یک	از	دو	 آن	طور	

کنیم.	درواقع،	پیام	آن	است	 طرِف	آن	روایت	)خداِی	رنجور	در	مقابِل	خداِی	شاد(	را	باور	

که	خدا	و	شکل	هاِی	مختلفی	از	باوِر	الهیاتی	 که	این	ها	موضوِع	صحبت	نیستند.	در	متنی	

کانوِن	بحث	قرار	دارد،	نه	خدا	و	نه	الهیات	موضوِع	بحث	نیستند،	بلکه	به	تصریِح	 در	

زرتشت،	این	روایت	ها	قرار	است	چیزی	دربارۀ	انسان	به	ما	بگویند.	روایت	ها	متناقض	َاند	

که	در	آن،	حالت	هاِی	مختلف	و	متقابلی	 و	بی	َشک	تناقِض	آن	ها	از	زمینه	ای	نیرو	می	گیرد	

به	انسان	نسبت	داده	شده	است.	براِی	آنکه	روایت	های	بدیل	در	پارۀ	دربارۀ	اهِل	آخرت	

کند،	نباید	نگاه	را	به	فراسوِی	انسان	ببریم.	این	 بیشترین	تأثیر	و	نیروِی	خود	را	در	ما	ظاهر	

کنند.	این	روایت	ها	 روایت	ها	در	تالش	اند	تا	حقیقتی	دربارۀ	خوِد	انسان	را	شبیه	سازی	

خشم	ها،	امیدها،	آرزوها،	و	امیاِل	انسان	را	در	شکِل	ماورائیش	و	با	تکیه	بر	وجودی	بسیار	

که	وسوسه	ای	 کرده	اند.	به	نحوی	 فراتر	از	انسان،	با	تکیه	بر	وجودی	خدای	گونه،	تصویر	

گرم	می	کند	تا	با	خود	بگوییم:	این	فراسوِی	انسان	چیزی	نبوده	است	ُجز	 آرام	آرام	ما	را	

دیده	 که	 شواهدی	 حقیقت	گو	 راوِی	 حال،	 این	 در	 غول	آسا.	 ابعادی	 در	 انسان	 همان	

اتخاِذ	بی	رحمی	و	تکنیکی	 با	 و	 از	مسیری	متفاوت	 و	 گنجانید،	 را	در	سخنش	 نمی	شد	

گشود. تضادنگر،	الیه	ای	دیگر	از	هم	نشینِی	ُاموِر	متضاد	را	در	نزِد	مخاطبانش	

با	نگریستن	به	روایِت	زرتشت	از	حالت	هاِی	خداوار،	می	توانیم	این	نکته	را	دریابیم	

کهن	در	بازتفسیِر	چندبارۀ	خدا،	در	حقیقت	یک	تکنیِک	 که	شگرِد	همۀ	خداشناسی	هاِی	

کنون،	تمایِل	ساختِن	فراسو،	جدا	از	فریبکاری	هایش،	شیوه	و	 شناختی	بوده	است.	تا	

دستوری	براِی	نگریستن	به	چیزها	و	خود	نیز	بوده	است.	انسان	را	از	این	طریق	می	دیدند:	
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کِل	باِر	معنی	به	نقطه	ای	مجازی.	آدمی	نمی	توانسته	در	شناخت	به	 به	واسطۀ	انتقاِل	

که	قادر	می	شد	به	خود	بنگرد	و	 کند	و	فقط	به	واسطۀ	نقطه	ای	بیرونی	بود	 چیزی	تکیه	

کند.	روایِت	انسان	ها	از	خدا	با	جدیتی	برخاسته	 تکیه	گاهی	براِی	شناخِت	خود	فراهم	

از	یک	آرمان	در	هم	تنیده	بود	و	آرمانشان	محصوِل	یک	فقدان	بود:	محصوِل	خواستن	

که	 دید	 می	توان	 اما	 فقدان.	 این	 به	 نسبت	 کینه	توزی	 مسلطشان	 و	شیوۀ	 نداشتن	 و	

به	 دستی	 که	 بوده	اند	 مواردی	 تاریخی	 به	شکِل	 درونیش،	 چاله	هاِی	 و	 انسان	 حقارِت	

گفته	نشده.	حقارت	هاِی	انسان	به	»شرمگاِه	 سویشان	دراز	نشده،	و	چیزی	درباره	شان	

با	 کنیم،	 مخفیش	 داشته	ایم	 تمایل	 ما	 یا	 مانده،	 مخفی	 بدل	شده1،	 ما«	 درونِی	 عاَلِم	

برگ،	با	دست،	با	دم	دست	ترین	ابزاِر	نزدیک	بپوشانیم،	و	مسکوت	و	دست	نخورده،	بکر	

و	بی		سر	و	صدا	باقیش	بگذاریم.	راوی	این	همه	را	یک	جا	براِی	ما	به	ارمغان	آوْرد:	اوِج	غروِر	

وجدآور	را	در	تقابل	با	حقارتی	شرم	آلود؛	خدایی	مغرور	در	تقابل	با	خدایی	ملول.

پارۀ	دربارۀ	اهِل	آخرت،	نمونه	ای	از	یک	تکنیِک	رویارویِی	مستقیم	و	متعارض	با	یک	

موضوِع	خاص	بود،	با	عناصری	از	این	دست:	رفتن	به	زیِر	جلِد	یک	پوشِش	حق	به	جانب،	

نقاِط	 نشان	دادِن	 فراموش	شده،	 قطِب	 بر	 کید	 تأ با	 مشخص	 قطب	هایی	 نشان	دادِن	

ارجاعی	با	تمایالِت	متضاد،	درُافتادن	به	سیری	نزولی،	یعنی	درِک	رابطه	ای	استعالیی	

که	هم	از	موارِد	اختفا	سخن	به	میان	آورد،	هم	از	آشکارگی	ها	و	نقاِط	عیان	و	در	نهایت،	

یک	اختتامیۀ	غیرمترقبه	و	واپس	نگر،	به	درآمدن	از	جلِد	پوشِش	حقیقت	گو	و	عرضۀ	خوِد	

که	با	چشم	و	دهاِن	آن	ِجلد	تعریف	شده	و	 آن،	به	شکِل	قطعه	ای	به	جا	مانده	از	روایتی	

گوشی	اشاره	می	کند:	 که	زیِر	 با	شرِح	ویژگی	هاِی	خود	به	پایان	رسیده.	به	پایان	رسیدنی	

که	 هیچ	چیز	به	پایان	نمی	رسد	و	در	این	حال	اشاره	به	خود	و	آن	حالِت	تازه	ای	می	کند	

گرفته. به	چهره	

2.	نمونۀ	دوم:	براِی	ادامه	دادن	و	بیشتر	آزمودن،	بیایید	موردی	دیگر	را	به	جریان	

بیندازیم.	نیچه	در	پیشگفتاِر	تبارشناسِی	اخالق،	از	وسواِس	ذهنیش	یاد	می	کند	و	اینکه	

1.			فردریش	ویلهلم	نیچه،	تبارشناسِی	اخالق،	ُجستاِر	یُکم،	پارۀ	اول،	ترجمۀ	داریوش	آشوری	)تهران:	نشِر	
گه،	1384(،	25-27. آ
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که	با	اخالق	سروکار	داشته	باشد،	خوش	ندارد1.	او	توجِه	ویژه	ای	به	 به	زبان	آوردِن	آنچه	را	

که	آن	را	»سرنوشِت	پیش	اندِر	خویش«	می	نامد:	چیزی	 این	حالِت	خود	دارد،	به	طوری	

کودکیش	را	نیز	با	آن	به	یاد	می	آوَرد	و	همین	را	نشاِن	 که	از	دیرباز	حامل	و	پرورنده	اش	بوده.	

که	این	ها	از	دِل	»یک	خواسِت	دانِش	ریشه	دار	و	ژرف«	سر	َبرآورده	اند.	به	زبان	 آن	می	گیرد	

گفتنش	را	به	شیوه	ای	 که	آن	را	به	زبان	می	آوَرد	و	 آوردنش	را	خوش	ندارد،	اما	می	بینیم	

و	 خوش	نداشتن	 این	 درواقع،	 می	دهد؛	 قرار	 واپس	نگریش	 و	 پیشروی	 َسرلوحۀ	 ُمدام	

مقابله	با	آن،	تا	انتها	به	شکِل	یک	مکث	و	شبهه	در	متن	باقی	می	ماند.	نویسنده	خود	را	

کنجکاوی		بدگمانی	 کار	برایش	هم	به	شکِل	یک	 که	ماهیتًا	این	 با	آن	می	خواَند،	به	نحوی	

و	 نزدیک	شدن	 نوعی	 خوش	داشت	خوش	نداشت:	 یک	 به	شکِل	 هم	 می	کند،	 ظهور	

فاصله	را	مراعات	کردن.	از	این	طریق،	رابطۀ	او	با	آنچه	قصِد	بازخوانیش	را	دارد	در	دِل	

که	 انگار	 و	خوش	بینی	ها	شکل	می	گیرد،	 امیدها،	 از	شک	ها،	عقب	گردها،	 مجموعه	ای	

این	خواسِت	به	زبان	نیاوردن،	این	وسواِس	ذهنِی	تحذیرگر	و	محتاط	در	سخن	گفتن	از	

که	خوب	به	زبان	بیاید	و	این	بار،	 که	به	اخالق	مربوط	باشد،	مستلزِم	آن	است	 هر	آنچه	

»خود«ِ		این	وسواس	از	طریِق	بسط	و	سنجش	مورِد	بی	اعتنایی	قرار	بگیرد	و	یا	بی	اعتنایی	

به	آن	صورِت	آزادانه	و	موجهی	بیابد.	انگار	شریان	هاِی	سالم	و	دقیِق	بی	اعتنایی	از	مسیِر	

به	اخالق	دوَرش	 نزدیک	شدن	 از	 که	 آن	وسواِس	ذهنی	 بر	 باید	 نیچه	 توجه	می	گذرند.	

کند	و	از	این	طریق	 می	کند،	چیره	شود	و	این	حصاِر	نامرئی	را	درنوردد	و	به	پشِت	آن	رخنه	

کرده	و	زبانش	را	 که	او	را	احاطه	 گرِو	غلبه	بر	ناخرسندی	ای	است	 خود	را	برهاند.	رهایی	در	

بند	آورده	و	امکاِن	عبور	و	فراروی	را	از	او	ستانده.	باز	هم	اینجا	سخن	از	یک	ضدیِت	آشکار	

میاِن	آن	چه	مورِد	خطاب	قرار	می	گیرد	و	آنکه	او	را	خطاب	می	کند،	به	چشم	می	آید	)مورِد	

خداِی	َملول	را	به	یاد	بیاوریم	که	در	انتهاِی	ماجرا	دریافتیم	که	توجهمان	به	خدایی	جلب	

کاری	نداشته	و	در	پِی	انسان	بوده	 که	معرفی	کننده	اش	به	او	و	با	هر	نحوۀ	تلقی	از	او	 شده	

کسی	باید	 است(.	دوپارگِی	ماجراِی	خدا	نیز	بی	گمان	برآمده	از	یک	وسواِس	ذهنی	بود.	

که	آیا	این	سؤال	به	 که	آفرینش	چرا	از	سِر	ملولی	نباشد؟	و	این	 از	پِس	این	سؤال	برمی	آمد	

1.			همان،	پیش	گفتار،	پارۀ	سوم،	15-17.
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کافی	جدی	نیست؟	پرسشی	سربه	هوا	و	بی	دقت	است؟	یک	هم	آوردخواهِی	خام	 قدِر	

و	سُبک	است،	یا	یک	لجاجِت	به	جا	و	دقیق	براِی	بازخوانِی	موردی	خاص	و	مشخص؟	

کسی	باید	میزاِن	جدیِت	یک	سؤال	را	بسنجد؟ کی	است؟	چه	 تشخیِص	این	ها	با	

گرفته،	آن	هم	 که	پیِش	روِی	ما	قرار	 از	یک	چیز	نباید	غافل	شد:	این	پرسشی	است	

که	ذهِن	ما	پرسش	هاِی	مشابِه	دیگر	را	در	باِب	ماهیِت	چیزها	پیش	 از	همان	مسیری	

ُمعادل	هاِی	معناییش	 از	 یا	بیشتر	 کمتر	 این	یک	پرسِش	عادی	است	و	هرگز	 می	ِکشد.	

پرسش	ها	 این	 پِس	 از	 پرسش	ها.	 دیگر	 که	 دارد	 قرار	 افقی	 همان	 در	 او	 ندارد.	 جدیت	

کنید،	نادیده	شان	بگیرید،	و	هر	 برآیید،	آن	ها	را	بخارانید	و	به	خون	بیندازید،	از	آن	ها	عبور	

که	می	خواهید	َبر	سرشان	بیاورید؛	اما	در	همۀ	این	حاالت	و	وضعیت	ها،	مشغوِل	 بالیی	

که	بگویید،	 کلنجاررفتِن	با	آن	ها	و	جدی	گرفتنشان	شده	اید،	و	هر	سخنی	 وسواِس	ذهنِی	

که	ما	 گفته	اید.	این	ها	در	عیِن	حال	ثابت	می	کند	 دربارۀ	»خود«	این	وسواس	نیز	سخن	

گرفتاری	ها	و	وسواس	هاِی	ذهنی،	صرفًا	با	یک	روایِت	غالب	و	عام	محاصره	 در	این	دست	

را	 ما	 روایت	 و	 ماجرا	 آن	 از	 گونی	 گونا و	صورت	هاِی	 بلکه	جنبه	هاِی	مختلف	 نشده	ایم،	

گونه	هاِی	حساسیت	و	غرایز	خاِص	 دربردارند.	آشنایِی	ما	با	این	احاطه	شدن	بسته	به	

هر	یک	از	ما	متفاوت	است،	اما	به	هر	حال،	با	قرارگرفتن	در	متِن	یک	روایت،	در	متِن	یک	

که	سعی	 گرفته	ایم	 قرار	 از	وسواس	هاِی	ذهنی	 امکان	هاِی	متفاوت	 از	 چارچوِب	خاص	

را	بسنجند	و	 اعتبار	و	قدرتش	 کنند،	 روایت	به	شکل	هاِی	مختلف	پرسش	 از	آن	 دارند	

به	نحوی	شایسته	در	آن	باقی	مانده	یا	آن	را	نادیده	بگیرند.

از	 انواعی	 با	 یعنی	 عینی	تر،	 اقسامی	 با	 اینجا	 در	 ما	 ذهنی،	 وسواس	هاِی	 عالوه	بر	

در	 یا	 بدهند،	 حقیقت	 به	 تازه	 صورتی	 دارند	 تالش	 که	 روبه	روایم،	 زبانی	 وسوسه	هاِی	

اصل،	مجراهایی	متفاوت	را	بیازمایند	و	منتظِر	وقوِع	پی	آیندها	و	نتایجی	یکسره	دیگرگونه	

و	 می	شود	 پدیدار	 می	کنند،	 ایجاد	 آن	ها	 که	 تودرتویی	 و	 تقابلی	 متِن	 در	 معنی	 باشند.	

اندیشه	از	دِل	آن	ها	بیرون	می	آید،	بازخوردهایی	متناسب	با	خود	دریافت	می	کند،	تغییِر	

شکل	می	دهد	و	باز	با	همۀ	این	ها،	هست،	و	به	طوِر	قاطع	مرزبندی	هایی	دقیق	را	باعث	

می	شود.	عمل	همچون	آب	در	میاِن	وسوسه	هاِی	زبانی	جاری	می	شود	و	ترتیب	و	توالی	

که	فرد	را	به	دروِن	خود	می	ِکشند	و	به	شکِل	 می	یابد.	این	وسوسه	ها	مجراهایی	آنی	اند	
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به	 و	 احاطه	کنندگیشان،	محسوس	اند	 و	 آنیت	 به	رغِم	 اما	 می	شوند؛	 تقدیر	ظاهر	 نوعی	

که	خود	به	شکِل	یک	وسوسۀ	تازه	و	یک	تقدیِر	تازه	رخ	 چنگ	می	آیند؛	به	چنگ	آوردنی	

کرد	 که	به	آسانی،	با	تلنگر	و	خواست،	می	توان	از	آن	ها	عبور	 می	نماید.	این	ها	خطوطی	اند	

گرفت؛	اما	در	حالِت	عمومی،	مرزهایی	می	سازند	فرضی	اما	غیرقابِل	عبور.	 و	نادیده	شان	

که	بیرون	رفتن	از	آن	ها	به	معنِی	استقبال	 که	نوعی	تمایِز	محیطی	ایجاد	می	کنند	 مرزهایی	

کار	می	افتند	و	 از	 بنابر	حسی	عام،	دروِن	این	مرزها	 که	 از	نیروهاِی	ناشناخته	ای	است	

رویارویی	با	آن	ها	چندان	بخردانه	نیست.

در	 َمجراهایی	 دریابیم	چنین	 اینکه	 براِی	 و	 باجزئیات	 و	 ارائۀ	شرحی	دقیق	تر	 براِی	

گویاترین	 زبان	و	ذهن	چگونه	عمل	می	کنند،	بیایید	به	یکی	از	عجیب	ترین	و	در	عیِن		حال	

نمونۀ	 با	 زرتشت،	 اوِل	 بخِش	 در	 کنیم.	 نگاه	 َپرورده	است،	 را	 آن	 نیچه	 که	 نمونه	هایی	

که	وابسته	به	 که	در	آن،	به	سه	مرحلۀ	اساسی	 »ِبزهکاِر	شوریده	َرنگ«	روبه	رو	می	شویم	

انجاِم	 که	به	 از	»من«:	»من«ی	 سه	حالِت	درونی	َاند،	پرداخته	شده	است؛1	سه	شکل	

که	انجام	شده،	 که	به	عملی	 که	عمل	می	کند،	و	»من«ی	 یک	عمل	می	اندیشد،	»من«ی	

که	اندیشه	ای	دربارۀ	یک	 کسی	را	داریم	 می	اندیشد.	در	اینجا	سه	تصویر	از	حالِت	ذهنِی	

که	از	او	سر	 عمِل	ُمجرمانه	در	َسر	داشته؛	ُمرتکِب	ُجرمی	شده؛	و	سرانجام،	دربارۀ	عملی	

زده	به	قضاوت	پرداخته.	در	اینجا	نیز،	با	شیوه	ای	خاص	از	عمِل	روایت	کردن	روبه	روایم:	

شروِع	ماجرا	درست	از	آخِر	داستان		است،	یعنی	از	آنجا	است	که	ِبزهکار	بر	خویش	»داوری«	

کنند.	او	قصد	دارد	تا	از	 که	انجام	داده	مجازاتش	 کرده	و	می	خواهد	به	سبِب	عمِل	خالفی	

کند.	حاال	او	نیازمنِد	 طریِق	اعتراف	و	مجازات،	از	اندیشۀ	عملش	رها	شود	و	خود	را	تطهیر	

کرده	و	 کف	داده.	پس	از	عمل،	به	مجازات	نیاز	پیدا	 گمان	می	کند	از	 که	 طهارتی	است	

که	دیگر	قادر	نیست	ادامه	بدهد.	قدرِت	ادامه	دادن	از	او	 این	نیاز	چنان	او	را	از	پا	درآورده	

کرده	و	تحرِک	عقل	را	از	او	 سلب	شده.	حصاری	نیرومند	تمام	توش		و	تواِن	او	را	محدود	

گیج	شده	و	فقط	قادر	است	 که	به	سرش	خورده،	 گویی	از	ضربۀ	ُمشتی	 ستانده،	چنان	که	

کند:	مجازات،	تطهیر.	ما	از	همان	ابتدا	می	بینیم	 یک	مقوله	را	با	عناویِن	مختلف	تصور	

گفت	زرتشت،	49-51. 1.			نیچه،	چنین	
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بزهکاِر	 که	 رو	 آن	 از	 می	کند،	 رفتار	 حتمی	 تقابِل	 یک	 شبیِه	 حالت	 این	 با	 زرتشت	 که	

شوریده	رنگ	با	یک	وسوسۀ	زبانِی	تازه	احاطه	شده	است	و	راهی	براِی	بیرون	آوردِن	او	در	

که	آن	را	 کرده،	درست	شبیِه	»خطی	به	ُدوِر	مرغ«،	 دست	نیست.	وسوسه	ای	او	را	در	بند	

محدودۀ	مجاِز	حرکتِی	خود	می	پندارد،	و	با	رعایِت	آن	فلج	شده	و	به	بند	می	افتد.	تمثیِل	

آن،	 که	طیِ		 است	 از	حالتی	 برخاسته	 و	 گویا	 او«،	مدلی	 دوِر	 به	 و	خطی	 غ	 »مر از	 نیچه	

که	به	روِی	ماده	ها	و	عرصه	ها	محدوده	هایی	ایجاد	 خطوط	و	مرزهاِی	اتفاقی	و	تصادفی	

کشیدِن	 غ	با	 که	مر کند؛	نظیِر	خلسه	ای	 که	ذهن	آن	ها	را	رعایت	 می	کنند،	این	اثر	را	دارند	

دایره	ای	فرضی	دوِر	سرش	در	آن	فرو	می	رود.	برای	تشدیِد	نیروِی	این	تمثیل،	به	مثالی	

که	سنگ	فرش	هایش	را	خطوطی	 کرد.	پیاده	رویی	را	در	نظر	بگیرید	 دیگر	نیز	می	توان	اتکا	

روِی	سنگ	فرش،	 َگرداندِن	چشم	 اثِر	 در	 پیاده	 عابِر	 از	هم	جدا	می	کند.	 و	دقیق	 صاف	

را	ُدرست	در	فاصلۀ	مشخصی	بیِن	خطوط	حرکت	دهد.	او	 که	پایش	 وسوسه	می	شود	

براِی	مدت	زمانی	 و	 فراموشی	می	سپارد	 به	 را	 دور	می	شود،	خود	 دیگرش	 افکاِر	 از	همۀ	

که	چیدماِن	منظِم	سنگ	فرش	ها	برایش	پدید	 گام	می	زند	 نامعلوم	در	مجراِی	خطوطی	

کوتاه	 که	حرکِت	او	را	به	قطعاتی	 آورده	اند.	به	خیاِل	خود	پایش	را	بر	مکان	هایی	می	گذارد	

که	واقعیِت	هستی	و	نظِم	خطوط	آن	را	القا	 کرده	اند:	پا	در	تشخصی	 و	مشخص	تقسیم	

از	 شود،	 خارج	 حالت	 این	 از	 می	خواهد	 و	 می	خوَرد	 یکه	 که	 مدتی	 از	 پس	 است.	 کرده	

خودش	و	اینکه	به	این	راحتی	دل	به	یک	وسوسۀ	سرد	و	بیهوده	داد،	تعجب	می	ُکند.	

که	باز	هم	مشغوِل	قدم	زدن	در	معابری	فرش	شده	است،	اسیِر	این	 او	بارهاِی	بار،	زمانی	

بازی	خواهد	شد؛	اما	هر	بار	به	شکلی	آزموده	تر؛	این	آزموده	بازی	کردن	و	به	خلسه	رفتن،	

جریاِن	وسوسه	هاِی	تازۀ	او	است.

گونۀ	بزهکاِر	شوریده	رنگ،	خواهاِن	مرگ	و	نیستی	است،	خواهاِن	فنا،	و	 انسان،	در	

کردارش	به	 که	قضاوِت	غریزی	دربارۀ	 نه	ادامه	دادن	و	بیشتر	آزمودن؛	این	نتیجه	ای	بود	

کرد.	غریزه	اش	با	نگاه	به	واقعیِت	پیرامون	)نْفِس	وقوِع	ُجرم	و	نظاِم	محاسبۀ	 او	تحمیل	

که	تواِن	عبور	از	 کشید،	چونان	مرزی	 قضایی(	راِه	زبانش	را	بست	و	خطی	به	ُدوِر	سِر	او	

که	مجازاِت	 آن	را	نداشت	و	از	این	رو	آشفته	و	شوریده	رنگ	بود.	و	زرتشت	توصیه	می	کند	

که	چاره	ای	جز	مجازات	 کسی	 او	از	سِر	»هم	دردی«	باشد،	از	سِر	یکی	شدن	با	خواسِت	
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کلی	بر	هم	زد	و	زرتشت	از	 کرد	و	تعادِل	ذهنش	را	به	 پیِش	رو	نمی	بیند.	چیزی	او	را	متوقف	

که	در	این	توقف	گاه	با	چنین	مجرمی	هم	آوا	شود.	بزهکار	هر	بار،	از	دامِن	 قاضی	می	خواهد	

یک	وسوسه	به	دامِن	آن	دیگری	غلتید.	او	در	ظاهر	یک	نفر	بود،	یک	»َمن«،	اما	هر	بار	

گرفتار	دید.	وسوسۀ	او	به	هنگاِم	 گونه	ای	تازه	و	در	احاطۀ	یک	طرِح	ذهنِی	نو	خود	را	 به	
ُکشتن	بود	و	وسوسه	اش	پس	از	وقوِع	ُجرم	تطهیر.1 اندیشه	به	ُجرم،	

تبارشناسِی	اخالق	چیزی	جز	پیش	کشیدن	و	پرداختِن	 آیا	سراسِر	 3.	نمونۀ	سوم:	

یک	وسوسۀ	زبانِی	تازه	است؟	بر	جایی	غیر	از	دل	آشوبه	هاِی	نویسنده	استوار	است؟	یا	

چیزی	غیر	از	نگاه	کردِن	ُمداوِم	او	به	نظِم	ُمکالماِت	اخالقی	آن	را	سبب	شده	است؟	او	

که	آنطور	شوخ	 که	همچون	یک	عابر	به	نظِم	سرد	و	بی	روِح	سنگ	فرش	ها	خیره	مانده،	

و	 ُکهنه	 اصطالحاِت	 از	 سنگ	واره	هایی	 و	 گان	 واژ از	 فسیل	هایی	 روِی	 بر	 شیطنت	وار	 و	

گویی	در	این	راه،	َیقۀ	اصیل	ترین	و	حقیقی	ترین	وقایع	را	به	 که	 کار	می	کند،	 فراموش	شده	

کمِک	دیرینه	ترین	و	پیرترین	شواهِد	به	جامانده	از	اعصاِر	دیرین،	می	گیرد	و	بیرون	می	ِکشد	

که	او	را	بخوانند،	جدی	 و	با	آن	غروِر	نوشتاری	)که	»هواِی	بلندی	ها«	است(	تقاضا	می	کند	

گوِن	علمی	دنبال	کنند:	»نیک	در	کاِر	من	دراندیشید،	 بگیرند	و	راهش	را	در	رشته	هاِی	گونا

تا	به	سرانجامی	رسید«2.	او	می	خواست	یک	َمجراِی	شورانگیز	و	تازه،	یک	وسوسۀ	زبانِی	

گیج	و	مفتون	می	پنداشت.	و	مطمئنًا	 که	آن	را	ِسحرشده،	 نو	پیش	نهد،	در	برابِر	دنیایی	

وودی	 	،)Cassandra’s Dream( کاساْندرا	 رؤیاِی	 فیلِم	 در	 مرتبط:	 بسیار	 و	 مشابه	 نمونه	ای	 به	عنواِن	 	.1
شکاِل	

َ
ا می	گذارند،	 هم	 کناِر	 را	 ُرخدادها	 که	 نامربوطی	 زبانِی	 وسوسه	هاِی	 خالِل	 از	 	)Woody Allen( آِلن	

نامفهوم	 که	 آن	 بی	 به	دِل	نظمی	دیگر	می	غلتند،	 از	دِل	یک	نظم	 که	 نمایش	می	دهد	 را	 تصادف	گونه	ای	
کرده	باشد	و	در	نهایت،	دو	ضربۀ	نمادین،	دو	وسوسۀ	زبانِی	 کلی	آن	ها	را	هدایت	 که	منطقی	 باشند	و	بی	آن	
کار،	یکی	از	آن	ها	به	هم	می	ریزد	 که	به	اتفاِق	هم	غریبه	ای	را	می	ُکشند	و	پس	از	این	 متباین	و	رویارو:	دو	برادر	
کند	و	به	واسطۀ	 که	از	این	طریق	همه	چیز	را	خراب	 و	خواهاِن	مجازات	و	تعذیب	می	شود	و	ممکن	است	
که	حاال،	بی	دغدغه	و	با	 بی	قراری	اش	تمام	برنامه	ها	با	شکست	مواجه	شوند.	و	در	این	حال،	آن	یکی	برادر:	
که	براِی	رسیدن	به	موّفقیِت	 که	مرتکب	شده،	و	الزم	است	 خیاِل	راحت	منتظِر	دریافِت	پاداِش	جنایتی	ست	
کند.	اّما	ناتوانی	و	در	ـ	بند	ـ	ماندگِی	 کار،	بر	برادرش	و	وسواِس	ذهنِی	او	غلبه	 نهایی	و	رسیدن	به	آرامِش	اتماِم	
که	همۀ	 از	آن	طرف،	هنگامی	 ِبره	اند	و	 از	وسوسۀ	مجازات	 را	 برادر	 که	نمی	تواند	 آغاز	می	شود	 نیز	زمانی	 او	
کردِن	برادِر	معّذب	و	رنجور،	خوَدش	را	اسیر	و	مغلوِب	 کت	 ُکشتن	و	سا مقّدمات	آماده	است	و	تنها	راِه	چاره،	

کشتِن	برادر	را	تاب	نمی	آوَرد. که	 این	وسوسۀ	ذهنی	می	بیند	
2.			نیچه،	تبارشناسِی	اخالق،	66.
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گذشتۀ	بوزینه	اِی	انسان	 کاِر	او	اعالِم	مرِگ	خدا	یا	صدوِر	بیانیه	جهِت	تأییِد	 در	این	راه،	

کاِر	اصلی	او	خیال	ورزی	و	ترسیِم	سخت	کوشانۀ	خطوِط	ذهنِی	نوعی	انسان	 نبوده	است.	

کد،	راه	هاِی	طی	نشده	و	تازه	ای	پیِش	 که	پس	از	فراغت	از	نگریستن	به	ورطه	هاِی	را بوده	

گرفته	است. روِی	خود	می	بیند	و	دلهره	ای	وجودش	را	فرا

که	خیر	و	شر	چگونه	دگردیسی	می	یابند	و	 در	تبارشناسِی	اخالق،	پرسِش	او	این	است	

احساسات	)که	به	نظر	ثابت	و	دست	نخورده	و	بی	تغییر	می	نمایند(	چگونه	معنا	و	موضوِع	

خود	را	دگرگون	می	کنند؟	نخستین	نوآورِی	ذهنی	براِی	رهایی	از	یک	وسوسه	و	رفتن	به	

که	 بطِن	یک	مسیِر	تازه،	درِک	امکاِن	چنین	پرسشی	است.	او	می	بیند،	یا	می	تواند	ببیند،	

چگونه	ارزش	ها	دچاِر	دگردیسِی	مفهومی	می	شوند.	پرسِش	او	از	سِر	به	رسمیت	شناختِن	

نوعی	دگرگونِی	اضطراری	ایجاد	شده	است.	آن	که	می	پرسد،	در	درجۀ	اول،	قائل	به	این	

که	آنچه	شر	یا	خیر	پنداشته	می	شود	هرگز	موضوِع	واحدی	نداشته	است	و	از	این	 است	

که	به	انواِع	موضوعات	یا	ُابژه	هاِی	خیر	و	شر	تعلق	می	گیرند،	 باالتر،	در	نظِر	او	احساساتی	

که	او	قصد	 گونۀ	واحدی	نبوده	اند.	تنها	با	لحاظ	کردِن	این	مقدمات	است	 هرگز	از	نوع	و	

به	پرسش	 را	 و	چندوچونشان	 نحوه	 و	 دگرگونی	ها	 این	 و	خوِد	 برود	 فراتر	 این	 از	 می	کند	

بگیرد	و	توصیفی	براِی	تکوین	و	زوالشان	بجوید.	این	پرسِش	آخری،	پرسش	از	زمینه	و	

که	خوبی	ها	و	بدی	ها	تنها	در	آن	زمینه	معنی	و	اعتبار	می	یابند. عرصه	ای	است	

ُکنِش	شناخت	همواره	با	تعمیِم	قاعدۀ	علیت	 گویا	 که	 گوِش	نیچه	چنین	خورده	 به	

فرضیه	ای	را	دنبال	می	کند:	آنچه	هست،	بنا	بر	علتی	پدید	آمده	و	چنانچه	علت	از	میان	

به	خودِی	خود	 قاعده	 این	 رفت.	 خواهد	 میان	 از	 نیز	 آن	 به	 وابسته	 موجودیِت	 برود،	

شکل	 ذهن	 در	 را	 تازه	 مرزهایی	 و	 محدودیت	ها	 و	 آورد	 خواهد	 پدید	 را	 پیوست	هایی	

گزاره	هاِی	خود	 کنِش	ذهنِی	مقیِم	این	مرز،	سعی	در	رعایِت	آن	دارد	و	 که	هر	 خواهد	داد،	

کی	پیدا	نکند؛	به	عبارِت	 که	با	آن	برخورد	و	اصطکا را	به	طوِر	مداوم	به		نحوی	می	چیند	

که	اصِل	علیت	را	نقض	نکند	و	حالتی	از	 دیگر،	وسواِس	ذهنِی	انساِن	علیت	باور	آن	است	

الزاماِت	آن	را	نادیده	نگیرد.	در	تبارشناسی،	نیچه	ُفرِم	منطقی	و	خالِص	چنین	قانونی	

انگلیسِی	 دِل	سنِت	 در	 البته	 و	صد	 است	 ُجسته	 اسپنسر1	 در	 را،	 اخالقی	 اموِر	 مورِد	 در	

1. Spencer
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اندیشۀ	 در	 است.	 استوار	 عادت«	 »سود،		فراموشی،	 چرخۀ	 بر	 که	 اخالق	 تبارشناسِی	

گرفته	شده	و	»عادت«	نیز	تا	حدی	به	 اسپنسر	از	این	چرخه،	قسمِت	»فراموشی«	نادیده	

حاشیه	رفته	و	به	این	ترتیب،	امِر	خیر	و	تداومش،	به	مثابۀ	»باالترین	چرخۀ	ارزشمند«	

کرده	باشد«،	معرفی	شده	است.1	در	پیِش	اسپنسر،	 که	»همواره	سودمندِی	خود	را	ثابت	

چنانچه	 و	 است	 »خیر«	 علِت	 »سودمندی«	 واسطه،	 بی	هیچ	 و	 صورت	 واضح	ترین	 به	

»فایده«	برخیزد،	»خیر«	نیز	برخواهد	خاست.	از	این	رو	در	تبارشناسِی	انگلیسِی	اخالق،	

دارد؛	 سودمندی	 این	 دواِم	 و	 چیز	 آن	 سودمندِی	 در	 تاریخی	 ریشه	هایی	 چیز	 هر	 خیِر	

کمک	رساَند	و	در	این	راه	مفید	باشد،	جایگاِه	واال	و	نیکو	 آنچه	به	حیات	و	زیسِت	بشری	

خواهد	یافت.	نیچه	هیچ	یک	از	این	احکام	را	فراموش	نمی	کند	و	نسبت	به	آن	ها	بی	اعتنا	

کنار	می	گذارد	 گفتِن	این	عبارت	 کاِر	اسپنسر	را	به	سادگی،	با	 نمی	ماند،	اما	عجیب	آنکه	

که:	»منطقی	است،	اما	نادرست	است«.	این	عبارتی	سرشت	نما	در	فلسفۀ	نیچه	است.	

کوشِش	 از	طریِق	نوشتن	در	صدِد	شکل	دادن	و	یافتنش	است،	به	کار	انداختِن	 او	 آنچه	

که	دست	وپای	 کم	زورکردِن	همۀ	چیزهاِی	منطقی	اما	نادرست،	 گرم	و	تازه	ای	است	براِی	

همۀ	 واقعیت،	 تقسیم	کنندۀ	 و	 خردکننده	 مرزهاِی	 آن	 همۀ	 یعنی	 می	بندند؛	 را	 مغزها	

که	در	لفاِف	سرماِی	منجمدکننده	و	عظمِت	 کوچک	شماری	ها	و	آسودگی	هاِی	ُشکوه	مند	

دست	نیافتنی	در	هم	پیچیده	شده	اند،	همۀ	آن	وسوسه	هاِی	زبانِی	بی	پایه	و	نگهدارنده،	

شده	 نگهدارنده	 و	 منجمد	 که	 آنگاه	 همه	چیز،	 یعنی	 غ؛	 مر ُدوِر	 به	 خط	هاِی	 آن	 همۀ	

باشد.	چیست	ماهیِت	این	»منطق«ِ		َدرجا		زن	و	منجمد؟	چگونه	چنین	َسرسخت	خود	

عامِل	پسرفت،	 ترتیب	 به	چه	 و	 گذاشته	است؟	 برابِر	»درستی«	 در	 برابِر	حقیقت،	 در	 را	

که	نیچه	 کی	بوده	است	 توقف	هاِی	طوالنی،	فریبکاری،	دروغ	و	همۀ	آن	چیزهاِی	بوینا

بی	وقفه	نسبت	به	حضورشان	هشدار	داده	است؟

بیندازیم:	»سودمند	 و	بدی	ها	نظری	 نیکی	ها	 تباِر	 به	ُحکِم	اسپنسر	دربارۀ	 بیاییم	

که	از	نادرستِی	این	ُحکم	سخن	 نیک	است«.	و	نیچه	حقیقت	را	جوِر	دیگری	می	دیده	

که	در	نمونۀ	اول	شرِح	آن	رفت،	به	روِح	این	 گفته.	او	در	ابتدا،	با	توسل	به	همان	روشی	

1.			نیچه،	تبارشناسِی	اخالق،	25-30.
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به	 تا	 توانسته	 طریق،	 این	 از	 داشته؛	 را	 آن	 شبیه	سازِی	 قصِد	 و	 کرده	 رسوخ	 استدالل	

کلی	پیش	بکشد:	 برابِر	یک	ُحکِم	 را	در	 کند	و	مثاِل	نقضی	 روِش	همۀ	منطقی	ها	عمل	

از	 آن	شکل	 به	جلِد	 رفتن	 و	 انگلیسی	 اخالِق	 تبارشناسِی	 استدالِل	 کاِر	شبیه	سازِی	 در	

که	به	لحاِظ	ریشه	و	تبار،	به	 کلماتی	با	باِر	معنایی	»خیر«	بیابد	 سخن	گفتن،	قادر	شده	تا	

َاقوامی	خون	خوار،	جنگجو،	درنده	و	متجاوز	داللت	می	کنند.	به	محِض	برمال	شدِن	این	

شواهد،	از	نظِر	منطقی	و	با	همین	سروشکِل	فعلی،	آن	حکِم	اولیۀ	تبارشناسِی	انگلیسی	

نمی	تواند	درست	باشد،	یا	درواقع،	دانِش	انگلیسی	قادر	به	توجیِه	این	شواهِد	متضاد	

ُکشتن	و	غارت	کردن	و	درهم	شکستن،	هرگز	»سودمندی«ای	 که	در	 با	خود	نیست.	چرا

کنشی	 انگلیسی،	 تبارشناسِی	 اندیشۀ	 در	 )که	 نام	گذاری	 کنِش	 و	 است	 نبوده	 متصور	

معطوف	به	مخاطبان	و	مواجه	شوندگان	با	سودمندی	بوده،	یعنی	معطوف	به	آن	دسته	

ناِم	نیک	بدهد.	 اقدامات	 این	قبیل	 به	 را	می	دیدند(	نمی	توانسته	 که	سود	 از	مردمان	

و	 ُکشنده	 نمی	توانسته	 می	شده،	 دریده	 و	 کشته	 که	 قومی	 می	گوییم:	 داریم	 درواقع	

اینجا	 در	 لغاِت	خود	داشته.	 گنجینۀ	 در	 که	 گذارد	 نام	 نیکویی	 القاِب	 با	 را	 درندۀ	خود	

که	معناِی	نیک،	واال،	 گوت4	اشاره	می	کند،	 گاثوس1،	فین2،	بونوس3	و	 گاِن	آ نیچه	به	واژ

خوب،	واالتبار،	َنژاده،	و	ناب	می	دهند	و	همگی	در	اصل،	لغاتی	براِی	نامیدِن	افراِد	دلیر،	

این	ها،	 برابِر	 در	 و	 بوده	اند.	 قبیل	 این	 از	 و	 ستیزه	جو	 جنگ	آور،	 زرین	موی،	 یورش	آور،	

که	همگی	 دارد	 قرار	 و	شرور	 بدبخت،	بدجنس،	 ترسو،	 بد،	زشت،	 باِر	معنایِی	 با	 لغاتی	

در	اصل	بازتابانندۀ	ویژگی	هاِی	ظاهرِی	قوِم	مغلوب	بوده	اند،	نظیِر	تیرگِی	پوسِت	آن	ها	

به	 گمان	می	کرد	مردمان	 که	 بود	 بر	خطا	 اسپنسر	 نیچه،	 به	عقیدۀ	 تیرگِی	مویشان.5	 و	

با	چیِز	سودمند	به	آن	معنِی	نیک	و	خیر	می	دهند.	حاال	ما	شواهدی	 هنگاِم	مواجهه	

که	به	چیزی	معناِی	نیک	دادند	و	آنچه	 که	بر	اساِس	آن،	این	مردمان	نبوده	اند	 داریم	

که	 گرفته	بود	هم	به	حاِل	همۀ	مردم	سودمند	نبوده	است	و	اصواًل،	آن	طور	 معناِی	خیر	

کرد،	در	بخش	هاِی	زیرین	و	تبارشناسانۀ	 بشود	با	تکیه	بر	واقعیات	به	این	جریان	نگاه	

1. Agathos                                                           2. Fin
3. Bonus                                                              4. Gut

5.			نیچه،	تبارشناسِی	اخالق،	32-35.
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کوچک	ترین	نقشی	نداشته	است.	اما	چه	چیز	باعث	شده	 این	نام	گذاری	ها،	سودمندی	

که	این	شواهد	دیده	نشوند،	یا	معنایی	رازورانه	و	استعاری	بر	آن	ها	حمل	شود	و	 است	

که	ذهِن	انگلیسِی	تجربه	باور،	در	برخورد	 آن	ها	را	دیگرگونه	بفهمند؟	چه	باعث	شده	است	

که	خود	را	می	نماید،	معنایی	دور	را	بر	معنایی	نزدیک	و	تجربی	ترجیح	 با	واقعیت،	آن	گونه	

به	 کلی	 قاعده	ای	 از	وسواس	هاِی	ذهنِی	 پیروِی	خشک	 یک	 با	 مورد	 این	 در	 آیا	 دهد؟	

که	در	»زبان	به	صورِت	سنگ	واره	در	آمده	است«؟	یا	یک	 ناِم	»علیت«	مواجه	نیستیم؛	
که	جلوِی	هر	پرسشی	را	دربارۀ	خاستگاه	می	گیرد«؟1 »پیش	داورِی	دموکراتیک	

که	نیچه	در	برابِر	تبارشناسِی	انگلیسی	پیش	می	ِکشد،	می	دانیم:	 پاسِخ	وارونه	ای	را	

او	شوِر	فاصله2	را	جایگزیِن	منطِق	سودمندی	می	کند	و	واسطه	گرِی	علیت	را	پس	می	زند.	

که	انسان	در	موضعی	واال	و	بلند	قرار	بگیرد،	غروِر	بلنِد	فاصله	 در	تحلیِل	نیچه،	همین	

واقعی	 خیِر	 و	 نوعی	خوبی	 به	صورِت	 بودن،	 قدرِت	 ِاعماِل	 تواِن	 و	 پایین	ترها	 با	 	داشتن	

گزیر،	نوعی	تواِن	نامگذاری	بروز	پیدا	می	کند.	اینکه	زور	چیزی	است	و	زورمند	چیِز	 و	نا

زورمندی	 با	 همواره	 زور	 است.	 زبانی	 خطایی	 کند(	 غلبه	 زورش	 بر	 می	تواند	 )که	 دیگر	

کناِر	 آمده	است	و	بی	آن	وجود	نداشته؛	اما	این	وجودنداشتن	را	در	نظر	نگرفته	اند.	و	در	

شوِر	 از	 که	 بوده	اند	 جوینده	ای	 زیررواِن	 همان	 یا	 مغلوب	 قوِم	 زورمند،	 باشنِدگاِن	 این	

کرد	تا	از	این	طریق،	دست	به	کاِر	 فاصله		بهره	ای	نداشتند؛	اما	خواسِت	قدرت	زیرکشان	

معناِی	 زیرکی	 با	 که	 بودند	 آن	ها	 بزنند.	 مسلط	 حقیقِت	 معناِی	 پنهانِی	 گون	کردِن	 واژ

کردند	و	با	دمیدِن	معناِی	زیرزمینیشان	به	دیگران،	صاحِب	نیروِی	توده	 خیر	را	دگرگون	

شدند	تا	از	این	طریق	با	ارباِب	واالتبار	در	قدرت	شریک	شوند:	به	این	ترتیب،	»عقاب«،	

»صاحِب	زور«	با	شوِر	فاصله	و	»مار«،	»فرِد	مغلوب«	با	زیرکی	در	هم	می	پیچند	و	همچون	

که	هدِف	واحدی	دارند،	به	فنون	و	تقابل	هاِی	شکل	گیرِی	خواسِت	قدرت	 »دو	دوست«	

تحقق	می	بخشند.

و	 وارونه،	 ِزیرکانه،	 منطِق	 کرانه	هاِی	 به	 ِالتزام	 و	 اتصال	 در	 انگلیسی	 تبارشناسِی	

وسوسه	هاِی	 پی	گیرِی	 در	 و	 زیرکان(	 توسِط	 اشاعه	یافته	 دموکراتیِک	 )منطِق	 توده	ای	

1.			همان،	54.
2. Pathos of Distance
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که	از	خیر	و	شر،	چیزی	دیگرگونه	ساخته	بود	و	حقیقت	 برآمده	از	چنین	نگرشی	است	

که	قاعده	هاِی	همگانِی	 که	از	ضربه	ای	 گونه	بازتعریف	می	کرد.	نیچه	تالش	می	کند	 را	آن	

کِف	پیاده	روهاِی	عمومی،	بیرون	 از	منطِق	منظِم	 دانستن	به	سِر	بیننده	وارد	می	کند،	

که	هست	بیندیشد،	نه	در	 کرده،	آن	گونه	 بیاید	و	به	آنچه	به	پایش	خورده	و	آن	را	لمس	

که	شواهِد	تجربِی	دیده	نشده	 امتداِد	منطِق	پیشین.	او	قصد	می	کند	تا	با	امکاناِت	تازه	ای	

تبارشناسِی	 ماجراِی	 باستان	شناسی،	 و	 فیلولوژی	 به	 اتکا	 با	 می	گذارند،	 اختیارش	 در	

به	 را	 تا	»شاید	بودتر«ی	 آن	است	 بر	 کار	 این	 در	 کند.	 نو	شبیه	سازی	 از	 را	دوباره	 اخالق	

جاِی	»نشاید	بود«ی	بنشاند	»و	چه	بسا	خطایی	را	به	جاِی	خطاِی	دیگر«1.	در	شناختن	

باید	با	خوِد	ذهن	نیز	به	شکِل	یکی	از	موضوعات	مواجه	شویم.	ذهن	امکاِن	ما	در	فهِم	

واقعیت	است	و	در	عیِن	حال،	مانعمان	در	نگریستن	به	آن.	ذهن	امکان	است	و	مانع.	

در	هر	مواجهۀ	اصیل	با	واقعیت،	ذهنیتی	به	جاِی	ذهنیِت	دیگر	می	نشیند،	شاید	بودی	

این	 به	 است.	 بوده	 ممکن	 روزی	 که	 ناممکنی،	 به	جاِی	 امکانی	 نشاید	بودی،	 به	جاِی	

قاعده،	براِی	شناخت	صرفًا	نباید	ذهنیتی	بر	ذهنیِت	دیگر	سوار	شود.	شناخت	محصوِل	

کرد	تا	چیزی	حقیقی	 انباشِت	ذهنیت	ها	نیست.	در	شناخت،	بسیاری	چیزها	را	باید	ترک	

به	دست	آید.	به	عنواِن	یک	موِضِع	فلسفی،	باید	شناسنده	قدرِت	این	را	در	خود	بازیابد	

که	از	هر	آنچه	به	عنواِن	حقیقت	عشق	می	ورزید	روی	گردان	شود،	تا	چیزهاِی	دیگر	به	او	

که	در	دام	می	کنند،	برهد.	باید	از	منطق	ورزِی	 روی	آورند.	شناسنده	باید	از	وسوسه	هایی	

کند،	تا	 کند.	اما	نخست	باید	عدول	 که	شواهد	را	نادیده	می	گیرند،	عدول	 گیر	 دست	و		پا

بتواند	شواهد	را	دیگرگونه	ببیند.

کور	و	بی	انعطاف،	 که	تبارشناسِی	انگلیسی،	با	منطق	ورزِی	 ادعاِی	نیچه	این	است	

کالم	و	تن	سپاری	به	داِم	وسوسه	هاِی	زبانی،	از	درستِی	 به	منظوِر	پیگیری	ایجاب	هاِی	

که	منطق	ها	از	واقعیت	ها	 احواِل	واقعیِت	دگرگون	شونده	باز	مانده	است	و	همین	جا	است	

کلیِت	خویش	اند.	 که	در	پِی	رفتِن	راهی	متناسب	با	هستی	و	 بازمی	مانند:	یعنی	زمانی	

که	دانش	اندوزی	بیش	از	هر	چیز	نیازمنِد	تجربه	کردِن	مدام	و	انعطاِف	 و	همین		جا	است	

1.			نیچه،	تبارشناسِی	اخالق،	18.
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ذهنی	در	برابِر	واقعیاِت	سفت	و	سخت	بوده،	نه	نیازمنِد	اندیشیدن	و	دل	به	منطق	سپردن	

و	 دیدن	 خواسِت	 نیز	 اینجا	 پیمودن.	 را	 زبان	 الزاماِت	 و	 وسوسه	ها	 بی	انقطاِع	 مسیِر	 و	

و	 ایجاب	 دایرۀ	 از	 تا	 آن	داشت	 بر	 را	 نیچه	 که	 بود	 تجربی	 و	 تازه	 جدی	گرفتِن	شواهدی	

شموِل	یک	وسوسۀ	زبانی،	که	نمی	توانست	برخی	حقایق	را	ببیند،	بیرون	بیاید	و	وسوسۀ	

که	در	آن،	شواهد	به		گونه	ای	نو	آراسته	شده	اند. زبانِی	تازه	ای	را	پیش	بِکشد	

که	 که	نیچه	هرگز	آن	را	رها	نکرد.	درواقع	او	اراده	می	کرد	تا	بداند	 اما	پرسشی	هست	

که	به	او	روی	آورده،	مانِع	دیدِن	چه	چیزهایی	می	شود	 خوِد	این	وسوسۀ	زبانِی	تازه	ای	

با	خود	پیش	 که	هر	وسوسه	 را	 او	می	خواست	حدودی	 را	پس	می	زند.	 کدام	شواهد	 و	

می	کشد	نیز	بازآفرینی	کند،	از	آن	رو	که	چیزهایی	که	دیده	نمی	شوند،	در	مرزهاِی	فهمیدن	

کلِی	فهمیدن،	حد	و	حصاری	براِی	 گرفته	اند	و	راهی	به	سرزمین	هاِی	دیگرند	و	قاعدۀ	 قرار	

ندیدن	و	درگذشتن	فراهم	می	کند.	او	وظیفۀ	خود	را	رهاشدن	از	داِم	وسوسه	هاِی	زبانی	از	

طریِق	پیش	کشیدِن	»نه«هاِی	متوالی	و	بزرگ	و	آفریدِن	»آری«هاِی	مکرر	و	تازه	و	پرسش	

که	انسان	 از	خوِد	این	تازگی	هاِی	وسوسه	گون	می	دانست:	»صد	باِر	دیگر	هم	خواهم	گفت	

که	شناختن	یعنی	 کلمات	ِبَرهاند!	بگذار	مردم	باور	داشته	باشند	 باید	خود	را	از	وسوسۀ	
تا	بیخ	وبن	شناختن«.1

کتاب نامه
 

1	 گه،	1379.			. فراسوِی	نیک	و	بد.	ترجمۀ	داریوش	آشوری.	تهران:	نشِر	آ

2	 گه،	1379. فراسوِی	نیک	و	بد.	ترجمة	داریوش	آشوری.	تهران:	نشِر	آ

3	 گه،	1382.										. غروِب	بت	ها.	ترجمة	داریوش	آشوری.	تهران:	نشِر	آ

4	 گه،	1384.					. تبارشناسِی	اخالق.	ترجمة	داریوش	آشوری.	تهران:	نشِر	آ

 

1.			نیچه،	فراسوِی	نیک	و	بد،	46.



مجادلۀ تاریخ و حافظه:
 تقویم های رسمی و غیررسمی در سال های پس از انقالب

زهره سروش فر1

که	چه	 که	صرفًا	به	ما	اعالم	می	کنند	 گرچه	اشیایی	معصوم	به	نظر	می	رسند	 تقویم	ها	ا

کاری	است	و	در	برنامه	ریزی	زیست	روزمره،	یاری	گر	 روزی	تعطیل	است	و	چه	روزی	روز	

ع	و	درگیری	میان	قدرتمندان	و	 تناز اما	درواقع	می	توانند	تبدیل	به	مکان	 ما	هستند؛	

گردند.	این	موضوع	به	ویژه	در	جوامعی	 گروه	های	مختلف	اجتماعی	 بی	قدرت	ها	و	میان	

گذرانده	اند،	نمود	بیشتری	دارد.	 که	یک	رویداد	مهم	و	بنیادین	سیاسی	را	به	تازگی	از	سر	

کرده	اند. تمامی	انقالب	ها	تقویم	را	دچار	تحوالت	عمیقی	

در	ایران	از	اواخر	دوران	پهلوی	تقویم	تبدیل	به	مسئله	شد؛	تغییر	تقویم	از	شمسی	

گستردۀ	مردمی	حول	این	رویداد	نقطۀ	عطفی	 به	شاهنشاهی	و	شکل	گیری	اعتراضات	

کرد.	در	سال	های	پس	از	انقالب	تقویم	دچار	تغییراتی	 که	توجهات	را	به	تقویم	جلب	 بود	

بر	 نظارت	 مسئلۀ	 ضمن	 در	 دارد.	 ادامه	 امروز	 تا	 مسئله	 این	 و	 گردید	 دائمی	 و	 عمیق	

روزهای	 نام	گذاری	 »کمیسیون	 شکل	گیری	 موجب	 آن	ها	 انتشار	 و	 مناسبت	ها	 تصویب	

روایت	مدنظر	قدرت	 بازگویی	 برای	 به	مکانی	 تبدیل	 تقویم	 ترتیب	 بدین	 خاص«	شد.	

سیاسی	از	تاریخ	شد.

رویکرد	انحصارطلبانه،	نظارت	گرایانه	و	همگون	ساز	قدرت	سیاسی	در	این	سال	ها	

Z.soroushfar@gmail.com	الزهرا	دانشگاه	از	شناسی	جامعه	دکتری	آموخته	دانش	1.



دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی- اردیبهشت 1398

334
که	 نتیجه	ای	جز	شکل	گیری	تعداد	بسیار	زیادی	تقویم	غیررسمی	نداشت؛	تقویم	هایی	

گون	اجتماعی	به	صورت	با	مجوز	یا	بدون	مجوز	و	ممنوعه	منتشر	 گونا گروه	های	 توسط	

گذشته	و	حفظ	و	 گروه	ها	از	آن	به	عنوان	امکانی	برای	ارائۀ	روایت	خود	از	 می	شوند	و	این	

احیای	حافظه	جمعیشان	سود	می	برند.	

رویکرد	سرکوبگر	و	انحصارطلبانه	قدرت	سیاسی	در	سال	های	پس	از	انقالب	و	انتشار	

که	تقویم	در	ایران	می	تواند	به	عنوان	 تعداد	زیادی	تقویم	های	غیررسمی	آشکار	می	کند	

گیرد.	مواجهۀ	تقویم	رسمی	و	تقویم	های	غیررسمی	 پروبلماتیک	یک	پژوهش	مدنظر	قرار	

گذشتۀ	جامعه	ایران	 گون	از	 گونا و	نیز	خود	تقویم	های	غیررسمی	از	یک	سو	روایت	های	

از	چه	مکانیسم	 گروه	ها	 از	این	 از	سوی	دیگر	نشان	می	دهد	هر	یک	 را	برمال	می	سازد	و	

بررسی	 همچنین	 می	کنند.	 استفاده	 خود	 دیدگاه	 برجسته	کردن	 برای	 الگوهایی	 و	

تاریخ	و	 گرایی	میان	 که	میزان	همگرایی	و	وا را	می	دهد	 این	تقویم	ها	به	ما	این	امکان	

که	یکی	از	مهمترین	 حافظه	های	جمعی	برساخته	توسط	آن	ها	را	دریابیم	و	از	آن	جایی	

کارکردهای	تاریخ	و	حافظۀ	جمعی	هویت	بخشی	آن	است،	می	توان	از	خالل	این	مطالعه	

حدس	زد	این	تقویم	ها	چه	شرایطی	را	در	ارتباط	با	هویت	های	موجود	در	جامعۀ	ایران	

نشان	می	دهند.	آیا	این	وضعیت	را	می	توان	صرفًا	در	جهت	نوعی	تکثر	هویتی	دانست	یا	

گسست	هویتی	در	جامعه	قلمداد	نمود؟ آن	را	می	توان	نشان	از	



سیاست حافظه، همبستگی و هم زیستی در ایران
مطالعۀ موردی تروماهای فرهنگی جنگ جهانی اول

علی خان محمدی1

روابط	هم	زیستی	میان	 برهم	ریختن	 ترومای	فرهنگی2	در	جوامع	چندفرهنگی	حاصل	

که	پذیرش	مسئولیت	 اجتماعات	مختلف	است.	ترومای	فرهنگی	همواره	مقصرانی	دارد	

گروه	های	 آسیب	های	وارده	به	خاطر	پیامدهای	اخالقی،	اجتماعی	و	فرهنگی	آن	توسط	

گونۀ	تروما	در	افکار	عمومی	در	 فرهنگی	ملل	درگیر	صورت	نمی	گیرد،	بلکه	با	بازنمایی	باژ

توسط	سیاست	 بازنمایی،	 این	 کنند.	 فرافکنی	 را	 تقصیرات	خویش	 که	 تالش	هستند	

گروه	های	فرهنگی	ملل	سامان	می	گیرد. حافظۀ	

ایران	در	خاورمیانه،	از	جمله	جوامع	چنددینی	و	قومیتی	که	چندین	هزار	سال	با	هم	

که	اعمال	قدرت	مرکزی	در	سراسر	ایران	مختل	می	شود،	روابط	 کردند.	در	برهه	ای	 زندگی	

مسیحیان	 کشتارهای	 و	 درگیری	ها	 می	شود.	 مخدوش	 هم	 مسالمت	آمیز3	 هم	زیستی	

رعایا،	 با	 مالکان	 هم	زیستی	 روابط	 اول،	 جهانی	 جنگ	 در	 بزرگ	 قحطی	 و	 آذربایجان	

کشتارها	 کردها	و	ترک	ها	با	آشوریان	و	ارامنه	را	برهم	می	زند.	این	 مسلمانان	با	مسیحیان،	

یکی	از	تروماهای	جنگ	جهانی	اول	در	سطح	جهانی	بود.	افزایش	وخامت	این	وقایع،	

حاصل	شر	جلوه	دادن	ایرانیان	و	مسیحیان	در	افکار	عمومی	آمریکاییان،	بریتانیایی	ها،	

کارشناسی	ارشد	مطالعات	فرهنگی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 1.	دانشجوی	
ali1992khanmohammadi@gmail.com
2. Cultural Trauma
3. Peaceful Coexistance
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کن	عثمانی	و	آذربایجان	ایران	بوده	است.	صدمات	آن	تا	به	امروز	 روس	ها	و	مسلمانان	سا

ک	نشده	است.	چون	از	خون	بارترین	تاریخ	ها	و	 از	حافظۀ	جمعی	آشوریان	و	ارامنۀ	ایران	پا

یکی	از	مهم	ترین	روزهای	تقویم	های	تمامی	دیاسپوراهای	آنان	در	جهان	است.	در	مقالۀ	

کنونی	با	نشانه	شناسی	هیجده	منبع	تاریخی	نشان	داده	است.	در	جنگ	جهانی	اول	

کردزبانان	 روابط	هم	زیستی	در	ایران	مختل	شده	و	روایت	دشمن	انگارانۀ	دولت	عثمانی	و	

که	برخاسته	از	سیاست	حافظه	ای	آنان	 عثمانی	و	روایت	خوارانگارانۀ	دول	استعماری	

است،	تروماهای	فرهنگی	در	ایران	را	دامن	زده	است.

کلیدی:	حافظۀ	جمعی،	ترومای	فرهنگی،	روابط	هم	زیستی،	جامعه	شناسی	شر گان  واژ



تبارشناسی کانون اصالح و تربیت و فهم لحظۀ قضایی
در زیست روزمره

علی خورسندنژاد1

کودکی،	مفهومی	نوپا	در	فضازماِن	معاصر	و	مستقر	اجتماعی	ایران	است	و	از	لحاظ	تاریخی	

است.	 بوده	 مترتب	 و	 ممکن	 آن،	 برساخت	 گوِن	 گونا تبارشناختی،	شکل	بندی	های	 و	

نقاطی	 از	 به	هم	پیوسته	 و	 پیچیده	 شبکه	ای	 خود،	 انتزاعی	ترین	شکل	 در	 مفهوم	 این	

کار،	 کودک	 کودک	درس	خوان،	 کدام	از	این	نقاط	و	فیگورها،	مانند	 که	هر	 گون	است	 گونا

کودک	ورزشکار	و...	در	موقعیتی	درون	ماندگار،	برسازنده	و	 کودک	بزهکار،	 کودک	همسر،	

گستردگی	قابل	مالحظه	ای	 که	با	 کودکی	هستند	 نتیجۀ	همزمان	نوع	خاصی	از	نگاه	به	

کودکان	در	سطح	انتولوژیک،	 پذیرفته	شده	و	غالب	است.	در	این	میان	مفهوم	بزهکاری	

گذشته	را	به	شیوه	ای	خاص	 کنون	پدید	می	آورد،	از	خالل	این	شکاف	 شکافی	در	لحظۀ	ا

کنون	و	آینده	درمی	آورد	و	از	این	طریق،	پیوستاری	 فرا	می	خواند،	آن	را	در	خدمت	لحظۀ	ا

این	 می	کند؛	 بازتولید	 و	 تأسیس	 را	 بی	پایان	 تفسیر	 قابلیت	 با	 و	 متناظر	 تمامًا	 مبهم،	

پیوستار،	وجهی	درون	ماندگار	از	این	مواجهۀ	مفاهیم	در	مقام	نیروها	است.	به	عبارتی	

که	زاییدۀ	برخورد	زندان	محور	با	جرم	است،	این	 دیگر،	به	وجود	آمدن	مفهوم	بزهکاری،	

گفتمانی	نگاه	قضایی	بدل	شود	و	 کودکی	مجرم	نیز	به	ابژۀ	 که	 امکان	را	به	وجود	می	آورد	

گردد. کودک	و	بزرگسال	برقرار	 رابطه	ای	متناظر	میان	هر	تجربه،	رویداد،	زمینه	و	رفتار	

Kiankhorsandi@gmail.com	گیالن	دانشگاه	شناسی	جامعه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی	دانشجوی	1.
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نهادهایی	نظیر	قوۀ	قضاییه،	 و	 که	مفاهیم	 این	مسئله	 به	 اذعان	 با	 از	طرف	دیگر	

که	رویکردی	زندان	محور	دارند،	از	دروِن	نیروها	و	سازوکارهای	موجود	 دادگستری	و...	

نهادهایی	 و	 ایده	ها	 با	 خاص	 مواجهه	ای	 نتیجۀ	 و	 برنیامده	اند	 ایران	 وقت	 جامعۀ	 در	

تثبیت	 و	 بی	بدیل	بودن	 بداهت،	 بدانیم	 که	 هستیم	 این	 دنبال	 به	 هستند،	 بیرونی	

کدام	سازوکارهای	درونی	است؛	برای	مثال	و	 بی	چون	وچرای	این	نهادها	نشئت	گرفته	از	

ع	و	احکام	فقهی	به	چه	طریقی	بر	این	آرایش	دوبارۀ	بدن	ها	 به	طور	اختصاصی	قوانین	شر

گذاشته	اند. کودک	حضور	دارد،	تأثیر	 که	 در	فضاهایی	

تعین	 و	 تبلور	 مقام	 در	 اصالح	و	تربیت	 کانون	 زمینه	ها،	 این	 درنظرداشتن	 با	 حال	

کودک	و	نقطۀ	اعالی	سازوکارهای	 متریال،	تجربی،	فضایی	و	نمادین	مواجهۀ	قانون	با	

گفتمان،	باید	در	مرکز	و	معرض	مطالعه	ای	تبارشناختی	قرار	 جاری	و	درون	ماندگار	این	

از	 خاصی	 نوع	 کشف	 خدمت	 در	 امر	 نهایت	 در	 جانبه	ای	 همه	 مطالعۀ	 چنین	 بگیرد؛	

کودکی	را	متناسب	با	نظم	 که	شکل	ویژه	ای	از	 فرآیندهای	سوژه	منقاد	سازی	خواهد	بود	

گفتمان	نوپای	 اجتماعی	خود	برمی	سازد	و	در	مقام	معیار	بی	چون	وچرا	تثبیت	می	کند.	

گاه،	معصوم،	نیازمند	به	مراقبت	در	همه	 کودک	را	به	مثابۀ	موجودی	ضعیف،	ناآ مذکور،	

حال،	تماما	غیرسکشوال	و...	تأسیس	می	کند	و	هرگونه	جهت	گیری	استراتژیک،	مفاهیم	

کرده	و	به	ظریف	ترین	رفتارها	 گفتمانی	باز	سازماندهی	 و	ابژه	ها	را	در	نسبت	با	این	معیار	

مطالعات	 که	 است	 در		حالی	 این	 می	کند.	 پیدا	 دست	 سوژه	ها	 روزمرۀ	 قضاوت	های	 و	

در	 ایران،	 نه	چندان	دور	 تاریخ	 در	 کودکی	 که	 نشان	داده	اند	 تاریخی	 لحاظ	 از	 مختلفی	

سطح	ابژۀ	عشق	واال	نیز	حضور	داشته	است.	با	این	اوصاف	هدف	از	انجام	این	مطالعه،	

پیگیری	رد	و	اثر	لحظۀ	قضایی	موجود	در	تمامی	زیست	روزمرۀ	سوژه	ها،	از	منظر	برساخت	

کانون	 کودک	در	سازمان	 که	خود	را	در	جریان	مواجهۀ	قانون	با	 کودکی	است	 خاصی	از	

اصالح	وتربیت	به	نمایش	می	گذارد.



جامعه شناسی تاریخی مناسبات مرگ و خاک سپاری در ایران معاصر 
)مطالعۀ موردی بهشت زهرا(

مسعود قاسمی1

پدیدۀ	مرگ	از	آغاز	تاریخ	بشری	نه	تنها	یکی	از	پدیده	های	زیستی،	بلکه	از	مهم	ترین	تجربیات	

که	بازنمایی	و	فهم	آن	به	طور	فرهنگی	تعیین	می	شود.	وجه	فرهنگی	این	 بشری	است	

گونی	 گونا که	هر	جامعه	ای	در	دوره	های	مختلف	به	اشکال	 پدیده	منجر	به	آن	شده	است	

که	مهم	ترین	و	ماندگاترین	نوع	مواجهۀ	انسان	ها	با	 به	مواجهه	با	مردگان	خود	بپردازند	

امروزه	در	شهر	تهران	شکل	 یافته	است.	 گورستان	عینیت	 بدن	مردگانشان	،	در	فضای	

به	 بهشت	زهرا	 بهشت	زهرا	مشاهده	می	کنیم.	 در	 را	 گورستان	 و	مدرن	ساخت	 پیچیده	

کار	پیچیده	و	متشکل	 مثابۀ	یک	سازمان	بوروکراتیک	زیر	نظر	شهرداری	تهران	با	تقسیم	

کنترل	و	نظارت	را	بر	بدن	افراد	جامعه	از	لحظه	مرگ	 از	حوزه	های	مختلف	اجرایی	نهایت	

که	جهاِن	حیاتی	شهروندان	تهرانی	 که	این	امر	نشان	از	آن	دارد	 تا	تدفین	اعمال	می	کند،	

از	 کمتر	 افراد	خیلی	 که	 آرامستان	است	 نام	 به	 آپاراتوسی	 گذشته	تحت	سیطره	 از	 بیش	

گذشته	امکان	تماس	و	مواجهه	ای	با	بدن	مردگان	خود	دارند. دوره	های	

از	دیگر	سو،	مسئلۀ	مرگ	و	فضاهایی	همچون	قبرستان	همواره	نسبتی	با	ادارۀ	شهر	

تاریخ	 در	طول	 که	 است	 نسبتی	 مرگ	 و	 فضا،	جامعه	 نسبت	 است.	 داشته	 و	سرزمین	

بارها	دگرگون	شده	است.	یکی	از	مهم	تریِن	این	دگرگونی	ها	شکل	گیری	نهادهایی	در	یک	

Masoud.gha22@yahoo.com	مدرس	تربیت	دانشگاه	شناسی	جامعه	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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کنترل،	تنظیم	و	جهتدهی	به	ضرباهنگ	های	زیستی	آدمی	 که	درصدد	 وضعیت	است	

بوده	است.	تالقی	پزشکی،	فضا	و	استراتژی	های	جدید	مجموعه	ای	از	مناقشات	را	بر	سر	

که	بخشی	از	تاریخ	معاصر	ایران	را	در	بر	می	گیرد. مناسك	مرگ	و	فضابندی	مرگ	پدید	آورد	

روندهای	رایج	فهم	تاریخی	و	جامعه	شناسی	تاریخی	در	ایران	بیشتر	بر	تاریخ	سیاسی	

کمان	و	شخصیت	های	تاریخی	بر	پدیده	ها	توجه	داشته	اند	و	 همچون	اثرگذار	بودن	حا

لذا	فهم	رابطۀ	نیروهای	اجتماعی	را	با	یک	پدیده	در	بستر	دگرگونی	های	تاریخی	ناممکن	

قاجار	 دورۀ	 اوایل	 در	 که	 نیروهایی	 میدان	 بر	 تمرکز	 با	 دارد	 بنا	 پژوهش	حاضر	 کرده	اند.	

گرفت	درکی	دیگرگون	از	نسبت	فضا،	مرگ	و	سایر	عناصر	 حول	مرگ	و	بدن	مردگان	شکل	

کند	تا	تولد	نهادی	همچون	بهشت	زهرا	را	توضیح	دهد. جامعه	ارائه	

کتابخانه	ای	و	بررسی	اسناد	 روش	تحقیق	مورداستفاده	در	این	پژوهش	مطالعات	

و	 قاجار	 دوران	 تاریخی	 اسناد	 و	 متون	 بر	 پژوهش	 این	 در	 که	 است	 تاریخی	 مدارک	 و	

پهلوی	نظر	داریم	و	همچنین	روش	تحلیل	داده	ها	بر	مبنای	روش	شناسی	فوکو،	روش	

تبارشناسی	است.	این	نوع	روش	از	منظر	تقسیم	بندی	اهداف	پژوهشی،	جزو	تحقیقات	

کیفی	بوده	 کتشافی	است	و	جنس	داده	های	موردنیاز	این	نوع	پژوهش	از	نوع	داده	های	 ا

گیرد. گفتمان	مورد	استفاده	قرار	می	 که	با	تکنیک	تحلیل	

گفتمان،	قبرستان ک	سپاری،	بهشت	زهرا،	حکومت	مندی،	 کلیدی:	رمرگ،	خا گان  واژ



مفهوم استعمار داخلی چطور به کار گرفته شده
محسن کیوانفر1

پیوند	 میالدی	 	60 دهۀ	 حدود	 از	 که	 اصطالحی	 بررسی	 به	 کرده	ام	 سعی	 متن	 این	 در	

دارد،	 بین	قومی	 روابط	 همین	طور	 و	 توسعه	وابستگی	 تئوری	های	 با	 همزمان	 نزدیکی	

کتبر	1917  ا از	انقالب	 اولیۀ	این	اصطالح،	به	پیش	 البته	به	کارگرفته	شدن	های	 بپردازم.	

روسیه	برمی	گردد	و	تا	امروز	به	طرق	متفاوت	»بسط«	یافته.	بررسی	فهم	های	متفاوتی	

که	محصول	این	»طرق	متفاوت	بسط«	بوده،	هدف	اصلی	این	متن	است.	من	در	انجام	

داخلی	 استعمار	 اصطالح	 از	 که	 کتبی	 و	 مقاالت	 بعضی	 مرور	 با	 کرده	ام	 این	مهم	سعی	

نقدهای	 درکنار	 تاریخشان،	 و	 اصطالح	 این	 معنی	های	 بررسی	 به	 کرده	اند،	 استفاده	

کرده	اند،	بپردازم.	البته	این	 که	دریافت	 وارد	شده	به	این	معنی	ها	و	پاسخ	های	تئوریکی	

کادمیک	مابه	ازاهایی	به	وجود	نیاورده	اند،	 معنی	ها،	نقدها	و	پاسخ	ها	تنها	در	محدودۀ	آ

گر	خود	مابه	ازای	جنبش	های	اجتماعی	یا	حتی	بیشتر	در	بعضی	موارد،	خود	مخلوق	 ا

کادمیسین	ها	نبوده	باشند. عمل	سیاسی	بعضی	آ

به	 که	 آنجا	 حتی	 دسترس،	 در	 منابع	 به	 توجه	 با	 بوده	ام	 ناچار	 من	 حال	 این		 با	

نظرِی	 امکان	های	 و	 تغییرات	 بر	 تمرکز	 با	 بیشتر	 پرداخته	ام،	 اجتماعی	 زمینه	های	

بررسی	نشان	 این	 نتایج	 بپردازم.	 به	مسئله	 کادمی	 آ در	 به	کارگرفته	شده	 و	 گشوده	شده	

اینکه	 از	 جدا	 یافته	اند،	 تداوم	 که	 آنجا	 بسط«،	 متفاوت	 »طرق	 از	 هرکدام	 که	 می	دهد	

کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی 1.	دانشجوی	
Mohsenkeyvanfar11@gmail.com
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کادمیسین	ها	مفاهیمی	مشخص	دانسته	نمی	شوند	و	همینطور	جدا	 همچنان	در	بین	آ

از	اینکه	با	این	وجود	خود	به	مفاهیم	تازه	ای	شکل	داده	اند،	همچنان	می	توانند	در	پاسخ	

از	»طرق	 به	عنوان	مثال	یکی	 گرفته	شوند.	 به	کار	 امروز	 به	مسائلی	مشخص	در	جامعۀ	

کرده	ام	 بسط«	تالشی	مارکسی	برای	مفصل	بندی	مفاهیم	نژاد	و	طبقه	بوده.	من	سعی	

کمی	بسط	بیشتر(	برای	به	دست	دادن	درکی	بهتر	 که	این	مفهوم	)با	 در	پایان	به	امکانی	

کنم.	 از	جامعه	ای	سرمایه	دارانه	فراهم	می	کند،	اشاره	



شهر و اجتماعات مدنی





مردم نگاری محله بازار کهنه قم بر اساس نظریات جین جیکوبز
مهدیه جلیلی شاه منصوری1

برای	 که	 است	 آن	 بر	 که	 کیفی	 تحقیق	 روش	های	 از	 یکی	 به	مثابۀ	 مردم	نگاری	شهری	

که	شهر	 کرد	زیرا	این	انسان	ها	هستند	 مطالعۀ	شهر	باید	از	رویکرد	انسان	گرایانه	استفاده	

افراد	 مرجع	 چارچوب	 براساس	 جهان	 مشاهدۀ	 به	 مردم	نگاری	 واقع	 در	 می	سازند؛	 را	

گونه	ای	فعال	در	زندگی	افراد	و	موقعیت	مورد	مطالعه	 مورد	بررسی	می	پردازد	و	محقق	به	

توجه	 محیط	 کالبدی	 جنبه	های	 به	 شهرسازی	 در	 اینکه	 سبب	 به	 می	کند.	 مشارکت	

اجتماعی	 برجسته	سازی	جنبه	های	 برای	 است	 تالشی	 نوشتار	 این	 است	 فراوان	شده	

طی	 در	 دارد.	 نوسازی	 به	 احتیاج	 که	 قم	 شهر	 تاریخی	 قلب	 در	 محله	 یک	 فرهنگی	 و	

کهنه	در	شهر	قم	متوجه	شدیم	محله	و	بومیان	آن	جا	حتی	بدون	 تحقیقات	از	محله	بازار	

گیری	ذره	ای	از	دانش	غربی	و	نظریات	جیکوبز	به	حیات	پویای	خود	ادامه	می	دهد. وام	

خود	 و	 درونی	 پویایی	 سبب	 به	 شهرها	 که	 نکته	 این	 بر	 است	 دلیلی	 نوشتار	 این	

کنترلی	شان،	می	توانند	زنده	بمانند؛	و	همین	طور	سعی	در	تطبیق	نظریات	خانم	جین	

گواهی	بر	تایید	دانش	بومی	و	ادامۀ	آن	 که	 جیکوبز	و	ساختار	اجتماعی	محله	مذکور	است	

در	عصر	حاضر	می	باشد.	روش	تحقیق،	مردم	نگاری	شهری	می	باشد.

تاریخی	 بافت	 ظاهری	 بی	نظمی	 به	 عالقه	 که	 جیکوبز	 اندیشه	های	 طبق	 آخر،	 در	

دارد	و	نظریۀ	»چشمان	ناظر«	را	مطرح	می	کند،	محله	راسته	بازار	کهنه	خود	دارای	نظمی	

M.jalili72@gmail.com	تهران	طباطبایی	عالمه	دانشگاه	شهری	ریزی	برنامه	ارشد		کاشناسی	دانشجوی	1.
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که	چالش	های	به	وجود	آمده	را	رتق	و	فتق	می	کند	و	دانش	شهرسازی	 باشکوه	می	باشد	

می	تواند	هدایت	گر	مسیر	بالندگی	محالت	باشد.

کلیدی:	مردم	نگاری	شهری،	جین	جیکوبز،	محله	بازار	کهنه	قم گان  واژ



مطالعه ی جامعه شناختی ارتباط انگیزش اجتماعی رقابت، 
قشربندی و سرمایه اجتماعی شهروندان با نوع نگرش آنان به کافه 

نگارالسلطنه ی قزوین
مورد مطالعه: »مراجعه کنندگان به کافه نگارالسلطنه«

فاطمه شفیع خانی1، سارا شهبازی اوجور2

کافه	نشینی	 کافه	های	زیادی	به	وجود	آمده	اند	و	سنت	 در	فضاهای	شهرهای	قزوین،	

گذران	اوقات	فراغت	شهروندان	تبدیل	شده	است.	هدف	این	پژوهش،	 به	بخشی	از	

نام	 به	 موضوعی	 و	 کافه	 نام	 به	 مکانی	 به	 شهروندان	 نگرش	 از	 جنبه	هایی	 مطالعه	ی	

کافه	نشینی	است	در	قالب	بررسی	ارتباط	سه	متغیر	انگیزش	اجتماعی	رقابت،	سرمایه	ی	

کافه	نشینی	است.	پژوهش	از	 کافه	و	 اجتماعی	و	قشربندی	با	نوع	نگرش	شهروندان	به	

نوع	کیفی	است	و	برای	جمع	آوری	داده	ها	از	مصاحبه	استفاده	شده	و	تحلیل	مصاحبه	ها	

کیفی	از	طریق	مقوله	بندی	و	یافتن	ارتباط	مستقیم	مقوالت	 به	صورت	تحلیل	محتوای	

در	پاسخ	ها	انجام	شده	است.	به	دلیل	محدودیت	های	زمانی	و	امکانات	پژوهش	گران،	

کافه	نگارالسلطنه	و	افراد	نمونه	30  جامعه	ی	مورد	مطالعه	محدود	به	مراجعه	کنندگان	

بنابراین،	 انتخاب	شده	اند	 که	به	صورت	تصادفی	 بوده	اند	 این	مراجعه	کنندگان	 از	 نفر	

به	 اولیه	 پاسخی	 و	 اولیه	 مطالعه	ی	 عنوان	 به	 اما	 نیست	 تعمیم	 قابل	 پژوهش	 نتایج	

تحقیق،	 این	 متغیرهای	 محدوده	ی	 در	 کافه	 به	 قزوینی	 شهروندان	 نگرش	 از	 پرسش	

Shafikhani1994@gmail.com	البرز	اجتماعی	علوم	پژوهشگری	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
Shahbazisara267@gmail.com البرز	اجتماعی	علوم	پژوهشگری	ارشد	کارشناسی 2.	دانشجوی	
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بیان	می	گردد.	سرانجام،	ارتباط	متغیر	»سرمایه	ی	اجتماعی«	با	»نوع	نگرش	شهروندان	

گردید	و	ارتباط	دو	متغیر	دیگر	 کافه	نشینی«	در	بین	متغیرهای	موجود	تایید	 کافه	و	 به	

با	»نوع	نگرش	شهروندان	 یعنی	»قشربندی	اجتماعی«	و	»انگیزش	اجتماعی	رقابت«	

کافه«	رد	شد. به	

و	 اجتماعی	 سرمایه	 اجتماعی،	 قشربندی	 رقابت،	 اجتماعی	 انگیزش	 کلیدی:	 گان  واژ

کافه. نگرش	شهروندان	به	



نسبت بین خاطره جمعی و ساخت شهر؛ 
خاطره و نوستالژی در طبس

زهرا عمادحقی1

که	شاید	برای	نسل	هایی	 تفاوت	بین	خاطرات	رسمی	و	غیر	رسمی	مسئله	ای	است	

که	بعد	از	بروز	وقایع	طبیعی	و	یا	غیرطبیعی	به	دنیا	آمده	اند	وجود	داشته	باشد.	خاطرات	

که	در	فضاهای	خانوادگی	و	دوستانه	یادآوری	شده	اند	 وقایع،	مکان	ها	و	شهرها	آن	گونه	

ممکن	است	در	چارچوب		های	رسمی	شنیده	نشده	باشند.	اما	به	جهت	تاثیرگذاری	ای	

روی	 که	خاطرات	جمعی	 تاثیری	 پرداخته	شود.	 موضوع	 این	 به	 باید	 دارد	 که	خاطره	

می	گذارند	 دیگر	 طرف	 از	 جوامع	 آینده	 و	 حال	 شکل	گیری	 و	 طرف	 یک	 از	 افراد	 هویت	

تثبیت	 مسیر	 و	 کرده	 تامل	 روند	ساخته	شدن	خاطرات	 روی	 باید	 که	 است	 به	حدی	

را	به	سمت	شناخت	بیشتر	درباره	 کرد.	چگونگی	این	روندها	ما	 را	بررسی	 آنها	 یا	تغییر	

که	در	بازه	ی	خاصی	از	زمان	و	نسبت	به	شرایط	مکانی	 تاثیر	نیروهای	مختلفی	می	برد	

که	تنها	از	طریق	شنیدن	روایت	های	مردم	 خاص	ایجاد	شده	اند.	عواملی	چنان	متنوع	

و	خاطراتشان	و	تامل	در	نقطه	های	مشترک	آنها	می	توان	پی	به	وجود	و	تاثیرشان	برد.	

که	در	شهری	زلزله	زده	متولد	شده	ام	چنین	وضعیتی	را	تجربه	 کسی	 من	به	عنوان	

کرده	ام.	شهر	طبس	نه	تنها	مانند	همه	شهرهای	دیگر	ایران	در	بهمن	57	انقالب	را	تجربه	

کرد	بلکه	چندماه	قبل	در	شهریور	همان	سال	با	زلزله	ای	بزرگ	فروریخته	بود.	تفاوت	هایی	

که	در	طول	سالیان	بین	خاطرات	مردم	و	روایت	های	رسمی	می	دیدم	تبدیل	به	مسئله	

Zahra.emadhaghi@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	از	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 	.1
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کار	من	به	سراغ	بررسی	 یا	سرخطی	برای	پیگیری	داستان	خاطره	شهر	قبل	شد.	در	این	

کنم.	اینکه	ببینم	چطور	خاطره	 تاثیر	خاطره	رفتم	تا	بلکه	بتوانم	تفاوت	روایت	ها	را	درک	

کنشگری	مردم	شود	و	در	 از	زلزله	می	تواند	عاملیت	داشته	و	موجب	 مردم	از	شهر	قبل	

کم	رنگ	شدن	خاطره	چه	تاثیری	می	تواند	داشته	باشد. طرف	مقابل	

تغییر	 که	در	 رفتم	 به	دنبال	عناصری	 یادآوری	 با	مطالعه	روی	چگونگی	 همچنین	

که	 کس	و	همفکرانش	این	طور	عنوان	می	شود	 خاطرات	موثر	بوده	اند.	در	نظریات	هالبوا

یادآوری	از	طریق	مراسم	و	آیین	ها،	المان		ها	و	چیزها	صورت	می	پذیرد.	با	توجه	به	اینکه	

که	در	آمار	اعداد	متفاوتی	بین	15هزار	تا	25هزار	اعالم	 کشته	شدگان	آن	-	 برای	این	زلزله	و	

که	خبری	از	المان	یا	بنایی	به	یادبود	آن	 شده	است-	نه	تنها	مراسم	و	آیینی	وجود	ندارد،	

که	در	طول	زمان	 شهر	و	مردمانش	نیز	ساخته	نشده	است	پس	این	سوال	مطرح	می	شود	

چگونه	این	خاطره	به	یادآورده	شده	است؟	یعنی	چه	عناصری	باعث	یادآوری	شده	اند؟	

کنار	آن	چه	عناصری	باعث	تغییر	خاطره	و	احتماال	عدم	یادآوری	شده	اند؟	 و	در	

برای	پاسخ	به	این	سوال	به	دنبال	نقاط	پررنگ	موجود	در	خاطرات	مردم	از	شهر	

کنون	 رفتم.	اینکه	چگونه	در	زمان	بازسازی	خاطره	شهر	نمایان	شده	است	و	دیگر	اینکه	ا

چگونه	مردم	گذشته	را	و	ساخت	شهر	را	به	یاد	می	آورند.	من	نسبت	به	تاثیر	بعضی	عوامل	

که	با	آنها	خاطرات	افراد	را	می	کاویدم	اما	از	طریق	مصاحبه	ها	 پیش	فرض	هایی	داشتم	

گذر	 یا	در	 تاثیرشان	دیده	نشده	بود	 یا	حضورشان	و	 که	 کردند	 را	عیان	 نیروهایی	خود	

سال	ها	تغییر	شکل	داده	بودند	و	حضور	قدیمشان	به	فراموشی	سپرده	شده	بود.	نقطه	

که	 که	نتوانست	درختان	را	از	بین	ببرد.	درختان	نخل	و	مرکبات	 آغاز	داستان	زلزله	ای	بود	

کویری	بافت	اصلی	شهر	را	ساخته	و	امکان	زیست	 در	پیوند	با	بناهای	خاص	یک	منطقه	

کرده	بودند.	بنابراین	اصلی	ترین	عناصر	یادآور	خاطره	شهر	برای	مردم	و	 مردم	را	فراهم	

عامل	بازسازی	و	درجاسازی	شهر	نیز	همین	درختان	بودند.	

ک	 نیروها	و	وقایع	مختلفی	در	تاریخ	این	شهر	به	یادآورده	می	شوند	اما	نقطه	اشترا

کار	در	تاثیر	مستقیم	یا	غیرمستقیم	آنها	بر	ساخت	شهر	بوده	 عوامل	مطرح	شده	در	این	

تغییر	 کویر،	 امریکایی	در	 اولیه	من	شامل	سقوط	هواپیماهای	 است.	پیش	فرض	های	

تولیت	امام	زاده	به	آستان	قدس	رضوی	و	جابجایی	استانی	شهر	طبس	از	خراسان	به	یزد	
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که	با	مصاحبه	شوندگان	داشتم	از	این	عوامل	تنها	برای	پیش	بردن	 گفتگوهایی	 بود.	در	

کمک	به	یادآوری	ها	بهره	جستم	بنابراین	توانستم	به	عوامل	دیگری	نیز	برسم	 گفتگوها	و	

که	نقشی	پررنگ	تر	یا	هم	تراز	با	این	عوامل	داشتند	و	در	ابتدای	امر	نادیده	باقی	مانده	

بودند.	این	عوامل	شامل	انقالب	و	تاسیس	نهادهای	جدید،	بهره	برداری	از	معادن	زغال	

که	در	ادامه	 سنگ	طبس	و	به	تناسب	آن	افزایش	مهاجرت	و	تاثیرات	آن	بر	توسعه	ای	

بازسازی	اتفاق	می	افتاد	بود.

که	به	تاثیر	آن	ها	روی	خاطره	 مجموعه	این	عوامل	زمانی	معنایی	به	خود	می	گیرند	

که	در	مسیر	 کالبد	شهر.	به	عبارتی	از	آن	جا	 شهر	پی	ببریم.	آن	هم	از	طریق	تاثیر	روی	

کم	رنگ	 توسعه	طبس	نیروهای	مختلفی	وارد	می	شوند،	عناصر	مهم	مادی	سازنده	شهر	

که	زمانی	 شده	و	به	فراموشی	سپرده	می	شوند.	درختان	نخل	و	مرکبات	و	باغات	شهر	

و	 بی	اهمیت	 مسیر	 این	 در	 بودند	 شهر	 احیای	 و	 بازسازی	 عامل	 و	 بازماندگان	 تنها	

بناهای	 و	ساختن	 باغات	 تخریب	 به	 مردم	خود	دست	 به	طوری	که	 فراموش	شده	اند	

که	زمانی	عاملیت	 جدید	می	زنند.	در	نتیجه	این	وضعیت	و	در	طول	زمان	یادآوری	هایی	

نگاهی	 با	 افراد	 انجام	می	شوند.	 نوستالژیک	 به	صورت	 کنون	 ا بودند	 و	سازنده	 داشته	

تغییر	 کم	آبی،	 و	غیرارگانیک	شهر	مشکالت	عدیده	آن	شامل	 نامنظم	 به	توسعه	 خیره	

که	مدت	هاست	 بافت	سبز	شهر	و	تغییر	نوع	بناها	را	به	خاطر	وجود	مهاجرانی	می	دانند	

کنان	شهر	شده	اند. جزو	سا

صرف	 تاثیر	 از	 نشان	 نه	 می	گیرند	 قرار	 هم	 کنار	 این	جا	 در	 که	 عواملی	 مجموعه		

ساختارهای	بیرونی	دارند	و	نه	قدرت	کنشگران	را	نمایان	می	کنند.	بلکه	روایت	شکل	گرفته	

کنار	هم	و	از	دور	شکلی	را	 که	لکه	های	متنوع	رنگی	در	 همچون	نقاشی	رنگ	روغنی	است	

کرده	باشند.	 که	بعضا	ممکن	است	در	ترکیب	با	هم	تغییر	نیز	پیدا	 می	سازند.	لکه	هایی	

کرده	ام	از	لحظه	ویرانی	اش	تعریف	می	کنم	تا	ببینم	 که	در	آن	زندگی	 من	داستان	شهری	را	

چگونه	گذشته	توانسته	است	حال	و	آینده	شهر	را	تغییر	دهد	و	در	مقابل	نیز	چگونه	الزامات	

حال	و	آینده	توانسته	اند	گذشته	و	خاطره	را	تغییر	دهند	و	چه	نیروها	و	عواملی	در	این	میان	

گرفتند	می	توانیم	با	 کنار	هم	قرار	 موثر	بوده	اند.	و	در	نهایت	وقتی	این	لکه	های	مختلف	در	

کنون	شهر	را	پیش	روی	خود	ببینیم. اندکی	فاصله	گرفتن	تصویری	از	ا


