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سخن سردبری
ســال ۹۹را در شــرایطی آغــاز کردیــم کــه چنــدان تفاوتــی بــا ســال گذشــته نداشــت .همــان
ســالی کــه پررنگتریــن تصاویــرش بــا ســرکوب اعتراضــات مردمــی و ســرخوردگیهای پیاپــی
گــره خــورده بــود و بــا هــدف گرفتــن هواپیمــای مســافربری و مبــرا کــردن حا کمیــت از پذیرفتــن
ش بــه ایــن روزهــای کرونایــی نیــز ســرایت کــرده اســت و بــا شــلیک بــه ناوچـهی
مســئولیتهای 
کنــارک مهــر تاییــدی بــر پیگیــری رونــد مشــابه خــود در ســال گذشــته زده اســت.
نابرابــری قدمتــی دارد بــه انــدازهی تــاش انســان بــرای زنــده مانــدن ،هرچنــد کــه در هــر پارادایــم
نــگاه بــه ایــن مفهــوم و فهــم آن روایــت متفاوتــی دارد و تبــار تاریخــی نابرابــری براســاس زمینـهی
تاریخــی بررســی آن متفــاوت اســت.
و اما ا کنون ما خود در موقعیتی نابرابر ایستادهایم و راوی نابرابری هستیم.
مقولـهای کــه کالنتریــن ســاحت ســاختاریهای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی را
شــکل میدهــد و رابط ـهی موثــری بــا شــخصیترین ســاحت زندگــی افــراد دارد.
در دومیــن شــماره نشــریهی مــدارا قصــد داریــم در مفهــوم نابرابــری مداقــه کــرده و فهمــی
حداقلــی از نابرابــری را ارائــه کنیــم .روایتــی از نابرابــری در کرونــا ،از نابرابری جنســیتی ،از نابرابری
آموزشــی ،نابرابــری مصــرف ،روســپیگری و نابرابــری اقتصــادی مطالبـی را بــه اشــترا ک بگذار یــم.
بخشــی از نشــریه نیــز بــه معرفــی کتــاب و فیلــم حــول موضــوع نابرابــری اختصــاص یافتــه اســت،
باشــد کــه بــرای همراهانمــان نیــز مفیــد واقــع شــود.
بــرای چــاپ شــمارهی دوم نشــریهی مــدارا قصــد داشــتیم ابتــدا نســخهی چاپــی را منتشــر کــرده
ســپس نســخهی الکترونیکــی را بــه اشــترا ک بگذاریــم کــه وضعیــت نامعلــوم کرونایــی مــا را ابتــدا
بــه ســمت انتشــار الکترونیکــی نشــریه ســوق داد.
در ایــن شــمارهی نشــریه دکتــر عبــاس خورشــیدنام ،دکتــر صدیقــه پیــری و دکتــر مهــدی
خویــی نیــز مــا را یــاری کردهانــد .از همــکاری دوســتان و پیشــاپیش از همراهــی مخاطبانمــان
ســپا سگزاریم.
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پنداشت
از عدالت و برابری
دکرت صدیقه پریی
عضو هیئت علیم دانشکده علوم اجتمایع دانشگاه عالمه طباطبایی

قلــم بســیاری از صاحبنظــران در طــول تاریــخ بــه
ســوی عدالــت و درک از آن جهــت پیــدا کردهاســت.
برداشــت از عدالــت و برابــری در ارزشهــا و
نظامهــای ایدئولوژیــک تنیــده شدهاســت .گروهــی
از نظــم خودانگیخت ـهی حا کــم بــر رفتــار افــراد
ســخن میگوینــد و نتیج ـهی حاصــل از مبــادالت و
توافقــات آزادانــه ایــن افــراد را هرچــه باشــد ،عادالنــه
()۱
میداننــد ،آنــان از «ســراب عدالــت اجتماعــی»
ســخن میگوینــد و آن را «تهدیــدی علیــه آزادی»
یشــمارند .گروهــی دیگــر رفــع نیازهــای جمعــی
بــر م 
و تــاش بــرای برابــری را مقــدم بــر آزادی دانســته
و نابرابــری را ریشــه در ســاختارهای سیاســی و
اجتماعــی جامعــه میداننــد ،برخــی هــم راهــی میانــه
برگزیــد ه و «عدالــت را بــه مثابــه انصــاف» میبیننــد و
از «نابرابریهــای تعدیلشــده» ســخن میگوینــد.
یکــی از دالیــل مهــم و اساســی پیدایــش انقــاب
اســامی ایــران ،درک از وجــود بیعدالتــی در جامعــۀ
پیشــین و مطالبــه عدالـت از حکومــت جدیــد بــود .بــه
عبارتــی بیتوجهــی بــه عدالــت اجتماعــی در جامعــه،
زنــگ خطــری بــود کــه در جامع ـهی آن روز بــه صــدا
درآمــد .بــه رغــم تــاش بــرای اســتقرار عدالــت ،بــرای
بســیاری از افــراد جامعــه ممکــن اســت کمــا کان
ایــن احســاس وجــود داشــته باشــد کــه آنهــا قــادر
نیســتند بــه صــورت رضایتبخشــی بــه منابــع و
فرصتهــای ارزشــمند جامعــه دسترســی داشــته و
یــا از آن اســتفاده کننــد .چنیــن نگرشــی در جامعــه
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بالقــوه مسالهســاز خواهــد بــود .چــرا کــه نادیــده گرفتــن آن ،حکومــت و جامعــه
را از ارزشهــای انســانی و اخالقــی دور خواهــد کــرد؛ و احســاس بیعدالتــی در
جامعــه بــه عنــوان یــک عامــل خطــر اجتماعــی ،میتوانــد تبعــات نگرانکننــدهای
در جامعــه داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،پنداشــت از عدالــت و نابرابــری ،بــه درســتی یکــی از
شــاخصهای بنیادیــن پیمایــش مــوج ســوم ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان
( )1394تعریــف شــده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن نوشــتار( )2بــا تکیــه
بــر شــواهد تجربــی وضعیــت پنداشــت از عدالــت و نابرابــری را از منظــر ایرانیــان
نشــان خواهــد داد.
در بحــث وضعیــت اقتصــادی میتــوان ،انحصــار را شــرایطی دانســت کــه در آن
ـروت موجــود در جامعــه را بــه طــور ویژه در
اقلیتــی از ســرمایهگذاران و دارنــدگان ،ثـ ِ
ـار
کنتــرل خــود دارنــد ،بــه طــوری کــه ایــن فراینــد ،تجمــع ثــروت و در نتیجــه انحصـ ِ
ثروتمنــدی را در میــان آنهــا در پــی خواهــد داشــت و دیگــران را از دسترســی بــه
آن محــروم خواهــد ســاخت .بــه نظــر بیشــتر ایرانیــان پاســخگو ( 46/7درصــد)
( )3جامعــه بــه ســمتی در حرکــت اســت کــه در آن بهطــرزی غیــر قانونــی و غیــر
اخالقــی ،ســرمایههای مالــی در دســت اقلیتــی از ثروتمنــدان متمرکــز شــده و
ســاختارهای انحصارگرایانــهای را در عرصــۀ فعالیتهــای اقتصــادی بهوجــود
آورده اســت .بهطوریکــه پیشــرفتهای چشــمگیر را تنهــا نصیــب گروههــای
خاصــی میســازد .در ایــن میــان پنداشــت از نابرابــری اقتصــادی ،در میــان
افــرادی کــه ســهم چندانــی از ســرمایههای اقتصــادی ندارنــد ،هماننــد افــراد بــا
تحصیــات عالــی و بیــکاران ،بیشــتر از ســایرین اســت.
یافتههــای پیمایــش ســوم ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان حکایــت از کشا کشــی
دارد کــه مــردم در برقــراری عدالــت قضایــی میبیننــد ،آنهــا از یــک ســو تــا حدودی
بــر ایــن باورنــد کــه در صــورت پایمــال شــدن حقوقشــان ،میتواننــد از طــرق
قانونــی ،حقــوق ضایــع شــده را بدســت آورد -ایــن پنداشــت بیشــتر در میــان
محصــان ،افــراد ســا کن در شهرســتانها و روســتاها دیــده میشــود( )4و برعکــس
گروههایــی نیــز وجــود دارنــد کــه امیــد چندانــی بــه اثربخشــی قانــون بــرای برقــراری
عدالــت ندارنــد ،ایــن گروههــا را افــراد ســا کن در مرا کــز شــهری اســتانها ،افــراد بــا
تحصیــات عالــی و بازنشســتهها در برمیگیــرد.
بــه عبارتــی بــه نظــر میرســد بــا افزایــش ســطح تحصیــات و شهرنشــینی
بخصــوص زندگــی در شــهر مرکــز اســتانها( )5کــه از قضــا نیازمنــد وجــود دســتگاه
حقوقــی ســالم و کارآمــد بــرای بــه وجــود آوردن نظــم اجتماعــی در چنیــن فضــای
پیچیــدهای اســت ،امیــد بــه رعایــت قانــون و اثرگــذاری آن کمتــر میشــود.
پنــدار رایــج ایرانیــان از وضعیــت عدالــت و برابــری سیاســی ،احســاس تفکیــک و
مواجهــۀ تبعیضآمیــز دولــت نســبت بــه گروههــای موجــود در جامعــه اســت(.)6
شــواهد نشــان از وجــود پدیــدۀ انســداد اجتماعــی در نــزد ایرانیــان دارد ،آنــان بــر
ایــن باورنــد( )7چرخــش ایــن منابــع بــاارزش در میــان اقلیتــی خــاص ،ا کثریــت را
از رســیدن بــه جایــگاه ممتــاز محــروم ســاخته اســت .بــه نظــر میرســد احســاس
طــرد و تحریــم در جامعــه ایــران بیشــتر از همــه در میــان افــراد بــا بیــکاران،
دیپلمههــا و افــراد بــا تحصیــات عالــی دیــده شــده اســت(.)8
بــا نگاهــی بــه یافتههــای حاصــل از نگرشهــا در نــزد ایرانیــان میتــوان بــه طــور
معنــاداری شــاهد برخوردهــای خاصگرایانــه در وا گــذاری فرصتهــا بخصــوص
در وا گــذاری مشــاغل بــود .در ایــن وضعیــت بحــث از شایســتگی و صالحیــت
در بدســت آوردن موقعیتهــا ارزش خــود را از دســت میدهــد و بــه تدریــج در
جامعــه نهادینــه میشــود ،بــه طــوری کــه جســتجوی کانالــی بــرای البیگــری
بســیار منطقیتــر و کارآمدتــر از تــاش و کوشــش بــرای بدســت آوردن شایســتگی
بهمنظــور رســیدن بــه هــدف بــه شــمار م ـیرود.
بــر اســاس واقعیتهــای موجــود در جامعــه میتــوان نگــرش خاصــی بــه علــل فقــر
داشــت .بــا توجــه بــه شــواهد تجربــی بــه دســت آمــده میتــوان گفــت ایرانیــان
مهمتریــن عامــل فقــر و تنگدســتی را بــه ترتیــب در بیعدالتــی جامعــه (32/6
درصــد) و سیاســتهای اقتصــادی دولــت ( 21/4درصــد) میداننــد بــه نظــر
میرســد بــا افرایــش آ گاه ـی و ورود افــراد بــه عصــر جدیــد ،ســهم تقدیــر ،بخــت
و اقبــال و بدشانســی بــرای تبییــن رویدادهــا نقــش و اهمیــت اندکــی بــه خــود
میگیــرد.
نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه بهطــور معنــاداری برخــی گروههــای اجتماعــی
در جامعــه بیشــتر از ســایرین احســاس بیعدالتــی و نابرابــری دارنــد -در ا کثــر
شــاخصها -ایــن گروههــا همــان افــراد بــا تحصیــات عالــی ،بیــکاران ،جوانــان
و مجــردان هســتند .میتــوان بــر طبــق یافتههــا پدیــده احســاس بیعدالتــی را

در میــان ایــن گروههــا جدیتــر دانســت .ایــن گروههــا خــود را بــا گــروه غالــب
و صاحــب قــدرت همســان نمیبیننــد چــون احســاس میکننــد فعالیــت آنهــا
در فضاهــای سیاســی ،اقتصــادی ،قضایــی و ...تأثیرگــذاری چندانــی نــدارد
بــه طــوری کــه آنهــا از دایــره شــمول اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی بیــرون
ماندهانــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت از آنجــا کــه ارزشهــا و نگرشهــا هدایتکننــده کنشهــا
بــه شــمار میرونــد ،احســاس نابرابــری شــدید و تــداوم ایــن احســاس ،بــه عنــوان
یــک عامــل خطــر اجتماعــی ،میتوانــد هــم در ســطح محلــی و هــم ملــی ،جامعــه
را بــه بحــران دچــار کنــد .احســاس بیعدالتــی در جامعــه موجــب تضعیــف
اعتمــاد نهادیــن ،عــدم تعلــق ،عــدم مشــارکت ،انــزوا و ســرخوردگی اجتماعــی
میشــود کــه پایههــای اخالقــی و همبســتگی در جامعــه را تضعیــف ســاخته و
ســامت اجتماعــی را در خطــر میانــدازد.
پینوشتها
 -۱هایک1392 ،
 -۲نوشــتار حاضــر خالصــه ای از جســتاری اســت بــا همیــن
عنــوان کــه در کتــاب مجموعــه جســتارهایی در ارزش هــا و نگــرش
هــای ایرانیــان ،بــه اهتمــام خیــام عز یــزی مهــر ،توســط انتشــارات
پژوهشــگاه فرهنــگ هنــر و ارتباطــات در ســال 1397بــه چــاپ
رسیده است.
 16/6 -۳درصــد از پاســخگویان بــا ایــن گویــه کــه «بیشــتر ثروتمنــدان
از طــرق غیرقانونــی یــا رانــت و پارتــی بــه ایــن ثــروت دســت یافتهانــد»
مخالفــت کردهانــد.
 -۴محصــان ،افــراد ســا کن در شــهرهای غیــر مرکــز اســتان و روســتاییان
بــه ترتیــب بــا  48/6 ،49/7و  48درصــد بــا ایــن گویــه کــه «ا گــر حقــی از
کســی ضایــع شــود تــا چــه انــدازه میتوانــد از طــرق قانونــی بــه حــق خــود
برســد» «تاحــدودی» موافــق بودهانــد .ایــن درصدهــا بیشــترین مقــدار
پاســخ مر بــوط بــه ایــن گویــه را دارا هســتند.
 -۵کمتریــن میــزان موافقــت بــا ایــن گویــه کــه «ا گــر حقــی از کســی ضایــع
شــود تــا چــه انــدازه میتوانــد از طــرق قانونــی بــه حــق خــود برســد» را
افــراد ســا کن در شــهر مرکــز اســتان بــا  31/6درصــد و افــراد بــا تحصیــات
عالــی  30/2درصــد بیــان داشــتهاند .بیشــترین میــزان موافقــت بــا ایــن
یســوادان بــا  35/2درصــد و روســتاییان بــا  30/7درصــد ابــراز
گویــه را ب 
داشــتهاند.
 -۶پاســخ  40/4درصــد از پاســخگویان بــه ایــن گویــه« :حکومــت بــه همــه
ً
مــردم بــه یــک چشــم نــگاه میکنــد» مخالــف و کامــا مخالــف اســت و
ً
پاســخ  28/2درصــد موافــق و کامــا موافــق.
 68/8 -۷درصــد از پاســخگویان موافقــت خــود را بــا ایــن گویــه بیــان
داشــتهاند کــه «در اوضــاع فعلــی ،هرکــس پــول و پارتــی نداشــته باشــد،
حقــش پایمــال میشــود» 21/4 ،درصــد نــه موافــق بودهانــد نــه مخالــف و
 9/1درصــد بــا گویــه مذکــور مخالــف بودهانــد.
 -۸میــزان موافقــت گروههــای مختلــف بــا گویــه «در اوضــاع فعلــی ،هرکس
یشــود» بــه ایــن ترتیــب
پــول و پارتــی نداشــته باشــد ،حقــش پایمــال م 
اســت :افــراد ســا کن در شــهر مرکــز اســتان ( 70/2درصــد)؛ افــراد ســا کن
در شــهر غیــر مرکــز اســتان ( 68/2درصــد)؛ روســتاییان ( 69/2درصــد)؛
مــردان ( 69/7درصــد)؛ زنــان ( 68/8درصــد)؛  15تــا  29ســالهها (70/9
درصــد)؛  30تــا  49ســالهها ( 69/3درصــد)؛  50ســال بــه بــاال (66/9
درصــد)؛ بیســوادان ( 64/7درصــد)؛ افــراد بــا تحصیــات ابتدایــی (66
ههــا ( 71/2درصــد) ،افــراد
درصــد) ،متوســطه ( 68/9درصــد) ،دیپلم 
بــا تحصیــات عالــی ( 71/1درصــد)؛ شــاغالن ( 69/2درصــد)؛ بیــکاران
( 73/8درصــد)؛ خان ـهداران ( 68/1درصــد)؛ محصــان ( 69/3درصــد)؛
بازنشســتهها ( 67/8درصــد)؛ مجــردان ( 70/7درصــد) و متأهــان (69
درصــد).
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بحران کرونا
و مسئله «امتناع از کار»
سیاوش ساراین
دانشجوی کارشنایس ارشد جامعهشنایس دانشگاه خوارزیم
در ایــن یادداشــت ،نگارنــده بــرآن اســت تــا نشــان دهــد کــه بحــران کرونــا چگونــه
بــا اضافــه شــدن بــه محلــول وضعیــت تاریخــی ایــران امــروز ،باعــث رســوب تضادها
و شــکافهای عمیــق سـهگانه دولــت ،جامعــه و اقتصــاد نهفتــه در ایــن وضعیــت
میشــود .بــه وســیله ســنجشگر «امتنــاع مصلحتــی از کار» ســعی خواهــد شــد
تــا ســازوکار ایــن فراینــد مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ و بدیــن ترتیــب نشــان داده
خواهــد شــد کــه انقیــاد سیاســی و اقتصــادی طبقــه کارگــر در ایــن بســتر ،چگونــه
بــه واســطه بحــران کرونــا شــدت مییابــد و همزمــان ،بــا تاییــد درماندگــی
فرودســتان ،خواســتههای جنبــش آبــان ۹۸و دی ۹۶را یــادآور میشــود.
دولتهــای مختلــف دنیــا بــرای مقابلــه بــا بحــران کرونــا دســت بــه اقدامــات
گونا گونــی زدهانــد .یکــی از ایــن عمدهتریــن ایــن اقدامــات ،اقــدام بــه قرنطینــه
شــهرها و در بعضــی مــوارد کل کشــور بــوده اســت .در ایــن مــورد یکــی از مســائلی
کــه بســیار بــدان پرداختــه شــده و عمــا تعیینکنندهتریــن امــر در مــورد قرنطینــه
اســت ،تبعــات اقتصــادی ایــن اقــدام اســت :بــا اعمــال قرنطینــه از طرفــی،
ازکارافتادگــی نســبی اقتصــاد بــرروی تولیــد ناخالــص ملــی تاثیــر منفــی شــدیدی
دارد و از طــرف دیگــر ،همیــن امــر موجبــات افزایــش شــدید نــرخ بیــکاری را بــه
همــراه خواهــد داشــت .دولتهــای مختلــف تدابیــر ویــژهای را بــرای فائــق آمــدن
بــر تبعــات اقتصــادی ایــن بحــران بــه اجــرا گذاشــتهاند کــه اغلــب شــامل تأمیــن
معــاش کارگــران و کمــک بــه بقــای کس ـبوکارهای کوچــک هســتند کــه از قضــا
بســیار هــم پرهزینــه بودهانــد .همانطــور کــه گفتــه شــد در اعمــال قرنطینــه
مســئلهی اساســی ،مســئله اقتصادی و خاصه مســئله کار اســت .در این کشورها
بســیاری از کس ـبوکارها و مشــاغل عمــا تعطیــل شــدهاند و در مقابــل دولتهــا
قــول حمایــت مالــی بــه کارگــران و کارفرمایــان را دادهانــد .بــرای فهــم ابعــاد ایــن
امــر ،از ایــن پــس تا کیــد بیشــتر بــر وجــه خاصــی از قرنطینــه خواهــد بــود کــه ذیــل
مقولــه «امتنــاع مصلحتــی از کار» نامیــده و مشــخص میشــود؛ بهزعــم نگارنــده،
ایــن مقولــه نقطــه تالقــی ســهگانه اقتصــاد ،سیاســت ،و جامعــه -در وضعیــت
کرونایـ ِـی قرنطینهشــده -اســت .ایــن مفهــوم ،متفــاوت اســت از مقولــه «امتنــاع
از کار» بــه معنــای رهاییبخــش آن ،آنچنــان کــه در گفتمــان مارکسیســتی رایــج
اســت .تفاوتــش هــم آنچنــان کــه از خــود اصطــاح بــر میآیــد «مصلحتــی» بــودن
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آن اســت :از طرفــی ،ایــن امــر نــه ب هشــکل جمعــی و از پاییــن بــه بــاال ،بلکــه از بــاال
بــه پاییــن -امــا بــا ایــن حــال بــه نفــع پایینیهــا -و بــه شــکل برنامهریــزی اعمــال
شــده اســت؛ از طــرف دیگــر ایــن مصلحــت نــه اقدامــی رادیــکال -برهمزننــده
نظــم ســرمایهدارانه -و معطــوف بــه غایتــی رهاییبخــش ،بلکــه برآمــده از تفــوق
حداقلــی و البتــه موقتــی امــر اجتماعــی بــر امــر اقتصــادی بــرای ترفیــع بحــران
حاضــر ،در چارچــوب نظــم کنونــی اســت  -یکجــور ایجــاد وضعیــت اســتثنایی
در تولیــد و کار ،بــرای تــداوم آن؛ نوعــی حمایتگرایــی اجتماعــی (بهمعنایــی کــه
مــد نظــر پوالنــی بــود) علیــه آنچــه بــه عنــوان بــازار آزاد شــناخته میشــود -البتــه
ایــن در حالــی اســت کــه در چهــل ســال گذشــته ،بخصــوص در غــرب ،ایــن تفــوق
بیشــتر بــه نفــع بــازار بــوده اســت .داشــتن آزادیهــای مدنــی و برخــورداری نســبی
طبقــات محکــوم از تشــکلهای نهــادی دولتــی و غیردولتــی -و در کل ،تمامــی
آن امکانــات حداقل ـیای کــه دموکراســی بورژایــی در خدمــت جامعــه قــرار داده
اســت -بــرای تنــگ کــردن افســار یغما گــری بــازار بــا اهــرم دولــت ،ایــن امــر احتمــاال
از عمدهتریــن عوامــل ایــن تفــوق در زمان ـهی کرونایــی اســت .الزم بــه تا کیــد
اســت کــه ایــن مــوارد ذ کــر شــده صرفــا امکاناتــی حداقلــی و گاهــا موقتــی هســتند و
نگارنــده بــه هیچعنــوان از ماهیــت طبقاتــی دولتهــای بورژوایــی غافــل نیســت؛
امــا بایســتی در نظــر داشــت کــه در زمانهایــی همچــون زمان ـهی کرونــازدهی
امــروز ،بــه دالیــل مختلفــی ،ایــن ماهیــت تــا حــد اندکــی بــه نفــع محکومــان
کمرنــگ میشــود.
«در اســتراتژی دولــت در دوره شــیوع کرونــا ،حفــظ ســامت و جــان مــردم در
اصــل قــرار گرفتــه و همــراه بــا آن بــر تامیــن مایحتــاج زندگــی روزمــره و معیشــت
در چارچــوب ســامت بنــا نهــاده شــده اســت» ،اینهــا اظهــارات ســخنگوی
دولــت ،علــی ربیعــی ،در روزنامــه ایــران بــرای توضیــح و توجیــه طــرح موهــوم
«فاصلهگــذاری هوشــمند» اســت .انگیــزهی اصلــی ایــن طــرح «بازگشــت کار
جامعــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی» اســت .دولــت مدعــی ایــن اســت کــه
بــر رعایــت ایــن پروتکلهــای بهداشــتی در جامعــه نظــارت خواهــد داشــت؛ ایــن
دعــوی را دولتــی مطــرح میکنــد کــه موض ـعاش را اخیــرا ،بــرای چندمینبــار،
بــا تعییــن حداقــل دس ـتمزد در س ـهجانبهی نمایش ـیای کــه هرســاله بهنــام
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کارگــران و بــهکام کارفرمایــان ترتیــب میدهــد ،یــادآوری کــرد.
ربیعــی بــا تا کیــد بــر تبعــات اقتصــادی اعمــال قرنطینــه و
یــادآوری اینکــه «نبایــد از یــاد ببریــم کــه مــا دچــار اقتصــاد تحریــم
زده نیــز بودهایــم» ســعی در نامناســب نشــان دادن قرنطینــه
بــرای وضعیــت خــاص ایــران را دارد؛ عــذر بدتــر از گنــاه!
ایــن مظلومنماییهــا درحالــی اظهــار میشــوند کــه حا کمیــت
میتوانــد بــا بازتوزیــع منابــع مالــی بســیاری کــه در اختیــار
طــور ،عقبنشــینی از
نهادهــای غیرپاســخگوند و همین ً
سیاســتهای تحریــمزایاش و متعاقبــا دریافــت وام از
نهادهــای مالــی فراملـیای چــون صنــدوق بینالمللــی پــول ،بــر
تبعــات اقتصــادی اعمــال قرنطینــه و خدمــات عمومــی مربــوط
بــه زمانــهی بحــرانزده فائــق آیــد.
ً
در ضمــن ،اینهمــه اظهــارات حا کمیتــی اســت کــه دائمـ ـا خــود
را بــه عنــوان ابرقــدرت منطقــه بــه رخ بیننــدگان برنامههــای
صداوســیما میکشــاند.
بــا همــه ایــن اوصــاف ،بنابــر آنچــه کــه در ادامــه خواهــد آمــد،
چنــدان هــم دور از انتظــار نبــود کــه تــا داد انتقــاد علیــه امتنــاع
حا کمیــت از اعمــال قرنطینــه بلنــد شــد ،اینچنیــن بــا لکنــت
بــه هذیانگوییهایــی نظیــر «فاصلهگــذاری هوشــمند»
پرداختنــد و دمودســتگاهی تبلیغاتــی متشــکل از بــه اصطــاح
کارشناســان و دانشــمندان را بــرای توجیــه ایــن موهــوم بــه کار
میبننــد (اینهمــه در حالــی اســت کــه معمــوال برنامههــای
غیرقرنطینــهای کــه در بعضــی کشــورها اجــرا شــده ،مبتنــی بــر
آزمایشهــای فرا گیــر و گســترده اســت؛ کــه ایــران در ایــن مــورد
توانایــی انجــام کثــر کوچکــی از حــد مطلــوب آزمایشهــا را دارد!)
رونــد سیاســتهای حا کمیــت از ابتــدای انقــاب تــا کنــون،
حــذف سیســتماتیک کارگــران از عرصــه سیاســی ،همــراه
بــا تضعیــف اقتصــادی آنــان تــا حــدی ناز لتــر از ســطح رفــاه
حداقلــی بــرای حیــات بــوده اســت؛ بحــران کرونــا تاییــد میکنــد
کــه تــا چــه حــد جامعــه و خاصــه طبقــه کارگــر ،متاثــر از ایــن
سیاســتها ،نحیــف و درمانــده اســت.
بررســی رابطــه طبقــه کارگــر بــا مســئله «امتنــاع مصلحتــی از
کار» ،نشــان خواهــد داد کــه چطــور تضادهــا و شــکافهای
پشــینی مملکــت بــه واســطهی بحــران کرونــا تشــدید و از قضــا
عیانتــر از پیــش شــدهاند و اینکــه امتنــاع از اعمــال قرنطینــه
توســط حا کمیــت نــه بهخاطــر ضعــف اقتصــادی حا کمیــت،
بلکــه بیشــتر بهســبب ضعــف سیاســی جامعــه ،خاصــه طبقــه کارگــر اســت (ایــن
ضعــف را نبایــد بــه مقــوالت ابلهانــه اخالقــی و فرهنگـیای چــون «از ماســت کــه بــر
ماســت» تقلیــل داد؛ در واقــع ایــن ضعــف ،ضعفــی ســاختاری و تاریخــی ،منتــج از
ســرکوب سیاســی مســتبدانه در ایــن چهــل ســال ،اســت).
ضعــف سیاســی
از
منتــج
همانطــور کــه گفتــه شــد امتنــاع از اعمــال قرنطینــه
ً
طبقــه کارگــر اســت؛ از ایــن پــس بــه ســازوکارهای ایــن ضعــف و متعاقبــا عدمتفــوق
طبقــه کارگــر بــرای مصــادرهی سیاســتهای اجتماعــی بــه نفــع خــودش و
علیــه ایــن بحــران پرداختــه خواهــد شــد -ایــن عوامــل چیــزی جــز عواملــی کــه
پیشترهــا بســیاری از پژوهشــگران از آنهــا بــرای تبییــن عــدم تفــوق کارگــران در
مطالباتشــان بیــان کردهانــد ،نیســت :اول اینکــه ،بــه ســبب کمرنــگ شــدن
آزادیهــای دموکراتیــک در نظــم سیاســی حا کــم و گراییــدناش بــه خودکامگــی
هرچــه بیشــتر در ســالهای پــس از انقــاب ،پیکــرهی نهــادی و رســمی طبقــه
کارگــر ًبــرای اعمــال فشــار بــر نظــم اقتصــادی از طــرق قانونــی و حزبــی دولــت،
شــدیدا تضعیــف شــده اســت .بنابرایــن ،عمــا راه قانونــی و مســالمتآمیز مطالبــه
«امتنــاع مصلحتــی از کار» بــرای طبقــه کارگــر وجــود نــدارد.
دوم اینکــه ،مواجهــه ســرکوبگرانهی حا کمیــت در برابــر تشــکیل هرگونــه نهــاد
غیررســمی (غیردولتــی)ای از جملــه تشــکلها و ســندیکاهای کارگــری بهعنــوان
مجــرای احقــاق حقــوق جمع ـیاش در عرصــه اقتصــادی ،دســت طبقــه کارگــر را
بــرای ًمواجهــه گروهــی و مســتقیم در برابــر نظــم اقتصــادی ،کوتــاه کــرده اســت.
نتیجتــا در مــورد ایــن بحــران نیــز ،تشــکلهای کارگــری آن قــدرت تشــکیالتی الزم
بــرای مجبــور کــردن کارفرمایــان بــه پذیــرش مطالبــه «امتنــاع مصلحتــی از کار»
را ندارنــد.

ســوم اینکــه ،ســاختار اقتصــادی فشــل و فرســوده ایــران فجایــع اقتصــادی و
غیراقتصــادی فراوانــی را بهبــار آورده اســت ،از جملــه ایــن فجایــع نــرخ بیــکاری
بســیار بــاال اســت .از ایــن جهــت طبقــه کارگــر ،بــا وجــود ارتــش عظیــم ذخیــرهی
نیــروی کار و احســاس خطــر درغلتیــدن بــه ایــن گــروه ،مواجهــه فــردی و
جمعـیاش بــا نظــم اقتصــادی حا کــم را بــه شــدت تحتالشــعاع قــرار داده اســت.
بنابرایــن ،خصوصــا در مــورد ایــن بحــران ،نهفقــط مطالبــه «امتنــاع مصلحتــی
از کار» ،بلکــه همچنــن اقــدام خودســرانه بــه آن نیــز ،در حضــور خیــل عظیــم
بیــکاران مشــتاق کار عمــا غیرممکــن بهنظرمیرســد.
چهــارم اینکــه ،ســرمایهداری رانتــی حا کــم بــر ایــران درهمتنیدگــی خاصــی را میان
ً
نظــم سیاســی و اقتصــادی ایجــاب کــرده کــه در آن عمــا تشــخیص حا کمیــت از
یــک بنــگاه اقتصــادی دشــوار شــده اســت.
وضــع قوانیــن و مقــررات و یــا الغایشــان بــه نفــع کارفرمایــان و همچیــن اجــرای
سیاســتهای نئولیبرالــی از ســال  ۱۳۶۸بــه بعــد -اعــم از خصوصیســازی
گســترده ،موقتیســازی کار ،خــارج کــردن کارگاههــای کوچــک از شــمول قانــون کار
و -...در کنــار ســرکوب سیاســی و تشــکلزدایی طبقــه کارگــر ،بســتری همبســته از
حا کمیــت سیاســی و اقتصــادی را فراهــم مـیآورد تــا تفــوق هرچــه وحشــیانهتر ســه
عامــل ذکــر شــده ،بــه نفــع ســرمایهداری هــار و علیــه طبقــه کارگــر تضمین شــود؛ و در
مــورد ایــن بحــران ،حا کمیــت دستدردســت بــازار بــا برگردانــدن مملکــت بــه حالت
عــادی ،موجــب قتلعــام هــزار شــهروند ایرانــی شــود.
درســت در همینجاســت کــه مســئله کرونــا یــادآور جنبشهــای اعتراضــی
دی ۹۶و آبــان ۹۸اســت ،جنبشهایــی برآمــده از طبق ـهای کــه ســالها جلــوی
دهانشــان گرفتــه شــده بــود تــا باالخــره فریــاد برآورنــد.
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کرونا و نابرابری

مشاهدات یک دانشجوی جامعه شنایس

فائزه نادری
دانشجوی کارشنایس جامعهشنایس دانشگاه عالمه طباطبائی
یک :داستان آشنای مرگ
اولیــن و ابتداییتریــن واژهای کــه پــس از کرونــا بدنبــال آن گفت ـه میشــود مــرگ
گومیــر چیســت؟ امــروز چنــد نفــر مردهانــد؟ میشــود
اســت .آمارجدیــد مر 
بگوییــد درکل چنــد کشــته داشــتهایم؟ کشــته .مــرده .جســد .گــور .گورســتان.
گویــی راجــع بــه مردههــای پالســتیکی حــرف میزنیــم .تعــداد پالســتیکی.
جانهــای پالســتیکی .امــا نــه .صبــر کنیــد .بگذاریــد بهنحــو دیگــری اخبــار
کشــتههای امــروز را بررســی کنیــم .اســامی مبتالیــان و کشــته شــدهها ناعادالنــه
در ســرتیتر اخبــار ،تیتــر ،زیرتیتــر اخبــار و حتــی پانویــس اخبــار تایــپ میشــود.
یــک فــرد سیاســی یــا یــک ســلبریتی ا گــر مبتــا شــود ،نامــش بارهــا در تمامــی
شــبکهها و ســرویسهای خبــری پررنــگ مــی شــود و فکــر و ذکــر همـه مخاطبــان
را اشــباع میکنــد؛ امــا مابقــی افــراد مبتــا یــا فوتــی در ســیاههای کــه ذکــر نامشــان
نیــز وقتگیــر محســوب میشــود ،بــه اعمــاق تاریــخ کشــتههای کوویــد نــوزده
میپیوندنــد.
دو :جهانی بودن کووید ۱۹با ذکر مثال!
عــدهای مطــرح میکننــد کــه مزیــت کرونــا جهانــی بــودن آن و درنتیجــه
فرا گیــری فوتــی هاســت؛ چــه فقیــر و چــه غنــی؛ و بعــد مثــال بوریــس جانســون و
نمایندههــای مجلــس و مقامــات بلنــد پایــه کشــورها را میزننــد کــه بــا احتســاب
فــان قــدر دارایــی و فــان قــدر قــدرت ،در برابــر ویــروس عمــا بیدفــاع بودهانــد.
امــا داســتان بــه ایــن ســادگیها نیســت؛ مزیــت کرونــا میتوانــد احســاس نزدیکــی
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بــه مــرگ باشــد امــا هرکســی ممکــن نیســت مبتــا شــود ،هرکســی ممکــن نیســت
بمیــرد .مثــا آقــای ایکــس کــه از وقتــی خبــر آمــدن کرونــا بــه تهــران را شــنیده از
خانــه بیــرون نیامــده و همــه خریدهایــش را تلفنــی و اینترنتــی انجــام میدهــد
ممکــن نیســت مبتــا شــود .امــا آقــای ایکــس دو کــه هــر چنــد روز یکبــار بایــد بــرای
درآوردن خرجــی خانــوادهاش ،مسافرکشــی کنــد ،تــا دو تــا بچههــا و همســرش
نکــه فرا گیــری
ســوء تغذیــه نگیرنــد ،ممکــن اســت کرونــا بگیــرد .نکتــه دیگــر ای 
همیشــه بــه معنــای فرا گیــری یکســان جغرافیایــی نیســت .مثــا چنــدی پیــش
مطــرح شــد کــه بیشــتر مبتالیــان از محــات فقیرنشــین تهــران بودهانــد .درواقــع
ا گــر نقــاط آلــوده بــه ویــروس را روی نقشــه تهــران برجســته کنیــم ،بــا ایــن ادعــا،
نابرابــری در ســهم بــردن از ویــروس بــه نحــوی آشــکار میــان محــات و مناطــق
هــم پیداســت.
ذکر یک مثال:
ایــن فقیرنشــینها چــرا اینجوریانــد آقــای ایکــس؟ دیالــوگ همســرش بــود.
ایکــس گفــت :چــه جــوری خانــم؟ گفــت نمــی دانــم! انــگار جانشــان برایشــان
پشــیزی ارزش نــدارد! مثــا همیــن آقــای ایکــس دو! میدانــد تلوزیــون مــدام
میگویــد بنشــیند تــوی خانــه ،بیــرون نرویــد ،بــاز هــم امــروز رفــت بیــرون .ایکــس
چانــهاش را خارانــد و یــک گاز بــه مــوز زد و خندیــد؛ چــون جانشــان برایشــان
بــیارزش اســت.
درواقــع آقــای ایکــس نمیدانــد کــه کارکنــان لشــگری و کشــوری و کارمنــدان
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بخــش خصوصــی در مقایســه بــا قشــر خــرده فــروش ،دســت فــروش ،رانندههــای
مســافربر ،مغــازهداران ،کارگــران ،خدمــات خانگیهــا و ســایر مشــاغل آزاد ،بــه
لحــاظ خســارات اقتصــادی ،مصونتــر هســتند و عــدم تامیــن نیــاز اقتصــادی
اقشــار آســیب پذیــر از جانــب مســئولین کشــورها ،دهنکجــی بــه شــعار در خانــه
بمانیــم خودشــان محســوب میشــود و آقــای ایکــس دو از روی شــکم ســیری
نمیخواهــد خیابانگــردی کنــد و کرونــا بگیــرد.
سه :شهید خدمت
قــرار اســت اینجــا کرونــا را ربــط بدهــم بــه نابرابــری .اولیــن چیــزی کــه بــه ذهـنام
میرســد را نمینویســم .بگذاریــد اول دومــی را بگویــم؛ بــرای اولــی همیشــه وقــت
هســت! میدانیــم کــه عــدهای قــرار گذاشــتند کــه روی ســنگ قبــر پرســتارها و
پزشــکهایی کــه بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی ،جانشــان را کــف دستشــان
گذاشــتهاند ،بنویســند :شــهید خدمــت .مــن در جایــگاه نوشــتن دربــارهی
درســت وغلــط بــودن ایــن تصمیــم نیســتم امــا بحثــم اینجاســت کــه چــرا آقــای
ـس ســه کــه مســئول امحــای زبالههــای درمانــگاه منطقــه بــود و امــروز صبــح
ایکـ ِ
بــه علــت کرونــا فــوت کــرد ،میمیــرد امــا شــهید نمیشــود؟
کــدام رســانه ،کــدام دوربیــن و کــدام خبرنــگار و خبرگــزاری رفــت ســراغ آقــای
ایکــس ســه ،تــا قبــل از آنکــه جســم بیجانــش الی مابقــی اجســاد مردههــا،
ِ
در ماشــینهای انتقــال تلمبــار شــود و بــرای خــا ک شــدن ،رهســپار گورســتان
گــردد ،مظلومیتــش را نشــان بدهــد؟ چــه کســی از کارمنــدان آشــپزخانه ،حمــل و
نقــل ،صنــدوق و ترخیــص ،آبدارخانــه ،تغذیــه ،انبــار ملزومــات ،واحــد تحقیقــات
و لنــژ( لبــاس شســتن) بیمارســتان خبــر گرفتــه اســت؟ کــدام اخبــار آمــار زحمــات
خدماتیهــا (تمیــز کــردن ،بــار بــردن) ،تاسیســات و نجــاری و بنایــی و تعاونــی
مصــرف را مخابــره میکنــد؟
میگوینــد زحمــات اینهــا بــا زحمــات دکترهــا قابــل قیــاس نیســت؛ آنهــا خیلــی
درس خواندهانــد و منزلــت اجتماعــی باالتــری دارنــد .میگویــم :هــر زحمتکشــی
جایگاهــی دارد! نابرابــری در تخصــص و رده شــغلی ،باعــث نمیشــود زحمــات
ردههــای پاییــن تــر نادیــده بمانــد .امــا چــه کنیــم کــه میمانــد .ا گــر چــه کار جهــان
بــر مــراد مــا نشــود ،امــا الاقــل مــا کــه میتوانیــم شــعلهای هــر چنــد کوچــک بــرای
روشــنایی بشــویم.
چهار :چیزی که زود یادمان می رود
اولــیاش چــه بــود؟ همــان کــه گفتــم میگــذارم بعــد از دومــی قصــهاش را
میگویــم ...اولــی ...دیدیــد؟ اول ـیاش را یــادم رفــت چــون خیلــی راجــع بهشــان
گفتهایــم و شــنیدهایم .دربــاره آنهــا متنهــا نوشــتهاند و هربــار گویــی کــه بعــد
از صحبــت راجــع بــه آنهــا ،تکلیفمــان را انجــام دادهباشــیم ،یــک یــا علــی
میگوییــم و راضــی و ســرخوش از ادای ِدیــن ،میرویــم ســراغ ادام ـهی زندگــی.

یــادم رفتــه چــون آنهــا بــه یــاد ماندنــی نیســتند .یــادم رفتــه چــون همســر آقــای
ایکــس وقتــی ایســتاده بــود رو بــه روی صنــدوقدار فروشــگاه زنجیــرهای و منتظــر
بــود تــا خانــم میانســال پشــت میــز ،هجــده بســته ماســک و دســتمال توالـتاش
را حســاب کنــد ،یــادش رفــت .یــادم رفتــه چــون فالوئینگهــای اینســتا گرامم
یادشــان رفتــه .چالــش لبخنــد و چالــش عکــس ســیاه و ســفید ،راهکارهــای
چــاق نشــدن در ایــام تعطیلــی باشــگاهها ،معرفــی فیلــم و کتــاب و مســتند؛
همهشــان میتواننــد خــوب و مفیــد باشــند ،امــا مــن یــادم رفــت دربــاره چــه
کســانی میخواهــم بنویســم چــون آنهــا هــم یادشــان رفتــه .جالــب اســت .در
ایامــی کــه بیشــترین فرصــت بــرای فکــر کــردن در اختیارمــان قرارگرفتــه ،بــاز هــم
نمیاندیشــیم .تصــور غالــب شــاید ایــن باشــد کــه در ایــن ایــام اندیشــیدن بــه
نابرابــری هــا زیادتــر شــده اســت ،مــردم دلســوز و همیشــه در صحنــه کشــور ،بــا
کمکهــای مالــی و شــرکت در کمپینهــای حمایتــی ،در یــاری بــه اقشــار ضعیـف
از مســئولین هــم پیشــی گرفتهانــد .امــا اینجــا شــاید عــاوه بــر همــه اینهــا نیــاز
باشــد کــه افــق دیدمــان را کمــی محدودتــر کنیــم! بلــه محدودتــر!
پنج و آخر :همین جاست
نابرابری در این ایام حتی توی خانههای خودمان جریان دارد!
پختوپــز ،تمیــزکاری و شستشــوی مــداوم ،تــر و خشــک کــردن بچههــا،
مراقبتهــای جســمی و فکــری ،مدیریــت عاطفــی و نگرانیهــا و دلســوزیهای
دائمــی ،مرتــب کــردن ریخــت و پــاش اعضــای خانــواده ،دوخ ـتودوز ،رســیدگی
بــه تکالیــف بچههــا و خیلــی کارهــای دیگــری کــه همــه و همــه اغلــب بــه دوش
زنــان و دختــران خانههــا و خانوادههاســت.
زنانــی کــه در بیــرون از منــزل نیــز ممکــن اســت دچــار احســاس کمبــود توجهــات
حقوقــی و قانونــی در حیطــه شــغل خــود بشــوند؛ بــا خانهنشــینی و قرنطینــه
خانگــی ،بیشــترین مســئولیت جمــع و جــور کــردن و برنامــه ریــزی بــر دوش
آنهــا قــرار گرفتهاســت .آن قــدر زحماتشــان نزدیــک ،دم دســتی ،حــل شــده در
عــرف و اندیشــه هســت ،کــه باورمــان شــده اینهــا همــه وظیفــه آنهاســت! کــه
حتــی ممکــن اســت موجــب تعجــب و خنــده باشــد ا گــر بنویســم در خصــوص کار
خانگــی ،بانــوان بــه نوعــی دچــار کمبــود توجــه از ســمت خانــواده خــود و حتــی
مســئولین کشــور هســتند! بحثهایــی کــه پیــش از کرونــا راجــع بــه تعییــن کــردن
یــا نکــردن دســتمزد کار خانگــی بانــوان مطــرح بــود را بــاز نمیکنــم و میگــذرم امــا
ا گــر گوشـهای از دلمــان میتپــد بــرای بــاز کــردن گرهــی از گرههــای کــور نابرابــری
در کشــور ،کمکهــای مالــی میکنیــم و دغدغــه ایــن مســائل را داریــم ،در ایــن
ایــام کــه بیشــتر در خانهایــم و بیشــتر کار میتراشــیم بــرای مــادران و خواهــران،
از خانــه خــود شــروع کنیــم و بــا یــاری دادن بــه همدیگــر ،اوضــاع را کمــی بهبــود
ببخشــیم.
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نابرابری در پرتو
آزادی و مالکیت
سمکو برزیده
دانشجو دکرتی جامعهشنایس سیایس دانشگاه عالمه
در ایــن نوشــته ســعی میشــود تــا از رهگــذر مــروری کوتــاه بــر آراء جامعهشناســان،
نســبت نابرابــری بــا ارزشهایــی چــون آزادی و مالکیــت مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
امــا بیــش از آنکــه بــه دنبــال پاســخ بــه چالشهــا و مســئلههای احتمالــی در ایــن
عرصــه باشــیم ،تــاش میکنیــم تــا ســوالهایی را جایگزیــن نتیجهگیریهــای
رایــج در چنیــن نوشــتههایی بکنیــم .پرسـشهای کــه صــرف نظــر از پاســخی کــه
بــه آنهــا داده میشــود بــه بیــان مســئله کمــک خواهنــد کــرد.
ا گــر بگوییــم کــه هستیشناســی یــک اندیشــمند جهــت فکــری و بــار نظــری
اندیشــه او را مشــخص میکنــد ســخن گزافــی نگفتهایــم .اینکــه بــه لحــاظ
تاریخــی انســان را یــک موجــود اجتماعــی فهــم کنیــم ،بــر احــکام و گزارههایــی کــه
متعاقــب آن صــادر میکنیــم تأثیــر چش ـمگیری خواهــد گذاشــت .از طــرف دیگــر
جهتگیــری ارزشــی و اخالقــی خاصــی را بــر خواهــد انگیخــت کــه پیامــد همــان
هستیشناســی اولیــه اســت .بــرای مثــال؛ مارکــس از جملــه اندیشــمندانی اســت
کــه تکلیــف خــود را از همــان ابتــدا بــا ایــن موضــوع مشــخص میکنــد و ارزشهــای
جمعــی را در راســتای ســعادت و آزادی فــردی میســتاید.
مفهــوم برابــری را بایــد در رابطــه بــا مفاهیــم کلیــدی دیگــری چــون آزادی و
مالکیــت در نظــر گرفــت .از آن جایــی کــه بســیاری از نظریــه پــردازان آزادی را
منشــأ مالکیــت دانســتهاند و یــا برعکــس ،در اینجــا ابتــدا بــه مباحــث نظــری
در ایــن رابطــه میپردازیــم و ســپس آراء مارکــس و دیگــر اندیشــندان را دربــارة
مفهــوم مالکیــت مــورد بررســی قــرار میدهیــم .رابطــه نابرابــری و مالکیــت نیــز در
ـطرهای بعــدی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.
سـ ً
ـری روزگار حاضــر مالکیــت و آزادی دو ارزش و فضیلــت
تقریبــا در تمــام جوامــع بشـ ِ
بــزرگ انگاشــته میشــوند .نســبت مالکیــت و آزادی را میتــوان در رابطــه و
نســبت بــا برابــری نیــر در نظــر گرفــت .پیونــدی کــه میــان ایــن مفاهیــم وجــود
دارد بســیار محکــم اســت و جنبــه متقابــل دارد .عــاوه بــر اینکــه میتواننــد
مبنایــی بــرای یکدیگــر باشــند ،در صــورت بــر هــم خــوردن تــوازن میــان آنهــا
جبــران ناپذیــری بــر جــای خواهــد مانــد .در نوشــتار حاضــر ایــن
اثــرات منفــی
ً
ارزشهــا تســامحتا بــه عنــوان ارزشهــای بنیادیــن در نظــر گرفتــه میشــوند.
بــر ایــن اســاس ،مجادلــه نظــری در بــاب خواســتگاه عینــی آنهــا در ایــن مقــال
نمیگنجــد.
منابــع مــورد عالقــه در جامعــه محــدود اســت و امــکان دسترســی همــه افــراد بــه
همــه چیــز وجــود نــدارد .بنابرایــن مالکیــت یــک امــر اعتبــاری اســت و شــکل آن
تابــع وضــع جامعــه اســت .در ایــن میــان رابطــه آزادی و مالکیــت بــه گونــهای
اســت کــه میتواننــد همدیگــر را توجیــه کننــد و پشــتوانهای بــرای هــم باشــند.
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یکــی از تالشهــای رایــج بــرای توجیــه مالکیــت مبتنــی بــر طــرح یــک قضیــه
منطقــی اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه ،الــف) انســانها آزادنــد و آزادی فعالیــت دارنــد؛
ب) طبــق یــک قاعــده مبتنــی بــر عقــل و عــدل ،حاصــل زحمــت هــر کــس بایــد
بــه خــودش برســد؛ ج) پــس حاصــل تــاش هــر کــس متعلــق بــه خــود اوســت.
ایــن اســتدالل منطقــی مالکیــت را یکــی از شــاخههای آزادی در نظــر میگیــرد.
بــر اســاس ایــن نظریــه ا گــر حکومتــی بــرای اتباعــش حــق مالکیــت قائــل نباشــد
در واقــع آنهــا را آزاد فــرض نکــرده اســت و رابطــه او بــا مــردم شــبیه بــه رابطــه
اربــاب و بنــده اســت .بنابرایــن مالکیــت بــه مثابــه حقــی بــرای همــگان نیســت و
تنهــا انســانهای آزاد از آن بهــره میبرنــد .امــا در نقــد ایــن نظریــه میتــوان یــک
وضعیــت اعتبــاری دیگــر را در نظــر گرفــت کــه در آن منابــع جهــان مشــترکاند و
حتــی ا گــر مشــترک هــم نباشــند دســت کــم همــه افــراد فرصتــی برابــر بــرای کســب
منابــع دارنــد .از طــرف دیگــر کمتریــن محدودیــت بــرای آزادی خــود آزادی اســت
و آزادی مالــک نمیتوانــد مانــع آزادی افــراد دیگــر شــود (کاتوزیــان.)۱۳۹۳ ،
از یــک نقطــه نظــر دیگــر ایــن مالکیــت اســت کــه میتوانــد عامــل دفــاع از آزادی
باشــد .صورتبنــدی اســتداللی کــه ایــن دســته از اندیشــمندان ارائــه میکننــد به
ایــن شکلاســت کــه الــف) آزادی ارزشــی رفیــع و بســیار مهــم اســت؛ ب) مالکیــت
ابــزاری بــرای دفــاع از آزادی و توســعه آن اســت؛ ج) بنابرایــن مالکیــت ضــروری و
مــورد نیــاز اســت .امــا در نقــد ایــن نظریــه بایــد اذعــان داشــت کــه مالکیــت شــرط
الزم بــرای آزادی اســت و شــرط کافــی نیســت .از طــرف دیگــر در برخــی مــوارد
بــه غیــر از پذیــرش نهــاد مالکیــت خصوصــی هــم میتــوان تــا حــدود زیــادی بــه
نتیجــه دلخــواه رســید و مالکیــت تنهــا راهــکار موجــود نیســت (کاتوزیــان.)۱۳۹۳ ،
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه آزادی و مالکیــت میتواننــد یکدیگــر را نفــی کننــد و
همیشــه ضامــن هــم نیســتند .بــرای مثــال مارکــس تا کیــد میکنــد کــه انســانها
نبایــد اســیر مالکیــت باشــند کــه در پــی روابــط تولیــد حاصــل میشــود .بنابرایــن
در جامعــه کمونیســتی مــورد حمایــت او انســانها از ســر عــدم نیــاز بــه دولــت و
مالکیــت ،در آزادی ،برابــری و همبســتگی بــا یکدیگــر زندگــی میکننــد .مارکــس بــر
ایــن بــاور اســت کــه در جوامــع ســرمایهداری ،چــه ســرمایهدار و چــه کارگــر تحــت
تســلط روابــط تولیــد و هنجارهــا و قواعــد مالکانــه هســتند ،پــس بــرای آزادی بایــد
بندهــا را گسســت .چرا کــه انســان بنــده ســاخته دســت خویــش شــده اســت.
او ویژگــی نظــام ســرمایهداری را کار اجبــاری و ســلب آزادی میدانــد (همــان،
.)۱۳۹۳
تمام نظریههای طبقه و نابرابری بر دو اصل اساسی تمرکز میکنند:
 -1چرا در جوامع نابرابری به وجود میآید؟
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 -2آیا نابرابری گریز ناپدیر است؟
مارکــس ،معتقــد اســت کــه شــیوه تولیــد مــادی ،جامعــه  ،سیاســت و رونــد
زندگــی را تحتالشــعاع خــود قــرار میدهــد« .ایــن ا گاهــی بشــر نیســت کــه
هســتی اجتماع ـیاش را تعییــن میکنــد ،بلکــه هســتی اجتماع ـیاش اســت کــه
آ گاه ـیاش را تعییــن میکنــد ».مارکــس میگویــد طبقــه اجتماعــی اقتصــادیات
را بگــو تــا بگویــم چگونــه فکــر میکنــی ،بــه ایــن معنــا کــه طبقــه اجتماعــی افــراد
آ گاهیشــان را تعییــن میکنــد و طبقــه اجتماعــی را هــم روابــط تولیــد تعییــن
میکنــد .کشــف و تولیــدات تــازه خــود بــر شــیوة تولیــد تأثیــر میگــذارد و تغییــر
شــیوه تولیــد ،دسترســی افــراد بــه رفــاه و شــکل زیســت را تعییــن میکنــد و روابــط
اجتماعــی تــازهای بــه وجــود م ـیآورد .مثــا آســیاب بــادی باعــث ایجــاد جامعــة
فئودالــی و ماشــین بخــار باعــث ایجــاد جامعــة صنغتــی ســرمایهداری میشــود.

قوانینــی کــه ســرمایهدار وضــع میکنــد مرجــع اطاعــت کارگــران اســت و دولــت
بــه مثابــه ابــزاری در دســت طبقــه بــورژوا بــرای تســهیل ایــن رونــد عمــل میکنــد.
دولــت در واقــع کارگــزار بــورژوازی اســت .کارگــران حــق انتخــاب زیــادی نــدارد
و بایــد در مقابــل فــروش نیــروی کارشــان دســتمزدی کــه ســرمایهدار تعییــن
میکنــد را بپذیرنــد .همانطــور کــه عنــوان شــد طبقــة ســرمایهدار همــان طبقــة
حا کــم اســت کــه دولــت را در دســت دارد .دولــت بــه مثابــه یــک نهــاد اجرایــی
عمــل میکنــد کــه در بطــن خــود کمیت ـهای بــرای حفــظ منافــع مشــترک تمــام
بورژواهــا اســت .در کنــار کنتــرل وســایل تولیــد کنتــرل ایدههــا و ارزشهــا بــرای
طبقــه حا کــم بســیار حائــز اهمیــت اســت .مارکــس بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــدة
مــورد وفــاق طبقــة حا کــم در هــر عصــر و تاریخــی ،ایــدة حا کمــه اســت .بــه ایــن
معنــی ،طبقـهای کــه حا کــم بــر نیــروی مــادی اســت همزمــان بــر نیروهــای فکــری

(مارکــس)۱۳۹۷ ،
در ایــن میــان و در عصــر ســرمایهداری ،دو بازیگــر اصلــی صحنــه اجتماعــی
پرولتاریــا و بــورژوازی هســتند .پرولتــر یــا کارگــر بــه هــر آن کســی گفتــه میشــود
کــه بــا فــروش نیــروی کارش امــرار معــاش میکنــد و بــرای زمانــی کــه کار میکنــد
حقــوق یــا دســتمزد دریافــت میکنــد .آنهــا حــق انتخــاب کمــی دارنــد و تــا
وقتــی کــه راه مســتقلی بــرای زنــده مانــدن یــا نجــات خودشــان پیــدا کننــد ،بــرای
ســرمایهدار کار میکننــد .در مقابــل ســرمایه دار یــا بــورژوا درآمــد خــودش را نــه از
طریــق کار ،بلکــه از طریــق ارزش اضافــی کار کارگــران بــه دســت مـیآورد .در واقــع
درآمــد ســرمایهدار بــر پایــه بهرهکشــی از کارگــران بنــا شــده اســت .طبقــة ســرمایه
دار بــا اســتفاده از ســه دارایــی اساســی خــود میتوانــد قــدرت خــودش را حفــظ
کنــد:
 وسایل تولید کنترل دولت -کنترل ارزش ها و ایده ها

و منطقــی هــم حکــم میرانــد .طبقــه حا کــم بــا ایجــاد آ گاهــی کاذب باعــث
میشــود تــا اعضــای طبقــه کارگــر بــه ایدههــای طبقــه حا کــم چونــان امــری
طبیعــی بنگرنــد و نیــروی سیاســی اجتماعــی غالــب را نیرویــی منصــف بداننــد کــه
در جهــت منافــع همــة طبقــات عمــل میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،روششناســي ماركــس را در توصيــف نابرابريهــاي اجتماعــي را
ســهل و ممتنــع میداننــد .از ديــد ماركــس انســان آفريــده كار اســت و كار خــود
در شــيوة توليــد تبلــور مييابــد .در چارچــوب هــر شــيوة توليــد روابــط و مناســباتي
بــر مبنــاي مالكيــت شــكل میگيــرد كــه متضمــن نابرابريهــاي طبقاتــي اســت و
ماركــس خصلــت ايــن روابــط را تضــاد و كشــمكش ميدانــد كــه نتيجــة محتــوم هــر
نــوع نابرابــري اســت .شــالودة اســلوب ماركســي شــناخت نابرابــري كــه از دريچــة
تضــاد و كشــمكش طبقاتــي بــه آن نگريســته ميشــود ،درك مبانــي و شــكلهاي
مالكيــت اســت .از ديــدگاه ماركــس مالكيــت خصوصــي عامــل اساســي پيدايــش
شــكاف طبقاتــي (= نابرابــري) بيــن مــردم اســت و ايــن شــكاف هميشــه در طــول
تاريــخ بيــن طبقــة « مالــك و دارا و آنهــا كــه دارا و مالــك نيســتند» وجــود داشــته
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اســت (گــرب .)1373 ،نگــرش طبقاتــي ماركــس دربــارة تمايــزات و نابرابريهــا
فقــط بــه پايههــاي مــادي مبتنــي بــر مالكيــت خصوصــي محــدود نميشــود .
ماركــس انديشــه ،هنــر و ارزشهــاي اخالقــي را نيــز بــر مبنــاي هميــن تمايــز و از
طريــق تقســيم مــردم بــه دو گــروه حا كــم و محكــوم درك ميكنــد .اهميــت نظريــة
تضــاد طبقاتــي ماركــس نــه فقــط بــه خاطــر محتــواي بديــع جامعهشــناختي آن،
بلكــه همچنيــن بــه خاطــر نفــوذ گســتردة آن بــر روي آراء جامعهشــناختي بعــدي
در ايــن حــوزه اســت (زاهــدي.)1385 ،
امــا مســئلهای کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا مالکیــت و
الزامــات ناشــی از آن میتوانــد میتوانــد نقطــة عزیمتــی بــرای رهایــی انســان
باشــد؟ چــرا کــه نا گفتــه پیداســت نقــادی مارکــس از تاریــخ جوامــع انســانی در
پــی افشــا و بیــرون کشــیدن موانــع آزادی اســت .او بــا تکیــه بــر شــیوه تولیــد مــادی
ســعی در نمایــان کــردن و رفــع ایــن موانــع دارد و از ایــن رهگــذر مــی خواهــد ایــن
موانــع را بــه ســان غــل و زنجیرهایــی تاریخــی در هــم بشــکند و مســیر آزادی را
همــوار کنــد .بنابرایــن پیــش از هــر چیــز بایــد در نظــر داشــت کــه آزادی نــوع بشــر
تــا چــه انــدازه بــه ایــن روابــط مــادی پیونــد خــورده اســت و مقولــه مالکیــت و
نابرابــری بــه چــه ســان میتوانــد آزادی از دســت رفتــه بشــر را بــه وی بازگردانــد؟
بنابرایــن وا کاوی تأثیــر شــکلگیری مالکیــت خصــوص و الغــای آن هــر یــک بــه
صــورت جدا گانــه میتوانــد یــک مســئله جــدی قلمــداد شــود .پرســش دیگــری
کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا مشــکالت اساســی جامعــه از
مالکیــت خصوصــی ناشــی میشــود یــا عــدم تــوازن بیــن مالکیت جمعــی و فردی؟
ایــن پرســش آخــر میتوانــد مــا را یــک گام بــه واقعیــت و کاربــردی کــردن مفاهیــم
نزدیــک کنــد .از رهگــذر ایــن پرسـشها میتوانیــم بــه بارنگــری در آنچــه مارکــس
ذیــل عنــوان مالکیــت خصوصــی نقــد میکنــد بپردازیــم.
اســت .دارنــدورف بــر ایــن بــاور اســت؛ در
متفکــر دیگــر عرصــه تضــاد دارنــدورف ً
جایــی کــه هنجارهــای اجتماعــی عمیقــا در مــردم اثــر نکــرده باشــند قشــربندی
اجتماعــی بــه وجــود نمیآیــد .بنابرایــن وجــود قشــربندی منــوط بــه حضــور
هنجارهــای اجتماعــی اســت .در آن هنــگام کــه تأثیــر هنجارهــای اجتماعــی بــر
رفتــار مــردم نمایــان میشــود و عمــل مــردم بــر اســاس ایــن هنجارهــا ســنجیده
میشــود بــه ناچــار نوعــی نظــم سلســله مراتبــی مبتنــی بــر پایــگاه اجتماعــی بــه
وجــود میآیــد .بــه نظــر دارنــدورف هســته اصلــي نابرابــري اجتماعــي هميشــه
ميتوانــد از ايــن واقعيــت اســتنتاج شــود كــه انســانها تابعــي از طــرز برخوردشــان
بــا انتظــارات جامعــه و تابعــي از مجازاتهــا و پاداشهايــي هســتند كــه تضميــن
كننــدة خصلــت الــزام آور ايــن انتظــارات اســت (نامــه فرهنــگ.) 1371 ،
از نظــر دارنــدورف قوانيــن نيــز چكيــدة هنجارهــا و نشــانة وجــود نابرابــري در
قانــون شــرط الزم و كافــي نابرابــري اجتماعــي اســت و بــه عبارتــی جامعــه ميدانــد
و ميگويــد « :قانــون شــرط الزم و كافــي نابرابــري اجتماعــي اســت و بــه عبــارت
ديگــر نابرابــري وجــود دارد ،زيــرا قانــون وجــود دارد و چــون قانــون هســت ،الجــرم
نابرابــري هــم درميــان افــراد بشــر وجــود خواهــد داشــت» .بــه نظــر او طلــب كــردن
جامعـهاي كــه از هــر جهــت در آن تســاوي برقــرار باشــد نــه تنهــا غيــر واقــع بينانــه
كــه آرمانــي منحــرف و هولنــاك اســت ( ملــک .)1389 ،آیــا در اینجــا نمیتــوان
از مشــروعیت قانــون و یــا هنجــار پرســش کــرد؟ یــا تفــوق ارزشهــا و هنجارهــای
گروهــی را مبنایــی بــرای تفــوق یافتــن یــک قانــون در نظــر گرفــت کــه موجــب
عــدم برخــورداری ســایر گروههــا میشــود؟ کــدام معیــار مشــروعیت یــک قانــون
را تصویــب میکنــد؛ عقالنیــت ذاتــی مــورد توجــه وبــر و انصــاف پیشــینی کــه رالــز از
آن ســخن میگویــد یــا برتــری یافتــن ارزشهــای یــک گــروه در طــول تاریــخ آنگونــه
کــه بوردیــو میگویــد؟
دوركيــم از جملــه دیگــر اندیشــمندانی اســت کــه بــر خــاف مارکــس و دارنــدورف
اســاس جامعــه را بــر تضــاد نمیدیــد .او دســتیابی بــه همبســتگي اجتماعــي
براســاس اخالقيــات و عدالــت را مشــروط بــر ايــن امــر میدانســت كــه تقســيم
كار ســرمايه داري اصــاح شــود و از آن آنومــي و تضــاد طبقاتــي و نابرابــري
اجبــاري رهــا گــردد .او بــاور داشــت ا گــر تقســیم کار مســیر تکاملــی و طبیعــی
خــود را بپیمایــد ،مــوارد نابهنجــار کاهــش پیــدا میکنــد .بــه عقيــدة وي افزايــش
تقســيم كار در جوامــع ســنتي فئودالــي و كاســتي منجــر بــه بهبــود مشــكالت
مشــابهي شــده اســت .تقســيم كار و نيــازی کــه بــه داشــتن مهارتهــاي ویــژه
ـد ،منجــر بــه از بيــن بــردن تعصبهايــي شــده اســت كــه بــر اســاس
ایجــاد میکنـ ً
آن افــراد صرفــا بــه دليــل تبــار اشــرافي يــا برتــري دينــي جایگاههــای خاصــی را
اشــغال میکردنــد .بــا ایــن اوصــاف مــردم اعتقــاد پيــدا كردهانــد كــه نابرابــري
نبايــد ناشــي از نيروهــاي بيرونــي باشــد و بايــد تفــاوت ،شايســتگيهاي فــردي،
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اســتعدادها و تالشهــاي فــرد بــراي خدمــت بــه جامعــه را منعكــس كنــد .اعتقــاد
بــه برابــري برونــي ،يعنــي آن چــه را كــه ميتــوان فرصــت برابــر ناميــد ،آنقــدر رايــج
اســت كــه» نميتوانــد توهمــي صــرف باشــد و بــه طــرز گيــج كننــدهاي جنبـهاي از
واقعيــت را بيــان كنــد «( دوركيــم .) 1396 ،از دورکیــم بایــد ســوال کــرد کــه چطــور
میتــوان مســیر خطــی بــرای جوامــع تعییــن کــرد کــه در قالــب آن برابــری تحقــق
یابــد؟ چگونــه میتــوان تعارضاتــی کــه در نظــام طبقاتــی و تولیــدی وجــود دارد
را بــر اســاس درک ســادهانگارانهای از تقســیم کار توضیــح داد؟ بــر اســاس کــدام
منظــق میتــوان وضعیــت بحرانــی جوامــع کنونــی را بــه تعلیــق درآورد و حــل آن
را بــه گــذار بــه تقســیم کار کامــل موکــول کــرد؟ آیــا ایــن خــود نادیــده گرفتــن اصــل
مســئله نابرابــری نیســت؟
پارســونز اندیشــمند دیگــری اســت کــه تأ کیــد زیــادی بــر وفــاق جامعــه بــه عنــوان
یــک سیســتم هماهنــگ و کارکــردی دارد .قشــربندي را بــه عنــوان ردهبنــدي
واحدهــا برحســب معيارهــاي نظــام ارزشهــاي مشــترك در يــك نظــام اجتماعــي
ميدانــد .لــذا هــر نظــام قشــربندي ،تعبيــري از ارزشهــاي اصلــي جامعــه اســت
كــه بــه نوبــة خــود سلســله مراتبــي از موقعيتهــا ،پاداشهــا ،افــراد و هــر چيــز ديگــر
را براســاس پايههــاي ارزشــيابي خــاص خــود ايجــاد ميكنــد .قشــربندي نتيجــة
فــوري اجتنــاب ناپذيــر كنــش اجتماعــي اســت  .نيروهــاي اجتماعــي آفريننــده
و حامــي مناســبات اجتماعــي متشــكل هســتند و بــه طــرزي اجتنــاب ناپذيــر،
موجــد قشــربندي هســتند .بنابرايــن قشــربندي شــكل اجتنــاب ناپذيــر وجــود
اجتماعــي اســت .نظريــه قشــربندي مثــل نظريــه نظامهــاي اجتماعــي آنقــدر
انتزاعــي و كلــي اســت كــه بــر همــة جوامــع قابــل اطــاق اســت (اديبــي.)1354 ،
مشــکل پارســونز ایــن اســت کــه دیــدی ارگانیســتی بــه جامعــه دارد و تعارضــات
موجــود در جامعــه را در قالــب یــک تفکــر کلــی و انتزاعــی پنهــان میکنــد .از طرفــی
قــدرت در اندیشــه پارســونز و نــوع نقــادیاش جایــی نــدارد و مناســبات ناشــی
از آن را جــدی نمیانــگارد .حــال بایــد از او بپرســیم کــه ا گــر قــدرت و مناســبات
ناشــی از آن را بــه بــازی تحلیــل راه بدهیــم ،همچنــان میتوانیــم بــا تأ کیــد بــر
مفاهیــم کلــی و انتزاعــی و سیســتمپردازیهای غیــر عینــی نابرابــری را توجیــه
کنیــم؟
ديويــس و مــور بــا ابــراز ايــن عقيــده كــه نابرابــري يــك خصيصــة كلــي جامعــه
ميباشــد معتقدنــد كــه نابرابــري يــك ضــرورت ســازماني اســت .بــه عقيــدة
ديويــس ،نابرابــري اجتماعــي طــرح ناآ گاهان ـهاي اســت كــه بــه جوامــع تضميــن
ميدهــد ،كــه بهتريــن مشــاغل توســط شايســتهترين افــراد ،ليكــن بــه طــور
آ گاهانــه اشــغال شــود .خالصــه آن كــه اهميــت کارکــردی مشــاغل در جامعــه و
كميابــي نســبي افــراد واجــد شــرايط بــراي تصــدي آنهــا ،عمدهتريــن عواملــي
هســتند كــه ميــزان پاداشهــاي اجتماعــي را بــراي مشــاغل و بــه عبارتــي
موقعيتهــاي مختلــف اجتماعــي تعييــن ميكننــد (ربانــي .)1385 ،اینجــا نیــز
وارد کــردن عنصــر قــدرت در نقــد ،تمــام معــادالت نظــری ایــن دو اندیشــمند را
بــر هــم میزنــد .همچنیــن پرســش از نقشهــا و اهمیــت کارکردیشــان بــرای
جوامــع ،بیمحتــوا بــودن چنیــن نگرشــی را بیــش از پیــش مشــخص میکنــد.
کــدام نقشهــا اهمیــت کارکــردی بیشتــری دارنــد؟ بــر اســاس کــدام موازیــن؟ آیــا
ایــن موازیــن معظــوف بــه ارزشهــا ،طبقــات و گروههــای ویــژای نیســتند کــه بــه
عنــوان توجی هگــر وضــع موجــود عمــل میکننــد؟
وبــر ،معتقــد اســت کــه نابرابــري اجتماعــي در رابطــة اجتماعــي انعــكاس مييابــد.
او رابطــة اجتماعــي را مشــارکت دو یــا چنــد نفــر در رفتــاری میدانــد كــه در
چارچــوب آن هريــك از آنــان ديگــري را بــه طــرز معنــاداري بــه حســاب م ـيآورد
و در نتيجــه رفتــار مذكــور بــر هميــن اســاس جهتگيــري ميشــود« .محتــواي
ايــن جهتگيــري متقابــل ميتوانــد متغيرتريــن حــاالت را شــامل شــود كــه از
جملــه آن ميتــوان كشــمكش ،خصومــت ،جاذبــة جنســي ،دوســتي ،وفــاداري
يــا مبادلــة اقتصــادی» را نــام بــرد .عــاوه بــر ايــن محتــواي مزبــور میتوانــد ،انجــام،
انــکار و یــا طفــره رفتــن از يــك قــرارداد و همچنيــن رقابــت اقتصــادي يــا عشــقي و يــا
هرنــوع ديگــري از رقابــت و نيــز تقســيم مناصــب يــا عضويــت در يــك طبقــه يــا ملــت
ـري
را در بربگيــرد (وبــر 1367 ،بــه نقــل از زاهــدي .)1385 ،بــر ايــن اســاس ،نابرابـ ً
را بــه زبــان وبــري بايــد نوعــي از محتــواي رابطــة اجتماعــي تعريــف كــرد كــه تمامــا
عبــارت از ايــن احتمــال اســت كــه افــراد بــه طريقــي قابــل تعيــن و معنــادار بــر
مبنــاي درك تطبيقــي منزلتهــاي درون فهمــي شــده بــه صورتــي تفاوتگــذار
و تبعيضــي رفتــار خواهنــد كــرد .همچنيــن ميدانيــم كــه وبــر منزلتهــا را مبنــي
بــر ســه عامــل قــدرت»« ،ثــروت» و «حيثيــت» ميدانــد؛ پــس ايــن درك تطبيقــي
و درون فهمــي شــده بــه نوبــة خــود بــه كاركــرد درجــات معيــن قــدرت ،ثــروت و
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حيثيــت در تنظيــم رابطــة اجتماعــي بســتگي دارد(زاهــدي.)1385 ،
گيدنــز ماننــد وبــر و ماركــس بــه رابطــة نزديــك بيــن قــدرت و نابرابــري معتقــد اســت .او معتقــد اســت كــه جنســيت يكــي از مهمتريــن زمينههــاي نابرابــري اســت و نابرابــري
جنســي از نظــر تاريخــي بســيار ريش ـهدارتر از نظامهــاي طبقاتــي اســت (گيدنــز .)1384 ،وي در بحــث برابــري خواهــي تأ كيــد عــدهاي بــر برابــري فرصــت يــا شايســته
ســاالري را مــورد انتقــاد قــرار ميدهــد و معتقــد اســت كــه ايــن نــوع برابــري خــود موجــب نابرابريهــاي عميــق در جامعــه خواهــد شــد و بــه نوعــي انســجام اجتماعــي را
نيــز تهديــد خواهــد كــرد .گيدنــز بــا طــرح ايــن پرســش كــه « :برابــري بايــد بــه چــه مفهومــي در نظرگرفتــه شــود؟ سياســت نويــن برابــري را بــه عنــوان « ادغــام » و نابرابــري
را بــه عنــوان « طــرد » تعريــف ميكنــد (هــادي زنــور.)1385 ،
میبینــم کــه مســئله بســیاری از ایــن نظریهپــردازان در نســبت بایکدیگــر شــکل گرفتــه اســت .پاســخی کــه هــر کــدام از آنهــا بــه پرســش دربــارة نابرابــری میدهنــد نتیجــه
پرسشــی اســت کــه در ارتبــاط بــا اندیشــمندان قبلــی بــی جــواب مانــده اســت .بــرای مثــال؛ وبــر و مارکــس در یــک نکتــه اتفــاق نظــر دارنــد و آن اینکــه هــر دو تفکیــک
طبقاتــی را غیــر طبیعــی میداننــد نــه ناشــی از خصوصیــات طبیعــی ،جســمی ،ذهنــی و  . ...بــه نظــر مارکــس تضــاد و تنــاز ع بــه عنــوان یــک اصــل مســلم حیــات اجتماعــی
در دورههــای تاریخــی معیــن و در اجتماعــی کــه مالکیــت وســایل تولیــد در دســت طبقــه حا کــم قــرار دارد محســوب میشــود ،امــا در نظــر وبــر نبــرد طبقاتــی یــک امــر
محتمــل محســوب میشــود و فقــط زمانــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد کــه برخــی از شــرایط آن عملــی گــردد .مارکــس معتقــد اســت سیســتم اقتصــادی بــه مفهــوم وســیع
خــود اســاس و ریشـه طبقــات و سیســتم قشــربندی اســت .وســایل تولیــد کــه از واقعیــات اساســی تشــکیالت اجتماعــی اســت ،یــک رشــته روابطــی بــه وجــود مـیآورد کــه
انــواع دیگــر روابــط اجتماعــی از آن ناشــی میشــود .آنــان کــه مالــک وســایل تولیــد بودهانــد در سراســر تاریــخ طبقــه حا کــم را تشــکیل میدادنــد و آنهــا کــه مالــک نبودنــد
طبقــه اســتثمار شــده و رنجیــده را بــه وجــود آوردهانــد .تمــام وقایــع اجتماعــی بــه نظــر مارکــس از منازعــه ایــن طبقــات دوگانــه ناشــی میشــود .موقعیتهــای اجتماعــی،
قــدرت و ســایر امتیــازات مــردم از موقعیــت نســبی آنهــا در نظــام اقتصــادی رنــگ میگیــرد ،امــا ما کــس وبــر در نظریــه جبــر اقتصــادی مارکــس تجدیــد نظــر کــرده اســت.
گرچــه وی هماننــد مارکــس بــه اهمیــت عامــل اقتصــادی و ارزشهــا و مناســبات اقتصــادی معتقــد اســت امــا دو بعــد دیگــر نیــز بــر بعــد اقتصــادی میافزایــد کــه عبارتنــد
از منزلــت و قــدرت سیاســی(حزب) .ایــن مثــال نمونــه کوچکــی اســت از دیالــوگ اندیشــمندان بــا مســئله یکدیگــر در طــی تاریــخ بــوده اســت .امــا نکتــه حائــز اهمیــت در
درک یکــی از گزارههــای آغازیــن ایــن نوشــته اســت .انتخــاب یــک هستیشناســی و رویکــرد نظــری خــاص بســیاری از پاس ـخهای آینــده را بــرای مــا مشــخص میکنــد.
ـار عینیـ ِـت شــناخت در دســتگاههای نظــری میافزایــد و بــه درک نقادانــه از موقعیــت کمــک میکنــد.
آ گاهــی از ایــن وضعیــت بــر اهمیــت معیـ ِ
منابع
کاتوزیــان ،ناصــر ،پیلــوار ،رحیــم ( ،)۱۳۹۳مالکیــت و آزادی ،فصلنامــه حقــوق ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره  ،۴۴شــماره  ،۱صفحــات -۶۷
.۵۱
ادیبی ،حسین (  ،)1354جامعه شناسی طبقات اجتماعی ،تهران ،انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.
دورکیم ،امیل( ،)1396درباره تقسیم کار اجتماعی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،نشر مرکز.
رباني ،رسول ( ،)1385جامعه شناسي قشرهاو نابرابريهاي اجتماعي ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان.
زاهدي ،محمد جواد ( ،)1385توسعه و نابرابري ،تهران ،نشر مازيار ،چاپ دوم.
گــرب ،ادوارد (  ،) 1373نابرابــري اجتماعــي ديــدگاه هــاي نظريــه پــردازان كالســيك و معاصــر ،مترجمــان :محمــد ســياهپوش و احمدرضــا غــروي زاد ،تهــران،
نشــر معاصــر.
گيدنز ،آنتونی ( ،)1384جامعه شناسي ،ترجمه منوچهر صـبوري ،تهـران ،انتـشارات ني.
مارکس ،کارل .)1397( .فقر فلسفه ،مترجم آرتین آرا کل ،تهران ،نشر اهورا.
ملك ،حسن ( ،)1389جامعه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي ،انتشارات دانشگاه پيـام نور.
نامه فرهنگ .)1371( ،منشأ نابرابري اجتماعي ،ترجمـة حسین قاضـيان ،شـمارة  3سال .2
وبر ،ما کس ( ،)1367مفاهيم اساسي جامعه شناسي ،ترجمة احمـد صـدارتي ،تهـران ،نشر مركز.
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{مردهایــی کــه دیگــر در جامعــه نیســتند .زنهایــی کــه آزاد و رهــا زندگــی
میکننــد .مردهایــی کــه در زیرزمینهــا بــه کار اجبــاری تــن دادهانــد .زنهایــی
کــه راه جدیــد بقــای نســل را بــدون حضــور مســتمر مردهــا در خانههایشــان را یــاد
گرفتهانــد .آزمایشــگاههایی کــه بــرای بــاروری زنــان تعبیــه شــده و کشــتارگاههایی
بــرای مردانــی کــه حاضــر بــه اهــدای اســپرمهای خــود نیســتند .کودکانــی کــه
از اوان کودکــی بــه آنهــا جنســیت را میآموزنــد .میآموزنــد کــه ایــن جــا همــه
چیــز بــرای اســاس جنســش شــکل میگیــرد و راه گریــزی از آن ندارنــد .پســرهایی
کــه بعــد از رســیدن بــه ســن بلــوغ یــا در زیرزمیــن رهــا میشــوند یــا در خانههــا
بــرای نگهــداری از کــودکان .مادرانــی کــه دیگــر از مفهــوم ایــن نــام خــود را تهــی
کــرده و نقــش مــادری (گذشــته) را بــه مردهــا محــول کردهانــد .جامع ـهای کــه در
خانههایــش ،زنــی دســت بــه ســیاه و ســفید نمــی زنــد و کارهــای بیــرون از خانــه
روی دوشــش تلنبــار شــده اســت .غــروب زنــی از شــدت بیهمدمــی .مردهایــی
کــه شــورش میکننــد و مــدام ســرکوب میشــوند .حکومتــی زنســاالر بــه مراتــب
ترســنا کتر از حکومتهــای گذشــته .مردانــی کــه از شــدت کار ســخت در
زیرزمیــن و زنانــی کــه از شــدت کار روی زمیــن ،رو بــه افولانــد و}...
همــه اینهــا تصویــری اســت از جامعـهای مــوازی بــا جامعــه امــروز مــا .جامعـهای
کــه هــر لحظــه بیشــتر از قبــل در چنــگال نیرومنــد و بیرحــم مردســاالری فــرو
مـیرود و هــر چــه بیشــتر خــود را اســیر قیــد و بنــد کلیشـههای جنســیتی احمقانــه
خــود میکنــد.
زن بودن یعنی چه؟
«زنــی کــه بایــد زیبــا و دکــوری باشــد» « ،زنــی کــه نمیتوانــد آزادانــه بــرای طــاق
و زندگیــش پــس از آن تصمیــم بگیــرد» « ،زنــی کــه حضانــت فرزنــدش را از او
میرباینــد» « ،عروســکی کوکــی کــه فقــط بــرای زایــش و زایندگــی ســاخته شــده
اســت» « ،پورناســتاری کــه از او توقــع آشــپزی بــه ســبک مادربزرگهــا را دارنــد»
« ،مریــم با کــرهای کــه فقــط ریختــن خونــش آنهــا را شــاد میکنــد ».و...
همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا جامعــهای مردســاالر و تهــی از
معنــا را ترســیم کننــد کــه زنــی در آن حــق نفــس کشــیدن بــدون اجــازه همســر،
پــدر ،بــرادر و ...را نــدارد .از با کرگـیای کــه بایــد تقدیــم مــردی شــود کــه بــا لبــاس
ســفید بــه زندگ ـیاش وارد شــده و بــا کفــن ســفید هــم بایــد از آن بیــرون بــرود تــا
عروســکی جنســی کــه فقــط نیازهــای مــردش (!) را ارضــا مــی کنــد؛ ایــن تصویــری
زن ـی اســت در جامعــه امــروز ایــران.
خشونتی خانگی که هر دم رو به افزایش است
نگرانیهــا دربــاره در خطــر بــودن زنــان و کــودکان در خانوادههــای آســیبپذیر
رو بــه افزایــش اســت .فعــاالن حقــوق کــودکان و زنــان و البتــه مســئوالن ســازمان
بهزیســتی از بیشترشــدن تماسهــا بــا صداهــای مشــاور و اورژانــس اجتماعــی
دربــاره کــودک و همســرآزاری در خانههــا خبــر میدهنــد و میگوینــد میــزان
تماسهــا توســط خانوادههــا از اول اســفند تــا بــه حــال ،افزایــش معنــادار داشــته
اســت.
ملیحــه یکــی از زنــان محلــه شــوش در جنــوب شــهر تهــران اســت کــه ایــن روزهــا
در ســکوت و تعطیلــی پــس از شــیوع کرونــا ،خشــونت خانگــی پنهــان در قرنطینــه
را تجربــه میکننــد.
او روز هشــتم فروردیــن ،نامــه نوشــته و آن را بــه دســت مــددکار رســانده اســت .تــا
همیــن دو هفتــه قبــل از شــروع ســال جدیــد ،ملیحــه خانــم در یــک تولیــدی کار
میکــرده امــا از وقتــی بــه دلیــل شــیوع کرونــا ،کارگاه را تعطیــل کردهانــد ،مجبــور
اســت مــدام در خانــه بنشــیند؛ یــک مصیبــت تــازه در روزهــای قرنطینــه .ملیحــه
خانــم از روز اول شــروع قرنطینــه خانگــی ،هــر روز کتــک خــورده اســت؛ ســه فرزنــد
ســه ،هشــت و  ۱۲ســاله اش هــم همینطــور .او در نامـهاش بــا اشــک و آه نوشــته
اســت کــه شــوهرش قبــا کارگــر ســاختمانی بــوده امــا چنــد ســالی اســت کــه معتــاد
شــده و همــه مســئولیتش در خانــواده را رهــا کــرد ه اســت.
دوازدهــم فروردیــن بــود کــه «ایرنــا» بــه نقــل از بهــزاد وحیدنیــا ،مدیــرکل
مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی از افزایــش ســه برابــری آمــار
تماسهــای اختالفــات زوجیــن در قرنطینــه بــا صــدای مشــاور یــا همــان ۱۴۸۰
خبــر داد و حــاال محمــود علیگــو ،مدیــر کل دفتــر آســیبهای اجتماعــی ســازمان

بهزیســتی کشــور در گفتگــو بــا «شــهروند» مــی گویــد هرچنــد هنــوز آمــار دقیــق
تماسهــا بــا اورژانــس اجتماعــی مشــخص نشــده امــا تعــداد تماسهــا بــا خــط
 ۱۲۳در یــک مــاه گذشــته بــه طــور قطــع افزایــش داشــته اســت و ایــن یعنــی بیشــتر
شــدن کــودک آزاری و همســرآزاری کــه تمرکــز اورژانــس اجتماعــی بــر آن اســت.
علیگــو مــی گویــد در ایــران ،قشــر متوســط ،قرنطینــه را جدیتــر گرفتــه اســت
و احتمــاال آمــار خشــونت در ایــن طبقــه باال تــر رفتــه اســت« :طبقــه متوســط
اجتماعــی لزومــا دارای خشــونت بیشــتر نیســت امــا نــوع خشــونتش بــرای مــا
محســوستر اســت؛ معمــوال خشــونتهای روانــی نادیــده گرفتــه میشــوند در
حالــی کــه در طبقــه متوســط نــوع خشــونتها ،بیشــتر روانــی اســت .البتــه بــه
نظــر مــن ایــن موضــوع قطعــا در قالــب طبقــه تقســیمبندی نخواهــد شــد و همــه
بخشهــای جامعــه را درگیــر میکنــد ».بهــزاد وحیدنیــا ،مدیــرکل مشــاوره و امــور
روانشــناختی ســازمان بهزیســتی هــم در گفتگــو بــا «شــهروند» خبــر میدهــد
کــه حــدود  ۶۰درصــد تماسهــا مربــوط بــه مشــکالت خانوادگــی بــوده اســت؛ از
جملــه مشــکالت بــا همســر ،پــدر و مادرهــا بــا فرزنــدان و البتــه مشــکل بــا خانــواده
همســر .او هــم مشــکالت اقتصــادی و بیــکاری در دوران شــیوع کرونــا را یکــی از
اصلیتریــن عوامــل تاثیرگــذار در افزایــش خشــونتهای خانگــی میدانــد« :ا گــر
امــروز تنشهــای روانــی وجــود دارد ،بخشــی از مســائل مربــوط میشــود بــه
اینکــه وضعیــت اقتصــادی مطلوبــی در جامعــه نداریــم .اینکــه مــردم بایــد در
خانــه بنشــینند ،بخشــی از آنهــا تحــت تاثیــر فشــارهای اقتصــادی قــرار میگیرنــد
و بنابرایــن چنیــن عواملــی در پدیــداری آزار و اذیتهــای خانوادگــی تاثیــر مــی
گــذارد .از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش نگرانیهــا و اضطرابهــا در جامعــه
کــه هیچکــس هــم منکــرش نیســت ،شــرایط اجتماعــی حا کــم هــم ممکــن اســت
نقــش داشــته باشــد .در قرنطینــه خانگــی ،اعضــای خانوادههــا کنــار هــم در
خانههــا هســتند ،میــزان ارتباطــات و تماسهــا بیــن آنهــا بیشــتر میشــود؛
یعنــی افزایــش گفتگوهــا و تنشهــا .در همــه اختالفهایــی کــه بیــن زوجیــن
وجــود دارد ،رگههایــی از آزار و خشــونت را مــی شــود دیــد .لزومــا همــه آنهــا
جســمی نیســت؛ مســامحه ،تخریــب عاطفــی و انــواع آزارهــا بیــن زوجیــن ،والــد و
بچــه و حتــی ســالمندان وجــود دارد» .
همچنیــن آنتونیــو گوتــرش در صفحــه توییتــری خــود نوشــت« :زنــان زیــادی در
قرنطینــه کوویــد ۱۹بــا خشــونت خانگــی مواجهنــد .در جایــی کــه بایــد امنتریــن
مــکان بــرای آنهــا باشــد ،در خانــه خودشــان».
جامعه به کنار ،چقدر در «خانههای خود» احساس امنیت میکنید؟
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فیمینیسم یک
جنبش است
نه یک رشته مطالعات زنان

هما صابری
دانشجوی جامعهشنایس
در آســتانه  8مــارس،روز جهانــی زنــان ،اتحادیهی انجمنهای علمــی مناظرهای را
در کانــال اجتماعیــون ترتیــب دادنــد تحــت عنــوان « فمنیســم و برابری جنســیتی»
کــه خانــم نجمــه واحــدی فعــال اجتماعــی و آقــای جمالــی کــه خودشــان را پایهگــذار
مطالعــات مــردان معرفــی میکردنــد در برابــر یکدیگــر قــرار گرفتند.
 .1مــن فکــر میکنــم کــه جنبــش فمنیســتی در بردارنــدهی تجربــهی تاریخــی و
مبارزاتــی زنــان در طــول حداقــل  200ســال زندگــی و مبــارزه بــرای بــه دســت آوردن
بســیاری از حقــوق اولی ـهی انسانیشــان و در جهــت رفــع تبعیــض و بــی عدالت ـی
اســت و نبایــد در برابــر مطالعــات مــردان بــه عنــوان یــک رشــتهی دانشــگاهی و
تخصصــی کــه در داخــل آ کادمــی و در راســتای تخصصی شــدن هر چه بیشــتر علوم
شــکل گرفتــه قــرار داده شــود .قــرار دادن نمایندگانــی از ایــن دو طیــف میتوانــد
بــه تهــی کــردن پتانســیلهای سیاســی ایــن جنبــش و یــا ارتقــا دادن رشــتهی
مطالعــات مــردان  ،منتهــی شــود .فیمینیســم یــک جنبــش اســت نــه یــک رشــته
مطالعــات زنــان .ایــن دو بــا هــم قابــل مقایســه نیســتند امــا قابــل گفتگو هســتند به
ایــن شــرط کــه مطالعــات مــردان صرفــا خــودش را در ابعــاد دانشــگاهیاش بفهمــد
نــه در تقابــل بــا یــک جنبــش.
در راســتای بحثهــا و گفتگوهایــی کــه در فضــای مجــازی پیــش و حیــن و بعــد
از ایــن مناظــره در گرفــت ،یکــی از مســائلی کــه فکــر میکنــم بــه بحــث و گفتگــوی
بیشــتر نیــاز دارد ،ســربازی اســت .ســربازی رفتــن پســران و مــردان چیــزی بــود که به
عنــوان نمونـهی بــارز و آشــکار تبعیــض و بیعدالتــی جنســیتی علیــه مــردان توســط
ا کثریــت مــردان مطــرح میشــد.
 .2ســربازی محــل تالقــی ارتــش مــدرن و دولــت ملــی( دولت-ملــت) اســت .دو
راهــکار متفــاوت جهــت تشــکیل ارتــش مــدرن در میــان دولتهــای ملــی مشــهود
اســت .یــک نظــام وظیفــه عمومــی همگانــی و اجبــاری و دیگــری ارتــش حرف ـهای
کوچکتــر کــه در کشــور مــا از ســال  1304قانــون خدمــت نظــام اجبــاری( یعنــی مــورد
اول ) تصویــب شــد و تا کنــون بــا تغییراتــی جریــان دارد .ارتــش مــدرن بــا هــدف
حفــظ مرزهــای جغرافیایــی ملــی و تامیــن امنیــت شــهروندان در برابــر تهدیــدات
خارجــی تشــکیل شــد امــا در همــان زمــان نیــز جهــت ســرکوب شــورشهای قومــی
و قبیل ـهای از ارتــش اســتفاده میشــد .در همــان زمــان تصویــب قانــون خدمــت
نظــام اجبــاری روحانیــون و زمینــداران بــزرگ در زمــرهی مخالفیــن ایــن قانــون
بودنــد .از آنجایــی کــه مــام وطــن نیــز چــون نامــوس مــردان( مثــل زنــان کــه نامــوس
مــردان بــه حســاب میآینــد ) بــه شــمار مــیرود وظیفــهی حراســت از نامــوس
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برعهــدهی فرزنــدان ذکــور ایــن مــرز و بــوم قــرار گرفــت .در انتقاداتــی کــه بــر ســر
توگوهــا حــول ایــن
مســئلهی ســربازی اجبــاری مــردان مطــرح میشــد بیشــتر گف 
بــود کــه چــرا فقــط مــردان بایــد بــه ســربازی برونــد ولــی مســئلهی اصلــی ایــن اســت
کــه ا گــر چیــزی بــد اســت نبایــد آن را بــا خواســت بــرای همگان مشــروعیت بخشــید.
یعنــی ا گــر دولــت هــا بــه دالیــل بخصــوص نیــاز بــه ســاختن ارتــش و آمــوزش نظامــی
دارنــد کــه امــری نادرســت اســت دلیــل نــدارد ا گــر زنــان هــم بــه ســربازی برونــد ایــن
بــه معنــای از بیــن بــردن تبعیــض باشــد.
 .3وقتــی در حوزههــای مختلــف اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی
تدقیــق کنیــم میبینیــم کــه زنــان تــا انــدازهای میتواننــد از سلســله مراتبهــا و
ً
ســاختارها بــاال برونــد .مثــا آمــوزش عالــی کــه قــرار اســت بســتری را فراهــم کنــد
کــه هم ـهی اعضــای جامعــه فــار غ از جنســیت و قومیــت و طبقــه و نــژاد بتواننــد
فرصــت برابــری جهــت رســیدن بــه جایگاههــای شــغلی و اجتماعــی داشــته
مقاطــع لیســانس و فــوق لیســانس یــا در ردههــای
باشــند میبینیــم کــه بــرای ً
پاییــن سلســله مراتــب معمــوال زنــان و مــردان حضــوری نزدیــک بــه هــم دارنــد.
گاهــی مــی بینیــم بــه عنــوان مثــال در دورههــای کارشناســی( بــه خصــوص در
رشــتههای علــوم انســانی) ورودیهــای زنــان بســیار بیشــتر از مــردان اســت
و همینطــور کــه از سلســله مراتــب نظــام آمــوزش باال تــر مــی رویــم بــه تدریــج
گزینشهــا طــوری اســت کــه در مقطــع ارشــد دانشــگاهها ،نســبت مــردان و زنــان
ً
بــه هــم نزدیــک میشــود ولــی در مقاطــع باال تــر مثــا در دکتــرا مــی بینیــم کــه
ایــن نســبتها وارونــه و معکــوس میشــوند و تعــداد پذیرفتهشــدگان در مقطــع
دکتــرا کــه میتوانــد ســکویی جهــت بــه دســت آوردن پس ـتهای کلیدیتــر و
ی باشــد ایــن مــردان هســتند کــه بیشــترین تعــداد پذیرفتهشــدگان را
مدیریتــ 
تشــکیل میدهنــد کــه ایــن برنامــه طبــق روندهایــی چــون آزمونهــای شــفاهی(
مصاحبــه) و ســایر مکانیزمهــا کــه خــود نیــاز بــه بررســی در طــی یــک نوشــتهی
جدا گانـهای را دارد انجــام میگیــرد .در حیطـهی نظامیگــری نیــز بــه طــور مثــال
بســیج از میــان زنــان ن ًیــز عضــو میپذیرنــد امــا در رونــد رشــد و ارتقــا در سلســله
مراتــب نظامــی معمــوال مــردان هســتند کــه امــکان بــاال رفتــن از ایــن نردبــان و
ادغــام در هســته ســخت قــدرت کــه همــان قســمت صلــب و نظامــی حکومــت
اســت را دارنــد .یــا در ارتبــاط بــا مقــام و منصبهــای سیاســی میتوانیــم مــورد
خانــم اعظــم طالقانــی را بــه یــاد بیاوریــم و داســتان تعریــف « رجــل سیاســی» در
قانــون اساســی را کــه ایشــان بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق زنــان ســه بار
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آنطــور نیســت کــه یــک طــرف منتفــع گــردد و طــرف مقابــل متضــرر .باالخــره
همیشــه آن عــدهای کــه در طــرف فرودســت قانــون و قــدرت بــه ســر میبرنــد
راههایــی بــرای دور زدن قوانیــن تبعیضآمیــز و مسئلهســاز پیــدا خواهنــد کــرد.
افــراد در نبــود قوانیــن حمایــت کننــده خودشــان دســت بــه کار میشــوند و راههــا و
ترفندهایــی جهــت آنکــه از خودشــان دفــاع کننــد ،پیــدا میکننــد چنــان کــه گاهی
ـتای رفـ ِـع تبعیــض هــای
دیدهایــم زنهایــی را کــه پیــش از عقــد شــروطی را در راسـ ِ
موجــود در قوانیــن ازدواج و طــاق برقــرار میکننــد .گاهــی زنانــی بــه عنــوان افــراد
ممکــن اســت از ایــن شــروط سوءاســتفاده کننــد .زنانــی را دیدهایــم کــه هــم مهریــه
گرفتهانــد و همــه نفقــه گرفتهانــد و هــم حــق طــاق و ...امــا همـهی مــا بســیار زنــان
دیگــر هــم میشناســیم کــه در ســنین بــاال بــدون آن کــه مهارتــی داشــته باشــند و
یــا تجرب ـهای از مناســبات اجتماعــی و اقتصــادی اندوختــه باشــند یــا بایــد تــا آخــر
عمــر در نقــش کلفــت شــوهر و فرزندانشــان بیشــترین توهینهــا و بیحرمتیهــا را
تحمــل کننــد و یــا بــه قولــی دســت خالــی طــاق بگیرنــد و ا گــر شــوهر مرحمتــی کنــد
مقــداری جزئــی در حــد بخــور و نمیــر از تمــام اموالــی کــه در طــی زندگــی مشــترک
بهدســت آوردهانــد برگیرنــد و جانشــان را آزاد کننــد .چــرا وقتــی از زنــان صحبــت
مــی کنیــم فقــط زنــان تحصیــل کــردهی شــهری و مرکــز نشــین را مــد نظــر داریــم؟ آیا
بســیاری از زنــان روســتایی و حاشیهنشــین مــا امــکان تنظیــم شــروطی را ضمــن
عقــد دارنــد؟ مــا وقتــی از مبــارزه علیــه تبعیــض و بیعدالتــی صحبــت مــی کنیــم از
افــراد و مــردان و زنــان صحبــت نمیکنیــم ،مــا از ســاختارهایی صحبــت میکنیــم
کــه بــه طــور سیســتماتیک بــه افــراد ایــن امــکان را میدهنــد کــه در برابــر دیگــری
و بــر علیــه آن دیگــری بتواننــد از آن امکانــات بهــره گیرنــد .در نظــام تبعیــض آمیــز
هــم زنــان و هــم مــردان میتواننــد قربانــی باشــند امــا نــه بــه طــور برابــر و نــه حتــی در
برابــر هــم .ســاختار صرفــا از طریــق جنســیت اســتثمار نمیکنــد بلکــه یکــی از آویزهــا

بــرای ریاســت جمهــوری کاندیــد شــدند و هــر ســه مرتبــه رد صالحیــت شــدند .در
پــس و پشــت تمــام جایگاههــای کلیــدی و مدیریتــی ایــن قــدرت و ثــروت اســت
کــه فشــرده شــده اســت و البتــه کــه مــا مســئلهمان ایــن نیســت کــه مــردان را از
جایگاهشــان بلنــد کنیــم و خــود بــه جــای آنــان بنشــینیم ،موضــوع نــور انداختــن
و دیــدن ایــن تبعیضهاســت و هــدف مشــترک همــهی مــا بایــد جلوگیــری از
تمرکــز و تشــدد قــدرت و ثــروت باشــد.
ـتان
« .4مــرد وظیفــه دارد کــه زن را تامیــن نمایــد» .خیلــی وقتهــا از زبــان دوسـ ِ
پسـ ِـر هــم دانشــگاهیام مــی شــنوم کــه شــما زنهــا خــوب راحــت هســتید مردهــا
باید کار کنند ولی شــما مجبور نیســتید ًکار کنید تازه ا گر کار کنید مجبور نیســتید
درآمدتــان را در خانــه خــرج کنیــد ..ظاهــرا خیلــی خــوب و شــیک به نظر میرســد..
ولــی آیــا وقتــی بــه واقعیتهــای موجــود در جامعــه نظــر میکنیــم زنــان همینقــدر
خوشــبخت و راحتنــد؟ وقتــی ســاختارها و قوانیــن تبعیضآمیــز باشــند همیشــه

و چنگــه هــای تبعیــض بــر اســاس جنســیت اســتوار شــده اســت .مــرد کارگــر و زن
کارگــر  ،صرفــا بــه دلیــل زن یــا مــرد بودنشــان اســتثمار نمــی شــوند بلکــه وجــه طبقــه
اجتماعــی شــان هــم نقــش موثــری در اســتثمار دارد.
 .5فمینیســم وا کنــش بــه بیعدالتــی اســت ،بیعدالتــی در حــق نیمــی از بشــریت،
عدالتــی مبتنــی بــر تبعیــض جنســی و همچنیــن نابرابریهــای اجتماعــی.
بی
ِ
نابرابریهــا همیشــه آشــکار و عیــان نیســتند .همیشــه ،پوششــی ایدئولوژیــک
در انــواع جنســیتی ،مذهبــی ،قومــی ،طبقاتــی ،و ...ســعی در طبیعــی و عــادی
نمایانــدن نابرابریهــا دارنــد چــرا کــه طبیعــی بــودن بــه منزل ـهی منطقــی بــودن
و همیشــگی بــودن قلمــداد میشــود .طبیعــت و قوانیــن آن طبیعــی و ابــدی
هســتند ولــی جوامــع انســانی تغییــر میکننــد .در جوامــع انســانی هیــچ چیــزی
طبیعــی نیســت .وجــود تفاوتهــای فیزیکــی بیــن زنــان و مــردان توجیــه کننــدهی
نابرابریهــای اجتماعــی بیــن آنــان نیســت.
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نابرابری
سایهای مستدام
افرا حامدزاده
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه

میالد صفائی
دانشجوی کارشنایس ارشد برنامهریزی رفاه عالمه

بانــک جهانــی در یکــی از تازهتریــن گزارشهــای خــود ،ایــران را
در خصوصیســازی مــدارس متوســطه بیــن ســالهای  ۱۹۹۸تــا
 ۲۰۱۷رکــورددار معرفــی کــرده اســت .رضــا امیــدی ،پژوهشــگر حــوزه
سیاسـتگذاری اجتماعــی در گفتگویــی بــا عنوان پیامدهای کاالشــدگی
آمــوزش در تربیــت ال کچــری بــا روزنامــه ایــران( )۱بیــان میکنــد کــه دولــت
کوشــیده اســت در راســتای کوچکســازی خــود و کاهــش هزینههــای
اجتماعــی و کنتــرل کســری بودجــه ،ایــن رویه را در عرصههــای اجتماعی
نیــز تســری دهــد .او در ادامــۀ ایــن گفتگــو عنــوان میکنــد کــه ایــن مســأله
حتــی بــه مــدارس دولتــی هــم کشــیده شــده اســت .بهطــوری کــه بــر
اســاس گزارشــی کــه ســال گذشــته ( )1396آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد،
ـدارس دولتــی دادهانــد ،حــدود ۱۰
میــزان شــهریههایی کــه مــردم بــه مـ ً
هــزار میلیــارد تومــان اســت ،کــه تقریبــا معــادل بــا ًدو برابــر کل بودجــه
آمــوزش عالــی کشــور اســت .کــه بــه ایــن امــر اصطالحــا «خصوصیســازی
پنهــان» گفتــه میشــود .او در ادامــه میگویــد ،کــی از اتفاقهایــی کــه
حــول ایــن مســأله رخ داده ،ایــن اســت کــه آمــوزش بــه یکــی از مهمتریــن
معرفهــای شــکاف طبقاتــی و شــکاف بیــن دهکهــای درآمــدی در
ایــران تبدیــل شــده اســت بــه طــوری کــه محاســبات مــا نشــان میدهــد
کــه میــزان نابرابریهایــی کــه در هزینههــای آمــوزش بیــن خانوادههــای
دهــک دهــم (ثروتمندتریــن) و فقیرتریــن دهــک وجــود دارد ،چیــزی
حــدود یــک بــه پنجــا ه و ســه اســت؛ یعنــی دهــک ثروتمنــد  ۵۳برابــر
دهــک فقیــر ،بــرای آمــوزش فرزنــدش هزینــه میکنــد.
بــه صــورت کلــی نابرابریهــای آموزشــی و میــزان دسترســی دانشآمــوزان
بــه فرصــت آموزشــی برابــر بــا متغیرهــای وضعیــت مالــی ،جنســیت،
فرهنــگ ،قومیــت ،ملیــت ،منطقــه جغرافیایــی ،اعتقــادات مذهبــی و ...
 ،بســته بــه اینکــه کــدام عامــل باعــث تقویــت نابرابــری در بیــن آن دســته
از دانشآمــوزان شــده اســت ،تغییــر میکنــد.
فرصــت آموزشــی برابــر بــه موقعیتــی اطــاق میشــود کــه در آن حتــی
افــراد بــدون پایــگاه مناســب و ثــروت و بــدون عضویــت در گروههایــی کــه
از امتیــازات ویــژه برخــوردار نیســتند ،امــکان تحــرک اجتماعــی بــا توســل
بــه تحصیــل را داشــته باشــند ( دهقــان.)2 :1383 ،
درحالــی کــه بــا اختصــاص یافتــن بودجـهی آمــوزش عمومــی ،دولــت٪60
هزینــهی آمــوزش عمومــی را تقبــل میکنــد و  ٪40باقــی مانــده از کجــا
تامیــن میشــود؟ عالرغــم اصــل ســیام قانــون اساســی کــه صراحتــا
عنــوان مـیدارد« :دولــت موظــف اســت وســایل آمــوزش و پــرورش رایگان
را بــرای همــه ملــت تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم ســازد و وســایل
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تحصیــات عالــی را تــا ســرحد خــود کفایــی کشــور بــه صــورت رایــگان گســترش
دهــد ،».دولتهــای مختلــف بــا توجیههــای گونا گــون بــه ســمت پولیســازی
آمــوزش حرکــت کردهانــد ،کــه ایــن خــود تخطــی از قانــون اساســی کشــور اســت
کــه توســط باالتریــن مرجــع اجرایــی کشــور صــورت میپذیــرد.
براســاس پیوســتهای بودجــه ســال  ۹۹نابرابــری درآمــدی در کشــور طــی
ســال هــای  ۹۵تــا  ۹۷افزایــش یافتــه و ضریــب جینــی (شــاخص اقتصــادی بــرای
محاســبۀ توزیــع ثــروت در میــان مــردم) در ســال  ۹۷بــه  ۴۰.۹۳واحــد رســیده
اســت (خبرگــزاری تســنیم ،کــد خبــر ،)2()2160367 :کــه نشــان از افزایــش
اختــاف طبقاتــی و بزرگتــر و گســتردهتر شــدن نابرابــری درآمــدی در کشــور شــده
اســت .ایــن نابرابــری درآمــدی تاثیــری بســیاری بــر ســبد هزینــۀ خانــوار داشــته
و بــا در نظــر گرفتــن رشــد تــورم ،حــذف یارانههــای پنهــان و افزایــش قیمــت
کاالهــای اساســی ،ســهم هــر یــک از اجــزای ایــن ســبد دچــار تغییــرات اساســی
گردیــده اســت.
1397

1398

سال

تعداد کل داوطلبان  930.482نفر
(ثبتنام کرده در
کنکور سراسری)

1.054.218
نفر

1.118.793
نفر

تعداد
پذیرفتهشدگان در
دوره روزانه

 131.944نفر

 129.000نفر

 116.959نفر

تعداد
پذیرفتهشدگان در
دانشگاه فرهنگیان
(تربیت معلم)

 10.321نفر

 25.000نفر

 23.928نفر

تعداد
پذیرفتهشدگان در
دوره شبانه

 26.857نفر

 3.000نفر

 15.201نفر

تعداد کل
پذیرفتهشدگان

1396

 169.122نفر  184.000نفر

 156.088نفر

 متاســفانه آمــار دقیــق پذیرفتهشــدگان کنکــور سراســری ســال  1397یافــت
نشــد و اعــداد منــدرج در جــدول بــر اســاس اظهــارات رســمی مقامــات مســئول
میباشــد.
بــا در نظــر گرفتــن یافتههــای منــدرج در جــدول بــاال احتمــال پذیرفتــه شــدن
دانشآمــوزان عضــو خانوادههــای دهکهــای پاییــن درآمــدی کــه میــزان
هزین ـهای کــه بــرای آمــوزش ایشــان از ســبد هزین ـهای خانــوار گرفتــه میشــود،
در هــر یــک از دورههــای روزانــه ،دانشــگاه فرهنگیــان و شــبانه بهنظــر بســیار
پاییــن میرســد .چــرا کــه ایــن دانشآمــوزان در نســبت بــا دانشآمــوزان عضــو
دهکهــای میانــی بــه بــاال ،از برخــورداری آمــوزش مناســب بــرای موفقیــت در
ایــن رویــداد نابرابــر محرومانــد.
در همیــن راســتا دوبــاره مراجعــه میکنیــم بــه یادداشــت دیگــری از دکتــر رضــا
امیــدی بــا عنــوان ســهم دهکهــای درآمــدی از ظرفیــت دانشــگاههای برتــر
کــه گــذاری اســت بــه بحــث طبقاتیشــدن کنکــور و کاهــش دسترســی طبقــات
متوســط و پاییــن بــه دانشــگاهها در کنکــور سراســری .او در ایــن یادداشــت بــه
یافتههــای مطالعــهای انجــام شــده توســط دفتــر مطالعــات وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی در ســال  1396رجــوع کــرده اســت .در ادامــه بخشــی از ایــن
یادداشــت کــه مرتبــط بــا موضــوع مــورد بررســی مــا اســت را مــورد بررســی قــرار
میدهیــم.
«در ایــن مطالعــه ،نمونـهای حــدود  ۷هــزار نفــری از دانشآموختــگان ســالهای
اخیــر دو دانشــگاه شــهید بهشــتی و عالمــه طباطبایــی انتخــاب و بــا اســتفاده از

پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان ،وضعیــت ایــن افــراد بهلحــاظ دهــک اقتصــادی
خانــوار ارزیابــی شــده اســت .براســاس یافتههــای مطالعــه  ،حــدود  ۶۳درصــد
دانشــجویان شــهید بهشــتی و  ۶۱درصــد دانشــجویان عالمــه از ســه دهــک
پردرآمــد کشــور هســتند و ســهم ســه دهــک پاییــن در ایــن دو دانشــگاه کمتــر از ۱۱
درصــد بــرآورد شــده اســت)۳(».
ا گرچــه بــا اســتناد بــه ایــن یادداشــت و ایــن مطالعــه انجــام شــده نمیتــوان
بهطــور قطــع عنــوان کــرد کــه ســهم ســه دهــک پاییــن جامعــه در نوبتهــای
روزانــه و شــبانه و فرهنگیــان بــه چــه انــدازه از ســهم ســه دهــک پردرآمــد کشــور
کمتــر اســت ،امــا ایــن یادداشــت ،ایــن مطالعــه انجــام شــده و شــواهد پرا کنــده
غیــر منســجم کــه بررســی تمامــی آنــان از حوصلــه ایــن نوشــتار میتوانــد دلیــل
خوبــی بــرای تشــکیک در عدالــت آموزشــی و دسترســی بــه فرصتهــای برابــر
باشــد.
در ایــن بیــن صحبتهایــی از توزیــع ســهمیه مناطــق محــروم بهعنــوان تبعیضــی
مثبــت بــرای برابرســازی دســتیابی و پذیــرش در نوبتهــای روزانــه و شــبانه و
دانشــگاههای فرهنگیــان بــرای ســا کنان مناطــق محــروم هــم شــنیده میشــود.
ا گرچــه اعمــال تبعیــض مثبــت در رابطــه بــا ایــن مناطــق امــکان دســتیابی بــه
فرصتهــای بهتــر آموزشــی را میدهــد امــا نابرابــری موجــود را نهتنهــا از بیــن
نمیبــرد بلکــه آن را توجیــه نیــز مینمایــد .همچنیــن جــای بســی ســوال اســت کــه
چــه میــزان از ایــن ســهمیه بــه ســه دهــک پاییــن درآمــدی ســا کن در ایــن مناطــق
تعلــق میگیــرد؟ و نکتــه دیگــر اینکــه دانشآمــوزان عضــو خانوارهــای ســه دهــک
پاییــن درآمــدی ســا کن در مناطــق کمتــر برخــوردار و حاشــیه کالنشــهرها از ایــن
تبعیــض مثبــت محرومانــد .از طرفــی دیگــر بعــد از حضــور دانشــجویان نــوورود
ســهمیهای (منظــور همــان ســهمیه مناطــق محــروم اســت) ،بدلیــل کمتــر بــودن
ســرمایه دانشــی و اندوختــه علمــی ایشــان در نقط ـ ه شــروعی عقبتــر و نابرابــر در
دانشــگاه در قیــاس بــا دیگــر پذیرششــدگان غیــر ســهمیهای قــرار میدهــد.
در ایــن بیــن ،افــراد عضــو دهکهــای میانــی درآمــدی یــا همــان طبقــه متوســط
نیــز بــا هــدف حفــظ جایــگاه خویــش و نــه حتــی ارتقــا آن ،کمــک بــه بازتولیــد ایــن
شــرایط میکننــد .اینجــا در واقــع صحبــت از طبقـهی متوســط و تثبیــت جایــگاه
در طبقــهی متوســط اســت .بــه گفت ـهی پوالنــزاس ( )1976خــرده بــورژوای
جدیــد (خصلــت خــرده بــورژوا همــان خصلــت تطبیقــی طبقــه متوســط کنونــی
اســت) کــه ایدههــای زندگیــش همــان کارمنــد دولــت شــدن ،معلــم شــدن و
بازتولیــد همــان افــرادی اســت کــه رابط ـهای بــا منابــع تولیــد ندارنــد (وکیــان،
مغــازه داران و )...بــه نوعــی بــده بســتان طبقــه متوســط و طبق ـهی فرادســت
یــا تقریبــا ســه دهــک بــاالی درآمــدی بــرای تضمیــن آینــدهای در همــان طبقــه.
در واقــع حضــور فرزنــدان خانوارهــای عضــو دهکهــای میانــی بــا توجــه
بــه کاالشــدگی و خصوصــی شــدن آمــوزش و ســه دهــک بــاالی درآمــدی در
دانشــگاههای دولتــی و برتــر بــه نوعی تضمین شــده اســت .و فرزنــدان خانوارهای
عضــو دهکهــای پاییــن درآمــدی شــانس کمتــری بــرای حضــور پیــدا میکننــد،
همــان طبقـهای کــه بــه منابــع برابــر بــا دیگــر گروههــای رقابتــی دسترســی نداشــته
و در مــدارس بــا قبولــی  ٪100تضمینــی تــوان حضــور یافتــن نیافتــه و در ادامــه
نیــز بــا نظــر بــه ماهیــت رقابتــی کنکــور و عــدم دسترســی بــه منابــع نابرابــری را بــه
وجــود آورده و بــه نوعــی کمــک بــه تثبیــت فضــای نابرابــر کــرده اســت.
کارکردگرایــان اعتقــاد دارنــد کــه یکــی از فرصتهایــی کــه میتوانــد باعــث کاهــش
نابرابــری شــود اشــتغال و پیــش از آن فرصــت پیــدا کــردن بــرای آمــوزش بــه منظــور
کســب مهــارت اســت ( .)1994 ،salvinا گــر ایــن ســخن از ســالوین در خصــوص
اعتقــاد کارکردگرایــان را بپذیریــم ،فرصــت بزرگــی را بــرای کاهــش نابرابــری در
کشــور از دســت دادهایــم و همانطــور پیشــتر گفتــه شــد بــا تــداوم ایــن وضعیــت
نهتنهــا ایــن نابرابــری کاهــش نیافتــه کــه بســیار بزرگتــر نیــز شــده اســت.
نچــه کــه در بــاال گفتــه شــد ،ا گــر چرخ ـهی احتمــال زندگــی
حــال بــا گــذر آ 
بچرخــد و در میــان بســیاری از نابرابریهــای موجــود ،فرصــت تحصیــل در
یکــی از دانشــگاههای دولتــی کشــور نصیــب افــراد عضــو خانوارهــای دهکهــای
درآمــدی پاییــن شــود ،آنــگاه تــازه بــا عنــوان دانشــجوی واقعــی روب ـهرو خواهنــد
شــد کــه خــود بــه ســوژهای نابرابرســاز عمــل میکنــد.
در ادامــه ،صرفــا زیســت ایــن دانشــجویان در دانشــگاههای دولتــی را بهعنــوان
نهــاد مــورد بررســی انتخــاب کــرده ،چــرا کــه ایــن دانشــگاهها در راســتای تحقــق
برابــری افــراد در دســتیابی بــه آمــوزش رایگانــی ،کــه شــاید هــم رایــگان نباشــد،
تاســیس گردیدهانــد .بهنظــر میرســد ،دانشــجو در دانشــگاه آزاد ،پیــام نــور و غیــر
انتفاعــی جایــگاه و هویتــی متفــاوت از آنچــه کــه در دانشــگاههای دولتــی تعریــف
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میشــود و معیــار بررســی مــا در ایــن نوشــتار اســت ،دارد و همچنیــن جریانــی
متفــاوت را در زمــان تحصیــل خــود طــی میکنــد .دریافــت هزینــه تحصیــل و یــا
بخشــی از هزینههــای تحصیــل توســط ایــن دانشــگاهها ،بــه شــکلی اســت کــه
بحــث مــا را کــه پیونــدی نزدیــک بــا وضعیــت اقتصــادی خانوارهــا دارد را بگونـهای
دیگــر بــاز تعریــف میکنــد.
دانشــگاههای آزاد ،پیــام نــور و غیرانتفاعــی بهدلیــل تفــاوت ماهیتــی و کارکــردی
آنهــا بــا دانشــگاههای دولتــی در ایــن نوشــتار بررســی نگردیــده و زحمــت بررســی
آن را ،بــه زمانــی دیگــر و شــاید شــخصی دیگــر موکــول و محــول میگــردد .زیــن
پــس هرجــا کــه از دانشــگاه یــاد میشــود منظــور دانشــگاههای دولتــی اســت.
الزم بهذکــر اســت بررســی عنــوان گــردد کــه ادامــه متــن پیـشرو ،ارتباطــی نزدیکــی
بــا تجربــه زیســته خــود نگارنــدان و مشــاهدات مســتقیم و بیواســطۀ ایشــان در
دانشــگاه دولتــی دارد .ا گرچــه تــاش شــده صورتبنــدی دقیــق و جامعــی ارائــه
شــود امــا امــکان ایــن وجــود دارد کــه مــواردی از نابرابریهــای موجــود از قلــم
افتــاده و یــا بخشــی از متــن کــه نیــاز بــه تبییــن ،تحلیــل و پرداخــت بیشــتری بــرای
همهفهــم شــدن آن دارد ،را بطــور کامــل انجــام نــداده و یــا آن را در صورتــی کــه
الزامــی اســت ،غیــر ضــروری دانســته و کامــا نادیــده گرفتــه شــده باشــد .بدیهــی
اســت کــه متــن حاضــر جامــع ،کامــل و کافــی نیســت ،بلکــه هــدف از نــگارش آن
شــروع یــک جریــان بــرای کشــف ،آشکارســازی ،بازشناســی و بازنگــری دقیقتــری
در نســبت بــا نابرابریهــای پنهــان دنبالـهدار در نظــام آموزشــی دانســته و بدنبــال
ایــن اســت کــه ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک مســئله اجتماعــی قلمــداد نمایــد.
پــس بســیار شایســته اســت کــه ایــن نوشــتار را بــا دیــدی انتقــادی مــورد مطالعــه
قــرار داده و در صــورت نیــاز و تمایــل نــکات ارزشــمند خــود را بــرای تکمیــل و
تصحیــح ایــن صورتبنــدی عنــوان نماییــد.
در ادامــه کوشــش میکنیــم یــک پیشفــرض حاضــر در دانشــگاه کــه پیشتــر از
آن یــاد کردیــم را مــورد بازبینــی قــرار دهیــم .پیشفرضــی کــه مشــکالت جدیــدی
را بــرای دانشــجویان و انجــام وظایفشــان ایجــاد میکننــد و بهنوعــی نابرابــری را
در فضــای دانشــگاهی بازتولیــد کــرده و آن را تشــدید میکنــد.
در دانشــگاهها ،الگویــی بهعنــوان دانشــجوی واقعــی ( )real studentبــه
دانشــجویان ارائــه میشــود .الگویــی کــه در آن دانشــجو ،دانشــجویی واقعــی
اســت کــه برنامــهاش از لحــاظ انتخــاب واحــد منعطــف بــوده ،تنهــا یــک کار و
یــا فعالیــت بــرای انجــام داشــته باشــد و آن هــم آموختــن علومــی اســت کــه بــه
او ارائــه میشــود .بــه تکــرار در زمــان تحصیــل بــه مشــکالتی ســاختاری در نــوع
ارائــهی دروس مواجــه میشــویم .ایــن مشــکالت برآمــده از نــوع نــگاه حا کــم
بــر فضــای دانشــگاه و دانشــجو ،بــه گون ـهای اســت کــه تقریبــا هیــچ دانشــجویی
نمیتوانــد برنامــۀ درســی مناســبی از واحدهــای ارائــه شــده را در دو یــا ســه روز
بهصــورت میانگیــن (بــا توجــه بــه ظرفیــت محــدود کالسهــا) تنظیــم کــرده و
اتخــاذ نمایــد .بارهــا ایــن پاســخ را نیــز از ســمت آمــوزش شــنیدهایم کــه ا گــر شــاغل
هســتید و یــا در حــال انجــام فعالیتــی بهغیــر از تحصیــل میباشــید و در انتخــاب
واحــد بــا مشــکل روبــهرو شــدهاید ،مشــکل شــما بــه مــا ارتباطــی نــدارد .ایــن
مشــکل بهدلیــل حجــم و تعــداد بــاالی کالسهــا و واحدهــا در مقطــع کارشناســی
بیشــتر رخ مینمایــد .ا گرچــه در مقاطــع باالتــر بــه دلیــل کاهــش تعــداد واحدهــا
و بــه فراخــور آن کاهــش تعــداد کالسهــا ،دانشــجویان کمتــر بــا ایــن مشــکل
مواجــه میشــوند امــا در همیــن مقاطــع هــم معاونــت آموزشــی ،واحــد آمــوزش
و برخــی از اســاتید بــا همیــن منطــق بــه دانشــجویان پاســخ میگوینــد .در همیــن
بیــن اســاتید هــم مــدام بــه دانشــجویان یــادآور میشــوند کــه بــازه دانشــجویی
(در مقطــع کارشناســی) ،فرصــت مناســبی بــرای کار کــردن نیســت و در ایــن بــازۀ
زمانــی شــما صرفــا بایــد بــه اندوختــهی علمیتــان بیافزاییــد .حجــم تکالیــف
هفتگــی و برنامههــای مطالعاتــی در کنــار تعــدد کالسهــا کــه عمــا وجــود هرگونــه
زمــان خالــی را ناممکــن میســازد ،ایــن پیــش فــرض را اثبــات میکنــد کــه همــه
دانشــجویان از وضعیــت مالــی مناســبی برخوردارنــد و نیــازی بــه اشــتغال ایشــان
نمیباشــد .ایــن پیشفــرض ایــن را میگویــد کــه هــر دانشــجو یــک حمایــت
کننــدهی مالــی در زندگیــش دارد تــا او را از حضــور در چرخـهی اشــتغال بــه منظــور
کســب درآمــد بــرای تامیــن مالــی ایــام تحصیــل تــا زمــان فراغــت از آن ،برهانــد .و
حــال بجاســت کــه بپرســیم ،چهکســانی و بــا چــه وضعیــت مال ـیای بــرای نــوع
نــاب دانشــجو یــا همــان دانشــجوی واقعــی پیــش فــرض گرفتــه شــده اســت؟
آیــا کســانی کــه از نیــاز بــه اشــتغال در زمــان تحصیــل بــرای تامیــن هزینههــای
تحصیــل خــود دارنــد و بخشــی از زمــان خــود را بــه ایــن مهــم اختصــاص
میدهنــد ،میتواننــد دانشــجویی واقعــی و ایــدهآل باشــند؟
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ســاختار آموزشــی بــا ایجــاد موقعیتــی نابرابــر فرصــت برابــری در آمــوزش را از
دانشــجویان میگیــرد .دانشــجویانی کــه در نظــام آمــوزش عموم ـیای نابرابــر
تحصیــل کــرده و بــا اندوختههایــی نابرابــر وارد دانشــگاهها شــدهاند ،دوبــاره در
ســاختار آمــوزش عالــی ،کــه بناســت بــه ظاهــر فرصتــی بــرای تحقــق برابــری ایجــاد
نمایــد ،دوبــاره قربانــی شــده و بــدون در نظــر گرفتــن وضعیــت و شــرایط ایشــان و
عــدم انعطــاف در برابــر آن ،نابرابــری از پیــش موجــود تشــدید میگــردد.
فرزنــد خانــوادهای کــه تــوان حمایــت مالــی از فرزندشــان را در حیــن تحصیــل در
دانشــگاه را ندارنــد ،بهمنظــور تامیــن هزینههــای تحصیــل مجبــور بــه اشــتغال
و تخصیــص بخشــی از زمــان و تــوان خویــش بــه ایــن موضــوع در حیــن تحصیــل
شــده و در کنــار بــار روانــی ایجــاد شــده بواســطۀ اشــتغال از نــوع نــاب دانشــجو
بــودن فاصلــه میگیــرد .دانشــجویان روزانــۀ غیــر بومــی ،هــر تــرم حداقــل مبلغــی
بالــغ بــر  250هــزار تومــان بابــت شــهریهی خوابــگاه و چیــزی در حــدود 350
هــزار تومــان هــم هزینــه رزرو غــذا در ســلف دانشــگاه میپــردازد .ایــن هزینههــا
در کنــار هزینههــای ایــاب و ذهــاب و ســایر هزینههــای جــاری ضــروری کــه در
حــد همیــن بدیهیــات زندگــی بــرای فقــط زنــده مانــدن در شــهری ماننــد تهــران
اســت ،ماهیانــه چیــزی در حــدود  350تــا  400هــزار تومــان بــرای دانشــجویان
تمــام میشــود .و حــال ا گــر ایــن دانشــجو در نوبــت شــبانه پذیــرش شــده باشــد،
اقــام غذایــی دریافــت نمیکنــد .هزینـهی خوابــگاه وی هــر تــرم بیــش از  700هــزار
تومــان خواهــد بــود و بــه صــورت میانگیــن هــر تــرم مبلغــی بیــن  800هــزار تومــان
تــا  1میلیــون تومــان بایــد شــهریه بپــردازد (کــه همـهی ایــن هزینههــا بــرای ورودی
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هــر ســال تغییــر پیــدا میکنــد) ،کــه در کل هزینــه ماهیانــۀ زندهمانــی او بیــش
از  2/5برابــر هزینــه دانشــجویان نوبــت روزانــه در همیــن شــرایط اســت .در ایــن
چنیــن شــرایطی کــه دانشــجو کــه بــا مشــکالت مالــی روب ـهرو اســت ،حتــی ا گــر در
حیــن تحصیــل وارد چرخــه اشــتغال نشــود هــم ،احتمــال کمــی دارد تــا تبدیــل بــه
الگــوی آرمانــی دانشــجوی واقعــی گــردد.
بــروک معتقــد اســت ،نیازهــای انســانی ،آن چیزهایــی اســت كــه بــه آنهــا احتیــاج
دارد تــا بهوســیله آنهــا حداقــل كاركــرد خوبــی را كــه بهعنــوان یــك نــوع از
مخلوقــات آفریــده شــده ،بتوانــد داشــته باشــد (بــروک .)2005 ،دانشــجویی کــه

از نیــاز مالــی بــرای تحصیــل رنــج میبــرد ،نمیتوانــد کارکــرد خوبــی در رونــد
تحصیــل خــود داشــته باشــد .بــه اعتقــاد مازلــو ،نیازهــای ذاتــی انســان ،فعــال
کننــده و هدایــت کننــده رفتارهــای او اســت .مشــخصا دانشــجویان درگیــر بــا
مشــکالت مالــی ،بــه
صــورت ذاتــی ذهــن و روانشــان درگیــر حــل مســئله مالــی خواهــد بــود .مازلــو در
نظریــه سلســله مراتــب نیازهــای انســانی خــود میگویــد« :از آنجــا کــه ایــن نیازهــا
بهصــورت سلســله مراتبــی منظــم شــدهاند تــا زمانــی کــه نیـــازهای پایینتــر کــه
شــدت بیشــتری دارنــد ارضــا نشــوند ،نیازهــای باال تــر فعــال نمیشــوند .نیــاز
تامیــن مالــی بهمنظــور حفــظ وضعیــت خــود در زمــان تحصیــل بــرای بســیاری
از دانشــجویان دریگــر بــا مشــکالت مالــی کــه خــود بایــد بــار آن را بــهدوش
بکشــند ،در نســبت بــا نیــاز بــه رعایــت الزامــات و اســتانداردهایی کــه از ســوی
فضــای دانشــگاهی بــرای تحقــق دانشــجوی واقعــی کــه بهصــورت رســمی و غیــر
رســمی مشــخص شــده اســت ،در اولویــت قــرار میگیــرد .و ایــن دانشــجویان
بهدلیــل وجــود نابرابــری و عــدم تحقــق فرصــت برابــر بــرای تحصیــل بهجــای
آنکــه بــه افزایــش دانــش و انباشــت علمــی خــود بپــردازد و وضعیــت خــود را بــه
ســمت دانشــجوی ایــدهآل نزدیــک نمایــد ،بیــش از هرچیــزی بهدنبــال تثبیــت
و حفــظ وضعیــت خــود از طریــق تامیــن مالــی اســت .ایــن چنیــن میشــود کــه
دانشــجویانی کــه حتــی بــا وجــود نابرابــری گســترده در نظــام آمــوزش عمومــی
بــه دانشــگاههای دولتــی و برتــر راه مییابنــد بواســطه ارزشهــای غیرمنعطــف
و ســخت در برابــر وضعیــت نابرابــر ایشــان ،دســت بــه تشــدید ایــن نابرابــری زده
و فرصــت تحــرک طبقاتــی را از ایــن دانشــجویان میســتاند و ایشــان را همچنــان
محکــوم بــه مانــدن در همــان طبقــه میپنــدارد.
تــاش کردیــم تــا ایــن بخــش بــه آنچــه کــه از دیــدگاه مــا ،مســئلۀ مهمــی در
خصــوص نابرابــری موجــود در نظــام آموزشــی (عمومــی و عالــی) اســت بپردازیــم
و بخشــی از ســیاهی ناشــی از ایــن نابرابــری را بــه تصویــر بکشــیم .امــا همچنــان
معتقدیــم کــه پرداختــن موضــوع نیازمنــد زمــان بیشــتری و پژوهــش بیشــتری
اســت ،تــا ایــن موضــوع تبدیــل بــه یــک مســئله اجتماعــی شــده و تــاش بــرای
رفــع آن در دســتور کار نیروهــای سیاســی قــرار بگیــرد.
و در انتهــا در ســه بخــش بــه عنــوان نتیجهگیــری ،بحــث خویــش را بــه پایــان
میبریــم.
 -1دانشــجویان پیــش از ورود بــه دانشــگاه و در فضــای آمــوزش عمومــی از
وضعیتــی برابــر برخــوردار نیســتند و بــرای ورود بــه دانشــگاه نیــز در وضعیتــی
برابــری قــرار نمیگرنــد .چــرا کــه آمــوزش عمومــی مــا ،بهعنــوان تامینکننــدهی
دســتیابی بــه حــق آمــوزش ،داشــتن حــق آمــوزش را بیــن هم ـهی اقشــار برابــر
توزیــع نمیکنــد.
 -2دانشــجویان نابرابــر از حیــث وضعیــت مالــی در موقعیتهــای نابرابــر قــرار
میگیرنــد و از دســتیابی بــه الگــوی دانشــجوی واقعــی دور میشــوند.
 -3آموزشــی کــه بــه افــراد اجــازه میدهــد بــا کســب دانــش و مهــارت ،تحــرک
اجتماعــی پیــدا کننــد ،بــا رشــد و گســترش نابرابــری در ســاختار آن باعــث تثبیــت
جایــگاه افــراد فرودســت در همــان جایگاهــی کــه داشــتند ،میشــود.
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نابرابری
همچنان
به قوت خود
بایقست...
فرزانه اعجازی
کارشنایس ارشد جامعه شنایس دانشگاه شاهد
مکتب خانهها در عهد صفویه
تاورنیــه در ســفرنامه خــود از روش نامطلــوب تعلیــم و تربیــت در عهــد صفویــه میگویــد »:از کودکــی آنهــا را بــه مکتــب میفرســتند و در هــر محلــه مکتبخانــه هــای
متعــددی دایــر اســت و همــه بــا صــدای بلنــد درس را تکــرار میکننــد و ا گــر کســی ســا کت باشــد ،معلــم چوبــش میزنــد .امــا کــودکان خانــواده هــای ثروتمنــد بــه ایــن قســم
مکاتــب نمیرونــد و والدیــن آنهــا معلمیــن خصوصــی میآورنــد تــا فرزندانشــان در خانــه مشــغول تحصیــل شــوند و هرگــز پــدران و مــادران نمیگذارنــد فرزنــدان قبــل از
اینکــه بــه ســن  18یــا  20ســالگی برســند از خانــه بیــرون برونــد مگــر بــرای تیراندازی,چــوگان بــازی یــا شــکار؛ و بــه همیــن دلیــل ایــن کــودکان زمانــی کــه بــزرگ میشــوند،
درســتکار و عاقــل و باتربیــت بــار میآینــد».
از گــزارش تاورنیــه معلــوم اســت کــه طبقــات محــروم جامعــه در حــدود چهــار قــرن قبــل کــودکان خــود را بــه دلیــل فقــر و عــدم توجــه دولــت بــه تعلیــم و تربیــت عمومــی در
کــوی و بــرزن رهــا میکردنــد و ایــن کــودکان بــی سرپرســت و بیگنــاه ،چــه بســا در نتیجــه عــدم نظــارت مســئولین و حا کمــان بــه افــرادی بیحاصــل تبدیــل میشــدند
( راونــدی.)112 : 1383 ,
تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه
ناصرالدیــن شــاه از بیــداری و آ گاهــی مــردم واهمــه داشــت و در مــدت  50ســال ســلطنت خــود بــا طــرد سپهســاالرها تــاش میکــرد جامعــه ایــران در جهــل باقــی بمانــد.
بــه ایــن دلیــل در زمــان قاجــار جــز مکاتــب محــدود جایــی بــرای آمــوزش نوآمــوزان وجــود نداشــت؛ اعیــان و اشــراف معلــم خصوصــی بــه منــزل مــی آوردنــد و بســیاری از
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کــودکان زیــرک و مســتعد بــه علــت نبــود مــدارس کافــی از تعلیــم و تربیــت صحیــح
محــروم میماندند(راونــدی .)132: 1383,
وضعیت تحصیل در ایران کنونی
امســال هــم نفــرات برتــر کنکــور از مــدارس خــاص ،غیــر دولتــی و ســمپاد بودنــد
و دوبــاره جــای مــدارس دولتــی خالــی بــود کــه زنــگ خطــری اســت نســبت بــه
نظــام طبقاتــی آمــوزش کشــور کــه دانشــگاهها و رشــتههای برتــر را هــم از آن
طبقــات خــاص جامعــه میکنــد .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم« ،تــاش بــرای
ارزانتــر تمــام شــدن آمــوزش و پــرورش ،ایــن حــرف ،مــدارس دولتــی را هــدف قــرار
داده اســت و نابرابــری آموزشــی را بــاز تولیــد میکنــد» .قربانــی ایــن ماجــرا دانــش
آمــوزان طبقــات پایینتــر جامعــه هســتند .بیــش از 70درصــد رتبــه هــای برتــر
کنکــور امســال در رشــت ه هــای ریاضــی ،تجربــی و انســانی دانشآمــوزان مــدارس
ســمپاد بودنــد .ســهم غیردولتــی هــا 14درصــد و نمونــه دولتــی هــا 13درصــد بــود
 46,درصــد از نفــرات برتــر کنکــور سراســری امســال تهرانــی بودنــد .رضــا امیــدی
اســتادیار دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــکده عالمــه طباطبایــی در مطلبــی
بــا اشــاره بــه گــزارش یونســکو بیــان کــرده اســت »:یونســکو بــه دولتهــا توصیــه
کردهاســت بیــن 4تــا 6درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و  15تــا  20درصــد بودجــه
عمومــی را بــه آمــوزش عمومــی اختصــاص دهنــد امــا در ایــران بــه ایــن صــورت
اســت کــه  1/5تــا  2درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و  10درصــد بودجــه عمومــی
دولــت بــه آمــوزش و پــرورش اختصــاص دارد .پرداخــت از جیــب خانوادههــا بــرای
تامیــن مالــی آمــوزش عمومــی بــه طــور متوســط  20درصــد اســت.این نســبت در
کشــورهای پردرآمــد حــدود  18درصــد و در کشــورهای کــم درآمــد حــدود 32
درصــد بــرآورد شــده اســت .بــر طبــق پاییــن تریــن برآوردهــا ،ســهم پرداخــت
از جیــب خانــواده هــای ایرانــی (صرفــا شــهریهای کــه بــه مــدارس دولتــی و غیــر
دولتــی مــی پردازنــد) از مجمــوع هزینــه هــای آمــوزش و پــرورش حــدود 33درصــد
اســت» .تنــوع مــدارس و کــم توجهــی بــه مــدارس دولتــی و افــت شــاخص هــای
کیفــی در آنهــا ،نتایــج خــود را در زمــان اعــام نتایــج کنکــور بــه خوبــی نشــان
میدهــد و تــاش دولــت بــرای ارزانتــر تمــام شــدن اداره آمــوزش و پــرورش
هــم مــدارس دولتــی را هــدف قــرار داده اســت .اوضــاع مــدارس دولتــی مــدت
هاســت کــه خــوب نیســت و حساســیت مســئوالن را جلــب نمیکنــد چــرا کــه
تقریبــا فرزنــدان هیــچ کــدام از مســئوالن در مــدارس دولتــی تحصیــل نمــی کننــد!
(خبرگــزاری تســنیم 18 ,مــرداد .)1398
بــه زعــم گیدنــز حقــوق یــا قــدرت یــا ظرفیــت یعنــی دارایــی ،آمــوزش یــا مهــارت و
نیــروی کار یــدی بنیــان اصلی»ســاختار طبقاتــی ســه گانــه ای» اســت کــه در همه
جوامــع ســرمایهداری یافــت میشــود .بــه طــور کلــی ،بــه دلیــل اینکــه ســه بنیــان
قــدرت در قلمــرو اقتصــادی غالــب اســت ،ارتباطــات اجتماعــی بــر طبــق طبقــه
باالیــی کــه بــر دارایــی مولــد کنتــرل دارنــد ،طبقــه میانــی کــه دارایــی نســبتا زیــادی
ندارنــد ولــی دارای تحصیــات ویــژه و مهــارت هــای بــاال هســتند و میتواننــد آن
را در بــازار مبادلــه کننــد و طبقــه پایینــی یــا کارگــری کــه فقــط نیــروی کار یــدی
خــود را میفروشــد ،صــورت میگیــرد (گــرب .)205 :1394 ,
یکــی از بازتــاب هــای روشــن نظریــه ســاختیابی گیدنــز در نابرابــری هــای
اجتماعــی مســاله « فرصــت هــای تحــرک» در جوامــع نویــن اســت .بــه عقیــده وی
تحــرک طبقاتــی در جوامــع جدیــد بســیار دشــوارتر و فرصــت هــای تحــرک بســیار
کمتــر از آن اســت کــه اغلــب تصــور میشــود .کســانی کــه صاحــب موقعیــت هــای
ثــروت و قــدرت هســتند ،راه هــای زیــادی بــرای اســتمرار امتیــازات خــود و انتقــال

آنهــا بــه فرزندانشــان در اختیــار دارنــد .آنهــا میتواننــد بهتریــن آمــوزش موجــود
را بــرای فرزندانشــان تامیــن کننــد و ایــن غالبــا آنهــا را بــه ســمت مشــاغل بهتــر
هدایــت میکنــد .ا کثریــت عظیمــی کــه پولــدار شــدهاند بــر اســاس ارثبــری یــا
دســت کــم مبلــغ مناســبی کــه در آغــاز بــه آنهــا داده شــده توانســتهاند موفــق
شــوند (زاهــدی.)224 : 1386,
نقش آموزش و پرورش از دیدگاه تضاد
بــه اعتقــاد نظریــه پــردازان تضــاد ،ریشــه هــای نابرابــری را میتــوان در ســاختار
طبقاتــی یافــت و آمــوزش و پــرورش بازتــاب ایــن ســاختار طبقاتــی اســت .نابرابــری
بخشــی از نظــام ســرمایهداری اســت و تــا زمانــی کــه خــود ســرمایهداری وجــود
دارد ،نابرابــری وجــود خواهــد داشــت .بــه اعتقــاد نظریــه پــردازان تضــاد ا گــر چــه
آمــار نشــان میدهــد کــه شــکاف آموزشــی بیــن گروههــا در حــال تقلیــل اســت،
ایــن در مــورد ثــروت جامعــه صــدق نمــی کنــد (شــار ع پــور.)225: 1390,
بــه زعــم بولــز و جینتیــس مدرســه عامــل بازتولیدکننــده روابــط اجتماعــی الزم
بــرای حفــظ نظــام ســرمایهداری اســت .بــه نظــر آنهــا روابــط اجتماعــی حا کــم
بــر زندگــی خانوادگــی و مدرســه مطابــق بــا روابــط اجتماعــی تولیــد اســت .بــه ایــن
دلیــل بعضــی از دانــش آمــوزان بــه ســرمایه فرهنگــی زیــادی دسترســی دارنــد و
قتــر هســتند امــا دیگــران از ایــن امتیــاز برخــوردار
هــم در مدرســه و بعــد از آن موف 
نیســتند .در نتیجــه دانــش آمــوزان بــه گون ـهای در مدرســه رشــد مییابنــد کــه
بعــدا ســاختار طبقاتــی حا کــم را بازتولیــد کننــد (شــار ع پــور.)226 : 1390 ,
آموزش و پرورش و نابرابری
بــر طبــق نظریــه کمبــود خانــواده هــای طبقــه کارگــر آمادگــی الزم بــرای موفقیــت
و اجتماعــی شــدن در نظــام آموزشــی را ندارنــد و مهمتریــن کمبودهــا عبارتنــد
از  )1 :کمبــود منابــع :کمبــود کتــاب و منابــع اطالعاتــی فرهنگــی در خانــه،
کمبــود امکانــات مــادی ،کمبــود اتــاق بــرای انجــام تکالیــف و کمبــود امکانــات
مالــی )2 .کمبــود مهارتهــا :مــدارس ،نهادهــای طبقــه متوســط هســتند کــه
خواهــان نوعــی از تکلــم و ارتباطــات خــود میباشــند ,کــه آنهــا را نمیتــوان
در خانــه طبقــه کارگــر یافــت )3 .کمبــود انگیــزش :موفقیــت در مدرســه ارزش
زیــادی در خانــه هــای طبقــه کارگــر نــدارد و تــاش زیــادی بــرای دســتیابی بــه
موفقیــت علمــی انجــام نمیشــود .در صورتــی کــه کــودکان طبقــه متوســط بلنــد
پــرواز و خواهــان موفقیــت هســتند .در اوایــل  ،1960آمــوزش و پــرورش یکــی از
ســازوکارهای تحــرک اجتماعــی بــود امــا از دهــه  1980آمــوزش و پــرورش تبدیــل بــه
ســازوکار نابرابــری اجتماعــی شــد (شــار ع پــور.)229-230 : 1390,
در ایــران از گذشــته تــا بــه امــروز هنــوز هــم انــواع زیــادی از نابرابــری آموزشــی بــرای
دختــران و پســران وجــود دارد .از قبیــل :عــدم امکانــات ارتباطــی بــرای دانــش
آمــوزان روســتایی ،وا گــذاری آمــوزش و پــرورش بــه بخــش خصوصــی ،عــدم
امکانــات آموزشــی و یــا کمبــود کتــاب هــای غیــر درســی بــرای دانشآمــوزان،
تفکیــک دانشآمــوزان تیزهــوش از دانشآمــوزان معمولــی و کــم اســتعداد ،عــدم
تناســب محتــوای درســی بــا فرهنــگ و جغرافیــای مناطــق و همچنیــن عــدم
وجــود معلمــان بــا تجربــه در مــدارس دولتــی .بــا توجــه بــه وجــود اینگونــه مــوارد
بایــد فرصــت هــای آموزشــی بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود تــا اســتعدادهای
نهفتــه دانــش آمــوزان شــکوفا گــردد .امــا در ایــران زمانــی برابــری هــای آموزشــی
ایجــاد میشــود کــه مســئولین بــه بررســی وضعیــت مــدارس دولتــی در سراســر
کشــور بپردازنــد و از نتایــج تحقیقــات و پایاننامــه هــا در زمینــه نابرابــری آموزشــی
اســتفاده کننــد.
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فکر نکن
تمام شد
شایان زمایننیا
دانشجوی کارشنایس جامعهشنایس عالمه
تابســتان ســال  1389بــود کــه بــا مدیــر دبســتانم تمــاس گرفتــم تــا خبــر قبولــی
خــودم را در ســمپاد بدهــم .مــن شــوق داشــتم ،شــوق کســب پیــروزی بــزرگ،
انــگار بــه قلـهای صعــود کــرده بــودم امــا مدیــر مدرســه جملـهای گفــت کــه گاهــی
هنــوز در ذهنــم تکــرار میشــود .مدیــر گفــت :فکــر نکــن دیگــر تمــام شــده و انتهــای
ماجراســت؛ تــازه شــروع شــده اســت .امــا حســی کــه داشــتم ،چیــز دیگــری بــود.
حــس مــن بعــد از فشــارهای بیامــان مدرســه  ،لــذت بــردن از ایســتادن بــر روی
نقطــه قلــهی کوهــی بــود کــه انــگار دنیــا همــان جــا تمــام میشــد و مســیری
بــرای ادامــه دادن نداشــت .دو ســال آخــر مدرســه همــه فشــار بــود و فشــار ،نــه از
بازیگوش ـیهای کودکــی خبــری بــود نــه از فعالیتــی خالقانــه ،تمامــا تســت بــود و
تســت .دنیــای عجیبــی بــود ،انــگار چیــزی جــز تســت و قبولــی در مدرســه ســمپاد
فــرض نشــده بــود .تــا عصــر مدرســه بمــان و تســت زدنــت رو تقویــت کــن بعــد از آن
تمریــن هایــت را انجــام بــده و بخــواب .صبــح بخیــر؛ تکالیفــت را انجــام دادی؟
تســتهای مشــخص شــده را زدی؟
باالخــره آن روزهــای دبســتان گذشــت و مهــر شــد .نمــی دانــم فکــر کنــم حــدودا
 90نفــر توانســته بودنــد بــه مدرســه ســمپاد اســتان ورود پیــدا کننــد .از آن 90
نفــر حــدود بیســت الــی ســی نفــر تمامــا از مدرســه خودمــان بودنــد .بقیــه بچههــا
هــم تقریبــا از مــدارس خــاص اســتان بودنــد و بــه نــدرت یافــت میشــد فــردی از
مــدارس شــاخص اســتان نباشــد یــا ایــن کــه از شهرســتان و روســتاهای دور از
مرکــز اســتان پذیرفتــه شــده باشــد .عجیــب اســت نــه؟ مگــر ایــن نبــود کــه آزمونــی
بایــد برگــزار میشــد و همــه فرصــت برابــری بــرای کســب موفقیــت داشــته باشــند؟
امــا انــگار جــور دیگــری پیــش میرفــت.
کــم کــم بعــد از تبریــک گفتــن بابــت تالشهایــی کــه خــودت بــرای عبــور از آزمــون
مدرســه داشــتی کالسهــا شــروع شــد .انــگار فرامــوش شــده بــود کــه بــرای عبــور
از آن آزمــون ،دسترســی بــه ســطحی از امکانــات ،آمــوزش و تربیــت بایــد باشــد کــه
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در آن آزمــون بــه خوبــی موفــق شــوی و امــا در آنجــا فقــط از خــودت تشــکر میشــد
کــه تمامــا فــردی باهــوش و توانــا حســاب مــی شــدی و بــه تنهایــی توانســته بــودی
از ســد آزمــون عبــور کنــی.
بعــد از قبولــی در آزمــون ورودی کــه تــو دیگــر بــه عنــوان دانشآمــوز تیزهــوش
شــناخته میشــدی و بایــد تــاش میکــردی تــا ایــن تمایــز را حفــظ کنــی .انــگار
واقعــا اســتعداد و تیزهــوش بــودن یــک جــا نصیــب تــو شــده بــود و حــاال هرچــه در
چنتــه داری بایــد بــه نمایــش بگــذاری .در آن مدرســه بایــد نشــان مـیدادی کــه
تمایــز داری و بــی جهــت بــه آن مدرســه وارد نشــده بــودی .مدیــران و معلمیــن
از طریــق آمــوزش و معرفــی منابــع و برنامههــا ســعی بــر حفــظ ایــن تمایــز بودنــد.
بــرای خــودش انــگار مناســکی داشــت و دعاهایــی متفــاوت شــکل گرفتــه بــود.
آنچــه بایــد زمزمــه میشــد؛ دیگــر کلمــات الهــی نبــود بلکــه اصــرار بــر تفــاوت بــا
دیگــران بــود و مــدام بایــد تکــرار مــی کــردی کــه مــن بــا بقیــه تفــاوت دارم .مــدام
بایــد تکــرار میشــد کــه مــن میتوانــم و خــب چــه توانســتنی؟ در نظــر گرفتــه شــده
بــود توانایــی امــری ذاتــی اســت کــه بــا گفتــن مــن میتوانــم آن را از خــواب بیــدار
میکــردی و میتوانســتی! یــا مــدام بایــد باهــوش خطــاب میشــدی تــا غــول
خفتـهی هوشــت را بیــدار کننــد تــا بــه نبــرد افتخــار آمیــزی بــرای خــودت و ســمپاد
بــرود .در آنجــا انــگار همــه چیــز از پیــش تعییــن شــده بــود ،اصــا بــرای ایــن متمایــز
بودنــش فرهنگــی شــکل گرفتــه بــود؛ منابــع و کتابهــای غیــر از کتــاب آمــوزش
و پــرورش را بایــد میخواندیــم مثــا کتابهــای دیگــری کــه مختــص بــه ســمپاد
بــود آمــوزش داده میشــد و حتــی در یادگیــری مهارتهــا نیــز بایــد تمایــز حفــظ
میشــد کــه در مدرســه مــا بایــد در کالسهــای برنامهنویســی شــرکت میکردیــم.
خالصــه کــه در آن مدرســه حــرف ،حــرف از تمایــز و موفقیــت در کنکــور و المپیــاد
بــود .تــو بــه عنــوان دانــش آمــوز تیزهــوش شــناخته شــده بــودی و بایــد موفــق
میشــدی!
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در مقدمــه بــاال ســعی داشــتم بــه شــکل گیــری فرهنــگ خاصــی کــه در ایــن
مــدارس منجــر بــه تمایــز شــدن آنهــا مــی شــود بیــان کنــم .در ســالهای گذشــته
نوشــتههای زیــادی نگاشــته شــدهاند کــه بــه ســاحت نابرابــر یــا دفــاع تمــام قــد
از مــدارس ســمپاد پرداختهانــد .مثــا محســن صبوریــان در یافتههــای مقالــه
خــود بــا عنــوان نســبت بیــن برابــری و نابرابــری در عدالــت آمــوزش  -مطالعــه
مــوردی ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان -بیــان میکنــد کــه« :
ﺗﻜﻴﻪی ﺳﻤﭙﺎﺩ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺳﻨﺘﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺳﺖ .ﺩــﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﺪﺍﺩــﺍﺩی ﺁﻥﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ (وظیفــه) دولــت
اســت کــه امکانــات ویــژهای بــرای تعالــی ایــن اســتعدادها فراهــم کنــد .ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
نشــان ﺩﺍﺩــﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺩــﺍﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺩــﺭ ﺫﻫﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﺩــﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻠﻘﻰ
ﺳﻨﺘﻰ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺍﻋﻄﺎ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺫی ﺣﻘﻰ ﺍﺳﺖ» .در واقع اینچنین تلقی
میشــود کــه بــه دلیــل گــذر از آن آزمــون و پذیرفتــه شــدن در مــدارس ســمپاد،
حــال کــه بــه عنــوان تیزهــوش شــناخته شــدی ،دارای حــق خــاص و ویــژهای
هســتی و نادیــده گرفتــن آن ضایــع کــردن حــق توســت.
و حتــی در مــورد واژهی تیزهــوش و ایــن کــه به چه شــخصی میتوان نام تیزهوش
را نهــاد و اساســا ســازوکار آمــوزش و تربیــت اینگونــه از افــراد بــه چــه شــکل اســت
نیــز جــای بحــث اســت .در مقالــه نقــدی تبارشناســانه بــر مفهــوم دانشآمــوز
نخبــه در آمــوزش و پــرورش معاصــر ایــران بیــان میشــود (ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﯽ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ،
ﺷﻬﺪﺍﺩ؛ﻗﺎﺋﺪﯼ ،ﯾﺤﯿﯽ؛ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ،ﺳﻌﯿﺪ؛ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭﯼ ،ﺭﻣﻀﺎﻥ)«:مفهــوم
دانشآمــوز نخبــه نيــز از آن ســو کــه بــه تعييــن مــرز ميــان دانشآمــوزان میپــردازد
و موضــع مطيعانــه (دانشآمــوز نخبــه) را در مجموعـهای از هنجارهــای متعــارف،
مشــخص میکنــد نوعــی مفهــوم انضباطــی همچــون دانشآمــوز خــوب و نرمــال
اســت .ایــن مفهــوم کــه از طریــق دانــش تربیتــی و روانشناســی صــورت بنــدی

شــده اســت بــر اســاس تعاریــف مشــخصی از اســتعداد و هــوش مشــخص گردیــده
اســت از خاصیــت آیرونیــک (طعنهآمیــز) همچــون ســایر مفاهیــم تربیتــی در نــگاه
تبارشناســانه برخــوردار اســت کــه از ســویی معنایــی مثبــت و در جهــت پیشــرفت
دارد و از ســویی دیگــر موضعــی مطیعســاز».
حــال آنچــه فکــر میکنــم تمــام نشــده اســت در مــورد ایــن چنیــن مــدارس،
نابرابــری موجــود در دسترســی و پذیرفتــه شــدن در ایــن مــدارس اســت .آنچــه کــه
یکــردم کمتــر
میدیــدم در بیــن دانــش آمــوزان مدرس ـهای کــه در آن تحصیــل م 
افــرادی بودنــد کــه از شــهرها و روســتاهای اســتان بــه مدرســه ســمپاد بیاینــد
و بیشــتر جمعیــت مدرســه از کســانی بــود کــه دسترســی بــه مــدارس بهتــر در
مرکــز اســتان را داشــتند گــر چــه افــرادی بودنــد کــه از روســتاها و یــا شهرســتانها
میآمدنــد و در آن فرهنــگ شــکل گرفتــه موفــق میشــدند امــا بــاز هــم نســبت
بــه تعــدادی کــه داشــتند در نظــرم کــم میآمدنــد و از ایــن نکتــه نبایــد غافــل
شــد کــه بیشــتر افــراد موفــق در کنکــور سراســری ورود بــه دانشــگاه از مــدارس
ســمپاد هســتند .آمــاری کــه از نتایــج کنکــور  98در روزنامــه فرهیختــگان منتشــر
شــده اســت نشــان میدهــد« :بیــش از  70درصــد رتبههــای برتــر کنکــور  98در
رشــتههای ریاضــی ،تجربــی و انســانی دانشآمــوزان ســمپاد هســتند» .ســارا
شــریعتی در ســخنرانی خــود بــه عنــوان بوردیــو علیــه وارثــان بیــان میکنــد کــه:
«ســلطه یکــی از مفاهیــم اصلــی جامعــه شناســی بوردیــو اســت .ســلطهای کــه
خــارج از آ گاهــی و اراده مــا عمــل میکنــد .جامعــه بــرای او یــک فضــای ســلطه
اســت ،فرادســتان و فرودســتان .خــودش میگویــد ی ـک بــار از دانشــجویانم
خواســتم یــک کاغــذ بردارنــد و یــک جهــان اجتماعــی را رســم کننــد .او میگویــد
تقریبــا همــه دانشــجویان یــک هــرم رســم کردنــد .بوردیــو امــا مفهــوم فضــای
اجتماعــی را جانشــین هــرم یــا نردبــان اجتماعــی میکنــد .ا گــر روابــط اجتماعــی
را یــک هــرم ببینیــم ،عامــل اقتصــادی ،تعییــن کننــده جایــگاه مــا بــر یــک محــور
عمودیســت.
جایــگاه و تحــول فــرد در ایــن هــرم بــر اســاس ســه بعــد تعییــن میگــردد :حجــم
ســرمایه هــای فــرد( ســرمایه اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و ســمبولیک)،
توزیــع ایــن ســرمایهها( توزیــع برابــر و یــا نابرابرشــان) ،تحــول ایــن ســرمایه-ها
و قابلیــت بازتولیــد و تبدیلشــان بــه هــم (مثــا تبدیــل ســرمایه اقتصــادی بــه
فرهنگــی) بــرای تملــک ایــن ســرمایهها دو راه بیشــتر نیســت :یــا کســبش میکنــی
و خــود میراثــی بــه جــا میگــذاری و یــا بــه ارثــش میبــری .وارثــان چــه کســانی
هســتند کــه ایــن ســرمایهها را بــه ارث بردهانــد؟
دموکراتیزاســیون آمــوزش امــا بــه مــا ایــن توهــم را القــا میکنــد کــه امــروزه همــه
میتواننــد ایــن ســرمایه هــا را کســب کننــد .دموکراتیزاســیون یعنــی حقــوق برابــر،
امکانــات برابــر ،حتــی ا گــر از خانــوادهای محــروم از ســرمایه باشــی ،جامعــه بــه تــو
ایــن امــکان را میدهــد کــه ســرمایهها را در مدرســه ،دانشــگاه ،شهر...کســب
کنــی .همــه ایــن عرصههــا بــه مــا میگوینــد همــه برابرنــد .همــه در برابــر قانــون
یکســانند ،حقوقــی مســاوی دارنــد ،میتواننــد وارد دانشــگاه شــوند ،میتواننــد
بــه باالتریــن مشــاغل سیاســی دســت یابنــد ،میتواننــد هنرمنــد شــوند امــا ایــن
یــک توهــم اســت .درســت اســت کــه موانــع آشــکار از بیــن رفته اســت ،قانــون دیگر
بازدارنــده نیســت ،امــا از نظــر بوردیــو ،ایــن قانــون برابــر ،تنهــا ســلطه آشــکار را از
میــان بــرده اســت و ســلطه و موانــع ﭘنهــان همچنــان موجــود اســت و بــه بازتولیــد
نظــم موجــود مــیﭘردازد .برابــری صــوری ،نابرابــری واقعــی را ﭘنهــان میکنــد»
بــه نظــر میرســد آنچــه تمــام نشــده اســت ســاحت نابرابــر دسترســی بــه ایــن نــوع
مــدارس اســت ،هرچنــد بــه خــودی خــود کارکــرد ایــن مــدارس در اســتانهایی
بــه غیــر از تهــران ،ایــن باشــد کــه امــکان رشــد و رســیدن بــه دانشــگاههای ســطح
یــک و یــا شــرکت در المپیــاد را فراهــم کننــد.
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عباس خورشیدنام
برابــری آرمــان خوشــایندی اســت کــه تخیــل سیاســی اندیشــمندان بســیاری را
در طــول تاریــخ بــارور کــرده اســت .تصــور زیســتن در جامعـهای بــری از آفتهــای
نابرابــری ،موتــور محــرک جنبشهــای اجتماعــی متعــددی بــوده کــه در آرزوی
خلــق جهــان و انســانی دیگــر بودهانــد .امــا برابــری ماننــد هــر مفهــوم یــا پدیــده
دیگــر ،دارای تناقضــات درونمانــدگاری اســت کــه میتوانــد آن را بــه ضــد خــود
دگرگــون کنــد و لحظــه تحقــق برابــری را بــه لحظــه روبــرو شــدن بــا امــری غیــر
منتظــره بــدل ســازد .از همیــن روســت کــه در لحظــه تحقــق تاریخــی مفاهیــم ،در
حقیقــت بــا عــدم امــکان تحقــق تــام و تمــام آنهــا مواجــه میشــویم.
بــه عقیــده هانــا آرنــت ،یونانیــان بیــن دموکراســی و برابــری در پیشــگاه قانــون
تمایــز قائــل میشــدند .قائــل بــودن یونانیــان بــه ایــن تمایــز نشــان میدهــد کــه
برابــری مــد نظــر آنهــا ،بــه معنــای برابــری انســانها از بــدو تولــد و بــه حکم انســان
زاده شــدن آنهــا نیســت .از قضــا انســانها در بــدو تولــد بــر حســب طبیعتشــان
نابرابرنــد و نمیتــوان آنهــا را بــا هــم یکســان و مشــابه دانســت .قابلیتهــا و
تواناییهــای افــراد از همــان بــدو تولــد بــا هــم متفــاوت اســت و نمیتــوان ایــن
تفاوتهــا را نادیــده گرفــت .از اینــرو ،برابــری انســانها بایــد پــس از تولــد و بــا
مداخلــه عاملــی میســر میشــود کــهبتوانــد ایــن نابرابریهــا را نادیــده بگیــرد و
انســانهای متفــاوت را بــر اســاس مخــرج مشــترک واحــدی مــورد ارزیابــی قــرار
دهــد .انســانهایی کــه بــه حکــم طبیعتشــان نمیتواننــد بــا هــم برابــر باشــند،
بــا ورود بــه دولتشــهر و مشــمول قانــون دولتشــهر شــدن ،میتواننــد بــا هــم
برابــر شــوند .پــس انســانها بــه عنــوان افــراد خصوصــی نمیتواننــد بــا هــم برابــر
باشــند .انســانها زمانــی میتواننــد بــا هــم برابــر باشــند کــه شــهروند دولتشــهر
بــه شــمار رونــد؛ شــهروندیای کــه بــه انســان خصوصی (طبیعــی) نقــاب نمادینی
میبخشــد کــه بتوانــد بــه موجــب آن خــود و همنوعانــش را واجــد منزلــت انســانی
ببینــد.
ا گــر در یونــان باســتان ،قانــون مبنــای تحقــق برابــری افــراد بــه حســاب میآمــد،
پایهگــذاران دموکراســی در عصــر مــدرن ،ایــده برابــری طبیعــی انســانها را مطــرح
کردنــد .ژان ژا ک روســو بــه عنــوان یکــی از مدافعــان پرشــور دموکراســی ،معتقــد
بــود برابــری صفــت ذاتــی انسانهاســت و همــه انســانها برابــر بــه دنیــا میآینــد
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(آرنــت.)41 :1397،
آرنــت ایــده برابــری ذاتــی و فطــری انســانها ،و بــه تبــع آن ایــده حــق حا کمیــت
مــردم را ایــدهای کامــا مــدرن میدانــد کــه پیــش از ایــن عصــر ،هیــچ ســابقهای
در تمــدن غربــی نداشــته اســت .فــرض برابــری ذاتــی و فطــری انســانها
میتوانــد گامــی بــه پیــش بــرای اصالــت قائــل شــدن بــرای نفــس انســانیت و
تحقــق آرمانهــای دموکراتیــک بــه حســاب آیــد .چــرا کــه فــار غ از آنچــه قانــون
و اقتضائــات شــهروندی بــرای افــراد مقــدر داشــته ،انســان طبیعــی اهمیــت و
اصالتــی انکارناپذیــر مییابــد و هیــچ قانونــی نمیتوانــد در ارزش انســانی انســان
طبیعــی دخــل و تصــرف کنــد.
امــا بــا اصالــت قائــل شــدن بــرای انســان طبیعــی و فــرض برابــری ذاتــی و فطــری
انســانها ،منزلــت انســانی بــه امــری پیشــامدنی و پیشــاقانونی تقلیــل مییابــد.
بــه عبــارت دیگــر ،دموکراســی نشــئت گرفتــه از برابــری طبیعــی انســانها،
حیــات مدنــی و مداخلــه قانــون را مانعــی در برابــر زیســت دموکراتیــک میبینــد.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه روســو تمــدن فاســد را دشــمن انســان بیآالیــش
میدانــد ،غریــزه و احســاس را بــه عقــل ترجیــح میدهــد و در انــزوا زندگــی میکنــد
تــا بــه فســاد جامعــه دچــار نشــود (مزلیــش و برونوفســکی.)377 :1393 ،
امــا ا گــر برابــری را نــه نشــئت گرفتــه از طبیعــت ،بلکــه منتــج از قانــون بدانیــم،
ایــن نقــاب نمادیــن شــهروندی و ورود بــه حیــات مدنــی اســت کــه بــه پشــتوانه
یــک نظــام حقوقی-قضایــی و سلســله مراتبــی کــه حقــوق و تکالیــف متقابــل
افــراد را تعییــن میکنــد ،ضامــن برابــری اعضــای جامعــه خواهــد بــود .در چنیــن
وضعیتــی ،اعضــای جامعــه ،علیرغــم موقعیــت نابرابــری کــه در سلســله مراتــب
اجتماعی-اقتصادی-سیاســی جامعــه دارنــد ،بــه برابــری حقوقــی دســت
یافتهانــد؛ برابــریای کــه از حقــوق شــهروندی آنهــا حراســت خواهــد کــرد .بــر ایــن
اســاس ،بایــد برابــری طبیعــی دموکراتیــک را نقطــه مقابــل برابــری حقوقــی لیبــرال
بدانیــم.
پیامــد اصالــت قائــل شــدن بــرای برابــری طبیعــی دموکراتیــک ،زائــد فــرض
کــردن سلســله مراتــب موجــود و ریا کارانــه دانســتن نظــم اجتماعــی-ای اســت
کــه انســان را از اصالــت ذات ـیاش محــروم کــرده اســت .انــگار انســان بایــد خــود
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ـ ـ ـ ــری و
ـ ـ ــندیهای آن
را از ایــن قواعــد دســتوپا گیر اجتماعــی خــاص کنــد و نقــاب نمادینــش را از
چهــره بزدایــد تــا بتوانــد آزادی واقعــی را تجربــه کنــد .جســتجوی شــان و منزلــت
انســانی در جایــی ورای سلســله مراتــب اجتماعــی ،بــه ایــن معناســت کــه آزادی
و برابــری را بایــد در جایــی بیــرون از جامعــه بــه دســت آورد .از ایــن جســتجو تــا
توجیــه اعمــال خشــونت نســبت بــه جامعـهای کــه ســرکوب کننــده برابــری ذاتــی
انسانهاســت ،راهــی نیســت« :مــردان انقــاب فرانســه انســان طبیعــی را آزاد
کردنــد؛ انســانی کــه در همــه حضــور دارد و بــه او حقــوق بشــر دادنــد کــه هــر کــس
دارد؛ امــا صرفــا بــه ایــن خاطــر کــه از مــادر زاییــده شــده و نــه بــه خاطــر اینکــه
عضــوی از جامعــه اســت .شــور مــردان انقــاب بــه برداشــتن نقــاب ریــا و نقــاب
برگرفتــن از چهــره اجتمــاع باعــث شــد کــه نقــاب پرســونا را هــم بردارنــد .بــه همیــن
خاطــر حکومــت وحشــت بــه نتیجــهای کامــا مخالــف آزادی و برابــری رســید»
(آرنــت.)150 :1397 ،
در چنیــن موقعیتــی ،برابــری همــه انســانها بــا هــم ،بــه معنــی برابــری همــه
در بیبهــره بــودن از قانونــی اســت کــه میتوانــد حامــی حقــوق شــهروندی
آنهــا باشــد .دموکراســی مــردم واقعــی را مردمــی میدانــد کــه نقــاب دروغیــن
شــهروندی را بــه دور انداختهانــد؛ چــرا کــه امــر سیاســی و امــر اجتماعــی فریــب
و نیرنگــی اســت کــه بــرای بهرهمنــد شــدن از یــک زندگــی اصیــل بایــد آن را بــه
دور افکنــد .در چنیــن موقعیتــی اســت کــه میتــوان از «نیازهــای واقعــی» مــردم
ســخن گفــت؛ یعنــی نیازهــای ثابــت و تغییرناپذیــری کــه گویــی بایــد نقــاب
دروغیــن ظواهــر زندگــی اجتماعــی را از چهــره برداریــم تــا بتوانیــم بــه درســتی
تشخیصشــان دهیــم .از ایــنرو ،همیشــه بایــد «نیازهــای واقعــی» را در میــان
«مــردم»ی جســتجو کــرد کــه فاقــد نقــاب دروغیــن شــهروندی هســتند .پــس
محرومــان و پابرهنــگان آینــه واقعــی جامعهانــد .ســرانجام وفــاداری بــه برابــری
طبیعــی ،ســیادت سیاســی فقــرا و پابرهنــگان اســت« :وقتــی معلــوم شــد نیازهــا و
منافــع اســت کــه ریــا در آن راه نــدارد ،تیرهبختــان بــه خشــمگینان بــدل شــدند.
چــون تیرهبختــی صرفــا بــه صــورت خشــم میتوانــد فعــال شــود .پــس هــم نقــاب
ریــا افتــاد و هــم رنــج و محنــت برمــا شــد و پــس از آن خشــم جــای فضیلــت را
گرفــت» (آرنــت.)153 :1379 ،

انگلــس در نام ـهای بــه مارکــس ،اعالمیــه  1886بیســمارک مبنــی بــر تشــکیل
نچــه بناپــارت در
پارلمــان بــا حــق رای عمومــی را نوعــی کودتــا از جنــس آ 
هجدهــم برومــر در فرانســه رقــم زد تلقــی میکنــد (دریپــر .)412 :1382 ،ایــن مهــم
اســت کــه انگلــس عمومــی کــردن حــق رای و بهکارگیــری رویههــای دموکراتیــک
را مســاوی کودتــا میبینــد .چــرا کــه نتیجــه ،قبضــه کــردن قــدرت و بیــرون رانــدن
همــه رقبــا بــا تکیــه بــر رای مــردم خواهــد بــود .کودتــا یعنــی خلــق فانتــزی کاذب
وحــدت دولــت و مــردم .ایــن وحــدت بیواســطه و گشــودن آغــوش دولــت بــه
ســوی مــردم و بــا هــم یکــی شدنشــان ،معنایــی جــز غیــر سیاســی کــردن جامعــه
و بازگشــت بــه برابــری طبیعــی آدمهــا نــدارد .حــاال همــه چیــز بــه دولتــی تعلــق
دارد کــه تجلــی هگلی/روســویی اراده عمومــی اســت .بناپــارت نیــز در زمانــی کــه
اعضــای پارلمــان در پــی لغــو حــق رای عمومــی بودنــد ،از حــق رای عمومــی دفــاع
کــرد و بــه تعبیــر مارکــس ،ارتــش ضربتــی خــود یعنــی انجمــن  10دســامبر را از بیــن
همیــن تفالههــای در حــال تجزیــه همــه طبقــات تشــکیل داد.
بــر ایــن اســاس ،آرنــت آزادی مدنــی را محصــول برابــری حقوقــی ،و آزادی همگانی
را محصــول برابــری دموکراتیــک میدانــد .آزادی همگانــی ،ستایشــگر انســان
معمولــی اســت .ا گــر اولویــت بــا برابــری طبیعــی انســانها باشــد ،گرایشهــای
نخبهگرایان ـهای کــه نشــانه تمایــل افــراد بــه فراتــر رفتــن از حصــار زندگــی روزمــره
اســت ،بــه نــام دموکراســی ،هــدف خشــم عامــه قــرار خواهــد گرفــت .ایــن
گرایشهــا برابــری طبیعــی را بــه چالــش میکشــد و بــه همیــن خاطــر ،فضیلــت
اجتماعــی ناشــی از ایــن گرایشهــا ،بــه عنــوان جاهطلبــی محکــوم میشــود.
برابــری حقوقــی لیبــرال ،بــه بلندپروازیهــای فــردی و جمعــی میــدان میدهــد
و برابــری طبیعــی دموکراتیــک ،بــا حفــظ فاصلــه افــراد از نظــم اجتماعــی ،آنهــا را
دلمشــغول رفــع «نیازهــای واقعــی» نگــه م ـیدارد.
ا گــر حامــان نظــم دموکراتیــک ،انســانهای طبیعــی باشــند ،قدرتــی نیــز کــه در
پــی کســب آن هســتند ،قدرتــی بیــرون از قلمــرو نهادهــای سیاســی و اجتماعــی
خواهــد بــود .در نظــام دموکراتیــک قــدرت از آن مردمــان برابــر اســت و اقتــدار
مراجــع علمی/سیاســی/اجتماعی مــورد اعتنــا نیســت .در نتیجــه ،اراده عمومــی
–چــه در قالــب انتخاباتــی مســالمتآمیز و چــه در قالــب یــک اعتــراض عمومــی-
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میتوانــد نظــم موجــود را بــه هــر دلیلــی یــا بــدون هیــچ دلیلــی بــه چالــش بکشــد.
بــه نظــر میرســد تقابــل بیــن برابــری دموکراتیــک و لیبــرال بــه بنبســتی منجــر
میشــود کــه امــکان هرگونــه پیونــد بیــن ایــن دو را ناممکــن میکنــد .امــا اشــاره
بــه یــک تمایــز مفهومــی دیگــر ،راهــی بــرای برونرفــت از ایــن بنبســت ترســیم
میکنــد .آرنــت بیــن منشــا قــدرت (کــه ریشــه در قاعــده هــرم جامعــه یــا همــان
مــردم دارد) و منبــع قانــون (کــه نشــئت گرفتــه از راس هــرم جامعــه یــا همــان
قانونگــذاران اســت) تمایــز قائــل میشــود .در یــک نظــم دموکراتیــک ،مــردم
هــم منشــا قــدرت بــه حســاب میآینــد و هــم منشــا قانــون .در حالــی کــه در یــک
نظــم لیبــرال ،بــه هیــچ وجــه ادعــا نمیشــود کــه قانــون تجلــی اراده عمومــی اســت
(آرنــت )263 :1397 ،و مردمشــان قانونگــذاری ندارنــد .آرنــت بــرای توضیــح
ایــن تمایــز ،تجربــه تاریخــی انقالبیــون فرانســوی و آمریکایــی را در برابــر هــم قــرار
میدهــد .امــا امیــل دورکیــم در درســگفتارهای خــود ایــن تمایــز را بــدون ارجــاع
بــه یــک تجربــه تاریخــی خــاص و بــر اســاس یــک بیــان نظــری عــام صورتبنــدی
میکنــد .مزیــت رویکــرد دورکیــم در ایــن اســت کــه بــه گونــهای یــک نظــم
دموکراتیــک را صورتبنــدی میکنــد کــه دربرگیرنــده اقتضائــات و الزامــات یــک
نظــم لیبــرال نیــز باشــد.
ا گــر آرنــت نتیجــه تاســیس یــک دولــت دموکراتیــک را تضعیــف نهادهــای مدنــی
میدانــد ،دورکیــم الزمــه دموکراســی را تقویــت دولــت و نهادهــای مدنی همبســته
آن میدانــد .از ایــن منظــر ،مــا ک دموکراتیــک بــودن یــک دولــت ،آ گاه بــودن آن
از وضعیــت جامعــه و نیــز آ گاهــی اعضــای جامعــه از تصمیمگیریهــای دولــت
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اســت .بــا محوریــت یافتــن آ گاهــی متقابــل دولــت و جامعــه از وضعیــت یکدیگــر در
یــک نظــام دموکراتیــک ،پیونــد دموکراســی و برابــری طبیعــی کــه از نظــر آرنــت آفت
دموکراســی اســت ،از بیــن م ـیرود و کیفیــت ارتبــاط بیــن نهادهــای حکومتــی بــا
مــردم و جامعــه بــه شــاخص مهــم دموکراســی تبدیــل میشــود.
در یــک جامعــه ســنتها و احساســات و اســطورههای تاریکــی وجــود دارد کــه
ممکــن اســت هیــچ نهــادی نگــران شــفاف کــردن آنهــا نباشــد .ایــن در حالــی
اســت کــه شــناخت هرچــه بیشــتر یــک پدیــده ،امــکان دخــل و تصــرف و تغییــر آن
را بیشــتر فراهــم میکنــد .در نتیجــه چنانچــه افــکار جمعــی جامعــه ناآ گاهانــه و
مبهــم باقــی بماننــد نــه میتــوان آنهــا را شــناخت و نــه میتــوان آنهــا را تغییــر داد.
از ایــن منظــر ،ارتبــاط مســتمر حکومــت بــا ملــت باعــث میشــود رونــد تغییــرات
شــتاب گیــرد ،قوانیــن بــه طــور مســتمر بازبینــی شــوند و مســائل مختلــف مــورد
بحــث و چانهزنــی قــرار گیرنــد و همــه امــور تاریــک بــه منطقــه روشــن وجــدان
اجتماعــی ،یعنــی بــه وجــدان حکومتــی درآینــد .بــا شــفاف شــدن هرچــه بیشــتر
پدیدههــای اجتماعــی ،آ گاهــی عمومــی و جمعــی از آنهــا بیشــتر میشــود
و بــا اســتمرار یافتــن فراینــد تامــل و نقــادی ،قــدرت مقاومــت امــوری کــه تــا
پیــش از ایــن بــه واســطه مبهــم و مغشــوش بودنشــان غیــر قابــل تغییــر بــه نظــر
میرســیدند ،کاهــش مییابــد .ایــن شــفافیت و آ گاهــی ،بــه تضعیــف ســنتگرایی
و نهادینــه شــدن مواجهــه انتقــادی بــا پدیدههــا و وقایــع پیرامــون میشــود.
دورکیــم مولفــه اصلــی دموکراســی را همیــن آ گاهیبخشــی و مواجهــه انتقــادی
بــا مســایل اجتماعــی میدانــد .از ایــن منظــر ،نظــام سیاس ـیای میتوانــد خــود
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را دموکراتیــک بدانــد کــه تــوان مداخلــه فعاالنــه و انتقــادی در جامعــه را داشــته
باشــد.
از نظــر دورکیــم نظامــی بــه معنــای حقیقــی کلمــه دموکراتیــک اســت کــه تــوازن
مناســبی بیــن قــدرت دولــت و قــدرت جامعــه برقــرار کــرده باشــد .تنهــا از دل
ایجــاد چنیــن توازنــی اســت کــه یــک نظــام دموکراتیــک میتوانــد بــه مهمتریــن
مولفــه خــود ،یعنــی رســیدن بــه نابتریــن حالــت خودا گاهــی برســد .بــه عبــارت
دیگــر ،دورکیــم برخــاف آرنــت ،غلبــه انســان طبیعــی بــر نهادهــای مدنــی را از
جملــه ویژگیهــای یــک دموکراســی مــدرن نمیدانــد .چــرا کــه برابــری طبیعــی
بــه موجــب مقاومتــی کــه در برابــر تثبیــت نهادهــای مدنــی و خــرد مســتقل دولتــی
از خــود نشــان میدهــد ،نمیتوانــد بــه آ گاهــی یافتــن از مســایل اجتماعــی یــاری
رســاند و در واقــع خــود مانــع و ســدی در برابــر رســیدن بــه ایــن آ گاهــی اســت.
دو ویژگــی مهمــی کــه دورکیــم بــرای دموکراســی قائــل اســت بــه خوبــی اهمیــت
تــوازن بیــن قــدرت دولــت و جامعــه را نشــان میدهــد :توســعه وجــدان حکومتــی
و ارتبــاط نزدیــک بــا وجدانهــای فــردی تــوده مــردم .ایــن دو ویژگــی ،نشــان
دهنــده تفــاوت بنیادیــن تفســیر دورکیــم و آرنــت از دموکراســی مــدرن اســت.
تصــور عمومــی ایــن اســت کــه در یــک نظــام دموکراتیــک ،تمایــزی بیــن اراده
مــردم و نماینــدگان وجــود نــدارد و وظیفــه یــک نماینــده ،بیــان بیکــم و کاســت
و امانتدارانــه احساســات و مطالبــات پرا کنــده اعضــای جامعــه اســت .امــا
دورکیــم علیرغــم اینکــه ارتبــاط تنگاتنــگ جامعــه و دولــت را توصیــه میکنــد،
مدافــع اســتقالل دولــت از جامعــه اســت .وظیفــه دولــت صــرف انعــکاس خواســت
جامعــه نیســت .دولــت بایــد بــا تامــل و تفکــر چیــزی بــه ایــن خواســتهها بیفزایــد
و بــا ایــن کار جامعــه را هوشــیارتر و آ گاهتــر کنــد .بنابرایــن دولــت بایــد بــه واســطه
مداخلــهاش در امــور جــاری جامعــه ،احساســات و مطالبــات جامعــه را تغییــر
دهــد و چیــزی بــه آنهــا اضافــه کنــد .دولــت دموکراتیــک ،شــان و منزلتــی برتــر از
جامعــه دارد .چــرا کــه علــت وجــودیاش ایــن اســت کــه بایــد بــه شــکلی متفــاوت
از جامعــه بیندیشــد و مواجهــهای عقالنیتــر و کارامدتــر بــا مســائل جامعــه
داشــته باشــد (دورکیــم .)164 :1398 ،دورکیــم دولتــی را کــه صرفــا تکــرار کننــده
خواســت و نظــر شــهروندانش باشــد ،مصــداق یــک دموکراســی ابتدایــی میدانــد؛
دموکراســیای کــه اســیر در چنبــره ســنتهای انعطافناپذیــر جامعــه باقــی
میمانــد و فاقــد هــر گونــه ابتــکار عمــل خواهــد بــود .دموکراســی ابتدایــی مدافــع
برابــری کامــل جامعــه و دولــت اســت؛ برابــریای کــه در عمــل دولــت را بــه اســارت
جامعــه درم ـیآورد .شــاید ایــن برابــری ،ظاهــری نویدبخــش داشــته باشــد .امــا
در عمــل ،جامعــه را بــه هــرج و مــرج میکشــاند .بنابرایــن تاســیس یــک دولــت
متمرکــز بــا هــدف دخــل و تصــرف و مداخلــه عقالنــی در جامعــه ،میتوانــد بــا
ســنتزدایی از جامعــه ،نقــش مهمــی در دموکراتیــک کــردن آن ایفــا کنــد .چنیــن
دولتــی خــود را بــا جامعــه برابــر نمیدانــد و حــق تصمیمگیــری مســتقل در مــورد
مســایل مختلــف جامعــه را بــرای خــود محفــوظ میدانــد؛ حقــی کــه ا گــر بــرای
دموکراســی ابتدایــی اولویــت قائــل باشــیم ،بــه دیکتاتــوری وســلب آزادیهــای
مشــروع مــردم تعبیــرش خواهیــم کــرد.
دورکیــم ،روســو را مبــدع ایــن ایــده میدانــد کــه حکومــت بایــد انعــکاس بــی کــم
و کاســت خواســت جامعــه باشــد .همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد ،آرنــت بــه
خوبــی بــه پیامدهــای منفــی چنیــن ایــدهای پرداختــه اســت .نقطه قــوت دورکیم
نســبت بــه آرنــت ایــن اســت کــه آرنــت در نقــد انقــاب فرانســه ،آنچــه را دورکیــم
صرفــا شــکل ابتدایــی دموکراســی میدانــد ،تنهــا شــکل ممکــن دموکراســی
قلمــداد میکنــد کــه بــدون شــک یــک ماجراجویــی محکــوم بــه شکســت اســت.
امــا دورکیــم نشــان میدهــد کــه میتــوان از یــک نظــام دموکراتیــک آســیبزا
عبــور کــرد و یــک نظــام دموکراتیــک کارامــد و عقالنــی تاســیس نمــود« :هــرگاه
دولــت و تــوده بــه شــکل مســتقیم و بیواســطه در ارتبــاط بــا هــم قــرار گیرنــد
چنیــن انحرافــی در دموکراســی رخ میدهــد .......وقتــی دولــت خیلــی بــه افــراد
نزدیــک باشــد ،در گــرداب وابســتگی بــه آن فرومیافتــد ،در حالــی کــه بــرای آنــان
مزاحمــت ایجــاد میکنــد .نزدیکــی دولــت آنهــا را بــه زحمــت میانــدازد ،زیــرا بــا
ایــن حــال دولــت در پــی آن اســت کــه آنــان را مســتقیما بــه نظــم درآورد ،حــال
آنکــه همــان طــور کــه میدانیــم از انجــام ایــن نقــش ناتــوان اســت .امــا همیــن
نزدیکــی موجــب میشــود کــه دولــت بــه طــور تنگاتنگــی بــه آنهــا وابســته شــود،
زیــرا افــراد بــا فراوانــی خــود میتواننــد دولــت را بــه دلخــواه خــود تغییــر دهنــد
(دورکیــم.)167 :1398 ،
در دموکراســیای کــه بــر اســاس برابــری (طبیعــی) همــگان بنــا شــده باشــد،
مــردم فرمانبــرداری دولتمــردان از خواســت عمومــی را وظیف ـهای بدیهــی تلقــی

میکننــد و هرگونــه انحــراف دولتمــردان از ایــن خواســت عمومــی ،خیانــت در
امانــت محســوب خواهــد شــد .در نظــام سیاسـیای کــه مــردم بتواننــد بــا فراوانــی
خــود ،اراده دولــت را تغییــر دهنــد ،از دولــت کاری جــز رصــد کــردن افــکار عمومــی
برنخواهــد آمــد؛ کاری کــه تقریبــا مفهــوم دولــت را از بیــن میبــرد .تا کیــد دورکیــم
بــر ضــرورت تقویــت اصنــاف و گروههــای شــغلی را از ایــن منظــر میتــوان درک کــرد
کــه بــا ایجــاد واســطه و میانجــی بیــن دولــت و فــرد ،بــرای دولــت فضــای تنفســی
الزم را فراهــم میکنــد.
دموکراســی مــد نظــر دورکیــم ،راهــی بــرای رســیدن بــه خودمختــاری اســت.
ایــن خودمختــاری از طریــق درک ضرورتهــا و ســازگار شــدن بــا آنهــا بــر اســاس
شــناخت علتهــا و از آن خــود کــردن قوانیــن از طریــق تفکــر حاصــل میشــود
(دورکیــم .)162 :1398 ،امــا ایــن برتــری اخالقــی زمانــی حاصــل خواهــد شــد کــه
برتــری دولــت نســبت بــه جامعــه و توانایــی دولــت بــرای آ گاه کــردن جامعــه از
خــودش را یکــی از بنیانهــای اصلــی دموکراســی بدانیــم.
حفــظ فردیــت دولــت در یــک نظــام دموکراتیــک ،مســتلزم ایجــاد گروههــای
واســط پایــدار و ثابــت اســت .ثبــات ایــن گروههــا و سلســله مراتــب پایــداری کــه
ایجــاد میکننــد ،ضامــن کارامــدی دموکراســی خواهــد بــود .چــرا کــه هــم دولــت را
بــه اســتقالل نســبی از جامعــه میرســاند و هــم مانــع از ایــن میشــود کــه دولــت
بــه طــور کامــل خــود را از جامعــه مســتقل و منفــک کنــد .بنابرایــن ،یــک نظــام
دموکراتیــک نیازمنــد حــد معینــی از نابرابــری تثبیــت شــده اســت.
امــا موقتــی بــودن گروههــای واســط (ماننــد هیئتهــا و ائتالفهــای انتخاباتـیای
کــه بــا داغ شــدن رقابتهــا بــه وجــود میآینــد و پــس از آن از رونــق میافتنــد)
نهتنهــا ضامــن اســتقالل دولــت نیســتند ،بلکــه بــرای دولــت ایــن امــکان را فراهــم
میکننــد کــه بتوانــد قــدرت خــود را بــه ضــرر جامعــه و آرمانهــای دموکراتیــک
بیشــتر و بیشــتر کنــد .در اینجــا ،نابرابــریای بیــن دولــت و جامعــه بــه وجــود
میآیــد کــه دیگــر تامیــن کننــده منافــع جامعــه نیســت و تعامــل دولــت و جامعــه
مخــدوش خواهــد شــد .چــرا کــه موقتــی بــودن گروههــای واســط بــه معنــای
تفــوق امیــال و دلمشــغولیهای شــخصی و گــذرا ،و در اولویــت قــرار گرفتــن منافــع
کوتــاه مــدت و آنــی افــراد و گروههــا خواهــد بــود .چنیــن وضعیتــی ،نظــام سیاســی
را بــه همــان دموکراســی ابتدای ـیای ســوق میدهــد کــه در آن برابــری طبیعــی
اعضــای جامعــه ،هــر خواســت و مطالبـهای را مشــروع جلــوه میدهــد و البتــه راه
بــرای ســوار شــدن بــر مــوج افــکار عمومــی بــه قصــد تامیــن منافــع شــخصی همــوار
خواهــد شــد.
دورکیــم بــرای حفــظ خصلــت دموکراتیــک نظــام سیاســی ،تا کیــد زیــادی بــر حفــظ
فردیــت دولــت دارد .حــال آنکــه دموکراســی ابتدایــی چیــزی جــز تــودهای ســیال از
افــراد تولیــد نمیکنــد؛ تــودهای کــه دشــمن هرگونــه برتریجویــی اســت و دولــت
را در خــود غــرق میکنــد .در ایــن برابــری تــودهای ،دولــت حقــی بــرای فراتــر رفتــن
از عقــل ســلیم نــدارد و تــداوم دســتگاه اداریاش ،مســتلزم ابــراز وفــاداری بــه
خواســت جامعــه و دامــن زدن بــه فســادهای پشــت پــرده اســت.
آرمــان برابــری کــه در پــی رفــع تبعیضهــا و نابرابریهاســت ،بــرای تحقــق خــود
نیازمنــد حفــظ حــدی از نابرابــری اســت .از ســوی دیگــر ،تــاش بــرای تحقــق تــام
و تمــام برابــری میتوانــد بــه شــدیدترین اشــکال فســاد و نابرابــری بینجامــد.
توجــه بــه درهمتنیدگــی ابعــاد بــه ظاهــر متناقــض واقعیــت ،هــم دشــواری
تغییــرات اجتماعی/سیاســی/اقتصادی را گوشــزد میکنــد و هــم از خوشبینــی
کنشگــران سیاســی میکاهــد .شــرط تحقــق برابــری ،تثبیــت مرجــع اقتــداری
اســت کــه فرادســتیاش ،ضامــن برابــری همــگان اســت .امــا نابردبــاری نســبت بــه
چنیــن مرجعــی ،بــه بهانــه دفــاع از برابــری همگانــی ،جامعــه را بــه گردبــاد فســاد و
هــرج و مــرج خواهــد کشــاند.
منابع
 -۱آرنت هانا ( ،)1397انقالب ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،نشر خوارزمی
 -۲دریپــر هــال ( ،)1382نظریــه انقــاب مارکــس ،ترجمــه حســن
شــمسآوری ،نشــر مرکــز
 -۳دورکیــم امیــل ( ،)1398درسهــای جامعهشناســی ،فیزیــک اخالقیــات و
حقــوق ،ترجمــه جمالالدیــن موســوی ،نشــر نــی
 -۴مزلیــش بــروس و برونوفســکی جیکــوب ( ،)1393ســنت روشــنفکری در
غــرب از لئونــاردو تــا هــگل ،ترجمــه ل ـیالر ســازگار ،نشــر آ گاه

دوماهنامهی مدارا ،شمارهی دوم  ،اردیبهشت ماه ۹۹

31

32

دوماهنامهی مدارا ،شمارهی دوم  ،اردیبهشت ماه ۹۹

حباب
صابوین
فائزه حسینزادگان
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه طباطبایی
«مــا بــا پولــی کــه بــه ســختی بهدســت میاد،چیزهایــی رو میخریــم کــه الزم
نداریم،تــا بــا اونهــا کســایی رو تحــت تاثیــر قــرار بدیــم کــه ازشــون خوشــمون
نمیاد».ایــن دیالــوگ آشــنا رو یادتــون هســت؟
انســان از زمانیکــه خــودش را شــناخت،مدام در تــاش بــود تــا نیــاز هــای ریــز و
درشــت خــودش را رفــع کنــد.از غــذا و پوشــا ک و ابــزار تــا امنیــت و آســودگی.اما
امــروز «مصــرف کــردن» بــه معنایــی متفــاوت از رفــع نیــاز مــا بــدل شــد ه اســت.
مصــرف را در دو معنــا مــی تــوان بررســی کرد:یکــی مصــرف بــه مثابــه آنچــه بــه
مــا عرضــه مــی شــود و دیگــری مصــرف بــه مثابــه آنچــه از ســوی مــا طلبیــده مــی
شــود.اما ایــن دو معنــا در چــه چیــز بــا یکدیگــر متفاوتنــد؟
در ســنت هــای علــوم اجتماعــی عمومــا بیشــتر بــه مباحــث تولید،ابــزار و رونــد و
شــیوه تولیــد پرداختــه شــده تــا مصرف.شــاید اولیــن کســی کــه توجــه بیشــتری
بــه آن نشــان داد مارکــس بــود کــه در «گروندریســه» از مصــرف صحبــت کــرد و
بیــان کــرد کــه تولیــد همــواره مصــرف و مصــرف همــواره تولیــد است.بررســی
ماهیــت تولیــد و مناســباتش و وا کاوی آن بــدون در نظــر گرفتــن نقــش و موقعیــت
مصرف،کــه روی دیگــر ایــن ســکه اســت ،تحلیــل کــوری اســت کــه مــا را بــه فهــم
درســتی نمیرســاند.به طــور کلــی اندیشــمندان مکتــب انتقــادی بیــش از
همکارانشــان در ســایر مکاتــب علــوم اجتماعــی بــه مصــرف توجــه داشــتهاند .بــر
ایــن مبنــا ،فرهنــگ مصرفــی جوامــع مــدرن امــروزی در ســرمایهداری معاصر صرفا
لذتــی پــوچ و افسارگســیخته نیســت،بلکه لذتــی عقالنــی شــده و دیوانســاالرانه
اســت.چرا کــه بــه نحــوی سیســتماتیک مــا را از ســایر لــذت هایــی کــه شــاید
چنــدان هــم بــرای مــا بیگانــه نشــدهاند،جدا انداختــه اســت.باومن از جملــه
افــرادی اســت کــه در ایــن زمینــه حــرف هایــی بــرای زدن دارد.
باومــن معتقــد اســت کــه در قلمــرو مصــرف مــدرن ،مصــرف کننــدگان بیــش از
اینکــه دغدغــه کاال داشــته باشــند،دغدغه ســبک زندگــی دارنــد؛ و ایــن دغدغــه
مشــترکی میــان طبقــات بــاال و میانــی جامعــه اســت .در بــازار مصــرف کنونــی
رابطــه کنشــگر و کاال بــه معنــای خریــد ســبک زندگــی منحصــر شــده اســت.
چندبــار بــرای مــا اتفــاق افتــاده کــه کاالیــی را نــه بــرای کارآیــی و یــا نیازمــان بلکــه
صرفــا بــرای معنایــی کــه بــا خــود حمــل میکنــد خریــداری کردهایــم؟ مــا هزینــه
هــای هنگفتــی بــرای نشــانه هایــی کــه ایــن کاال هــا بــا خــود حمــل مــی کننــد
میپردازیــم .غافــل از اینکــه مــا در محیــط هــای مصرف،چــه فیزیکــی و چــه
مجــازی -ماننــد تبلیغــات تلویزیونــی یــا فروشــگاه هــای آنالیــن اینترنتــی -بــا
نحــوه بازنمایــی خــاص هــر کاال مواجهیــم تــا خــود کاال.ایــن ایــده بــا مفهــوم هالــه
مقدســی کــه یــک شــی را در برمیگیــرد قرابــت دارد.
مــا در واقــع تصــور خودمــان از کاال را مصــرف میکنیــم ،تصــوری کــه همــان
بازنمایــی خــاص بــرای مــا ســاخته و نــه تصــوری بــر مبنــای واقعیــت فیزیکــی و
کارکــردی کاال.بــه ایــن صــورت آزادی از خــال مصــرف سیاســت گــذاری شــده و بــه
مصــرف کننــده نوعــی توهــم آزادی انتخــاب دســت میدهــد.
نکتــه دیگــری کــه باومــن بــه آن اشــاره میکنــد خصلــت فردیــت بخشــی مصــرف

اســت.او معتقــد اســت مصــرف ذاتــا فردیــت بخــش اســت و بــه همیــن دلیــل
امــکان اینکــه بتوانــد اعتراضــی جمعــی را ایجــاد و شــکل یــک طبقــه اجتماعــی
انقالبــی را بســازد،به نســبت ماهیــت تولیــد و توانایــی آن در انجــام ایــن کار،
بســیار کمتــر اســت.خصلت مصــرف ایــن اســت کــه بــا مشــغول نگــه داشــتن ذهــن
افــراد و ســلب توجــه آنهــا از هــر واقعیــت دیگــری و بــه کار گرفتــن انــرژی و ســرمایه
افــراد میتوانــد بــه گون ـهای از شــکلگیری بســیاری از جنبــش هــای اجتماعــی و
مدنــی جلوگیــری کنــد .امــا بودریــار در ایــن بــاره از زاویــه دیگــری بــه مســئله نــگاه
میکنــد.او معتقــد اســت مصــرف هماننــد تولیــد کارکــرد فــردی نــدارد بلکــه کامــا
جمعــی اســت.از ایــن جهــت کــه ســاختار ارزشــی،ارتباطی و مبادل ـهای مصــرف
بــه طــور همزمــان بــه شــکل ســازمانی ســاختارمند از میان ـهی زندگــی افــراد عبــور
کــرده و بــه صــورت یــک الــزام اجتماعــی بــه صــورت ناخــودآ گاه برآنهــا تحمیــل
میشــود.دفعه بعــد کــه بــه محــض دیــدن یــک کاال احســاس کردیــد چقــدر بــه
آن نیــاز داریــد و قبــا اصــا متوجــه نبودید،کمــی بیشــتر فکــر کنیــد.
مفهــوم دیگــری کــه بودریــار بــرای تبییــن اصــل و هــدف مصــرف ارائــه میکنــد
بهرهمنــدی اســت.او از مفهــوم تکلیــف در برابــر بهرهمنــدی یــاد میکنــد.در
دنیــای امــروز هدفــی کــه مصــرف کننــدگان از خریــد و مصــرف کــردن دارنــد نــه
اســتفاده از امــکان کاال بلکــه صرفــا نوعــی کنجــکاوی همگانــی اســت.دیگر
نمیتــوان اســم ایــن مصــرف را نیــاز و یــا حتــی میــل گذاشــت،ما تنهــا میترســیم
از دیگــری عقــب بمانیــم و یــا چیــزی را از دســت بدهیم.واقعیــت ایــن اســت کــه
مصــرف تابــع بهرهمنــدی نیســت بلکــه تابــع تولیــد اســت.تعریف مصــرف در
ظــرف بهرهمنــدی مصــرف را فــی نفســه امــری مســتقل و نهایــی تعریــف میکنــد
امــا مصــرف در دنیــای امــروز مــا هرگــز چنیــن نیســت.هنگامی کــه فــرد کاالیــی را
مصــرف میکند،خــواه ناخــواه وارد یــک نظــام بزرگتــر مبادلــه و تولیــد قــرار میگیــرد.
برداشــت او در ایــن مــورد درســت ماننــد برداشــت باومــن اســت.هردو از جنبــه
اســطورهای مصــرف و مســحور شــدن مصــرف کننــدگان در بازنمایــی خــوش
رنــگ و لعــاب کاال هــا ســخن میگوینــد و هــر یــک جنب ـهای از مصــرف را نمایــان
میکننــد؛ از ســمتی فردیــت بخشــی بــه معنــای ســلب توانمنــدی اجتماعــی
بــرای حضــور فعــال در جامعــه و از ســمت دیگــر فردیــت زدایــی بــه معنــای یکســان
طلبــی مصــرف کننــدگان در کاالهــای مصرفیشــان،هرچند کــه در ظاهــر بــا
یکدیگــر متفــاوت باشــند.این دو ویژگــی بــه گون ـهای تداعــی کننــده جامعــه مــا
اســت؛جامعهای اتمیــزه شــده و ســردرگریبان خــودش امــا در عیــن حــال بــدون
فکــر و اندیشــه مســتقل و بــی تفــاوت نســبت بــه همــه چیــز.
در نهایــت آنچــه کــه بــه مصــرف خصلــت «امــر اجتماعــی بــودن» میبخشــد
اقداماتــی اســت کــه آن را بــه عنــوان نوعــی رمــزگان از سرشــت خــود جدا میســازد.
در دنیــای امــروز گردش،خریــد و فــروش و تملــک کاالهــا و نشــانهها بــه زبــان و
رمزگانــی بــدل گشــته کــه جامعــه از طریــق آنهــا ســخن میگوید.بنابرایــن فراوانــی
کاالهــا و بیشــتر شــدن روز بــه روز مصــرف در فروشــگاه هــا و یکــی یکــی قــد علــم
کــردن هایپرمارکتهــا و فروشــگاه هــای اینترنتــی ،لزومــا بــه معنــای رفــاه بیشــتر
و یــا تحقــق آرمانشــهر نیســت.موقعیت مصــرف جوامــع امــروز صرفــا موقعیــت
هــای جدیــدی هســتند کــه از فراینــد هــا و ســازو کار هــای قبلــی تبعیــت میکننــد.
در کتــاب یادداشــت هــای زیرزمینی،داستایوفســکی نوشــت:به او (انســان) کلیــه
رضایتمنــدی هــای اقتصــادی را اعطــا کنید،بــه گون ـهای کــه دیگــر هیــچ کاری
جــز خوابیدن،خــوردن و گذرانیــدن عمــر نداشــته باشــد.او را از تمــام خوبــی هــای
روی زمیــن سرشــار کنیــد و تــا فــرق ســرش در خوشــی غوط ـهور ســازید ؛حبــاب
هــای کوچــک در ســطح ایــن خوشــبختی،مانند ســطح آب خواهنــد ترکیــد.
کاش خوشبختی های ما حباب صابون نباشند!
منابع
 -1بودریار،ژان(.)1389جامعــه مصرفی.ترجمــه پیــروز ایــزدی.
تهران:ثالث
 -2ریتزر،جــرج و دا گالس گودمــن و ونــدی ویدنهوف(.)2001بخــش
نظریــه هــای مصــرف از کتــاب راهنمــای نظریــه اجتماعی.ترجمــه محمــد
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محدثه کاظیم
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه
در هــر جامعــهای نــگاه و دیدگاههایــی متفــاوت نســبت بــه پدیدههــا بــا دیگــر
جوامــع وجــود دارد امــا بــه برخــی پدیدههــا بــه جهــت آســیب اجتماعــی و
معضــل اجتماعــی بودنشــان نگاهــی مشــابه بــا تفاوتهــای خــرد میشــود.
ایــن تفاوتهــا را میتــوان در سیاســتگذاریها ،وضــع قوانین،مجــازات و...
مشــاهده کــرد؛ تنفروشــی نیــز از ایــن دســت میباشــد .امــا مــا ســعی داریــم
کــه تنفروشــی را تقلیــل بــه تنفروشــی کــودکان بدهیــم و آن را بــا رویکردهــای
مختلــف بررســی کنیــم.
همــواره ســن ورود افــراد بــه ایــن بــازار از اهمیــت ویــژه ای برخــوردر اســت چــرا
کــه بــا تحلیــل آن میتــوان بــه عوامــل پنهــان و در عیــن حــال تعییــن کننــده
شــکل دهنــده ایــن پدیــده پیبــرد .بــا مطالعــه تغییــر الگــوی ســنی افــراد وارد
شــده بــه ایــن بــازار کــه طبــق آمــار جهانــی در حــال کاهــش اســت و ایــران نیــز در
حــال تبعیــت از ایــن الگــو کاهــش ســن میباشــد میتــوان احتمــال وقــوع انــواع
بیماریهــای مرتبــط بــا ایــن
بــازار و همچنیــن شــیوع
بیشــتر ایــن پدیــده
را پیشبینــی کــرد.
امــا مســئله جدیتــر
کشــیده شــدن ایــن
پدیــده بــه ســنین
کودکــی یعنــی مشــخصا زیــر
 18ســال میباشــد کــه خــود
باعــث ایجــاد نگرانــی و دغدغــه
بیــن فعالیــن حقــوق کــودک و
طیفــی از مدیــران شدهاســت.
خــوب اســت در همیــن راســتا پیــش
از شــروع بررســی رویکردهــای مختلــف
دربــاره ایــن پدیــده ابتــدا تعریفــی از
روســپیگری کــودکان داشــته باشــیم
و پــس از آن نیــز اشــارهای مختصــر بــه
قوانیــن پیــش و پــس از انقــاب اســامی
ایــران در ارتبــاط بــا نحــوه برخــورد قانونــی
بــا ایــن پدیــده داشــته باشــیم.
روســپیگری کــودکان  :هرگونــه عمــل
جنســی کــودک در مقابــل پــول  ،کاال
یــا خدمــات را چــه بــه اجبــار فــرد دیگــر یــا
اجبــار شــرایط اجتماعــی یــا تقلیــد از مــادر
یــا حتــی بــه اختیــار را در هــر شــرایطی اعــم
از اینکــه کــودک فاعــل یــا مفعــول ،آ گاه بــه
کارش باشــد یا نباشــد ،منافع آن را تملک
کننــد یــا ذینفــع نباشــد ،مذا کــرات
آن را انجــام دهــد یــا مطلــع از آن
نباشــد را روســپیگری کــودکان
دانســت .در قوانیــن پیــش از
پیــروزی انقــاب اســامی در قانــون
مجــازات عمومــی مصــوب  1304در
مــواد  207الــی  214کــه در ســال 1312
اصــاح شــد و در ذیــل فصــل پنجــم
قانــون مجــازات عمومــی بــا عنــوان» در جنحــه
و جنایــات بــر ضــد عفــت و اخــاق عمومــی و تکالیــف خانوادگــی « مقــررات نســبتا
جامعــی علیــه روســپیگری کــودکان پیشبینــی شــده بــود .پــس از پیــروزی انقالب
اســامی قوانیــن موجــود تغییــرات قابــل توجهــی داشــتند .از مقایســه عناویــن
مجرمانــه و مجازاتهــای قبــل و پــس از انقــاب در زمینــه ســو اســتفاده جنســی
بــه نظــر میرســد ،مجــازات افزایــش یافتهاســت .امــا در مــواردی نیــز تخفیــف

مجــازات بــرای ســو اســتفاده جنســی از کــودکان مالحظــه میشــود .در زمینــه
ســوء اســتفاده از اطفــال در فعالیتهــای مجرمانــه جنســی نیــز قوانیــن کیفــری
ا هــای زیــادی مواجــه هســتند .قانونگــذار کیفــری بــا توجــه بــه
فعلــی ایــران بــا خـ 
افزایــش مــوارد ســوء اســتفاده از اطفــال و تبدیــل آن بــه یــک تجــارت جنســی پــر
ســود ،پیچیــده و ســازمان یافتــه ،هنــوز بــه ایــن قبیــل جرایــم در ســیاهه قوانیــن
جــدی توجــه نکردهاســت .اعمالــی نظیــر هرزهنــگاری کــودکان و بهرهبــرداری
از آنهــا بــرای روســپیگری کــه قبــل از انقــاب قانونگــذار در برخــورد بــا آنهــا بــا
توســل بــه ســاز و کار جــرم انــگاری و تشــدید مجــازات مرتکبیــن از یــک سیاســت
کیفــری پیــروی کــرده بــود کامــا مــورد غفلــت قــرار گرفتهانــد « .توریســم جنســی»
نکــه در قوانیــن کیفــری
و مســئله اســتفاده از اطفــال در ایــن صنعــت علیرغــم ای 
بســیاری از کشــورها و معاهــدات بیــن المللــی بــدان توجــه شــده ،در قوانیــن
جزایــی ایــران مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه اســت (مدنــی قهفرخــی ،روشــنگر،
مــداح بــه نقــل از مدنــی قهفرخــی ،1384،صفحــه . )104
در ایــن قســمت ســعی دارم تــا بیشــتر بــا رویکــرد جامعهشــناختی ایــن پدیــده
آشــنا شــویم و قبــل از آن هــم اشــارهای مختصــر و تیت ـروار بــه رویکــرد هــای
ماقبــل جامعــه شــناختی داشــته باشــیم.چرا که بــا توجــه بــه ایرادهــا و انتقــادات
نســبت بــه دیدگاههــای روانشــناختی و زیستشــناختی و جامــع بــودن رویکــرد
جامعــه شــناختی بــه خصــوص راجــع بــه ایــن پدیــده از اهمیــت بســیار برخــوردار
میباشــد .تاثیــر محیــط اجتماعــی بــر بــزهکاری و جــرم از  1880مــورد نظــر قــرار
گرفــت و بــه تدریــج از اهمیــت نقــش عوامــل زیســت شــناختی و روان شــناختی
کاســته شــد .پیــش از آن نیــز بایــد گفتــه شــود کــه تــا بــه حــال منبعــی ترجمــه
شــده ،کامــل و درخــور وجــود نداشــته کــه بــه خصــوص بــه روســپیگری کــودکان
پرداختــه باشــند و نظریاتــی کــه بیــان شــدهاند عمومــا در خصــوص روســپیگری
زنــان میباشــد؛ بــر همیــن اســاس بــا کمــک فــراوان و منبــع اصلــی قــرار دادن
کتــاب جامعهشناســی روســپیگری از ســعید مدنــی قهفرخــی بــرای نوشــتن ایــن
متــن ،آن دســت از نظریاتــی را انتخــاب کــردهام کــه جامــع بــودن خــود را در
ارتبــاط بــا پدیــده روســپیگری کــودکان نیــز حفــظ کــرده باشــند.
رویکردهــای زیستشــناختی کــه بیشــتر معطــوف بــه روســپیگری زنــانمیباشــد کــه یکــی از برجســتهترین ایــن نظریههــا کــه جایــگاه ویــژهای در تبییــن
بیولوژیکــی جرایــم زنــان داشــته و بــه آن عنــوان شــاهکار کالســیک در جــرم
شناســی یــاد شدهاســت»نظریه ســزار لمبــروزو و ویلیــام فــررو» اســت کــه در ســال
 1895در کتابــی بــا عنــوان «زن جنایتــکار» ارائــه شدهاســت .ایــن نظریــه اســتوار
بــر مفاهیــم نیا گونگــی و داروینیســم اجتماعــی اســتوار بــود.
رویکــرد روانشــناختی:در ایــن نــوع نظریههــا کــه دوران تحــول فرآیندهــایذهنــی را بررســی میکنــد ســن از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .توجــه بــه
کودکــی هــم از جهــت جســتجوی عوامــل گرایــش بــه تــن فروشــی در بزرگســال
از هــم جهــت زمینههــای ورود بــه بــازار تــن فروشــی و رفتارهــای غیــر متعــارف
جنســی در ســنین پاییــن توجــه میشــود .بــه طــور مثــال بــر اســاس عقیــدهی
فرویــد عقــدهی مردانگــی میتوانــد موجــب بــه بــزهکاری از جملــه تــن فروشــی در
میــان دختــران شــود .یــا در مثالــی دیگــر میکائیــل و کاپــان معتقدنــد افــرادی
کــه در خانــواده بــد رفتــاری جســمی و بهرهکشــی جنســی را تجربــه کردهانــد از
لحــاظ روانــی مســتعدند تــا ســو اســتفادههای بعــدی را بپذیرنــد .بــه طــور کلــی در
رویکــرد روانشــناختی بــر روی عواملــی همچــون تاخیــر در رشــد روانی-اختــال
رشــد عاطفــی -عقدههــای ســرکوب شــده  -احســاس حقــارت  -عــزت نفــس
پاییــن  -اختــاالت شــخصیتی و  . ...امــا بــا ایــن حــال بــاز هــم تمامــی ایــن
مولفههــا را غالبــا میتــوان بــرای روســپیگری در ســنین بزرگســالی بــه کار گرفــت و
بــا قــدری مســامحه میتــوان بــه روســپیگری کــودکان تعمیــم داد.
 نظریههــای جامعــه شــناختی :بــه طــور کلــی در حــوزه جامعــه شــناختیجنایــی بــا تکیــه بــر نقــش عوامــل محیطــی بــر وقــوع پدیــده مجرمانــه ،نظریههــای
مختلفــی از ســوی دانشــمندان علــوم اجتماعــی مطــرح شــده اســت .بــرای
شــناخت نقــش عوامــل محیطــی موثــر بــر ایــن پدیــده توجــه بــه ایــن نظریههــا
ضــروری اســت:
• نظریــه اقتصــادی :همــواره ارتبــاط بیــن جــرم و عوامــل اقتصــادی از ســابقهای
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طوالنــی برخــوردار اســت کــه بــا پیدایــش جــرم شناســی علمــی
نیــز شــاهد دیدگاههــای مختلفــی هســتیم .دکتــر اتیــن دو
گریــف پــس از بررســی دقیــق آمــاری اعــام داشــت کــه فقــر
عامــل مســتقیم جــرم نمیباشــد و بــه طــور غیــر
مســتقیم بــه طــور مثــال بــا مانــع شــدن رشــد
طبیعــی افــراد و از ســوی دیگــر ایجــاد اخــال و
بــی نظمــی را بیشــتر کنــد کــه در نهایــت باعــث
تســهیل تمایــل افــراد بــه جــرم شــود .باتگلیــا
نیــز معتقــد بــود هــر نــوع جرمــی کــه بــه وقــوع
بپیونــدد محصــول عامــل اقتصــادی اســت.
بدبختــی بــه تنهایــی قــادر اســت مجموع ـهای
از شــرایط اخالقــی را بــه وجــود آورد و منجــر
بــه آفریــده شــدن انــواع جــرم شــود .بنابــر ایــن
نبایــد تعجــب کــرد کــه تعــداد بســیاری از
بزهــکاران و روســپیها را مردمــان تنگدســت
تشــکیل بدهنــد.
مارکــس و انگلــس نیــز بــدون آن کــه بــه
طــور انحصــاری بــه بررســی رابطــه فقــر و جــرم
بپردازنــد بــا پایهگــذاری کمونیســم بــه گون ـهای
بــه ایدههــای مرتبــط بــا نســبت فقــر و جــرم،
صــورت علمــی بخشــیدند .بــه بــاور مارکــس،
ســرمایهداری موجــب اســتثمار میشــود و حــرص
ناشــی از ســودجویی طمــع ســرمایهداران را برمیانگیــزد.
فقــر و نابرابــری اقتصــادی افــراد را بــه ارتــکاب جرایــم مختلــف
ســوق میدهــد و در واقــع ارتــکاب جــرم ،وا کنــش افــراد در مقابــل
بــی عدالتــی اســت(.مدنی قهفرخــی  ، 1397 ،صفحــه )108
نابرابــری و شــکاف اقتصــادی از دیگــر عوامــل مهــم در گرایــش بــه تــن
فروشــی اســت .در شــهرها طبقــات مختلفــی از مــردم زندگــی میکننــد
کــه از نظــر ســطح درآمــد بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند .تــاش بــرای دســتیابی بــه
زندگــی بهتــر و اســتفاده از کاالهــا و خدمــات مصرفــی جدیــد موجــب شدهاســت
کــه افــراد بــا درآمــد پاییــن دچــار مشــکل شــوند .افزایــش هزینــه زندگــی خانوادههــا
در مرا کــز صنعتــی و عــدم تامیــن نیازهــای اولیــه زندگــی همانند مسکن،پوشــا ک
و غــذا از یــک ســو و فقــدان فرصتهــای مســاوی تحصیــل و رشــد اســتعدادها
از ســوی دیگــر در خانوادههــای بــی بضاعــت ،موجــب تقویــت تمایــل آنهــا بــه
راههــای غیــر قانونــی کســب درآمــد اســت .نابرابــری شــدید فقــر نمــود بیشــتری
پیــدا میکنــد و فحشــا بــرای کســب درآمــد افزایــش مییابــد (مدنــی قهفرخــی بــه
نقــل از وروایی،صفحــه .)109
• نظریــه آنومــی :دورکیــم ،آنومــی را حالتــی میدانــد کــه کنشــگر الگوهــای
رفتــاری خــود را از دســت داده و الگــوی جدیــد را هنــوز درونــی نکــرده اســت.در
مرحلــه گذار،فــرد دچــار حالتــی اســت کــه دورکیــم آن را بیهنجــاری مینامــد.
در چنیــن شــرایطی فــرد رفتارهــای پیش-بینــی ناپذیــر بــه ویــژه کنشــپهای
انحرافــی اجتماعــی دارد .در چنیــن شــرایط اجتماعــی زمینــه گرایــش بــه فحشــا و
روســپیگری افزایــش مییابــد .در شــرایط مهاجــرت یــا هنــگام وقــوع بحــران هــا
اجتماعــی کــه همبســتگی و نظــارت اجتماعــی کاهــش مییابد،همــواره زمینــه
بــروز آنومــی فراهــم میشــود.به طــور مثــال در مهاجــرت کــه الگــوی رفتــاری در
منطقــه متفــاوت از هنجارهــای محــل ســکونت قبلــی اســت و فــرد در شــرایط
آنومیــک قــرار میگیــرد و نظــارت اجتماعــی بــه ویــژه نظــارت غیــر رســمی بــه
شــدت کاهــش مییابــد.

• نظریــه مبادلــه :ایــن نظریــه اغلــب ذیــل نظریــه انتخــاب عقالنــی پارســونز
طبقهبنــدی میشــود .نظریــه انتخــاب عقالنــی ســعی دارد الگوهایــی کــه از
افــراد در شــرایط خــاص دســت بــه کنــش هــای عقالنــی میزننــد ،ارائــه دهــد .بــر
اســاس نظریــه مبادلــه افــراد رفتــاری را انجــام میدهنــد کــه پاداشــی بــه همــراه
دارد و نیازهایشــان را برطــرف میکنــد .هومنــز جامعــه شــناس آمریکایــی کــه
کلیــه روابــط اجتماعــی را در قالــب مبادلــه صورتبنــدی میکنــد بــا نقــد نظریــه
دورکیــم دربــاره پیــروی افــراد از هنجارهــا میگویــد »:هنجارهــا بــه خــودی
خــود انســانها را مقیــد نمیکنند.انســانها بــرای آن خودشــان را بــا
هنجارهــا تطبیــق میدهنــد کــه تصــور کننــد ایــن تطبیــق در نهایــت
بــه نفــع آنهــا تمــام میشــود و ایــن روانشناســی اســت کــه بــه تاثیــر
منافــع تصــور شــده روی رفتــار انســانها میپردازد».بدیــن ترتیــب
هومنــز بــه مطالعــه پاداش-تنبیــه در روابــط فــردی انســانها
میپردازد(مدنــی قهفرخــی بــه نقــل از ریتزر،صفحــه .)117
در انتهــا بــا تمامــی ایــن تفاســیر ،همــان طــور کــه در خــال جمــات
نیــز پیشتــر نیــز گفتــه شــد مســئله روســپیگری کــودکان
مســئلهای اســت کــه آن طــور کــه بایــد بــدان توجــه نشــده
اســت و کمتــر مجالــی بــرای بیــان ایــن معضــل وجــود
داشــته و همچنــان دارد .شــاید تنهــا بــا یــک جســتجو
ســاده در بیــن مقــاالت و منابــع ترجمــه شــده بتــوان تــا
حــدی بــه ایــن مســئله دســت پیــدا کــرد .هــرگاه کــه واژه
روســپی بــه میــان میآیــد ذهــن همــواره بــه ســمت روســپیگری
زنــان مـیرود؛ در همیــن راســتا نیــز عمــده نظریاتــی کــه ارائــه شــده از زیســتی
تــا جامعــه شــناختی معطــوف بــه همیــن حــوزه میباشــد .امــا دلیــل اصلــی
تمایــل مــن بــه نوشــتن ایــن متــن ایــن اســت کــه تــا حــد تــوان نشــان دهــم
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی تــا چــه حــد نــا بهســامان اســت کــه بــرای
اعضــای یــک خانــواده و در ســاحت بزرگتــر یــک کنشــگر اجتماعــی کــه بــا
وارد شــدن بــه ایــن عرصــه میخواهــد حداقلهــای زندگــی را فراهــم کنــد؛
چــه بســا بازهــم انتخــاب کــردن واژه کنشــگر بــرای ایــن طیــف یعنــی
کــودکان کــه زیــر  18ســال ســن دارنــد ،واژهای عظیــم باشــد.فردی کــه
هنــوز در حــال فرا گیــری الگوهــا و جامعهپذیــری از طریــق خانــواده و
مدرســه خــود میباشــد.
شــاید دور از ذهــن نیــز نباشــد کــه بعضــی از ایــن کــودکان مجــال تحصیل
کــردن نیــز نداشــته باشــند .درســت همــان طــور کــه در نظریــه آنومــی نیــز
بیــان شــد یکــی از مســائل تاثیرگــذار مهاجــرت میباشــد .شــرایطی کــه بــا
اندکــی توجــه میتــوان در بیــن مهاجریــن داخــل کشــور خودمــان بــه خصــوص
مهاجریــن افغانســتانی دیــد .هرجــا کــه ســخن از بیثباتــی اجتماعی-اقتصــادی
و فقــر باشــد ،پــای کار کــودک و محرومیــت از تحصیــل و حداقــل امکانــات روانــی و
مــادی بــرای کــودک نیــز بــه میــان اســت؛ کودکــی حــاال بــه چشــم نــان آور خانــواده
دیــده میشــود و بــرای بــرآورده کــردن ایــن نیــاز دســت بــه هــرکاری مــن جملــه
روســپیگری میزنــد.
در شــرایطی کــه روز بــه روز بــه آمــار کــودکان کار افــزوده میشــود و بــه مــوازات
آن در خفــا روســپیگری کــودکان . ...بــا نادیــده گرفتــن ایــن مســئله و تاخیــر در
رســیدگی بــه آن و بســنده کــردن بــه نظریــات و آمــار آینــدهای در انتظــار خواهــد
بــود کــه همیــن کــودکان آســیب دیــده کنشــگران اجتماعــی مــا را تشــکیل خواهند
داد.
«بــه نقــل از روزنامــه اعتمــاد کــه در آبــان  1386چــاپ شــده بــود  ،هرســاله 1
میلیــون کــودک وارد تجــارت جنســی میشــوند و در کل ســه میلیــون  355هــزار
کــودک در صنعــت روســپیگری جهــان وجــود دارنــد».

منابع
 مدنی قهفرخی  ،سعید .)1397(.جامعه شناسی روسپی گری.تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه. مدنی،ســعید؛ روشــنگر ،پیــام؛ مداح،همــا . )1389(.بررســی برخــی ویژ گیهــای روســپیهای بزرگســال و کــودک در شــهر تهــران .بررســی مســائل اجتماعــیایــران ،دوره اول -شــماره 3
 نجفی ابرند آبادی ،علی حسین .)1383(.جرم شناسی(بزه کاری زنان) ،قم ،دانشگاه امام صادق. -گزارش اجتماعی (.دوم آبان ماه  .)1386اعتماد .شماره .1522صفحه .8

36

دوماهنامهی مدارا ،شمارهی دوم  ،اردیبهشت ماه ۹۹

روسپیان

قرباین
ِ

نظام سرمایهداری
روســپیگری از قدیمیتریــن تراژدیهــای تاریــخ بشــری بــوده و هســت .پدیــدهای کــه بشــر امــروزی بــا
اســتفاده از اینترنــت ،بیــش از پیــش آن را گســترش داده اســت .روســپیگری زنــان ،مــردان و کــودکان در تاریــخ
چنــد هزارســاله بســیار اســت امــا در ایــن میــان تنفروشــی زنــان عیانتــر اســت.
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سارا نوری
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه طباطبایی
بــه گــواه تاریــخ ،در تمامــی قــرون ،حا کمــان و صاحبمنصبــان ،باالتریــن
بهــره اقتصــادی و سیاســی را از تنفروشــی زنــان نصیــب خــود کردهانــد بــرای
مثــال  6500ســال قبــل از میــاد ،در زمــان حکومــت سلســله ژو در چیــن در
محلههایــی کــه بــا چراغهــای خاصــی آراســته شــده بودنــد ،روســپیان از تجــار و
صاحبمنصبــان پذیرایــی میکردنــد و یکــی از مهرههــای رونــق اقتصــادی چیــن
بودهانــد .در تمــدن یونــان قدیــم روســپیها معــرف بافــت فرهنگــی بودنــد در
فرانســه نیــز (دوره ناپلئــون) روســپیها ،زنــان هنرمنــد و تحصیلکــردهای بودنــد
کــه خیلــی از مــردان آنــان را تمجیــد کــرده و مشــتاق بودنــد آنــان را بهعنــوان
همســر انتخــاب کننــد .در جوامــع دیگــر زنــان روســپی محافــظ خانــواده بودنــد،
بدیــن معنــا کــه بهمنظــور جلوگیــری از (تجــاوز) بــه زنــان خانــواده ،خشــونت را
تحمــل میکردنــد .رومیهــا اولیــن افــرادی بودنــد کــه در مغــرب زمیــن بــرای
روســپیها و روســپیخانهها بــه طــور رســمی جــواز صــادر کردهانــد .درحالیکــه
شــرقیها قرنهــا قبلتــر چنیــن اقدامــی کردهبودنــد و از ایــن طریــق همــواره
ت زیــادی دریافــت میکردنــد.
مالیــا 
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر نیــز هماننــد گذشــته برخــی
از کشــورها میــزان قابلتوجهــی از بودجــه مملکتــی خــود را از طریــق گســترش
ســیاحت جنســی کســب میکننــد .ایــن کشــورها زنــان و کــودکان نیازمنــد مهاجــر
را بــه کار میگیرنــد و در انــدک مــدت از آنهــا یــک روســپی تمامعیــار و قاچاقچــی
حرفــهای میســازند .روســپیگری از قدیــم بهعنــوان یــک واقعیــت اجتماعــی
وجــود داشــته اســت امــا تحقیقــات علمــی کمــی روی آن انجــام شــده اســت.
طبــق نظــر ابینگهــاوس روســپیگری گذشــتهای طوالنــی ،امــا تاریخچــه کوتاهــی
دارد.
روســپی یــا تنفــروش ،زن یــا مــردی اســت کــه مخــارج زندگــی خــود را بهطورکلــی
یــا جزئــی از طریــق تنفروشــی بــه دیگــران و بــا انگیزههــای جنســی تأمیــن
میکنــد .ایــن نــوع روابــط جنســی بــدون محبــت و موقتــی اســت و ا گــر رابطــه
عاطفــی در ایــن کار دخالــت داشــته باشــد ،روســپیگری نیســت .ایــن اصطــاح،
تنهــا بــه کســانی اطــاق نمیشــود کــه تمــام عمــر بــه روســپیگری اشــتغال دارنــد،
بلکــه هــر زن یــا مــردی کــه در ضمــن اشــتغال بــه کارهــای دیگــر ،گاهــی بــا دریافــت
پــول بــه ایجــاد رابطــه جنســی بــا دیگــران اقــدام کنــد نیــز (طــی مدتــی کــه بــه ایــن
رفتــار میپــردازد) ،روســپی نامیــده میشــود.
پل.ج.گلداستن انواع روسپیگری را طبقهبندی کرده است:
-1روســپیگری موقتــی :بســیاری از زنــان فقــط بهطــور موقتــی بــه روســپیگری
اشــتغال دارنــد و چنــد بــاری پیــش از آنکــه روســپیگری را بــرای مدتــی طوالنــی یــا
بــرای همیشــه تــرک کننــد بــه خودفروشــی میپردازنــد.
ً
-2روســپیان اتفاقــی :کســانی هســتند کــه غالبــا در مقابــل در اختیــار گذاشــتن
خــود پــول قبــول میکننــد امــا بهطــور نامنظــم و بــرای کمــک بــه درامدشــان از
ســایر منابــع!
-3فاحش ـهها :بهطــور منظــم و مســتمر بــه روســپیگری اشــتغال دارنــد و منبــع
اصلــی درآمدشــان را روســپیگری تشــکیل میدهــد؛ کــه عبارتانــد از زنــان
خیابانــی ،زنــان تلفنــی ،زنــان فاحشــهخانه.
موضوع روسپیگری از سه بعد بررسی شده است:
	•بعــد سیاســی -اجتماعــی :موضــوع تحقیــر و بــه انــزوا کشــیدن زنــان بــه
مفهــوم عــدم حضــور آنــان بهطــور عــام در گروههــا و ســازمانها ،تعمیــم
ســازی و نــگاه بــه زنــان بهعنــوان کاالی مصرفــی.
	•بعــد فرهنگــی :گســترش موضــوع فحشــا بــه آثــار فرهنگــی بــا نمــود بــارزان
یعنــی محصــوالت دیــداری و شــنیداری جنســی و هرزهنــگاری.
	•بعــد اقتصــادی :قاچــاق زنــان و کــودکان بهعنــوان یــک کار تجــاری
ســازمانیافته بــا ســودآوریهای کالن اقتصــادی.
هادرمــن میگویــد :بــه دلیــل محدودیتهــای مالــی و اقتصــادی ممکــن اســت
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برخــی زنــان بــه نشــانه مقاومــت و یــا پاســخ بــه فقــر ،بــه فحشــا روی آورنــد .گاهــی
فحشــا یــک اســتراتژی فعــال در مواجهــه بــا فقــر اســت؛ ا کثــر ایــن زنــان ،فاقــد
تحصیــات و مهارتهایــی هســتند کــه بتواننــد موفقیــت آنهــا را در دســتیابی
بــه شــغل مناســب تضمیــن کنــد.
ً
همچنیــن خشــونتهای خانگــی موجــب میشــود زنــان دائمــا احســاس
بیارزشــی و ناامنــی کننــد و از خانــه فــرار کننــد و در نهایــت بســیاری از آنهــا بــه
روســپیگری کشــیده شــده و معتــاد شــوند .اســتفاده از مــواد مخــدر در میــان
روســپیان باعــث میشــود سوءاســتفاده جســمی و جنســی اعمالشــده بــر
تتــر تحمــل کننــد .مشــتری کــه بــا پرداخــت پــول از زنــان روســپی
خــود را راح 
میخواهــد تــا مطابــق امیــال او عمــل کننــد ،بهنوعــی شــرایط نابرابــری را ایجــاد
میکنــد کــه اطاعــت و اجابــت ایــن درخواســت از ســوی روســپیها ،ناشــی از ایــن
واقعیــت تلــخ و آشــکار اســت کــه بایــد خــود را بــا آن شــرایط وفــق دهنــد .زنــان
روســپی مــدام بایــد در مــورد زندگــی ،جســم و فعالیتهــای جنســی خــود دروغ
بگوینــد .هنگامیکــه مشــتری از روســپی میپرســد کــه آیــا از عمــل جنســی لــذت
بــرده اســت .در اینجــا دروغ گفتــن جزئــی از شــغل روســپی محســوب میشــود.
اســاس و ســاختار روســپیگری بــر ایــن دروغ اســتوار اســت کــه زن روســپی از ایــن
عمــل لــذت میبــرد .ا کثــر زنــان روســپی تــرس از تنهایــی ،محرومیــت از محبــت
و عــدم پذیــرش اجتماعــی ،بهویــژه از جانــب همجنســان خــود را علــت اصلــی
اســتمرار کار خــود مــی داننــد.

دوماهنامهی مدارا ،شمارهی دوم  ،اردیبهشت ماه ۹۹

در مســئله روســپیگری ،سیاســتهای متفاوتــی اعــم از ممنوعیــت کامــل
تــا قانونــی کــردن ،از ســوی کشــورهای مختلــف اتخــاذ شــده اســت .قانونــی
کــردن روســپیگری بهعنــوان سیاســت حا کــم در برخــی کشــورها ،روســپیگری
را اجتنابناپذیــر و حتــی مفیــد میدانــد و بــرای کنتــرل و مقابلــه بــا شــیوع
بیماریهــای جنســی ،ایجــاد مرا کــز و امکانــات پزشــکی و صــدور کارت بهداشــت
را بــرای زنــان ضــروری میدانــد .مطابــق ایــن نظریــه ،روســپیگری نوعــی شــغل
محســوب میشــود کــه بایــد تحــت نظــارت و کنتــرل متمرکــز دولــت بــوده و دارای
مزایــای شــغلی باشــد .ایــن رویــه ا کنــون در کشــور هلنــد و اســترالیا بــه اجــرا
درمیآیــد؛ صنعــت ســکس 5،درصــد از اقتصــاد هلنــد را تشــکیل میدهــد .در
ً
ســاعات مختلــف روز ،زنانــی از ســنین و نژادهــای مختلــف و تقریبــا عریــان در
ویتریــن فاحشــهخانههای هلنــد و کلوپهــای ســکس بــه نمایــش درمیآینــد
و بــرای کامجویــی مــردان در معــرض فــروش قــرار میگیرنــد .ا کثــر آنهــا زنانــی از
ً
ســایر کشــورها هســتند کــه احتمــاال همگــی بــه هلنــد قاچــاق شــدهاند در حــال
حاضــر ،در هلنــد انجمنهایــی متشــکل از مشــتریان ذینفــع در تجــارت ســکس و
روســپیگری ،بهطــور رســمی وجــود دارنــد کــه بــرای توســعه عالیــق خــود و ترویــج
روســپیگری ،طــرف مشــورت دولــت هســتند و بــا آن همــکاری میکننــد .ایــن
تشــکلها عبارتانــد از :تعاونــی مشــاورین و متصدیــان فواحــش پشــت ویترینــی،
بنیــاد روســپیگری زن و مــرد ،گروهــی از مردانــی کــه بهصــورت منظــم و دائمــی
از زنــان روســپی اســتفاده میکننــد کســانی کــه بهطــور مشــخص هدفشــان جــا
انداختــن بیشــتر روســپیگری ،اســتفاده از ســرویس ذهنــی فواحــش ،بحــث آزاد
در ایــن زمینــه و حمایــت از منافــع مشــتریها اســت.
قانونــی کــردن روســپیگری در ایالــت ویکتوریا-کشــور استرالیا-گســترش
همهجانبــه صنعــت ســکس را در پــی داشــته اســت .درحالیکــه در ســال ،1989
 40فاحش ـهخانه قانونــی در ایالــت ویکتوریــا وجــود داشــت ،ایــن تعــداد در ســال
 1999بــه فاحش ـهخانه و  84مرکــز ســرویسدهی بهصــورت اعــزام مــازم و همــراه
افزایــش پیــدا کــرد .ســایر اشــکال بهرهکشــی جنســی همچــون مرا کــز رقــص ،مرا کــز
دگــرآزاری ،تنبیــه و بردگــی بهقصــد کامجویــی جنســی ،مرا کــز نمایــش شــهوانی،
ســکس تلفنــی و مرا کــز هرزهنــگاری (پورنوگرافــی) همگــی نســبت بــه گذشــته ،بــا
ش یافتهانــد.
شــیوههایی بهمراتــب پرمنفعتتــر گســتر 
قانونــی دانســتن روســپیگری ،نهتنهــا موجــب محــدود شــدن صنعــت ســکس
نمیشــود ،بلکــه آن را گســترش میدهــد .قانونــی کــردن روســپیگری بهعنــوان
یــک شــغل ،نهتنهــا منفعتــی بــرای زنــان روســپی نــدارد ،بلکــه در جهــت تقویــت
صنعــت ســکس محســوب میشــود .بــه رســمیت شــناختن روســپیگری
بهعنــوان شــغل ،نهتنهــا تشــخص یافتــن زنــان را در پــی نــدارد ،بلکــه باعــث بــه
رســمیت شــناختن صنعــت ســکس میشــود .ایــن موضــوع بــه قانونــی شــدن
اعمــال قــوادان بهعنــوان کارآفرینــان قانونــی صنعــت ســکس میانجامــد و اغلــب
ایــن واقعیــت از نظــر دور میمانــد ،مردانــی کــه زنــان را بــرای کامجویــی جنســی
خریــداری میکننــد ،در حــال حاضــر مصرفکننــدگان قانونــی صنعــت ســکس
محســوب میشــوند.
تــا زمانــی کــه مــردان بــه خدمــات جنســی کــه بــه آنهــا ارائــه میشــود ،دسترســی
داشــته باشــند ،زنــان بایــد بــر ســر ارائــه خدماتــی همچــون ســکس تــوأم بــا آزار
و اذیــت و بردگــی ،تحــت ســلطه بــودن و ســایر امیالــی کــه از ســوی مشــتریان
درخواســت میشــود بــا یکدیگــر رقابــت کننــد و هنگامیکــه روســپیگری قانونــی
شــود ،هــر نــوع ممنوعیتــی برداشــته میشــود .بهعنوانمثــال ،قابلیتهــای
بــاروری زنــان نیــز بــه محصولــی قابلفــروش تبدیــل میشــود .بهطوریکــه
ً
یــک گــروه کامــا جدیــد از مشــتریان ،بــارداری زنــان را نوعــی محــرک جنســی
تلقــی کردهانــد .بــا طــرح موضــوع قانونــی شــدن روســپیگری در کشــورهایی کــه
صنعــت ســکس را امــری غیــر مجرمانــه میداننــد ،مردانــی کــه درگذشــته نیــز از
خریــد زنــان بــرای اغــراض جنســی ابایــی نداشــتند ،بــا قانونــی شــدن روســپیگری،
موانــع اجتماعــی و اخالقــی را در رفتــار بــا زنــان بهعنــوان کاالهــای جنســی،
مانــع محســوب نمیکننــد .قانونــی دانســتن روســپیگری بــرای نســل جدیــد
مــردان و پســران حــاوی ایــن پیــام اســت کــه زنــان کاالهایــی جنســی هســتند و
روســپیگری تفریحــی بیضــرر اســت.

دولتهــا بهجــای تأییــد روســپیگری ،بایــد مردانــی را کــه زنــان را بــرای تمتــع
جنســی اجیــر میکننــد .جریمــه و تنبیــه کننــد و گزینههــای شــغلی گســتردهتری
را فــرا روی زنــان روســپی قــرار دهنــد .دولتهــا بهجــای بهرهمنــدی اقتصــادی
از صنعــت ســکس میتواننــد بــا فراهــم ســاختن منابــع اقتصــادی و مصــادره
داراییهــای صنعــت ســکس ،بــرای آینــده زنــان روســپی ســرمایهگذاری کننــد تــا
بــرای ایــن گــروه از زنــان گزینههــای شــغلی واقعــی فراهــم شــود.
زیگمــن در تحلیــل نظــری روســپیگری ،زن روســپی را قربانــی ســاختارهای
ســرمایهداری و اجتماعــی میدانــد کــه امکانــات اقتصــادی را بــرای زنــان تأمیــن
نمیکنــد .ســن معتقــد اســت روســپیان بــه علــت ســن پاییــن ،کمســوادی،
نداشــتن تجربــه کاری و موقعیتهــای شــغلی و اســتخدامی محــدود بــا شــرایط
مالــی ضعیــف روب ـهرو میشــوند .ایــن وضعیــت ممکــن اســت آنــان را مجبــور بــه
انتخــاب گزینــه روســپیگری بــرای گذرانــدن زندگــی کنــد .از نظــر فارلــی ،کســانی
کــه در کودکــی مورداســتفاده جنســی قــرار گرفتنــد ،دو برابــر بیشــتر در معــرض
روســپی شــدن هســتند.
اوایــل قــرن  18مــری ولســتون کرافــت فمینیســت انگلیســی فحشــای خیابانــی
را محترمانهتــر از ازدواج دانســته و ازدواج را فحشــای قانونــی مینامــد .حــدود
یــک قــرن بعــد سوســیال فمینیســت آمریکایــی امــا گلدمــن در مــورد مفهــوم
روســپیگری مــی گویــد :ســؤال فقــط در مــورد درجــه و ســطحی اســت کــه یک زن،
خــود را بــه یــک مــرد یــا تعــداد زیــادی مــرد میفروشــد چــه در چارچــوب ازدواج و
چــه در خــارج از آن.
امــا مبــارزه فمینیســم بــا تحقیــر روســپیان از قــرن 19آغــاز شــد .بــر پایــه بیشــتر
نظریههــای فمینیســتی ،زن روســپی قربانــی خواهشهــای جنســی مــرد
بهعنــوان قــدرت برتــر اســت .فمینیســت هــای لیبــرال فحشــا را ماننــد انعقــاد
نوعــی قــرارداد درزمینــه دادوســتد و معاملــه شــخصی میدانــد .زن بــرای ورود
بــه چنیــن معاملـهای آزاد اســت امــا رادیکالهــا ایــن رابطــه را بهرهکشــی شــخصی
از خدمــات زن میداننــد .فمینیس ـتهای مارکسیســت بــه هــر عمــل سیاســی
یــا اجتماعــی کــه نوعــی بهــرهوری ،بــردهداری و ظلــم بــه زنــان اســت و بــه نفــع
نیــروی کار مــردان هســت ،معتــرض هســتند و فحشــا را عملــی میداننــد کــه
بــه دلیــل پرداخــت دســتمزد بــه شــخص روســپی ،نوعــی فســاد و بهرهکشــی
محســوب میشــود .روســپیگری در ارتبــاط بــا سیاس ـتهای جهانــی ،کاری
نادرســت اســت ،روســپیها ممکــن اســت تصــور کننــد کــه آزاد هســتند ،ولــی
درصحنــه بزرگتــر و واقعــی اقتصــاد و فرهنــگ ،آنهــا کارگــران تحــت ظلمــی
هســتند کــه بــا برنامــه نظــام ســرمایهداری یعنــی بهرهکشــی از انســان بــه کار
اجبــاری وادار شــدهاند .از نظــر فمینیس ـتهای سوسیالیســت ،روســپی قربانــی
فســاد جامع ـهای اســت کــه در آن تبعیــض و فاصلــه طبقاتــی وجــود دارد .آنهــا
معتقدنــد کــه علــت فحشــا در ســاختار یــک جامعــه قــرار دارد و پاســخ ان نیــز بایــد
در بســتر اجتماعــی همیــن جامعــه جس ـتوجو شــود.
نظــام ســرمایه داری ســاختاری نابرابــر و پــر تبعیــض دارد و همیــن تا کیــدش بــر
مســائل مــادی باعــث مــی شــود حتــی روح و جســم انســان هــا را هــم بــه کاال
تبدیــل کنــد و از قبــح ماجــرا بکاهــد .بایــد مقابــل تمامــی ایــن هــا ایســتاد تــا
انســان هــای بیشــتری قربانــی ایــن نظــام نشــوند.
منابع
 .1ریمونــد ،جنیــس جی(.)۱۳۸۲غــرب و پیامدهــای قانونــی کــردن روســپی
گری.علــی گل محمــدی
.۲مکنون،ثریا(.)۱۳۸۴فمینیسم و روسپی گری.زهره عطایی اشتیانی
.۳فتحــی پور،محمد(.)۱۳۹۴بررســی عوامــل موثــر بــر ایجــاد روســپی گــری و
آســیبهای اجتماعــی آن.
.۴خدابخشــی،خدیجه (.)۱۳۹۵عوامــل زمینــه ســاز تــن دادن زنــان بــه
روســپی گــری.
.۵رحیمــی داربید،حجــت اله(.)۱۳۹۵شــناخت و بررســی مهــم تریــن
عامــل موثــر در گرایــش بــه روســپی گــری و ارائــه طرحــی مناســب جهــت
پیشــگیری از آن.
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نابرابر
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نابرابری

سارا هاشیم
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه طباطبایی

نابرابــری يکــی از ملمــوس تريــن حقايــق زندگــی اجتماعــی اســت بــه طــوری کــه
دغدغــه بســیاری از عمــوم مــردم در جامعــه اســت .هــدف مــن از بــه قلــم درآوردن
مطالبــی دربــاره نابرابــری پــس از مقدمــه مختصــر ذکــر شــده بــه طــور خاص مســاله
نابرابــری اجتماعــی اســت کــه مســتقيما بــه معنــا ،شــرح و تفصيــل آن میپــردازم.
نابرابــری اجتماعــی بــه طــور کلــی بــه تفــاوت هــای ميــان افــراد ( يــا جايــگاه هایــی
کــه بــه صــورت اجتماعــی تعريــف و اشــغال شــده اســت ) اشــاره میکنــد کــه بــر
نحــوه زندگــی آنهــا خاصــه بــه حقــوق ،فرصــت هــا ،پاداشهــا وامتيازاتــی کــه از
آن برخوردارنــد  ،تاثيــر دارد.
در اينجــا بايــد مشــخص کنــم کــه مهمتريــن تفاوتهــا  ،تفــاوت هايــی هســتند
کــه بــه معنــای اجتماعــی کلمــه ســاختاری شــدهاند  .بنيــان هــای اصلــی نابرابــری
 ،تفــاوت هــای فــردی در توانايــی هــا  ،اســتعدادهای ذاتــی  ،انگيــزه و تمايــل بــه
ســخت کوشــی و جــز اينهــا اســت  .البتــه ديگــر تحليلگــران معتقدنــد کــه در اصــل
نابرابــری مبتنــی بــر تفــاوت هايــی اســت کــه جامعــه در رفتــار و برخــورد بــا افــراد
 ،بيــن آنهــا قائــل میشــود کــه در حقيقــت علــت ايــن تمایــز ،مشــخصه هايــی
همچــون طبقــه اقتصــادی  ،نــژاد  ،قوميــت  ،جنســيت و ديــن اســت کــه از طریــق
قــرارداد اجتماعــی تعريــف شــدهاند.
در بحــث نابرابــری اجتماعــی چنديــن عامــل مهــم و تاثيرگــذار قابــل مشــاهده
و بررســی اســت  . ۱ :مفهــوم طبقــه  .۲ ،مفهــوم قــدرت و ســومين و چهارميــن
عامــل تاثيــر و نقــش دولــت در رابطــه بــا نابرابــری در عصــر جديــد اســت .در مفهــوم
طبقــه پژوهشــگران گاه ديدگاهــی بديــل اتخــاذ مــی کننــد و بــر طبــق آن جامعــه
را بــه مثابــه سلســله مراتبــی متشــکل از اليــه هــا يــا قشــرها مینگرنــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه در نظــام قشــربندی قلمــرو شــغلی کــه معــرف ميــزان تحصيــات
 ،درامــد  ،نقــش و پايــگاه فــرد در جامعــه میباشــد حائــز اهميــت اســت ،چــرا کــه
ادعــا میشــود شــغل مهمتريــن معــرف رتبــه کلــی قشــربندی اســت  .بنابــر ادعــای
فــوق رتبــه بنــدی متضمــن ارزيابــی ذهنــی حيثيــت و مقــام اجتماعــی مشــاغل
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اســت کــه در واقــع پيامــدی از قضــاوت هــای جمعــی میباشــد کــه بــه وســيله آن
جامعــه (احتمــاال کل مــردم) ارزش هرکــس را برحســب اهميــت و ميــزان مشــارکت
وی در اجتمــاع ارزيابــی میکنــد  .در ايــن بخــش شــايد نيــاز باشــد کــه بــه ديــدگاه
دورکيــم پرداختــه شــود .دورکيــم معتقــد بــود کــه تفــاوت هــای اقتصــادی افــراد
و نــه تفــاوت هــاي حيثيتــی يــا اخالقــی آن هــا در طبقــه برجســته هســتند.
همچنيــن بــه عقيــدهی رالــف دارنــدرف ويژگــی نظــام جديــد نابرابــری ،اول
ســاختار طبقاتــی متنــوع و دوم ،نظــام ســيال روابطــی مبتنــی بــر قــدرت اســت؛
در جامع ـهی مابعــد ســرمايهداری تضــاد طبقاتی»نهــادی» شــده اســت ،يعنــي
بــه طــور مشــروع در قلمــرو هــای دولــت و اقتصــاد جــا افتــاده و صــورت قانونــی بــه
خــود گرفتــه اســت.بايد گفــت کــه موضــوع اصلــی در تحليــل نابرابــری اجتماعــی
روابــط مبتنــی بــر اقتــدار اســت چــرا کــه هيــچ گاه نمیتــوان تصــور کــرد کــه در
ســازمان اجتماعــی روابــط اقتــدار وجــود نداشــته باشــد .بــراي تعريفــی مفيــد از
طبقــه در جامعـهی مابعــد ســرمايهداری بايــد مفهــوم اساســی اقتــدار مدنظــر قــرار
گيــرد .حــال در زمينـهی قــدرت بحــث لنســکی دارای اهميــت ويــژهای اســت زيــرا
کــه لنســکی اظهــار م ـیدارد کــه قــدرت در روزگار جديــد بــه طــور عمــده ناشــی از
توانايــی ايجــاد و در صــورت لــزوم اعمــال حقــوق خاصــی اســت کــه ديگــران از آن
بهرهمنــد نيســتند .ايــن حقــوق اغلــب از قوانيــن سرچشــمه میگيرنــد ،ا گرچــه
عوامــل غيررســمی همچــون آداب و رســوم ،عــرف و اعتقــادات ســنتی يــا تعصبــات
در ا کثــر مواقــع مکمــل بنيــان قانونــی تفــاوت در ميــزان قدرتاند،بنابرايــن در
جوامــع حــال و گذشــته نابرابــری هــای اجتماعــی متعــددی را بــه وجــود آورده
اســت .در ادامــه بــه تاثيــر دولــت در نابرابــری اجتماعــی نظــر مــی افکنيم.عــدهای
معتقدنــد کــه دولــت امــروزه بازيگــر اصلــی در مبــارزه بــرای دســتيابی بــه قــدرت
اســت،پس عامــل مهمــی در هرگونــه تحليــل نابرابــری اجتماعــی بــه شــمار
م ـیرود .لنســکی هماننــد وبــر در ايــن انديشــه اســت کــه دولــت و ادارات دولتــی
ســبب ايجــاد و اجــرا و گاه تحميــل زورگويان ـهی قوانيــن و حقــوق قانونــی مــی
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شــوند .همچنيــن در هميــن جــا گيدنــز تــا حــدودی از وبــر پيــروی میکنــد ،زيــرا
بــر دو بنيــان ســلطه تا کيــد میکنــد کــه منحصــر بــه دولــت اســت :اول ،انحصــار
خشــونت ســازمان يافتــه کــه جــزء تفکيکناپذيــر شــعبات تنبيهــی دولــت اســت
و دوم توانايــي ايــن شــعبات و ســازمان هــای بوروکراتيــک و قانونــی اســت کــه
اطالعــات و دانــش اســتراتژيک را بــرای اهــداف نظــارت ذخيــره میکنــد کــه
ص را بــه دولــت میدهــد کــه از
در حقيقــت ايــن دو ابــزار ســلطه قــدرت خــا 
خواســتهی ســرمايه داری(بــورژوازی) يــا هــر گــروه خارجــی ديگــر پيــروی کنــد .بــه
عنــوان نکتــه پايانــی در نظــرم ضــروری بــه نظــر میآيــد کــه اشــاراتی چنــد هــم بــه
آينــده نابرابــری هــای اجتماعــی شــود .مارکــس پيشبينــی میکــرد کــه حداقــل
دو مرحلــه در نظامــی کــه جانشــين ســرمايهداری میشــود وجــود داشــته باشــد.
اوليــن مرحلــه موقتــی (سوسياليســم) میباشــد کــه برخــاف کارکــرد دولــت در
نظــام ســرمايهداری  ،دولــت سوسياليســت معــرف منافــع تمــام مــردم اســت و
نــه منافــع خــاص گروهــی واحــد  ،کــه ايــن مرحلــه در فراينــد حرکــت بــه ســوی
نظــام نهایــی يعنــی (کمونيســم) ضــروری اســت .در نظــام کمونيســم نيــازی بــه
دولــت نيســت و ايــن نهــاد بــه نظامــی غيرمتمرکــز و غيراقتدارگــرا تبديــل مــی
شــود  ،بــه طــوری کــه تمــام مــردم در اداره جامعــه شــريک و دخيــل میشــوند و
از هــر کــس برحســب توانايــی او کمــک گرفتــه میشــود و بــه هــر کــس بــه انــدازه
نيــازش منفعــت داده میشــود .نتيجهگيــری مــن در پايــان از موضــوع نابرابــری
اجتماعــی بديــن گونــه اســت کــه بــه طــور کل نظريــات متنــوع و گونا گونــی مرتبــط
بــا نابرابــری اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت کــه شــامل ابعــاد مثبــت و منفــی در
ايــن زمينــه میشــود کــه بــه عنــوان نمونــه در اصــل جمعــی هماننــد دارنــدورف

هســتند کــه بيــان میکنــد دولــت بــا رواج آمــوزش و پــرورش همگانــی ،نقــش
عمــدهای در ايجــاد فرصــت هــای برابــر و افزايــش تحــرک اجتماعــی اقشــار پاييــن
داشــته اســت .ا گرچــه بــا توجــه بــه ايــن مســاله کــه بــه برابــری کامــل در فرصــت
هــای تحصيلــی دســت نيافتهايــم امــا انقــدر پيشــرفت کردهايــم کــه بتوانيــم و
اميــدوار باشــيم کــه (هيــچ قشــر اجتماعــی يــا گــروه يــا طبق ـهای نمیتوانــد بيــش
از يــک نســل پايــدار بمانــد ).همچنيــن بــه نظــر او نابرابــری ضــروری اســت و آزادی
از نابرابــری و نــه از برابــری سرچشــمه مــي گيــرد و همينطــور آزادی و اميــد بــه
پيشــرفت را بــراي هــر نظــام عادالنـهای ضــروری میدانــد .آنچــه کــه بيــش از همــه
مــرا بــه اســتفاده از عبــارت (نابرابــری نابرابــری) پيونــد زد ايــن ديــدگاه لنســکی
اســت کــه نوشــتارم را بــا آن بــه اتمــام میرســانم  .لنســکی معتقــد اســت « :کاهــش
نابرابــری سياســی و اقتصــادی در دراز مــدت ادامــه خواهــد يافــت ولــی هيچــگاه
بــه جامعــه آرمانــی مســاوات طلبان ـهای کــه در آن تمــام افــراد از قــدرت و امتيــاز
برابــری برخوردارنــد دســت نخواهيــم يافــت».
منابع
هپــردازان کالســیک و
•نابرابــری اجتماعــی :دیدگاههــای نظری 
معاصــر نویســنده :ادوارد ج.گــرب .مترجمــان :محمــد ســیاهپوش و
احمدرضــا غــرویزاد
یهــای اجتماعــی دکتــر رســول ربانــی
•جامعهشناســی قشــرها و نابرابر 
و دکتــر ابراهیــم انصــاری
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در دایره قسمت
اوضاع چنین
باشد!
شیوا سیدی
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه طباطبایی
قبــل از هــر ژســت روشــنفکرانهای راجــع بــه پدیدهی«نابرابــری» ،اجــازه دهیــد
مبنــای مشــترکی را دربــارهی تعریــف ایــن مفهــوم اتخــاذ کنیــم  .ایــن پیــش فــرض
مشــترک احتمــاال مــا را از باتــاق هــای ادام ـهی مســیر کــه رویکردهــا و مکاتــب
مختلــف بــرای مــا ایجــاد خواهنــد کــرد ،نجــات میدهــد .بــه بیانــی واضحتــر،
فــار غ از اینکــه مــکان مــا در ایــن طیــف ،نگاهــی تضــادی و انقالبــی همچــون
مارکــس باشــد و یــا اینکــه در ســوی دیگــر ایــن مــدار ،همچــون ارســطو و دورکیــم
مــدار هــای کارکــردی مغزمــان فعــال شــوند؛ آنچــه کــه بــرای مــا در درجــه اول
اهمیــت پیــدا میکنــد ،تعریــف مشــخص و مشترکیســت کــه اساســا ادامــهی
بحــث را بــرای مــا ممکــن میکنــد .
نابرابــری تفــاوت ناعادالنــه در دسترســی بــه فرصــت هاســت؛حال چــه منظــور
مــا از فرصتهــا ،بــا توجــه بــه رویکــردی کــه اتخــاذ میشــود ،اقتصــادی باشــد و
یــا اینکــه فرصــت هــای اجتماعــی و فرهنگــی مدنظــر باشــند .بــه نظــر میرســد
تعریــف بیــان شــده میتوانــد بــه عنــوان نکتــه مشــترک تمــام رویکردهــا قــرار
گیــرد .تحلیــل ایــن پدیــده ،بــا در نظرگیــری ایــن مبنــای مشــترک ،ادامـهی مســیر
را بــرای مــا ترســیم میکنــد .مثــال زیــر میتوانــد مبنــای مناســبی بــرای شــروع
ایــن تحلیــل باشــد:

42

« جــام مــی و خــون دل ،هــر یــک بــه کســی دادنــد/در دایــرهی قســمت ،اوضــاع
چنیــن باشــد »
فــرض کنیــد بیــت فــوق بــه جــای اینکــه بیتــی منســوب بــه حافــظ باشــد ،جوابــی
بــود کــه یــک شــهروند عــادی همچــون مــن در پاســخ بــه پرســش یــک دانشــجوی
مارکسیســت همچــون شــما م ـیداد .اولیــن تصــوری کــه پــس از شــنیدن چنیــن
پاســخی بــرای شــما ایجــاد میشــد چــه بــود؟ احتمــاال ملغمـهای از جهــل مرکــب
و بیچارگــی یــک کارگــر ،کــه بــه قــول مارکــوزه؛ بــا «ذوب در نظــام ســرمایه داری»
نــه از جهــل خــود اطالعــی دارد و نــه حتــی انگیــزهای بــرای تغییــر ایــن وضعیــت .
امــا اجــازه دهیــد از ســمت معمــول عــرف نیــز بــه ایــن بیــت نــگاه کنیــم .یعنــی
همــان بیــت معــروض منتســب بــه حافــظ کــه علیرغــم ظاهــر روشــن و ســادهاش،
میتوانــد مــا را در ارائــه تحلیلــی جامعــه شــناختی نســبت بــه پدیــده «نابرابــری»
یــاری کنــد .ایــن تحلیــل همانطــور کــه قبــا هــم ذ کــر شــد ،بــا کنــار گذاشــتن
ســوگیری هــای مکتبــی ایــن بــار نــه بــه چیســتی ایــن پدیــده کــه بــه هســتی و
وجــود آن میپــردازد .دو نکت ـهی اساســی در ایــن بیــت مــورد توجــه اســت کــه
البتــه نکتــهی دوم بــه لحــاظ تحلیلــی بــرای نوشــتار حاضــر اهمیــت بیشــتری
دارد.
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اوال همانطــور کــه از مصــر ع اول ایــن بیــت بــر میآیــد ،وجــود پدیــدهی «نابرابــری»
بــرای شــاعر ،مفــروض و پذیرفتــه شدهاســت امــا آنچــه کــه معطــوف بــه تحلیــل مــا
خواهــد بــود دقیقــا بخــش دوم ایــن بیــت اســت« .چنیــن بــودن » اوضــاع در ایــن
بیــت دقیقــا همــان بحثیســت کــه بــه تحلیــل نوشــتار حاضــر پیونــد میخــورد.
نــوع نــگاه ایــن بیــت نســبت بــه پدیــدهی نابرابــری ،بــه ماننــد بســیاری از رویکــرد
هــای موجــود در جامعهشناســی نگاهــی محافظهکارانــه و مشــروعیتبخش
اســت .امــا آنچــه کــه بــرای مــا اهمیــت دارد روشیســت کــه ایــن نوشــتار بــرای
اســتدالل چنیــن نگاهــی بــه آن رجــوع میکنــد .ایــن روش  ،همــان تکنیــک
شــناخته شدهایســت کــه فوکــو در شناســاندن پدیدههــا اســتفاده میکنــد ؛
یعنــی تعریــف هــر پدیــده  ،دقیقــا بــا توجــه بــه نقطــه مقابــل خــودش.
ا گــر بــا تکنیــک مذکــور بخواهیــم ایــن بحــث را پیــش ببریــم ،چــارهای جــز رجــوع
بــه مفهــوم «برابــری» یــا بــه عبارتــی آن اتوپیــای َعلــم شــده توســط تعــدادی
از رویکردهــای تضــادی از جملــه مارکسیســتی را نخواهیــم داشــت .اجــازه
میخواهــم قــدری واضحتــر و بــا جســارت بیشــتری ایــن بخــش از نوشــتار را ارائــه
کنــم؛ شــرایطی موســوم بــه شــرایط «برابــر» موجودیــت خارجــی نــدارد بــه ایــن معنا
کــه نــه بــه لحــاظ منطقــی و نــه بــه لحــاظ جامعــه شــناختی هرگــز نمونــه عینــی

چنیــن وضعیتــی را در طــول تاریــخ نخواهیــد یافــت (.واضــح اســت کــه در جملــه
مذکــور منظــور مــا از شــرایط «برابــر»  ،دقبقــا نقطــه خــاف تعریــف « نابرابــری » ؛
یعنــی توانایــی دسترســی بــه فرصــت هــا بــرای تمامــی افــراد  ،بــه میــزان یکســان
اســت).
نکتــه بعــدی مــورد توجــه در ایــن بحــث آن اســت کــه علیرغــم ادعــای رویکــرد
هــای تضــادی «نابرابــری» نــه مســئله شــوم عــارض شــده بــر جامعــه ،بلکــه جزئــی
جــدا نشــدنی از ذات آن اســت .در همیــن معنــا ،آن چیــزی کــه موجودیــت
جامعــه را تهدیــد میکنــد نــه وجــود نابرابــری بلکــه وجــود شــرایط برابــر و نظــم
یســت کــه بــه بیــان ارســطو در نهایــت بــه ضــرر جامعــه تمــام خواهــد
حدا کثر 
شــد .بنابرایــن شــاید بهتــر باشــد بــرای مواجهــه بــا پدیــدهی نابرابــری آن را در
میــان روابــط اساســی ســازندهی جامعــه جس ـتوجو کنیــم؛ روابطــی کــه بنیــان
هــای موجودیــت جامعــه را شــکل میدهنــد .
بــه گواهــی تاریــخ قــدرت مشــت هــای گــره کــرده تنهــا در تغییــر جهــت فلــش هــای
ایــن پدیــده موثــر خواهــد بــود نــه در تغییــر چــرخ دنــده هــای اساســی آن .هــر چنــد
شــب نامــه هــا چیــز دیگــری ادعــا کننــد.
باقی بقایتان.
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مهدی صادیق
دانشجوی کارشنایس جامعهشنایس عالمه طباطبایی
وضعیــت بــد اقتصــادی و پیامدهــای نا گــوار آن کــه در طــول ایــن یــک دهــه
گریبــان تــک تــک مــا ســا کنین ایــران را گرفتــه ،چنــان عرصــه را بــرای حیــات
عمومــی و فــردی تنــگ کــرده کــه دغدغ ـهی ا کثریــت ملــت بــه ســطح بقــا تنــزل
یافتـه اســت .امــا ســبب ایــن وضعیــت را بایــد در کجــا جسـتوجو کــرد؟ چــرا ایــن
وضعیــت بــرای مــا رخ میدهــد و بــرای اتبــاع دولتــی دیگــر نــه؟ مســلما رویکردهــا
و نقطــه نظــر هــای مختلفــی در تقــای پاســخ بــه ایــن ســوال بــر میآینــد امــا آنچــه
در ایــن مجمــل مــی آیــد بنــا دارد تــا مســئله را از نــگاه وضعیــت ایــران در نظــام
جهانــی بررســی کنــد .اینکــه چــه رونــدی را دنبــال کردهایــم و کجــا خــاف منطــق
نظــام جهانــی موجــود عمــل کردهایــم کــه وضعیتمــان بــه ایــن ســان درآمــده
اســت؟
قــوام دولتهــا همــواره بــر شــالودهای اســت کــه بــر اســاس آن پــا گرفتــه و هســتی
یافتهانــد .ایــن شــالوده عبــارت اســت از ســرزمین ،منابــع طبیعــی ،جمعیــت،
چرخــه اقتصــادی موجــود ،فرهنــگ و  ...کــه در هــم پیونــدی با یکدیگــر زیربنایی
بــرای نمایندگــی دولــت در عرصــه نظــام جهانــی را فراهــم میکننــد.
روال منطقــی چنیــن اســت کــه اســتراتژی و سیاســت هــای کالن دولــت هــا بــر
حفــظ ،بازتولیــد و ارتقــای ایــن شــالوده باشــد کــه اســباب
حا کمیتشــان را فراهــم آورده اســت .غالــب حکومتهــا عزم
خــود را در دفــاع از منافــع ملــی آن کشــوری که بر آن
حکــم میراننــد بــه کار میببندنــد .زمانــی
کــه از منافــع ملــی صحبــت میکنیــم
مقصــود تمــام عناصریســت کــه
منجــر بــه بهزیســتی و بهــروزی
اتبــاع یــک کشــور میشــوند
و نفــوذ و آن کشــور را در
مناســبات بیــن المللــی
افزایــش میدهنــد.
نوعــی از اســتراتژی
کــه بــر پایــه
منافــع ملــی
یــک کشــور بنــا
شــده باشــد،
در تمــام

رفتارهایــش مــا ک و معیــار عمــل را نزدیکــی و یــا دوری بــه منافــع ملــی آن کشــور
در نظــر میگیــرد .در مناســبات خارجــی نیــز ،دوســت و دشــمن را همســویی
همیــن منافــع مشــخص میکنــد .بــه طــوری کــه ا گــر فــان کشــوری تــا دیــروز بنــا
بــه مصلحتــی دشــمن تلقــی میشــد بــه یمــن اتفاقــی میتوانــد بــه رفیــق گرمابــه
و گلســتان بــدل گــردد و بلعکــس .البتــه شــناخت آنچــه منفعــت ملــی یــک کشــور
یســت کــه در هــر حــوزه
اســت کار بســیار ســترگی اســت و نیازمنــد بررســی های 
آنهــا را شناســایی کننــد و در سیاســتگذاریها و برنامــه هــای توســعه لحــاظ
کننــد .
امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه هــر دلیــل حکومتــی خــاف بینــش ملــی عمــل
کنــد و یــا در تصمیمــات کالن خــود عطــف نظــر کمتــری نســبت بــه منافــع ملــی
داشــته باشــد و اهدافــی را دنبــال کنــد کــه مغایــر و یــا در تضــاد بــا چنیــن بینشــی
اســت .در چنیــن صورتــی شــاهد آن هســتیم کــه چنیــن حکومتــی بــه تضعیــف
شــالوده ای مــی پــردازد کــه خــود بــر روی آن ایســتاده و بــه واســطه ی آن فرصــت
حکومــت پیــدا کــرده اســت.
مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم در نظامــی جهانــی زندگــی میکنیــم کــه
مناســبات موجــود در آن مناســباتی بــر پایــه واحدهــای دولت_ملــت اســت .اینکــه
بنــا بــه هــر دلیــل چنیــن نظامــی مطلــوب مــا نباشــد نفــی ایــن واقعیــت نیســت
کــه چنیــن نظامــی کار میکنــد و بــر زندگــی تــک تــک مــا تاثیــر میگــذارد .دنبــال
کــردن آرمــان خواهــی هــای جهــان وطنــی و فرامــرزی تــا اطــاع ثانــوی کــه اتفاقــی
ایــن نظــام جهانــی را دگرگــون کنــد جــز بــه تیــره روزی وضعیــت فعلــی کــه در آن
زندگــی میکنیــم نمیانجامــد .زمانــی کــه صحبــت از جانــی سیاســی(دولت) در
میــان اســت ،ایــن جــان همــواره واجــد ارزشهــا و مقتضیاتــی اســت کــه لزومــا بــا
ارزش هــای آرمانــی یــک ایدئولــوژی و یــا ارزش هــای انســانی یکســان نیســت .بــه
همیــن ســبب مهــم نیســت کــه فــان کشــور مدعــی حقــوق بشــر اســت یــا رژیمــی
خونخــوار ،مهــم اشــترا ک و افتــراق منافعــی اســت کــه در برهــه هــای مختلفــی
میتوانــد بیــن دو دولــت برقــرار گــردد و همیــن اصــل اســت کــه در نظــام جهانــی
موجــود مبنــای صلــح و جنــگ را تعییــن میکنــد.
در چنیــن نظامــی ،ایــاالت متحــده بــرای منافــع ملــی خــود از پیمــان محیــط
زیســتی پاریــس خــارج میشــود ،بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا خــارج میشــود ،ریــس
جمهــور آمریــکا بــا رهبــر کــره شــمالی دیــدار میکنــد و چیــن پــا بــه آفریقــا و آمریــکای
التیــن میگــذارد .در نظــام جهانــی حاضــر هیــچ دشــمن ذاتــی بــرای دولــت هــا
وجــود نــدارد ،معیــار خباثــت و مــودت دولتهــا منافــع مشــترک و متضــادی
اســت کــه میتواننــد بــا دولتــی دیگــر داشــته باشــند .بایــد ایــن نکتــه را همــواره
درنظــر گرفــت کــه در ایــن نظــام جهانــی کــه اقتصــاد همــه کشــورها درگیــر و متاثــر
از آن اســت ،ثبــات توســعه و آرامــش اقتصــاد داخــل یــک کشــور بســیار وابســته
اســت بــه تدبیــری کــه حکومــت حا کــم در مواجهــه بــا دیگــر دولــت هــا و عرصــه
بیــن المللــی برقــرار میکنــد .ا گــر ایــن تدبیــر ،منافــع ملــی را غایــت خــود قــرار دهــد،
بســته بــه تــوان هــای بالقــوه آن کشــور ،وضعیــت زیســت مردمــان آن در جهــت
بهتــر شــدن گام برم ـیدارد و ا گــر اهدافــی را دنبــال کنــد کــه مغایــر منفعــت ملــی
باشــد ،نــه تنهــا ایــن تــوان هــای بالقــوه را بــه هــدر میدهــد بلکــه بــه ایــن علــت کــه
در جهــت ارتقــای شــالوده زیربنایــی کشــور برنمیآیــد میتوانــد اســباب نابــودی
حکومــت خــود را فراهــم کنــد .اینکــه تــا چــه حــد حکومــت فعلــی مــا منافــع ملــی
را در اولویــت سیاســت هــای کالن خــود قــرار داده اســت نیــاز بــه بحثــی طوالنــی
دارد امــا میتــوان بنــا بــر وضعیــت بــد اقتصــادی فعلــی ،تــوان هــای بالقــوهای کــه
کشــور ایــران از آن برخــوردار اســت و سیاســت خارجــی کــه در طــول ایــن ســالها
توســط حکومــت دنبــال شــده چنیــن نتیجــه گرفــت کــه منافــع ملــی اولویــت
اصلــی رفتــار حکمرانــی مــا نبــوده و وضعیــت بــد اقتصــادی فعلــی و پیامدهــای
آن ،ناشــی از در اولویــت قــرار دادن اهدافــی مخالــف منافــع ملــی بــوده کــه بــه
تضعیــف شــالوده مــادی و معنــوی کشــور انجامیدهاســت.
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صحبــت در مــورد نابرابــری آن چنــان مــد روز شــده کــه میتــوان گفــت بیشــتر
بــه عنــوان موضوعــی بــرای جــذب فالوئــر در محافــل سیاســی از آن اســتفاده
میشــود .حتــی کســانی کــه تمــام تــوان و انــرژی شــان درعمــل صــرف ایجــاد و
بازتولیــد نابرابــری میشــود اصــرار دارنــد بــا ارائــه چکــی بــه یــک خیریــه ( البتــه
در حضــور خبرنــگاران) تالشــی در جهــت نمایــش وجه ـهای برابریخــواه داشــته
باشــند .افــرادی کــه بهوضــوح از امتیــازات ویــژه برخــوردار هســتند ،در صــف اول
مبــارزه نابرابــری عکــس یــادگاری میگیرنــد و بــرای رســانههای رانتیشــان محتــوا
تولیــد میکننــد .شــاید بنظــر بیایــد کــه ژن خاصــی از وقاحــت کــه تا کنــون اصــاح
نشــده منجــر بــه بــروز چنیــن رفتارهایــی میشــود امــا پاســخ نــه در ویژگــی افــراد
بلکــه در ویژگــی «امتیــاز» اســت.
یکــی از کارکردهــای امتیــاز «ســاختن جهــان بهگونــهای اســت کــه ســازوکار آن
امتیــاز بــرای افــرادی کــه از آن برخــوردار هســتند نامرئــی میشــود  ».ایــن نامرئــی
شــدن بــا کمــک «طبیعــی ســازی» و « شایســته نمایــی» صــورت میگیــرد .بــه
ایــن ترتیــب کــه فــرد بهدلیــل داشــتن جنســیت خــاص ،وابســتگی بــه طبقــه
خــاص اجتماعــی و حضــور در شــبکه روابــط ویــژه ،صاحــب امتیــاز ویــژهای
شــده اســت امــا آن را نشــات گرفتــه از روال طبیعــی امــور بــه حســاب م ـیآورد.
در گام بعــد وی بــا شایســته نمایــی خــود را مســتحق برخــورداری از امتیــازی
ویــژه میدانــد بیآنکــه در نظــر بگیــرد کــه چگونــه طبقــه و روابــط وی تــاش او
را تســهیل کردهانــد و در مــواردی بــدون تــاش تنهــا او را بــه ســرمنزل مقصــود
رســاندهاند .شــاید یکــی از بهتریــن نمونههــا بــرای بررســی ســازوکار طبیعیســازی
و شایســته نمایــی ماجــرای معــروف «ژن خــوب « و ژنهــای خــوب در ایــران
معاصــر میباشــند .رویکــرد دیگــر برخــی از امتیــازداران انــکار آن اســت ،از آنجایــی
کــه برخــورداری از انــواع امتیــاز لزومــا منجــر بــه ســعادتمند شــدن فــرد نمیشــود
امــکان دارد کــه حتــی فــرد صاحــب امتیــاز وجــود آن را علــی رغــم تشــریک مســاعی

طبقــه و روابــط و ثــروت و قــدرت انــکار کنــد .یعنــی بهدلیــل دســت نیافتــن بــه
هدفــی کــه مــورد انتظــارش بــوده ،بــا وجــود برخــورداری از رانتهــای ویــژه منکــر
آن رانتهــا میشــود .گروههــای ممتــاز بهتدریــج هنجــار هژمونیــک و مســلط را
بازتــاب میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب هنجــار رســمی بــا قــدرت بازنمایــی توســط ایــن
گروههــا شــکل میگیــرد و بهنوعــی خــود منجــر بــه محوریــت یافتــن هرچــه بیشــتر
منافــع ،رویکردهــا و خواســتگاههای ایــن افــراد میشــود .بنابرایــن جــای تعجــب
نــدارد کــه در هــر بحرانــی محوریــت سیاس ـتگذاری توجــه بــه گــروه خاصــی
از افــراد اســت .گویــی جامعــه بــه دو دســته اقلیــت «شــهروند» بــا حقــوق ویــژه
شــهروندی و ا کثریــت «اغیــار» بــدون حــق و حقوقــی مشــخص و قابــل احتــرام
تقســیم شــده اســت .در واقــع ا گــر در مقیــاس جهانــی «صاحـ ِـب حــق» بــودن
ـیحی مرفــه» اســت در ایــران ایــن فــرد «نماینــده
«مــرد جـ ِ
ـوان ســفید پوســت ِ مسـ ِ
ـلمان شــیعهی مرفــه» اســت.
ـ
س
م
ی
ه
ـد
ـ
ش
ـت
ـ
ی
صالح
ـد
ـ
تایی
حکومتـ ِـی
ِ
حــال جالــب اینجاســت کــه ایــن اقلیــت شــهروند در عیــن اینکــه دسترســی خــود را
بــه انــواع امتیــاز حفــظ میکننــد و در فعالیتهایــی تــداوم بخشــنده نابرابــری هــا
حضــوری فعــال دارنــد مدعــی مبــارزه علیــه نابرابــری میشــوند .در ایــن میــان ا گــر
گروهــی آ گاهانــه از بازتولیــد امتیــاز خــود امتنــاع ورزنــد و بــا جهــان بینــی گروههــای
مســلط مبــارزه کننــد «هویتهــای خیانتــکار» نــام میگیرنــد .احتمــاال ایــن
خیانتــکاران تنهــا خیانتــکاران دوســت داشــتنی دنیــا هســتند.
پینوشتها
 -۱تعریــف امتیــاز و ویژ گــی هــای آن از کتــاب طــرد اجتماعــی احمــد
فیروزآبــادی و علــی صادقــی وام گرفتــه شــده اســت.
 -۲اشــاره بــه مصاحبــه معــروف حمیدرضــا عــارف پســر محمدرضــا عــارف
دارد.
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دنیل بلیک
و مالمتهای
دولت رفاه
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مصطیف خسروی روزبهاین
دانشجوی کارشنایس جامعهشنایس عالمه طباطبایی
کــن لــوچ فیلــم خــود« ،اینجانــب ،دنیــل بلیــک» ،را اینگونــه معرفــی میکنــد:
«ایــن فیلــم دربــاره ســاز و کارهــای موجــود در نظــام رفــاه اجتماعــی اســت کــه
ســعی میکنــد نیازمنــدان و بیمــاران را بــا پیچیــده کــردن شــرایط دریافــت
حمایتهــای دولتــی از صرافــت دریافــت حقــوق شهروندیشــان بیانــدازد.».
دولــت رفــاه و پروســههای تامیــن اجتماعــی و آزمونهــای توانمنــدی ،کــه در
صــورت قبولــی فــرد مشــمول امکانــات تامیــن اجتماعــی میگــردد« ،شــهروند»
بــودن را از انســانها گرفتــه اســت و آنهــا را بــه ســطح یــک مشــتری ،اربــاب رجــوع
و کاربــر فروکاســته اســت .دولتــی کــه ادعــای رفــاه دارد ،در طــی آزمــون توانمنــدی
تبدیــل بــه دولتــی میگــردد تــا انســانها در چشــم یکدیگــر گــدا ،دزد و تنبــل بــه
نظــر برســند .رونــد بروکراتیــک و سیســتم نا کارآمــد شــهروندان را تبدیــل بــه یــک
شــماره تامیــن اجتماعــی میکننــد.
دنیــل بلیــک ،نجــاری کــه بــه دلیــل حملــه قلبــیای کــه داشــته اســت دیگــر
نمیتوانــد کار خــود را ادامــه دهــد و بــه همیــن دلیــل ســعی بــر آن دارد کــه از
طریــق تامیــن اجتماعــی بتوانــد حقوقــی حداقلــی بــرای دوره بیمــاری خــود
دریافــت نمایــد؛ امــا بعــد از پایــان یافتــن تمــام مراحــل اداری آن ،نمیتوانــد نمــره
کافــی را بــرای مشــمول امکانــات تامیــن اجتماعــی گــردد .همیــن مســئله او را وارد
«بــازی» بوروکراتیکــی میکنــد کــه انــگار تــوان بــردی در آن نــدارد؛ مراحــل اداری
ســخت و بیهــوده از یــک ســو و از ســوی دیگــر کارمندانــی کــه یــا هیــچ انعطافــی
از خــود نشــان نمیدهنــد و یــا آنکــه در صــورت انعطــاف ،توســط مقــام باالتــر
مواخــذه میگردننــد .بــه عبارتــی دیگــر «سیســتم( کــه توســط دولــت محافطـهکار
درب و داغانتــر شــده) از قصــد بــه گونــهای مهندســی شــده کــه مــردم را در
دریافــت خدمــات رفاهــی ســر بدوانــد.».
امــا ایــن سیســتم از ایــن مقولــه فراتــر مــیرود ،انســانها را از یــک موقعیــت
فاجعهآمیــز بــه موقعیتــی فاجعهآمیــز دیگــری پــرت میکنــد .کیتــی مــورگان و
فرزندانــش را از لنــدن بــه نیوکاســل و بانکهــای غــذا پــرت میکنــد و احساســی
را در آن ایجــاد میکنــد کــه انــگار دارد غــرق میشــود ،آنهــا بــه جســمی کــه
تنهــا بــرای زنــده مانــدن تــاش میکنــد فــرو میکاهــد و تمــام تفکــرات پیشــرفت
را تبدیــل بــه تفکراتــی تنهــا بــرای بقــا میکنــد ،بقــا بــه هرشــکل و نحــوی .از
طرفــی دیگــر باعــث میشــود تــا شــهروندان تنهــا بــه فکــر خودشــان باشــند ،دیگــر
همســایهها ،شــهر و شــهروندان مســئلهای تلقــی نمیشــوند.

کــن لــوچ ســعی کــرده اســت تــا روایتــی رئالیســتی را بیــان کنــد« :در بیــن کســانی
کــه بیمارنــد و بایــد بــرای دوره بیمــاری حقــوق حداقلــی دریافــت کننــد ،بســیاری
بــه غلــط توســط نظــام ارزیابــی متناســب بــرای کار تشــخیص داده میشــوند .ا گــر
ایــن افــراد شــکایت کننــد ا کثریتشــان در دادگاه پیــروز میشــوند و دولــت ایــن
را میدانــد ولــی بــه ایــن امیــد کــه پیچیدگــی دادگاه و شــکایت و ســایر مــوارد آنهــا
را خســته و فرســوده میکنــد ،ابتــدا حــق و حقــوق دوران نقاهــت آنهــا را قطــع
میکنــد تــا آنهــا دســت از مطالبــه حقشــان بکشــند .یعنــی دولــت دارد محاســبه
میکنــد کــه آدمهــا را در ایــن مســیر ســخت قــرار میدهیــم و از ایــن طریــق وظیفــه
پرداخــت کمکهزینــه هــا را دور میزنیــم .».دنیــل بلیــک امــا در ایــن روایــت
دســت از مطالبــه بــر نمـیدارد و حــرف خــود را بــه ســادهترین و صریحتریــن شــکل
ممکــن بــا دیــوار نوشــتهای بیــان میکنــد؛ دیــوار نوشــتهای کــه توجــه مــردم را بــه
خــود جلــب میکنــد ،باعــث آن میشــود تــا بــرای او دســت بزننــد و نوشــته او ،
اینجانــب دنیــل بلیــک درخواســت دارم تــا تاریــخ اســتینافم تــا قبــل از مردنــم از
گرســنگی مشــخص شــود و همچنیــن موســیقی بــد پشــت تلفــن هــم تغییــر یابــد ،را
ســخنی حکیمانــه در نظــر بگیرنــد .امــا دولــت آنقــدر پروسـهها را طوالنــی میکنــد
و ســخت و ناممکــن بــه نظــر میرســاند کــه یــا فــرد در میــان ایــن بــی عدالتــی یــا
توانــی در خــود نمیبینــد و یــا حــذف میشــود .ایــن بیعدالتــی واقعیــت امــور
اســت و خشــمی ایجــاد میکنــد کــه بــه بیــان کــن لــوچ « شــما بایــد اول بتوانیــد
نشــان بدهیــد کــه در دنیــا چــه میگــذرد ،نمیخواهیــم مفــری ایجــاد کنیــم،
میخواهیــم حقیقــت را بگوییــم و حقیقــت ایــن بیعدالتــی حــس خشــم را بیــدار
میکنــد کــه بــه حــق اســت.».
کــن لــوچ نیــز همچــون دنیــل بلیــک ســخنی ســاده و صریــح دارد تــا هرچــه
بیشــتر مخاطــب را بــا واقعیــت امــور مواجــه ســازد؛ از نابازیگرانــی کــه دارای
«تجربــه درخــور نقــش خــود» هســتند تــا اســتفاده از عدس ـیهای هــم
تــراز چشــم و فیلمبرداریهایــی کــه مخاطــب را در کنــار شــخصیتها در
موقعیــت فیلــم قــرار میدهــد و نــه ناظــر آنهــا بــر روی پــرده ســینما و صفحــه
تلویزیــون .دنیــل بلیــک و کــن لــوچ ،یکــی در بیــان و دیگــری در بازنمایــی
آن ،ســعی دارنــد تــا موقعیتــی را شــرح کننــد کــه حــق شــهروندی از انســانها
گرفتــه شــده و آنهــا در صــدد شــهروند بــودن هســتند ،نــه بیشــتر...
نه کمتر.
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خاطرات
یک دخرت جوان
حنانه ابوالحسین
دانشجوی کارشنایس جامعه شنایس عالمه طباطبائی
اولیــن مســئله کــه بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب بــه ذهــن میرســد ،شــخصیت
اصلــی داســتان یــا همــان آنــه فرانــک اســت .در کشــورهای غربــی ،آنــه فرانــک
نــام آشــنایی بــرای همــگان اســت .خیابانهــا و مدارسهــای زیــادی بــه یــاد او
نامگــذاری شــد .ســاختمانی کــه خانــواده فرانــک و چهــار تــن دیگــر در حــدود
دو ســال در اتاقهــای مخفــی آن زندگــی میکردنــد ،در مــاه مــی  ۱۹۶۰بــه مــوزه
تبدیــل شــد و یکــی از پربازدیــد کننــده تريــن موزههــای آمســتردام بــه شــمار
میآیــد.
ا گــر بخواهــم از ويژگيهــاي بــارز ايــن كتــاب بگويــم ،ميتــوان گفــت ايــن كتــاب بــه
صــورت خاطــرات روزمــره يــك دختــر نوجــوان اســت بــه طــوري كــه از ســادهترين
مســائل هــم در آن گفتــه شــده ،مســائلي كــه شــايد أصــا بــه نظــر مهــم نباشــد .بــه
طــور مثــال متــن زيــر جــز يكــي از خاطــرات او بــود كــه بــه آن اشــاره ميكنــم:
«مــن در کل رابطــه خوبــی بــا معلمانــم دارم .نــه معلــم دارم کــه هفــت تــن از
آنهــا مــرد و دو تــن زن هســتند .آقــای کزینــگ معلــم ریاضــی مدتــی از دســت مــن
عصبانــی بــود بــرای اینکــه مرتــب ســر کالس حــرف مـیزدم و پــس از هشــدارهای
پیاپــی باالخــره جریمــه شــدم .بایــد انشــایی تحــت عنــوان «وراج» مینوشــتم.
چــه مطلبــی میشــد راجــع بــه وراج نوشــت؟ خالصــه دفتــرم را گذاشــتم در کیفــم
و ســعی کــردم آرام باشــم .شــب بعــد از انجــام همــه تکالیفــم چشــمم افتــاد بــه
ایــن انشــا .در حالــی کــه تــه خــودکارم را در دهانــم میجویــدم بــه ایــن موضــوع
هــم فکــر میکــردم .هــر کــس میتوانســت یــک ســری چرندیــات بــه هــم ببافــد
و بــا گشــاد گشــاد نوشــتن ورقــه را پــر کنــد ،امــا هنــر مــن ایــن بــود کــه اســتدالل
قانعکننــدهای بــرای صحبــت کــردن پیــدا کنــم .از بــس فکــر کــردم نا گهــان
مطلبــی بــه ســرم زد و ســه صفحــه را پــر کــردم و از خــودم بســیار راضــی بــودم.
اســتدالل کــردم کــه پرحرفــی از خصوصیــات خانمهــا اســت و مــن تمــام ســعیام
را میکنــم تــا خــودم را بیشــتر کنتــرل کنــم ،امــا هی ـچگاه نمیتوانــم ایــن عــادت را
تــرک کنــم ،چــرا کــه مــادرم هــم حداقــل بــه انــدازه مــن و یــا بیشــتر از مــن پرحــرف
اســت و انســان نمیتوانــد خصوصیــات موروثــی خــودش را تغییــر دهد.آقــای
کزینــگ از ایــن اســتدالل مــن خیلــی خنــدهاش گرفــت امــا وقتیکــه در کالس
بعــدی حــرف زدن ســرکالس را از ســر گرفتــم ،بــرای بــار دوم جریم ـهام کــرد .ایــن
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بــار موضــوع انشــا چنیــن بــود« :یــک وراج اصالحناپذیــر» .ایــن موضــوع را هــم
نوشــتم و بــه معلمــم دادم و او نیــز در دو جلســه بعــدی چیــزی بــه مــن نگفــت.
امــا در جلســه ســوم وقتــی آقــای کزینــگ دیــد بــاز مشــغول صحبتــم ،بــه مــن گفــت
کــه شــورش را در آوردهام و افــزود« :آن فرانــک ،بــه عنــوان جریمــه انشــایی بــا ایــن
عنــوان بنویســید« :خانــم وراج بــاز هــم قارقــار کرد.همــه بچههــا زدنــد زیــر خنــده.
مــن هــم خندیــدم ولــی دیگــر راجــع بــه ایــن ســوژه فکــرم بــه جایــی قــد نمـیداد.
بایــد موضوعــی تخیلــی پیــدا میکــردم .دوســتم ســانه کــه شــاعر بــا اســتعدادی
اســت بــه مــن پیشــنهاد داد تــا انشــا را بهصــورت شــعر بنویســم .خیلــی خوشــحال
شــدم .بــا ایــن انشــای مســخره کزینــگ میخواســت مــرا خیــط کنــد ،ولــی بــا ایــن
یکــردم».
شــعر مــن بــودم کــه او را خیــط م 
همــان طــور كــه میبینیــد نوشــته هــاي آنــه فرانــك بــه دور از هــر گونــه ســختي و
دشــواری اســت و لحنــی بســيار روان و عاميانــه دارد.
ايــن داســتان از همــان ابتــدا تبعيضهــاي نــژادي آشــكاري درش نهفتــه اســت.
بــه طــور مثــال آنــه فرانــك در خاطــرات خــود مينويســد كــه بــه دليــل يهــودي
بودنشــان حــق نداشــتند در طــول روز بــه كوچــه و خيابــان بياينــد و تنهــا بعــد
از ســاعت مشــخصي اجــازه عبــور و مــرور داشــتند و يــا مثــال ديگــري كــه از ايــن
تبعيــض نــژادي ميتوانــم بيــان كنــم ايــن اســت كــه همــه يهوديــان روي
ً
لباسهایشــان ،نشــان مخصوصــي داشــتند تــا از مــردم عــادي متمايــز و مشــخص
بشــوند و بــه هميــن دليــل هــم بــا آنهــا متفــاوت از مــردم عــادي رفتــار میشــد،
گویــی آنهــا موجــودات عجیبــی هســتند .میتــوان گفــت حتــی آنهــا را انســان
بهشــمار نمیآوردنــد .آنــه فرانــك ايــن مســئله را در كتابــش بــه ايــن شــكل بيــان
ميكنــد:
«قوانيــن ضــد یهــود پشــت ســر هــم تصويــب میشــد و بــه اجــرا درمیآمــد و
آزادی ،محدودتــر میشــد .یهودیــان ســتاره زرد رنگــی روی لباسهایشــان
داشــتند و هنــگام بيــرون رفتــن از خانــه بایــد آن را بــه لباسهایشــان وصــل
ميكردنــد تــا مشــخص شــود كــه آنهــا يهــودي هســتند ،يهودیهــا اجــازه
ســوار شــدن اتوبــوس را نداشــتند و حتــی وقتــي بــا ماشــین شــخصی خودشــان
ميخواســتند تــردد کننــد ،تــا قبــل از ســاعت  ۵بعــد از ظهــر امكانپذيــر نبــود.
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همچنيــن آنــه اضافــه ميكنــد( :بايــد در ســاعت مشــخصي بــه خريــد برويــم ،بايــد
حتمــا پيــش آرایشــگری یهــودی برويــم و اجــازه نداريــم از ســاعت  ۸شــب بــه بعــد
از خانــه خــارج شــويم .رفتــن یهودیــان بــه تئاتــر و ســینماها و اما کــن تفریحــی
ممنــوع شــده بــود .رفتــن بــه اســتخر ،تنیــس یــا ورزشهــای دیگــر بــرای یهودیــان
قدغــن بــود .نمیتوانســتند در مــا عــام ورزش کننــد .بعــد از ســاعت هشــت
شــب نميتوانســتيم بــه خانــه دوســتان و آشــنايانمان برويــم ،يهوديــان اجــازه
نداشــتند بــه خانههــای مســیحیان برونــد و بــه طــور كلــي انجــام هــر کاری بــرای
مــا ممنــوع شــده بــود».
بــرای شــناخت آنــه فرانــک هیــچ چیــز بهتــر از دفترچــه خاطراتــش نیســت .بــا ایــن
حــال ذکــر نکاتــی در مــورد شــرح حــال او و اوضــاع و احــوال آن دوران بــه درک
آنچــه بــر ســر او و خانــوادهاش آمــد ،کمــک میکنــد.
آن فرانــک در تاریــخ  ۱۲ژوئــن ســال  ۱۹۲۹در فرانکفــورت ،در غــرب آلمــان متولــد
شــد .پــدرش “اتــو فرانــک” و مــادرش “ادیــت هولنــدر” نــام داشــت .خانــواده
فرانــک تــا ســال  ۱۹۳۳در فرانکفــورت زندگــی میکردنــد .در آن زمــان اتــو کــه
بــا ا کــراه ریاســت یــک بانــک را بــه ارث بــرده بــود ،دریافــت کــه فرصــت مناســبی
دســت داده تــا بــا خانــوادهاش بــه خــارج آلمــان مهاجــرت کنــد .اوضــاع در آلمــان
بهــم ریختــه و نابهســامان بــود و کشــور بــا بحرانهــای شــدید اقتصــادی رو بــه
رو بــود .تغییــرات ســرزمینی و غرامتهــای ســنگینی کــه پــس از شکســت در
جنــگ جهانــی اول بــه آلمــان تحمیــل شــده بــود باعــث ایجــاد احســاس تحقیــر در
آلمانیهــا شــده بــود و احساســات ناسیونالیســتی و ملیگرایانــه و انتقــام جویانــه
را دامــن زده بــود .حــزب نــازی بخاطــر تا کیــد بــر هویــت آلمانــی و ترســاندن مــردم
از خطــر یهودیــان و کمونیســتها توانســت از نارضایتــی و احساســات ضــد
یهــودی پنهــان در جامعــه بهرهبــرداری و حتــی ســوء اســتفاده کنــد .هیتلــر در
ژانویــه ســال  ۱۹۳۳بــه قــدرت رســید .هیتلــر میخواســت آلمــان را از شــر افــرادی
کــه نــژاد خالــص (یعنــی نــژاد آریایــی) نداشــتند ،خــاص کنــد .از ایــن رو یهودیــان
در حاشــیه قــرار گرفتنــد و رفتارهــای عجیبــی بــا آنهــا صــورت میگرفــت .تمامــی
داراییهــای یهودیــان مصــادره و حقوقشــان ســلب شــد و از ایــن پــس آنهــا را از
ســایر اقشــار جامعــه جــدا میکردنــد و ســرانجام آنهــا را بــه اردوگاه بردنــد .هیتلــر
در پــی حــل مشــکل بیــکاری بــود .او بــراي حــل معضــل بيــكاري ،سياســت رشــد
صنعــت را در پيــش گرفــت كــه بــه طــرز اعجــاب آوري اشــتغالزا بــود .او بســیاری
از بیــکاران را در پــی تولیــد ابــزار آالت جنگــی اســتخدام کــرد .زمانــي كــه اتــو فرانــك
تصميــم بــه مهاجــرت گرفــت ،بــي شــك ميدانســت كــه چــه چيــز در انتظــار

يهوديــان اســت و میدانســت کــه آلمــان یــک جامع ـهی یهــود ســتیز اســت و بــه
شــدت بــا یهودیــان برخــورد میکنــد .مســئلهی تبعیــض نــژادی بســیار پررنــگ
بــود تــا ایــن حــد کــه اقدامــات جــدی علیــه یهودیــان صــورت گرفــت .بــه طــور
مثــال ،مغازههــاي يهوديــان تحريــم شــده بــود و يهوديــان را از كار بركنــار مــي
كردنــد .بــه همیــن دلیــل اتــو فرانــک تصمیــم گرفــت تــا بــه آمســتردام بــرود تــا در
آنجــا مشــکالت اداری را حــل کنــد .شــهر آمســتردام بــرای او مناســب بــود ،چــرا
کــه در ایــن شــهر افــراد بســیاری را میشــناخت چــرا کــه قبــا در آنجــا کار کــرده
بــود .خانــوادهاش هــم پــس از مدتــی بــه او ملحــق شــدند .اتــو فرانــك شــرکتی
تاســیس کــرد کــه کارش تجــارت پكتيــن بــود .از ایــن مــاده در درســت کــردن مربــا
اســتفاده میشــد .بعدهــا بــه فــروش ادویــه جــات مشــغول شــد و بــه کارش رونــق
بخشــید .آنــه بــه زودی زبــان هلنــدی یــاد گرفــت و بــه همیــن دلیــل ،تصمیــم
گرفــت خاطراتــش را بــه زبــان هلنــدی بنویســد .پــدر آنــه نیــز بــه خوبــی بــه ایــن
زبــان صحبــت میکــرد و مادرشــان کــه خان ـهدار بــود در یادگیــری زبــان مشــکل
داشــت .هلنــد در طــول جنــگ جهانــی اول موضعــی خنثــی داشــت و همیــن امــر
باعــث شــد تــا اتــو فرانــک فکــر کنــد کــه آن کشــور از چنــگال نازیهــا در امــان
نکــه جنــگ آغــاز شــد ،هلنــد بــه ســرعت بــه اشــغال آلمــان
اســت .امــا پــس از ای 
درآمــد ،بــه همیــن دلیــل خانــواده فرانــک از آن مــدت بــه بعــد بــا مشــکالت
زیــادی رو بــه رو شــدند .بــه تدریــج تدابیــر شــدیدی علیــه یهودیــان شــکل گرفــت.
خانــواده فرانــک تصمیــم گرفتنــد بــه زندگــی مخفــی روی بیاورنــد ،چــرا کــه دیگــر
زمــان الزم بــرای مهاجــرت را نداشــتند .اتــو فرانــک قبــل از اینکــه اجــازه کار کــردن
از وی ســلب شــود از دوســتان و همکارانــش خواســته بــود کــه خودشــان را بــه
جــای او بــه عنــوان رئیــس شــرکت معرفــی کننــد و بــرای ایــن کار از یــان گیــس
همســر منش ـیاش و آقایــان کولگــر و کلیمــان کمــک گرفــت .او بــه ایــن ترتیــب
توانســت از حکمــی کــه آلمانیهــا از ا کتبــر  ۱۹۴۰بــه اجــرا درآوردن و بــر اســاس
آن یهودیــان صاحبخانــه یــا مدیــر شــرکت را سرشــماری میکردنــد بگریــزد .او
برخــاف ســایر یهودیــان منبــع درآمــد خــود را حفــظ کــرد .بــه هــر ترتیــب آنهــا در
ســاختمانی کــه شــرکت اتوفرانــک در آن قــرار داشــت ،مخفیگاهــی تعبیــه کردنــد.
پنجرههــا را بــا پردههــای کلفــت و کاغذهــای ســیاه پوشــانده بودنــد و هیــچ کــس
نمیتوانســت از بیــرون ،مخف ـیگاه را ببینــد .خانــواده فرانــک بــه همــراه چنــد
تــن از دوستانشــان کــه همگــی بــا هــم  ۸نفــر میشــدند ،در ایــن پســتو زندگــی
میکردنــد.
در تاریــخ  ۴اوت  ۱۹۴۴یــک خــودرو در مقابــل عمــارت شــماره  ۲۶۳در خیابــان
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پرینسنگراشــت آمســتردام متوقــف شــد .یــک اتریشــی بــه همراه تعــدادی هلندی
از خــودرو پیــاده شــدند .آنهــا مامــوران ســرویس اطالعاتــی و جاسوســی “اس
اس” بودنــد .هنگامــی کــه وارد خانــه شــدند مســتقیم بــه ســمت کتابخان ـهای
رفتنــد کــه خانــواده فرانــک پشــت آن زندگــی میکردننــد .کتابخانــهای کــه در
ورودی پســتو را اســتتار میکــرد .مشــخص نبــود چــه کســی آنهــا را لــو داده امــا
احتمــال میرفــت یکــی از انبــارداران شــرکت ،ایــن کار را انجــام داده بــود.
در ادامــه قســمتي از متــن كتــاب كــه گويــاي بــارز شــرایط ســخت و دشــوار خانــواده
فرانــک اســت را بيــان ميكنــم:
«هركــس ادعــا كنــد کــه در پســتو اوضــاع بــرای افــراد مســن دشــوارتر اســت ،متوجــه
نشــده کــه مشــکالت تاثیــر بســیاری بــر روی م ـ ا جوانــان دارد تــا روی آنهــا .مــا
هنــوز جــوان تــر از آن هســتیم کــه بــا چنیــن مشــکالتی روبــرو شــویم .بــه هــر حــال
مشــکالت خودشــان را بــه مــا تحمیــل میکننــد تــا اینکــه ســرانجام راهحلــی بــرای
آنهــا پیــدا کنیــم”
همچنيــن او در بخــش ديگــري از كتابــش اضافــه ميكنــد كــه »:مــن بــاور نــدارم
کــه جنــگ را فقــط سیاسـتمداران و ســرمایهداران بــه وجــود آوردهانــد ،بــه هیــچ
وجــه .آدمهــای عــادی هــم بــه همــان میــزان مقصرنــد ،وگرنــه مدتهــا پیــش
علیــه جنــگ شــورش میکردنــد! انســانها نیــاز بــه تخریــب و ویرانــی دارنــد ،میــل
بــه نابــودی ،بــه کشــتار و بــه انهــدام در بشــر وجــود دارد و تــا زمانــی کــه بشــریت
دســتخوش یــک دگردیســی نشــود ،جنگهــا ادامــه خواهنــد یافــت و هــر آنچــه بــا
دقــت و زحمــت بنــا شــده ،کاشــته شــده و پیشــرفت کــرده ،نابــود خواهــد شــد تــا
دوبــاره از نــو ســاخته شــود».
همچنیــن در صفحــات پايانــي كتابــش مينويســد« :روزي ميرســد كــه افــراد را
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بــراي يهــودي بودنشــان مــورد آزار و اذيــت قــرار نميدهنــد و روزي ميرســد كــه
همــگان متوجــه خواهنــد شــد كــه ايــن روزهــا چــه بــر ســر مــا آمــده».
تمامــي ايــن مــوارد و مثــال هايــي كــه آورده شــد از كتــاب آنــه فرانــك بــه وضــوح
 ،نابرابــري نــژادي حا كــم بــر مردمــان يهــود را نشــان ميدهــد .همچنيــن ايــن
كتــاب مــا را بــا تــك تــك لحظــات و احساســات يــك دختــر جــوان كــه در موقعيتــي
ســخت قــرار دارد ،آشــنا ميكنــد .بــه شــخصه وقتــي ايــن كتــاب را خوانــدم ،بــه
وضــوح نابرابــري را حــس كــردم .ایــن کتــاب بــه مــا نشــان میدهــد کــه كينــه و
اعمــال نابرابــري بــر قوميــت و گروهــي خــاص ،چگونــه زندگــي عــده زیــادی از مــردم
را نيســت و نابــود ميكنــد ،گويــي آنهــا از انســانيت بهــرهاي نبردهانــد و تنهــا مالك
بــراي آنهــا ،نــژاد و قوميــت و مذهــب اســت .و ايــن موضــوع بــه قــدری اســت كــه
باعــث شــده ايــن كتــاب بــراي مــردم اروپــا و تمامــي مــردم دنيــا ،بــه يــك كتــاب
نماديــن تبديــل شــود .همچنیــن افــراد زیــادی بــا آن همــزاد پنــداری میکننــد
چــرا کــه شــايد ماننــد آنــه مــورد تبعيــض نژادي،قومــي و...قــرار گرفتهانــد .ماجــرا و
مســئلهی تبعیــض نــژادی ،ماجــرای دیــروز جوامــع نبــوده ،بلکــه از ســالیان قبــل
ایــن مشــکل وجــود داشــته و متاســفانه همچنــان هــم کــم و بیــش ایــن ماجــرا
ادامــه دارد و افــراد زیــادی در نقــاط مختلــف دنیــا هســتند کــه همچنــان بــا رنــگ
پوستشــان و یــا نژادشــان دربــارهی آنهــا تصمیــم گرفتــه میشــود .همچنیــن
مــا کتابهــا و نوشــتههای بســیاری بــا عنــوان و موضــوع تبعیــض نــژادی داریــم
کــه ایــن امــر نشــان دهنــدهی ایــن موضــوع اســت کــه همــواره یکــی از مســائل و
چالشهــای پیــش روی جوامــع انســانی ،مســئله تبعیــض نــژادی بــوده اســت.
پــس ایــن امــر دارای اهمیــت بســیار اســت و تــازه اینجاســت کــه مــا بــه اهمیــت
ایــن مســئله و لــزوم مطالعــه پیرامــون آن پــی میبریــم.
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پیشنهاد
کتاب
مهدی خویی | نوشــتن لیســت و پیشــنهاد دادن کتاب همیشــه برای من کار ســختی بوده اســت .در موضوع
مشــخص ،ا گــر اطالعــات و یــا مطالع ـهای داشــته باشــم ،میتوانــم کتابــی را پیشــنهاد دهــم امــا همــواره در
قبــال ایــن خواســته کــه بــه صــورت کلــی کتابهایــی را پیشــنهاد دهــم ،عاجــز شــدهام .از نظــر مــن لیســت
کتابهــای مــورد عالقـهی هــر فــردی ،عیــان کننــدهی هویــت آن فــرد اســت .از روی کتابهــا میتــوان فهمیــد
کــه هرکــس چگونــه دنیــا را نــگاه میکنــد و محــل تالقــی اذهــان افــراد بــا مــا کجاســت .میتــوان فهمیــد افــراد بــه
کجاهــا ســفر کردهانــد و چــه دیدهانــد ،چــه حــس کردهانــد و بــه چیــز فکــر کردهانــد .لیســت کتابهــای مــورد
عالقـهی هــر فــردی ،مســیر خــاص و یگانـهی ســفر او را مشــخص میکنــد .مســیری کــه خــاص اوســت و یگانگــی
افــراد را حاصــل میکنــد .تمایــز محصــول راههــای متفــاوت اســت ا گرچــه تشــابه در مــوارد ،نزدیکــی ایــن راههــا
را نشــان میدهــد .کتابهایــی کــه هــر فــرد خوانــده اســت و دوســت دارد ،فردیــت ،هویــت و امکانــات او بــرای
مقابلــه بــا ایــن دنیــای وحشــی را نشــان میدهــد .بــه مــا میگویــد کــه هــر کــس چــه رویایــی دارد ،چــه آرمانــی
دارد و چقــدر میتــوان بــرای رســیدن بــه دنیایــی کــه از آنچــه مــا در آن زیســت میکنیــم بهتــر اســت ،روی او
حســاب کــرد.
کســی کــه کتــاب میخوانــد ،هنــوز میتوانــد در ایــن جهــان اســتعمار کننــدهی ّ
تخیــل ،خیــال دنیــای بهتــری را
در ســر بپرورانــد و خوانــدن روایتهــای تجربههــای مختلــف از ایــن دنیــا بــه او خواهــد آموخــت کــه راه یگانگــی
او چــه میتوانــد باشــد.
بــه همیــن دلیــل مــن همــواره فکــر کــردهام کــه پیشــنهاد لیســتی بــرای خوانــدن کتاب ،کاری شایســته نیســت،
چــرا کــه نشــان دادن مســیری اســت بــه افــراد کــه خــود بایــد پیدایــش کننــد ،مثــل آرامــش اســت ،مثل ّ
تخیــل ،یا
آرمــان ،کــه هرکــس بایــد بــرای خــودش یکــی داشــته باشــد و ا گــر نداشــت ،قافلــه را باختــه اســت و مســتعمرهی
ّ
تخیــل دیگران شــده اســت.
بنابرایــن در ایــن لیســت پیشــنهادی ،کــه تــاش کــردهام کوتــاه و مختصــر باشــد ،بــه کتابهایــی اشــاره
میکنــم کــه بــرای مــن راهگشــا بودهانــد در آزاد ســازی آنچــه میتوانــم خیــال کنــم .تــا خیــال کــی واقعیــت شــود،
نمیدانــم ،امــا میدانــم کــه ّ
تخیــل دنیــای بهتــر اســت کــه میتوانــد مــن را بــه هرکــس کــه خیــال میکنــد متصــل
ســازد و وقــوع آنچــه خیــال کردهایــم را محتمــل کنــد.
آنچــه در ادامــه میآیــد لیســت بــدون ترتیــب بیســت عــدد از کتابهایــی اســت کــه راه تخیــل را بــر مــن
گشــود هاند:
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ناتور
دشت
نوشتهی:
یجدی سلینجر

سمفوین
مردگان
نوشتهی:
عباس معرویف

عقاید
یک دلقک

ترجمههــای زیــادی از ایــن کتــاب در بــازار موجــود اســت.
مــن ترجمـهی مهــدی غبرایــی را خوانــدهام .ایــن رمــان کــه
یکــی از مهمتریــن رمانهــای قــرن بیســتم اســت داســتان
سرکشــی یــک نوجــوان اســت .اهمیــت ایــن کتــاب در
ایجــاد نوعــی از ه ـمذات پنــداری بــا قهرمــان کتــاب اســت.
قهرمانــی کــه ماننــد همـهی مــا ســرخورده و ســرکوب شــده
اســت.
کتابهایــی دیگــر ســلینجر ماننــد فرنــی و زویــی نیــز بــه
شــدت جــذاب هســتند.
ایــن کتــاب معروفتریــن کتــاب معروفــی اســت .روایــت
داســتان دو بــرادر ،یکــی آنچــه پــدر خواســته اســت شــده
اســت و یکــی مســیر دیگــری رفتــه اســت .مــا همــه در درون
خــود هــم اورهــان داریــم و هــم آیدیــن ،ماننــد دو بــرادر.
ً
از دیگــر کتابهــای معروفــی کــه قطعــا ارزش خوانــدن
دارنــد میتــوان بــه ســال بلــوا و فریــدون ســه پســر داشــت
اشــاره کــرد.

ایــن کتــاب بــرای بــل جایــزهی نوبــل ادبیــات را بــه ارمغــان
آورد .روایــت دلقکــی کــه در عشــق قافیــه را بــه مــردی
بســیار بــا نفــوذ میبــازد ،مجنــون میشــود و جنــون خــود را
روایــت میکنــد .جنونــی کــه نمیتــوان گفــت از عقــل رقیــب
چیــزی کــم دارد.

نوشتهی:
هایرنیش بل

در انتظار
گودو

همهی ما در انتظار گودو هستیم ...

نوشتهی:
ساموئل بکت
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بار
هسیت

هســتی بــاری دارد کــه بــر دوش همـهی مــا اســت .هرچقــدر
بفهمیــم کــه ایــن بــار ســبکتر اســت ،تحمــل آن ســختتر
خواهــد بــود.
کتابهــای دیگــر کونــدرا ،ماننــد شــوخی ،هویــت و مهمانــی
خداحافظــی نیــز همیشــه مــورد توجــه بودهانــد.

نوشتهی:
میالن کوندرا

خداحافظ
گری کوپر

آرزوهــای هــر فــردی ،شــخصی و یــا گروهــی مختــص بــه
او نیســتند .تکــرار میشــوند و ممکــن اســت هــزار بــار
ســرکوب .ایــن کتــاب روایــت امــکان آزادی اســت ،آزادی از
ّ
قیــد تعلــق.

نوشتهی:
رومن گاری

ظلمت
در نیمروز
نوشتهی:
آرتور کستلر

مرشد و
مارگاریتا

هرآنچــه کــه ســخت و اســتوار اســت ،دود میشــود و بــه هــوا
م ـیرود .کتــاب روایــت دود شــدن اعتقــاد شــخصی اســت
که در شــوروی اســتالینی و در انقالب  ،۱۹۱۷نقش اساســی
داشــته اســت و حــاال خــود گرفتــار زنــدان اســتالین شــده
اســت ،همانجــا کــه خــود بســیار افــراد را آنجــا فرســتاده
اســت .حــاال در ایــن زنــدان آنچــه برایــش ســخت و اســتوار
بــوده اســت را دود میکنــد و بــه هــوا میفرســتد.

ایــن کتــاب روایــت جســتجو بــرای رســتگاری اســت.
جســتجویی کــه در انتهــا بــه شــادکامی میرســد امــا
رســتگاری در ایــن میــان معنــای دیگــر پیــدا میکنــد .کتــاب
روایتــی داســتانی از امــکان برقــراری نســبت رســتگاری و امــر
شــر ،یــا همــان ابلیــس ،اســت.

نوشتهی:
میخائیل بولگاکف
دوماهنامهی مدارا ،شمارهی دوم  ،اردیبهشت ماه ۹۹

55

دلتنیگهای
نقاش خیابان
چهلوهشتم

ایــن کتــاب مجموعــهی داســتان کوتــاه اســت .هــر کــدام
از داســتانها مــا را فــرا میخوانــد تــا نســبت خــود را بــا امــر
تکــرار شــونده ،یــا همــان روزمــره ،بازبینــی کنیــم و امکاناتــی
کــه خــاص مــا اســت را درون امــر پیشپاافتــاده کشــف
کنیــم ،یــا نکنیــم.

نوشتهی:
یجدی سلینجر

۱۹۸۴

بــرای تغییــر هرچیــز ،ابتــدا بایــد آن را شــناخت،۱۹۸۴ .
اســاس و بنیــاد آنچــه بایــد شــناخته شــود را بــرای مــا
مکشــوف میکنــد.
همچنین قلعهی حیوانات.

نوشتهی:
جورج اُرول

هزار
خورشید
تابان

زن خاورمیان ـهای همیشــه و همــواره مظلــوم بــوده اســت.
ایــن کتــاب روایــت ایــن ظلــم در افغانســتان اســت.
کتــاب معروفتــر حســینی ،بادبادکبــاز اســت کــه ا گرچــه
آن هــم کتــاب خوبــی اســت امــا مــن از هزارخورشــید تابــان
بیشــتر لــذت بــردم.

نوشتهی:
خالد حسیین

همنوایی
شبانهی
ارکسرت چوبها

هــر کــدام از مــا در مواقعــی تبعیــد و هجــران را تجربــه
کردهایــم ،حتــا ا گــر موقعیــت مکانــی مــا تغییــر نکــرده باشــد.
ایــن داســتان روایــت تبعیــد اســت ،حتــا تبعیــد از خــود.

نوشتهی:
رضا قاسیم
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التاری ،چخوف
و داستانهای
دیگر
نوشتهی:
شریل جکسن

خدایگان
و بنده
نوشتهی:
هگل

تاریخ و
آگایه
طبقایت

نوشتهی:
گئورگ لوکاچ

دیالکتیک
روشنگری

کتــاب مجموع ـهی هفــت داســتان کوتــاه اســت .خوانــدن داســتان کوتــاه کار جذابــی
اســت ،از رمــان کمتــر وقــت میبــرد و ممکــن اســت درگیــری ذهنــی بــا داســتان کوتــاه
بیشــتر باشــد .پیشــنهاد مــن خوانــدن داســتانهای کوتــاه چخــوف ،کافــکا و رومــن
گاری اســت .کتــاب یــک درخــت ،یــک صخــره ،یــک ابــر دربرگیرنــدهی تعــدادی از ایــن
داســتانها اســت.
همچنیــن پیشــنهاد مــن بــرای داســتان کوتــاه نویســندگان ایرانــی ایــن اســت :شــازده
احتجــاب و نیم ـهی تاریــک مــاه از هوشــنگ گلشــیری .انتــری کــه لوط ـیاش مــرده بــود
از صــادق چوبــک .چــوب بــه دس ـتهای ورزیــل از غالمحســین ســاعدی .مجموعــه
داســتانهای جاللآلاحمــد ،صمــد بهرنگــی و پرویــز دوایــی.
ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار بــرای مــن مکشــوف کــرد کــه
خدایگانــی و بندگــی تنهــا امــری نیســت کــه ارجــاع بــه
مــاوراء داشــته باشــد .ایــن جهــان پــر از خدایــگان و بندهها
اســت ،حتــا ا گــر خــود نداننــد.
هــگل همــواره مهمتریــن فیلســوف در حــوزهی
جامعهشناســی بــوده اســت .بــرای آشــنایی بــا هــگل کتــاب
بســیار مقدماتــی هــگل ،نوشــتهی پیتــر ســینگر و همچنیــن
کتــاب دوجلــدی فلســفهی هــگل ،نوشــته ســتیس و
ترجمــهی حمیــد عنایــت را توصیــه میکنــم.
کتــاب روایــت شــر اســت .شــری کــه مــا را دربــر میگیــرد و
تــاش بــرای گریــز از آن میتوانــد افــراد را غریــق همــان شــر
ً
ســازد .اساســا شــر کــدام اســت؟
کســانی کــه داستایوفســکی زیــاد خواندهانــد ،برایشــان
ســخت اســت کــه از میــان آثــار او یکــی را بهعنــوان بهتریــن
انتخــاب کننــد ،لــذا پیشــنهاد میکنــم خوانــدن قماربــاز،
بــرادران کارامــازوف و ابلــه را نیــز مــد نظــر داشــته باشــید.

ایــن کتــاب در راســتای آ گاهــی اســت .آ گاهــی از وضعیتــی
کــه دچــار آن هســتیم.

نوشتهی:
تئودور آدورنو
ماکسهورکهایمر
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نوبت
عاشیق

حــس عاشــقانهای کــه در جریــان خوانــدن ایــن کتــاب
تجربــه کــردهام ،یگانــه اســت.

نوشتهی:
محسن مخملباف

مکتب
در فرآیند
تکامل
نوشتهی:

آ گاهــی بــه معنــای اســطورهزدایی اســت ،آشــناییزدایی
از امــر آشــنا .ایــن کتــاب در راســتای ایــن آشــناییزدایی
اســت.

سید حسین
مدریس طباطبائی

تاریخ
چیست؟

چرا باید تاریخ خواند؟

نوشتهی:
ادوارد هالت کار
ا گرچــه میتــوان ایــن لیســت را گســترش داد و
هما کنــون نیــز کتابهــای زیــادی بــه خاطــرم
میآینــد کــه میتــوان آنهــا را در ایــن لیســت قــرار
داد ،امــا بــه همیــن تعــداد بســنده میکنــم ،چــرا
کــه بــه نظــرم موجــز بــودن لیســت پیشــنهادی،
میتوانــد انتخــاب را راحتتــر کنــد .امیــدوارم ایــن
لیســت کوتــاه ،بــه کار شــما بیایــد و خوانــدن ایــن
کتابهــا قــوهی خیالتــان را پــرورش دهــد.
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