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هــر اندیشــمندی را می تــوان بــا ســویه ها و پرســش های 
ــس  ــدازۀی مارک ــس به ان ــاید هیچ ک ــا ش ــد. ام ــاوت خوان متف
متکثــر خوانــده نشــده اســت. چنان کــه بــا ســطوحی متفــاوت 
و حتــی متناقــض در مــورد مارکــس مواجــه می شــویم. 
ــی  ــتی همگ ــه  راس ــا ب ــیم آی ــود می پرس ــه از خ ــه ای ک به گون
ــخن  ــد س ــون واح ــه مت ــن و مجموع ــک مت ــارۀ ی ــان درب این
می گوینــد؟ ازایــن رو، بنــده بــا یــک مختصــات خــاص ســراغ 
ــن  ــا ای ــا ب ــم ت ــوت می کن ــز دع ــما را نی ــه و ش ــس رفت مارک
خوانــش پروبلماتیــک بــا مارکــس گفت وگــو کنیــد. یادداشــتم 
را بــا محوریــت پرســش »ســوبژکتیو« شــروع می کنــم. شــاید 
بتــوان پرســید چگونــه می تــوان کل آثــار مارکســی را مرتبــط 
بــا پرســش از ســوژه خوانــد یــا مارکــس در جــواب پرســش از 
ــد  ــس و بع ــدا انگل ــد؟ ابت ــا می ده ــه م ــی ب ــه جواب ــوژه چ س
لنیــن در ســال ۱۳۱۳ در »ســه منبــع و ســه جــز مارکسیســت« 
ــدی را از او وام  ــن صورت بن ــز ای ــکی نی ــا کائوتس ــه بعده ک
می گیــرد، منظومــۀ فکــری مارکــس را متشــکل از ســه ســنت 
می داننــد. ســه ســنت سیاســی، فلســفی و اقتصــادی در 
ــده ای تلفیــق و ترکیب شــده اند. ایــن  ــه طــرز پیچی مارکــس ب
ســه ســنت شــامل فلســفۀ آلمانــی، سوسیالیســم فرانســوی و 

ــی از  ــم وقت ــد بدانی ــود. بای ــی می ش ــی انگلیس ــاد سیاس اقتص
ــن  ــه ســنت هایی درون ای ــم چ ــرف می زنی ــی ح فلســفۀ آلمان
ــت  ــد دانس ــد. بای ــود می خوان ــش خ ــه خوان ــا را ب ــفه م فلس
ــت  ــنت ها اس ــدام س ــس ک ــر مارک ــفی عص ــنت های فلس س
کــه مارکــس درگیــر گفت وگــوی انتقــادی بــا تمامــی 
آن هاســت. از ایدئالیســم هگلــی و کانتــی گرفتــه تا ماتریالیســم 
ــاخ. پرســش مشــترک ماتریالیســم و ایدئالیســم از حیــث  فورب
فلســفی چیســت؟ پرســش مشــترکی کــه پاسخشــان، راهشــان 
را جــدا می کنــد. ایــن پرســش مشــترک کــه در جــدال هســتی 
ــا  ــدم ب ــژه، ضــرورت و تق ــا اُب ــاده و روح، ســوژه ی و تفکــر، م
ــر تقــدم مــاده  کــدام اســت؟ ماتریالیســم در اینجــا اصــل را ب
ــو اســت  ــان اُبژکتی ــت و جه ــد اول طبیع ــذارد. او می گوی می گ
کــه شــکل می گیــرد و ســپس آگاهــی، تفکــر و ســوژه در دل 
ــرد. هســتی اجتماعــی اســت  طبیعــت و جهــان شــکل می گی
کــه آگاهــی را تعییــن می کنــد نــه برعکــس. امــا ایدئالیســم ها 
ــن   ــا در ای ــد. ام ــه ســوژه، آگاهــی و تفکــر می دهن ــدم را ب تق
بیــن مارکــس کجــا ایســتاده اســت، شــاید در نــگاه اول گفتــه 
شــود او در ایدئولــوژی آلمانــی جانــب ماتریالیســم را می گیــرد 
ــن  ــر م ــا از نظ ــد؛ ام ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــم را م و ایدئالیس
قضیــه بــه ایــن ســادگی ها نیســت. ســؤالی کــه مــا را درگیــر 
ــن  ــی بی ــه نســبت دیالکتیک ــس چ ــن اســت مارک ــد ای می کن
ــناخت  ــرای ش ــد? ب ــاد می کن ایدئالیســم و ماتریالیســم ایج
مارکــس در ایــن مســئله بایــد بــه ســراغ تزهــای یازده گانــۀ او 
رفــت. در همــان تــز اول نقــد مارکــس بــه ماتریالیســم موجود، 
دربــارۀ جهــان بیــرون از مــا اســت؛ کــه نبایــد آن را بــه معنــای 
ــر  ــا براب ــتاین ی ــۀ گگنش ــد به مثاب ــه بای ــد بلک ــت فهمی آبجک
ایســتا  فهمیــد. تفــاوت ایــن دو بــه میانجــی یــا فعالیت انســانی 
برمی گــردد. گگنشــتاین یــا برابــری ایســتا، عینیــت و حســانیت 
را تنهــا بــه شــکل اُبــژه یــا در کســوت تعمــق و شــهود درک 
می کنــد و نــه بــه مثابــه فعالیــت محســوس انســانی. نــه بــه 
ــه ایدئالیســم  ــه اســت ک ــه. این گون ــوبژکتیو و فعاالن ــۀ س گون
ــا  ــا ماتریالیســم بســت داد ام ــل ب ــوان در تقاب ــه را می ت فعاالن
صرفــا به گونــه ای انتزاعــی چــرا کــه ایدئالیســم فعالیــت 
محســوس را چنان کــه هســت نمی شناســد. مارکــس تــا نیمــۀ  
ــی  ــد جهان ــول می کن ــی رود و قب ــش م ــم پی ــا ماتریالیس راه ب
ــا و  ــرون از م ــان بی ــن جه ــا ای ــود دارد ام ــا وج ــتقل از م مس
مســتقل را نبایــد به مثابــه object دانســت بایــد به مثابــۀ  
گگنشــتاین یــا برابــری ایســتا دانســت. object به معنــای آنچه 
بیــرون و مســتقل از مــا وجــود دارد و برابر ایســتا هرچــه بیرون 
از مــا وجــود دارد بــه معنــای اُبــژۀ مســتقل امــا در »نیســت بــا 
مــا«. مارکــس می گویــد ماتریالیســم قبــل از او فهمــی 
منفعالنــه از جهــان داشــت، زیــرا جهــان بیــرون را محصــول 
ــوژه  ــس س ــر مارک ــد. از نظ ــده نمی دان ــوژه های زن ــود س خ
ــر  ــوس از نظ ــی و محس ــت واقع ــت. فعالی ــش اس ــان کن هم
ــم  ــه ایدئالیس ــاز ب ــک امتی ــت. او ی ــیس اس ــس پراکس مارک
ــوژه را  ــم س ــرد. ایدئالیس ــس می گی ــریع آن را پ ــد و س می ده
ــت  ــرده درس ــف ک ــوژه کش ــت س ــا درنهای ــرده ام ــف ک کش
ــوده اســت . مارکــس مشــخصا از doing، از »انجــام دادن«  نب
ــوای  ــر ق ــی ب ــدت مبتن ــه به ش ــی ک ــام دادن ــد. انج می گوی
حــس المســه اســت. مارکــس در کاپیتــال اســم آن را » کار« 
نمی کنــد.  اســتفاده  پراکســی  از  دیگــر  و  می گــذارد 
ــه کار  ــت را ب ــوژه در طبیع ــۀ  س ــت، »labor«، مداخل به صراح
ــر مارکــس از  ــه تعبی ــم ب ــی از کار حــرف می زنی ــرد. وقت می ب
ــه  ــم ک ــرف می زنی ــا ح ــی ها و کنش ه ــه ای از پراکس مجموع

طبیعــت را تغییــر می دهــد و دســت کاری می کنــد.  مطمئنــًا 
ســوژه، کار، طــرح، نقشــه و ایــده دارد. مســئله مارکــس آن 

ــا  ــان ایده ه ــا جه ــا ب ــده م ــورد زن ــه از برخ ــت ک اس
ــاوت یــک کارگــر  ــال تف ــد. او در کاپیت شــکل می گیرن
ســاده و زنبورعســل را مثــال می زنــد. او تفــاوت را در 
ــان  ــی از جه ــان حیوان ــاوت جه ــد. تف ــده« می دان »ای

ــد. او  ــه و... می دان ــده، نقش ــور ای ــول مح ــانی را ه انس
ــت  ــده اس ــردازی و ای ــن خیال پ ــت ای ــد اس معتق

ــده  ــاط و زن ــان در ارتب ــا جه ــا را ب ــه م ک
ــده و  ــد ای ــات را فاق ــی دارد و حیوان م

ــیس را  ــد. او پراکس ــرد می دان راهب
آمیختگــی ایــده و کنــش در هــم 
را  آن  بعدهــا  کــه  می دانــد 
شــناخت  جامعه شناســی 
آن  ریشــه  کــه  می نامــد؛ 

ــه  ــم؛ چ ــا داری ــه م ــناخت هایی تاریخــی ک ــه ش ــردد ب برمی گ
ــر  ــا ه ــم ی ــان و عل ــه ادی ــد، چ ــا باش ــد ایدئولوژی ه می خواه
ــتر  ــه و بس ــه زمین ــرد ب ــبوق ک ــد آن را مس ــه بای ــزی ک چی
ــی  ــد. مارکــس بدعت ــدا می کن ــن پی ــه در آن تکوی تاریخــی ک
بــه خــرج می دهــد و می خواهــد ایده هــای ایدئالیســم را 
درونــی ماتریالیســم کنــد. او ترکیبــی دیالکتیکــی از ایــن دو بــه 
دســت آورد. ماتریالیســم قبــل از مارکــس دل مشــغول جهــان و 
ــم  ــمتی از ماتریالیس ــس از قس ــد از مارک ــا بع ــود؛ ام ــا ب ابژه ه
ــودش  ــوژه را درون خ ــی س ــی آورد؛  یعن ــر درم ــوبژکتیو س س
ــالش  ــت. ت ــس اس ــچ مارک ــی ترین پی ــن اساس ــد. ای می کش
ــط  ــا توس ــه بعده ــر. آنچ ــا یکدیگ ــن دو ب ــق ای ــرای تلفی ب
ــه  ــی ب ــم تاریخ ــام ماتریالیس ــه ن ــس ب ــت کاری های انگل دس
دســت می آیــد همــان »ماتریالیســم سوبژکتیو«اســت. در ایــن 
ــه رســمیت شــناخت.  ــد ب ــال ســوژه ها را بای ماجــرا نقــش فع
امــا بــرای پیــچ دوم مارکــس بایــد به جملــۀ  معروفــش مراجعه 
کــرد )انســان ها خــود تاریــخ خــود را می ســازند...( ایــن 
ــن تمــام ماجــرا  ــا ای همــان ماتریالیســم ســوبژکتیو اســت؛ ام
ــود. )....  ــروع می ش ــا  ش ــًا از همین ج ــچ دوم دقیق ــت. پی نیس
ــت  ــه تح ــد و ن ــاب کرده ان ــود انتخ ــه خ ــه ک ــه آن گون ــا ن ام
شــرایطی کــه خــود برگزیده انــد بلکــه در شــرایط داده شــده ای 
کــه میــراث گذشــته اســت و خــود آنــان به طــور مســتقیم بــا 
آن درگیرنــد.( مارکــس هــر آنچــه را کــه تاکنــون رشــته بودیم 
ــه  ــت ک ــی درس ــد؛ یعن ــه می کن ــدی پنب ــن صورت بن ــا ای ب
انســان ها فعــال هســتند امــا فعالیتشــان روایــت ســویۀ  
فعاالنــه ای اســت کــه درگیــرش هســتند. مبانــی آن را آن طــور 
ــباتی  ــر مناس ــی درگی ــازند؛ یعن ــد نمی س ــود می خواهن ــه خ ک
هســتند کــه کنش هــای آنــان را مســتقل از خواســته ها و 
نیــات خودشــان جهــت می دهنــد. تمــام فاعلیتــی کــه مارکــس 
ــا  ــدی از م ــن صورت بن ــود را در ای ــه ســوژه ها نســبت داده ب ب
ــان  ــه می ــد ب ــر را بای ــی دیگ ــای مباحث ــا پ ــرد. در اینج می گی
کشــید کــه مارکــس جــوان بــه آن فکــر می کنــد: »بیگانگــی«. 
در اینجــا بایــد گریــزی بــه فوربــاخ زد. او اولیــن بیگانگــی کــه 
ــت؛  ــن اس ــی و دی ــی مذهب ــد، بیگانگ ــی می کن ــا معرف ــه م ب
کــه در صورت بنــدی او یــک بیــان ســاده دارد: انســان خــدا را 
ــات را در  می ســازد، خــدا انســان را نمی ســازد. او راه حــل الهی
ــد. او معتقــد اســت همــۀ   ــه انسان شناســی می دان تقلیــل آن ب
آن صفــات انســانی را کــه در یــک پروســۀ  تاریخــی فرافکنــی 
ــع  ــد« جم ــام »خداون ــه ن ــی ب ــود متعال ــک موج ــم در ی کردی

ایــن  در  کرده ایــم. 
بــرای  صــورت 

شــناخت دیــن بایــد 
خــدا را شــناخت و 

ــناخت  ــرای ش ب
بایــد  خــدا 
را  انســان 

او  شــناخت. 
نســبت ســوژه و 

در  را  اُبــژه 
بیگانگــی 
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ــن جــا  ــا ای ــا در هــر بیگانگــی ب ــد؛ م ــی عــوض می کن مذهب
ــد  ــس می گوی ــم. مارک ــروکار داری ــژه س ــوژه و اُب ــی س به جای
ــزی بیشــتر از  ــه چی ــن بیگانگــی ب ــر ای ــق آمــدن ب ــرای فائ ب
ــد  ــی در نق ــس در »گام ــم. مارک ــاز داری ــی نی ــی بخش آگاه
فلســفه ی هــگل« بیــان می کنــد: کــه تکویــن دیــن از حیــث 
ــه  ــان داد ک ــد نش ــادی دارد. بای ــتگاه های م ــی خواس تاریخ
دیــن بــه چــه نیــاز واقعــی پاســخ های غیرواقعــی داده اســت. 
ــی  ــه پرسش ــت ب ــط اس ــخی غل ــن پاس ــس دی ــر مارک از نظ
درســت.  او بــه دنبــال ســکوالر کــردن پاســخ کاذب و موهــون 
ــکوالر  ــی س ــه رهای ــروی را ب ــتگاری اخ ــت. او رس ــن اس دی
تبدیــل می کنــد کــه مســتلزم رهایــی از هــر شــکل تبعیــض 
ــه  ــط ب ــاخ فق ــالف فورب ــس برخ ــا مارک ــت. ام ــتم اس و س
بیگانگــی دینــی بســنده نمی کنــد. او دو نــوع دیگــر بیگانگــی 
را معرفــی می کنــد: یکــی در ســطح سیاســی و دیگــری 
اقتصــادی. بیگانگــی سیاســی، بیگانگــی از دولــت اســت. خــود 
ســوژه ها و شــهروندان دولــت را ســاختند، امــا دولــت هســتی 
مســتقل اُبژکتیــو خــود را پیــدا کــرده اســت. از ســوژه جدا شــده 
و بــاز نســبت ســوژه و اُبــژه برعکــس می شــود. دولــت هســتی 
مســتقل پیــدا می کنــد و ایــن هســتی مســتقل را چــون 
ــکال  ــا رادی ــد. در اینج ــهروندان می کوب ــر ش ــر س ــی ب چکش
ــزی نیســت  ــه آن می اندیشــد چی ــه مارکــس ب دموکراســی ک
ــت را  ــه. او دول ــت توســط جامع ــدان کشــیدن دول ــه دن جــز ب
ــه ای  ــد به گون ــه بای ــد بلک ــتی نمی دان ــود باالدس ــک موج ی
دموکراتیــک جــذب خــود جامعــه شــود. رابطــۀ عمــودی دولــت 
ــد.  ــی  می کن ــد و آن را رابطــۀ افق ــر هــم می زن ــه را ب و جامع
رادیــکال دموکراســی او اساســًا مبتنــی بــر آن اســت کــه رابطۀ  
ــم  ــرض و ه ــر، هم ع ــۀ براب ــه رابط ــان ها را ب ــودی انس عم
ــز رد  ــی را نی ــد. مارکــس دموکراســی پارلمان ارزش تبدیــل کن
می کنــد؛  زیــرا دموکراســی معرفــی نماینــده را عیــن بیگانگــی 
می دانــد، زیــرا درنهایــت خــود ســوژه ها را خلــع یــد می کنــد. 
کنشــگری ســوژه ها را منتقــل می کنــد بــه نماینــدگان و ایــن 
ــی  ــود دموکراس ــن از خ ــه گرفت ــر از فاصل ــزی کمت ــاًل چی عم
نیســت. امــا ابــداع اصلی مارکــس در حــوزۀ بیگانگــی، بیگانگی 
اقتصــادی اســت. انســان ها یــا کارگرانــی کــه دســت انــدرکار 
ســاختن جهــان هســتند، جهــان عینــی را از مجــرای کار 
ــدا  ــتقل پی ــتی مس ــژه، هس ــام اُب ــا در مق ــازند. کااله می س
ــس  ــرمایه داری اســت. مارک ــام س ــص نظ ــه مخت ــد ک می کنن
ــۀ  ســرمایه داری ســوژه ها فعلیــت  ــد اســت کــه در جامع معتق
ــه  ــۀ یــک خســران تجرب ــوای خــود را به مثاب ــه ق بخشــیدن ب
می کننــد؛  یعنــی آنچــه کــه مــا می ســازیم از مــا جــدا 
می شــود و دیگــر بــه مــا تعلــق نــدارد. مــا در جهانــی زندگــی 
ــود  ــوبژکتیو خ ــازندگی های س ــم رد س ــه می توانی ــم ک می کنی
را تشــخیص داده امــا درعین حــال جهــان مســتقل از مــا شــده 
ــد؛   ــل می کن ــا تحمی ــر م ــد مســتقل  خــودش را دارد ب و قواع
ــه  ــا ن ــازند ام ــود را می س ــخ خ ــود تاری ــان ها خ ــی انس یعن
ــد بلکــه در شــرایطی کــه  ــه کــه خــود انتخــاب کرده ان آن گون
ــیس در دل  ــس پراکس ــر مارک ــده. از نظ ــان تحمیل ش ــه آن ب
ــه  ــرایط بیگان ــیس در ش ــاًل پراکس ــرمایه داری عم ــدن س تم
اســت. پیــچ دوم مارکــس دقیقــًا همین جاســت. در نظــر 
ــده و  ــا جداش ــت ام ــا اس ــود م ــول خ ــه محص ــس جامع مارک
ــیس های  ــش پراکس ــم نق ــر نمی توانی ــه دیگ ــده ک بیگانه ش
ــه  ــی ب ــیم؛ یعن ــان بازشناس ــن جه ــود را در ای ــازندۀ خ ــر س ب
ــا  ــی پدیده ه ــل می شــود؛ یعن ــوی« تبدی ــت ثان ــان »طبیع هم
بیــرون از ماســت و خــود را بــر مــا تحمیــل می کنــد. جامعــۀ 
ســرمایه داری همــان طبیعــت ثانــوی اســت نــه اولــی؛ یعنــی 
خودمــان ســاختیم امــا عیــن طبیعــت شــده. از حیــث اُبژکتیــو 
شــدن مســتقل شــده اســت. قواعــد و قوانیــن خــود را دارد. بــر 
وفــق منطــق خــودش عمــل می کنــد و نســبت بــه مــا بیگانــه 
ــما  ــن و ش ــود را از م ــدری خ ــاده آن ق ــای س ــه معن ــت. ب اس

کنــده اســت کــه دیگــر زورمــان بــه آن نمی رســد. ایــن عیــن 
ــا  ــازیم ام ــان را می س ــوژه ایم، جه ــا س ــت. م ــی اس بیگانگ
ــش  ــا کن ــای م ــان کنش ه ــن جه ــه. در ای ــوژه های بیگان س
بازتولیــدی اســت. ایــن همــان اســت کــه می شــود عمــل بــر 
وفــق الزامــات وضعیــت. ایــن ســاختارها هســتند کــه بــر مــا 
حاکــم می شــوند. بحــث عاملیــت یــا ســاختار همــان پرســش 
ــا ســروکار  ــرو آزادی ه ــا قلم ــا ب ــا ضــرورت اســت. م آزادی ی
ــدن  ــا را در تم ــس م ــا؟ مارک ــرو ضرورت ه ــا قلم ــم ی داری
ســرمایه داری ایســتادن در شــرایط از پیــش داده شــده می دانــد 
ــد.  ــر اســاس الزامــات وضعیــت عمــل می کنن کــه ســوژه ها ب
ــه  ــتند بلک ــود نیس ــان خ ــال جه ــه دنب ــه ب ــان ها آزادان انس
کنــش آنــان کنشــی اســت بــر اســاس بازتولیــد. همین مســئله 
ــدازد اینکــه  ــو می ان ــه تکاپ ــه پســا مارکسیســم را ب هســت ک
ــح  ــد توضی ــد از مارکــس می خواهن تمــام مارکسیســت های بع
جامعــۀ  دارنــد  صرفــًا  ســوژه ها  خــود  چگونــه  دهنــد 
ســرمایه داری را بازتولیــد می کننــد. پراکســیس آن هــا در نظــام 
ســرمایه داری درنهایــت بــه پراکســیس منفعالنــه تبدیــل 
ــد پاســخ های  ــف ســعی دارن می شــود. مارکسیســت های مختل
»فرهنــگ«  بــر  دســت  فرانکفورتی هــا  دهنــد:  مختلــف 
ــه  ــه اینک ــراد ب ــتن اف ــگ در وا داش ــش فرهن ــد. نق می گذارن
ــر  ــرمایه داری منج ــد س ــه بازتولی ــًا ب ــان را صرف کنش هایش
ــیار  ــگ را بس ــش فرهن ــان نق ــد. آن ــی می کن ــود را بررس ش
آلتوســر  می داننــد.  اقتصــادی  مناســبات  از  مهم تــر 
»دســتگاه های ایدئولوژیــک« دولــت را عامــل آن می دانــد کار 
ــراد را  ــه اف ــت ک ــن اس ــک ای ــتگاه های ایدئولوژی ــن دس ای
تبدیــل بــه ســوژه کننــد. ســوژه در ایــن معنــا دقیقــًا مخالــف 
ــوان  ــم می ت ــوژه را ه ــد. س ــا را می ده ــۀ م ــای به کاررفت معن
ــه  ــع ترجم ــلیم و مطل ــوان تس ــم به عن ــل و ه ــوان عام به عن
کــرد. بــرای نمونــه ســوژه در الهیــات معنــای بنــده و رعیــت را 
می دهــد و در حقــوق معنــای تابــع. پیچیدگــی ســوژه دقیقــًا از 
ــد. نظــر آلتوســر در اینجــا  ایــن دوســویه گی دیالکتیــک می آی
ــه  ــم را ب ــن توه ــوژی ای ــتگاه های ایدئول ــه دس ــن اســت ک ای
انســان ها می دهنــد کــه آزاد هســتند امــا درواقــع در مجــرای 
القــای ایــن توهــم آزاد هســتند کــه آزادانــه می تواننــد مصــرف 
کننــد. از توهــم ســوژه بــه معنــای فعــال بــودن، افــراد را بــه 
اســارت و خدمــت ســازوکارهای درونــی خــود می گیــرد. 
گرامشــی »هژمونــی« را مطــرح می کنــد. هژمونــی بــه معنــی 
رهبــری اخالقــی. ســاختن ســوژه هایی بــد و ناهنجــار. از نظــر 
گرامشــی ایــن نقــش را در ســرمایه داری بیــش از هــر چیــزی، 
ــت  ــی ذهنی ــام آموزش ــد. نظ ــام می ده ــی انج ــام آموزش نظ
ســازی می کنــد. هماهنــگ بــا هنجارهــای طبقــۀ  مســلط. در 
ایــن حالــت کنش هــا همگــی در خدمــت آنــان اســت. مشــکل 
اصلــی مارکــس بــا ســرمایه داری ایــن اســت کــه ســرمایه داری 
به واســطۀ مناســبات مــادی بــه نــام »»تقســیم کار« افــراد را در 
آنچــه کــه هســتند تثبیــت می کننــد و ایــن معنــا انســان را از 
ذات خــود کــه »شــدن رو بــه آینــده« اســت بیگانــه می کنــد. 
ــدام  ــت م ــرای قابلی ــا ب ــودن فض ــانی گش ــای ذات انس احی
انســان بــه »شــدن« اســت. اینکــه انســان بتوانــد آنچــه کــه 
ــه  ــی ک ــد: هنگام ــه می گوی ــد. او در گروندریس ــت نباش هس
ــزی  ــه چی ــروت چ ــود ث ــته ش ــار گذاش ــورژوازی کن ــکل ب ش
اســت جــز وضعیتــی کــه آدمــی خــود را بــه هیــچ شــکل تعیین 
ــد  ــت خــود را می آفرین ــا تمامی ــد و تنه ــد نمی کن شــده بازتولی
و در جســت وجوی آن نیســت کــه همــان بمانــد کــه گذشــته 
بــدان شــکل داده اســت. بلکــه در حرکــت مطلــق بــرای شــدن 
اســت. ریشــۀ ایــن مســئله را اتفاقــًا بایــد در لیبرالیســم جســت. 
آنجــا کــه آدام اســمیت بنیان گــذار ســرمایه داری در فصــل اول 
ــتایش از  ــا س ــًا ب ــه دقیق ــی ک ــی« آنجای ــروت مل ــاب »ث کت
تقســیم کار بیــان می کنــد: تقســیم کار بــه بهــره وری و بازدهــی 
ــل  ــد. دلی ــگ می کن ــراد را خن ــت اف ــا« درنهای ــد »ام می انجام
ســاده  کــه بــه آن هــا اجــازه نمی دهــد قــوای ذهــن خــود یــا 
بــه تعبیــر بهتــر قــوای انســانی خــود را پــرورش دهنــد و صرفــًا 
ــاری. آدام  ــای رفت ــرار الگوه ــه تک ــد ب ــل می کن ــان را تبدی آن
اســمیت پاســخ آن را در »آمــوزش« می دانــد، امــا در بمبــاران 
ســوژه ها بــرای بــه خدمــت درآوردن آمــوزش بدجــوری نــاکام 
می مانــد. مــا در پیــچ اول مارکــس یــک ســوژۀ  آزاد را نشــان 
داده ایــم کــه در پیــچ دوم ایــن ســوژه بــه مشــکل خــورد. گویــا 
تمــام آزادی هایــش تابــع الزامــات اســت. اینکــه چگونــه بایــد 
آن را حــل کــرد و وارد پیــچ ســوم شــد و اینجاســت که مســئلۀ 
ــئله  ــالب. مس ــئله ی انق ــرد. مس ــکل می گی ــان ش ــر جه تغیی
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اصالح طلبــان اگــر بیاینــد در انتخابــات  آینــده شکســت 
ــای  ــی اش بیشــتر محافظه کاری ه ــل اصل ــورد. دلی ــد خ خواهن
ــن  ــزرگان ای ــه ب ــای مذبوحان ــان و تالش ه ــل خودش بی دلی
جبهــه بــرای مانــدن در قــدرت اســت؛ امــا یــک دلیــل 
ــا  ــد ب ــی می خواه ــتم فعل ــت؛ سیس ــت اس ــرش حاکمی دیگ
تحقیــر اصالح طلبــان و ایجــاد فضایــی کــه نشــان دهــد اینــان 
نیــز نمی تواننــد کاری بکننــد مشــروعیت و مقبولیــت یابــد و از 
طرفــی اثبــات کنــد دنیــا بــا انقالب مســتعضفان دشــمن اســت 
و فرقــی نــدارد چــه جریانــی در دولــت حضــور داشــته باشــد. 
ــا  ــت. ب ــتانه دوسالگی س ــی در آس ــت دوم روحان ــون دول اکن
شــروع دولــت دوم روحانــی روی دیگــری از جریانــات رویــت 
ــار  ــی اختی ــر حت ــت محــدود جمهوری اســالمی دیگ ــد. دول ش
تعییــن اعضــای کابینــه اش را بصورت مســتقل نداشــت؛ وزرای 
ــای  ــرای گردش ه ــان ب ــه حضورش ــان ک ــا آن ــه راه ی ــر ب س
ــا در  ــدند ام ــان ش ــی وزارت خانه ش ــود راه ــه الزم ب قهرمانان
ــا  ــت ت ــا آن کــه دول ــوم ب ــاط حساســی همچــون وزارت عل نق
ــتقاللش  ــم اس ــود بازه ــیده ب ــب کش ــد عق ــه می ش ــی ک جای
ــر  ــه وزی ــت ک ــی از آن اس ــنیده ها حاک ــد. ش ــه دار ش خدش
ــت  ــت ودوم لیس ــا بیس ــت ویکم ی ــه بیس ــی گزین ــوم فعل عل
وزرای پیشــنهادی بــوده کــه بــا وســاطت یکــی از همکارانــش 
در دانشــگاه بوعلی ســینا راهــی وزارت خانــه علــوم شــده 
ــی نیســت،  ــن یادداشــت منصــور غالم ــدف ای ــا ه ــت؛ ام اس
ــود، اســتاندار فعلــی همــدان، نقــض  ایــن تنهــا یــک مثــال ب
ــت  ــن دس ــی از همی ــز مثال های ــگاه ها و... نی ــتقالل دانش اس
ــدن را  ــر ســر مان هســتند. هــدف، نظامــی اســت کــه قمــار ب
آغــاز کــرده؛ گویــی جمهوری اســالمی فرامــوش کــرده قمــار 
در اســالم حــرام اســت. تــالش سیســتماتیک بــرای تضعیــف 
دولتــی بــا بیســت  و چهــار میلیــون رای بی شــبهه، نــه بــرای 
ــرب را  ــودن غ ــوار ب ــه جهان خ ــی آورد و ن ــت م ــان مقبولی این
ــد  ــیگار می ده ــوی س ــود ب ــه خ ــی ک ــد؛ کس ــت می کن ثاب
ــدی  ــا ناامی ــن کار تنه ــد؛ ای ــد کن ــیگاری ها را نق ــد س نمی توان
جامعــه را در پــی  دارد، آن هــم در شــرایطی کــه یــک دیوانه در 
ــاژ  غــرب حکومــت می کنــد. اگــر در اینترنــت کلیــدواژه »پمپ
ــخنرانی ها  ــا، س ــا مصاحبه ه ــد ب ــت جو کنی ــدی« را جس ناامی
ــزوم  ــر ل ــه ب ــوید ک ــه می ش ــماری مواج ــای بی ش و صحبت ه
دوری از پمپــاژ ناامیــدی در جامعــه تاکیــد می کننــد؛ امــا 
به واقــع چــه کســانی در جامعــه ناامیــدی پمپــاژ می کننــد؟ چــه 
کســانی بــه مجلــس دســتور دادنــد برجــام را در بیســت دقیقــه 
تصویــب کنــد و ســپس کامــال ترامپیســتی بــرای عــدم اجــرای 
آن تــالش کردنــد؟ چــه کســانی دانشــگاه و دانشــجویان را بــه 
ــا دســت  ایــن روز انداختنــد؟ چــه کســانی اِف.اِی.تــی.اِف را ب
ــه  ــوع چ ــند و در مجم ــش می کش ــا پی ــا پ ــد و ب ــس می زنن پ
ــردم  ــن م ــد و مغضوبی ــت را خــوار کردن ــان مل کســانی منتخب
ــض  ــود را نق ــن خ ــه قوانی ــی ک ــاندند؟ نظام ــدر نش ــر ص را ب
ــروز  ــد پی ــی می کن ــخاص حکمران ــرات اش ــا نظ ــد و ب می کن
ــه  ــدی ب ــن نظــام فقــط نشــان می دهــد تقی ــود. ای نخواهــد ب
ــود  ــروزی خ ــم پی ــش ه ــن و مخالفین ــدارد و منتقدی ــون ن قان
ــای  ــد در راه ه ــه بای ــل، بلک ــو و تعام ــون، گفت گ ــه در قان را ن
ــان  ــوان برخــالف جری ــاید بت ــد. ش ــون بیابن ــز قان دیگــری ج
رودخانــه شــنا کــرد امــا در یــک اقیانــوس بی انتهــا بایــد ســوار 
بــر یــک نــاو بــود تــا دوام آورد؛ حــاال کــه نــاو نداریــم چــرا بــا 
ــود  ــم؟ نمی ش ــواران می روی ــگ ناوس ــه جن ــان ب ناوچه هایم
شــیوه ســاختن نــاو را از آنــان بیاموزیــم و آن وقــت وزن  کشــی 
ــاالری  ــت و  مردم س ــخره گرف ــه س ــردم  را ب ــد م ــم؟ نبای کنی
را بی حرمــت کــرد.  اشــخاص در رفت  و آمدنــد امــا قانــون 
می مانــد، چــون تنهــا قانــون اســت کــه شــعور هم خوانــی بــا 
جامعــه و شــرایطش را دارد و آن چیــزی می شــود کــه اکثریــت 
ــام در  ــدارد. نظ ــت ن ــرای اقلی ــم ب ــرری ه ــد و ض می خواهن
شــرایطی اســت کــه آرزو می کنــد ای کاش می شــد کاری 
نکنــد امــا مجبــور اســت کــه کنــش و واکنــش نشــان دهــد؛ 
ــه  حــاال کــه شــرایط ایــن اســت بهتریــن کنــش بازگشــت ب
ــی رییــس  ــان اســت. روحان ــان آن ــه منتخب ــرام ب ــردم و احت م
ــیل و  ــه و س ــان او زلزل ــون در زم ــود چ ــور بدشانســی ب جمه
ترامــپ باهــم آمدنــد امــا بدشانســی اصلــی اش ایــن بــود کــه 
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آن دیگــران بیشــتر از هــر زمــان دیگــری از مــردم و رای شــان 

ــد. منزجــر بودن

برابــری در دســتیابی آزادانــه بــه شــغل یکــی از اصــول بنیادین 
ــن  ــت ای ــت. اهمی ــع انسانی س ــام جوام ــتغال در تم ــق اش ح
حــق غیرقابــل انــکار تــا جایی ســت کــه در مــاده 2۳ اعالمیــه 
ــمیت  ــدان رس ــح ب ــور واض ــه ط ــز ب ــر نی ــوق بش ــی حق جهان
بخشــیده شــده اســت. در ایــن میــان هرگونــه عاملــی کــه بــه 
ســبب آن صالحیت هــای کاری یــک نیــرو در درجــه دوم و یــا 
ــغلی  ــض ش ــارز تبعی ــرد، مصــداق ب ــرار بگی ــت ق ــدم اهمی چن
ــن  ــترده تریِن ای ــن و گس ــه متداول تری ــود. از جمل ــد ب خواه
ــد  ــان می ده ــا نش ــت. آماره ــض جنسیتی س ــات، تبعی تبعیض
ــی،  ــه جهان ــرایط کاری در جامع ــبی ش ــود نس ــم بهب علیرغ
ــان یکــی از عمیق تریــن شــکاف های  مســئله جنســیت هم چن
موجــود در اشــتغال اســت. پرداختــن بــه ایــن مســئله در جامعه 
ــه ســبب بن بســت های اجتماعــی و  ــران ب ســنتی/ مذهبــی ای
ــر  ــی نظی ــش بیشــتری روبروســت. موضوعات ــا چال سیاســی ب
ــان،  ــی کار زن ــان شــاغل، ســاعات قانون ــان زن مرخصــی زایم
ممنوعیــت اخــراج زنــان بعــد از مرخصــی زایمــان و یــا در حین 
آن، از جملــه مــواردی هســتند کــه قانــون کار ایــران یــا درباره 
ــع آن  ــفافیت در وض ــدم ش ــا ع ــا ب ــرده و ی ــکوت ک ــا س آن ه
زمینــه برخــورد ســلیقه ای کارفرمایــان را فراهــم کــرده اســت. 
ــان از  ــن زن ــهم پایی ــل س ــن دالی ــی از اصلی تری ــن یک بنابرای
ــازوکار  ــک س ــود ی ــدم وج ــوان ع ــران را می ت ــازار کار در ای ب
دقیــق و نیــز شــبهه و خــالء در قوانیــن اشــتغال دانســت. بــر 
ــه  ــد ب ــاردار می توانن ــان ب ــی کار، زن ــن بین الملل ــاس قوانی اس
ــد،  ــتفاده کنن ــود اس ــان خ ــی زایم ــه از مرخص ــدت ۱4 هفت م
مفــاد ایــن قانــون بــا ممنوعیــت اخــراج زنــان پــس از زایمــان، 
امنیــت شــغلی الزم بــرای آنــان را فراهــم و کارفرمــا را 
موظــف بــه فراهــم آوردن شــرایط الزم بــرای بازگشــت زنــان 
ــه  ــز ب ــران نی ــون کار ای ــت. در قان ــرده اس ــل کار ک ــه مح ب
مرخصــی 90 روزه بــرای زنــان بــاردار اشــاره شــده امــا مشــکل 
ــه عــدم  ــون اشــاره ای ب ــن قان ــاد ای ــی آن اســت کــه مف اصل
ــه  ــان نکــرده و کارفرمــا را ملــزم ب ممنوعیــت اخــراج ایــن زن
ــان نمی کند.ایــن عــدم شــفافیت در قانون گــذاری،  پذیــرش آن
در موضوعــات دیگــری اعــم از کار شــبانه و وضعیــت کار زنــان 
سرپرســت خانــوار نیــز شــرایط مشــابهی را پدیــد آورده اســت. 
برخوردهــای ســلیقه ای کارفرمایــان و خــالء حمایــت قانونــی از 
حقــوق زنــان شــاغل در ایــران، از جملــه مهم-تریــن ســدها در 

ــت. ــدی اجتماعی س ــان در تولی ــارکت زن ــیر مش مس

ــاختمان  ــران س ــی ته ــالب کنون ــان انق ــال ۱۳۱۳درخیاب درس
ــد.  ــام گرفتن ــگاه ن ــربرآوردند و دانش ــاک س ــی از دل خ های
ــود  ــینی ب ــین ها ومهندس ــت تکنس ــیس آن تربی ــدف از تاس ه
کــه راه بســازند کارخانــه ایجــاد کننــد و صنعــت آن روزهــای 
ــد. چنــد ســال بعــد در مقابــل در اصلــی  کشــور را پیــش ببرن
ایــن دانشــگاه ســه تــن از دانشــجویان در خــون خــود غلتیدنــد.

جنبــش دانشــجویی کــه شــکل گرفته بــود تمــام قــد خــود را 
ــت و  ــگاه پرداخ ــدس دانش ــاع ازذات مق ــه دف ــان داد و ب نش
ــرای آمــوزش  ــه محلــی ب ــدگار شــد. دانشــگاه ب در تاریــخ مان
افــراد صاحب نظــر وباهویــت شــده بــود و شــاید موسســین آن 
ــراد  ــن اف ــد روزی ای ــم نمی کردن ــرش راه ــت فک ــم وق وحاک
ــرد  ــک ف ــد. ی ــر گذارن ــا وجانشینان شــان اث برتصمیمــات آن ه
تحصیل کــرده بــه شــناختی ازمســائل پیرامــون خــود درجامعــه 
رســیده بود کــه استبداد،اســتعمار و دیکتاتــوری را باتمــام 
ــل  ــف آن را تحلی ــای مختل ــرد وجنبه ه ــوه آن درک می ک وج
ــود  ــان خ ــید و آرم ــاد می کش ــت رافری ــرد. آزادی و عدال می ک
ــای آرمان هایــش می ایســتاد.  ــا خــون خــود، پ می دانســت و ب
ــگاه  ــود و دانش ــود را یافته ب ــی خ ــگاه واقع ــگاه جای آری دانش
ــا و  ــراز و فروده ــا ف ــش ب ــن جنب ــخ  ای ــس از آن تاری ــود. پ ب
ــت.  ــروز پیموده اس ــه ام ــا ب ــود را ت ــا، راه خ ــدت و ضعف ه ش
امــا امــروزه بامشــکالت ومصائبــی دســت بــه گریبــان اســت 
ــای فعالین سیاســی دانشــگاه را  ــکان نقده ــوک پی ــد ن ــه بای ک
متوجــه آن ســاخت. دانشــجو بایــد عــالوه برنقــد سیاســت های 
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کالن حاکمیــت، فشــارهایی کــه از بیرون دانشــگاه بــه آن وارد 
می شــود، قوانیــن غلــط و سیاســت های اشــتباه کــه االماشــاهلل 
شــاهد آن هســتیم، نقــد درونــی از سیاســت های داخــل 
دانشــگاه بعمــل آورد. امــروزه دانشــجویی را دانشــجوی نمونــه 
ــران  ــر دیگ ــه ب ــی ک ــه ظلم ــبت ب ــا نس ــه نه تنه ــد ک می دانن
مــی رود، حتــی نســبت بــه ظلمــی کــه قشــر خــودش متوجــه 
ــا  ــح می دهــد ت ــاد ترجی ــر فری ــزوا را ب آن اســت خاموشــی وان
ــن  ــزاوار ای ــگاه س ــا دانش ــا آی ــد ام ــه او برس ــیبی ب ــادا آس مب
ــر  ــه اگ ــت ک ــت؟ بدیهی س ــا آن مواجه اس ــه ب ــت ک واقعیتی س
دانشــجویی دم بــرآرد و نقــد آزادانــه کنــد -هرچنــد منصفانــه 
ــودن،  ــداز ب ــگ بران ــه رو می شــود. ان و بجــا- بافشــارهایی روب
ــا دیــن و انقــالب، باگــروه هــای معانــد سروســری  ضدیــت ب
داشــتن و جاســوس بیگانــه بــودن می خــورد. در تاریــخ 
جنبــش دانشــجویی تــا بــوده حکومت هــا آن را جنبشــی 
ــا  ــا ب ــد. ام ــا آن پرداخته ان ــه ب ــه مقابل ــته و ب ــکال دانس رادی
تمــام ایــن تفاســیر جنبــش دانشــجویی از ابتــدا صــدای 
ــی از آن  ــه حق ــوده ک ــه ای ب ــتم دیدگان وجامع ــان، س مظلوم
ــا در  ــرده ی ــی نب ــه جای ــا راه ب پایمال گشــته و فریادهایشــان ی
نطفــه خفــه شده اســت. ازجهتــی دانشــجوی امــروزی نگــران 
ــد  ــی می کن ــه ای زندگ ــت و درجامع ــود اس ــغلی خ ــده ش آین
ــی  ــاظ فرهنگ ــه لح ــود وب ــن نمی ش ــت آن تامی ــه معیش ک
درســردرگمی گرفتــار شــده و در لبــۀ پرتــگاه ابتــذال قــراردارد 
ودیگــر تحمــل ســتاره ای بــر پیشــانی را نــدارد. زمانــی 
ــاید  ــود ش ــوع می ش ــجویی رج ــورحقوق دانش ــه منش ــه ب ک
آزادی هــای سیاســی در ظاهردیده می شــود ولــی در عمــل 
بــا ترســیم خطــوط قرمــز فــراوان و بــا اتــکا بــه همــان قانــون 
و قوانیــن نانوشــته، مجریــان ایــن آزادی رابــه بردگانــی بــدل 
ــت  ــت. دول ــوان یاف ــر می ت ــان را کم ت ــه نظیرش ــازد ک می س
ــه  ــجویی ب ــش دانش ــل جنب ــال تبدی ــام به دنب ــای ع ــه معن ب
ــر  ــای ه ــن از ویژگی ه ــوده و هســت و ای ــری فرمایشــی ب ام
ــد.  ــی را محدودکن ــن جنبش های ــن چنی ــه ای ــت ک ــی اس دولت
امــا فــارغ از تمامــی ایــن مشــکالت کــه ذکرشــد، اصلی تریــن 
گرفتــاری جنبــش دانشــجویی جهالــت سیاســی دانشــجویان، 
ــای  ــودن فعالیت ه ــد نب ــه و نظام من ــای کودکان منفعت طلبی ه
سیاســی درون دانشــگاه اســت کــه برآمــده از مشــکالت درونی 
ــرون  دانشــگاه ها و محــدود ســازی وفشارهایی ســت کــه از بی
وارد می شــود. دانشــجویان امــروزی عمومــا سوادسیاســی 
ــور  ــی کش ــائل سیاس ــل مس ــه تحلی ــادر ب ــد و ق ــی دارن پائین
نیســتند و آرمانــی بــرای داشــتن جامعــه ای بهتــر ندارنــد. البتــه 
ــال  ــااراده ومســئول درقب کــم نیســتند دانشــجویانی باســواد، ب
ــوند.  ــته می ش ــه ســکوت واداش ــود وکشــورکه ب سرنوشــت خ
ــدارد  ــه ســرزندگی الزم را ن ــا میشــود از دانشــگاهی ک ــا آی ام
ــاد  ــا باشــد، انتق ــه ای را داشــت کــه پوی انتظــار ســاختن جامع
ــتد؟  ــته هایش بایس ــای خواس ــد و پ ــته داشته باش ــد، خواس کن
قطعــا پاســخ منفی ســت و بــرای تغییــر ایــن رونــد بایــد یــک 
ــورت  ــگاه ص ــی دردانش ــت سیاس ــی از فعالی ــری درون بازنگ
گیــرد و تعاریفــی جامــع وملمــوس ازجنبــش دانشــجویی ارائــه 
ــائل  ــه مس ــد ب ــا نمی توان ــی قطع ــه تنهای ــگاه خودب شود.دانش
ــوژی  ــده ایدئول ــد و تولیدکنن ــخ گوی ــه پاس ــود در جامع موج
نیســت وتبعیــت می کنــد از ایدئولوگ هــا و تئورســین های 
ــادی درجریان ســازی  ــی قــدرت بســیار زی خــارج دانشــگاه. ول
ــه دانشــگاه اســت و  ــت ب ــگاه مل ــردم دارد. ن ــه م ــن عام دربی
بایــد بــه انــدازه ســهم خــود قدم هــای الزم را بــردارد. فعالیــن 
ــردم در  ــۀ م ــوال های عام ــا دربرابرس ــگاه عموم ــی دانش سیاس
ــان  ــن دور از ش ــد و ای ــی پاســخی ندارن ــائل سیاس ــورد مس م
دانشــگاه بــوده و هویــت آن را زیــر ســوال می بــرد و نشــان از 
ناکارآمــدی آن دارد. درایــن برهــه دانشــجویان بایــد یکدیگــر 
ــات  ــند، مباحث ــری الزم را داشته باش ــاد پذی ــد، انتق را پیداکنن
ــارب  ــه تض ــند وب ــم داشته باش ــی باه ــق وصریح ــی دقی علم
آرایــی دســت یابنــد کــه قابــل ارائــه بــه جامعــه باشــد و پــس 
ــد  ــا بای ــا ویقین ــه حتم ــی ک ــان سیاس ــن گفتم ــازی ای ازبازس
ــه  ــب جامع ــده و ترقی ــیم آین ــه ترس ــرد ب ــکل گی از درون ش
ــده  ــال آین ــود را درقب ــد و مســئولیت خ ــه ســمت آن بپردازن ب
ــا  ــه ســرمنزل مقصــود برســاند. ام ــه ب ــواده و جامع خــود، خان
ــری  ــرد وتغی ــی  صورت نگی ــود، رفرم ــی برداشته نش ــر قدم اگ
ــر  ــه تصوی ــدگان چ ــود، آین ــه زوال انجام نش ــد روب ــن رون درای

ــد داشــت. ــاری از نســل مــا در ذهــن خواهن ــره وت تی

آیه مزروعی
خشونت مختص به جنس نیست!

امــروزه وقتــی صحبــت ازخشــونت و تبعیــض جنســیتی 
بــه میــان می آیــد، بیش تریــن توجــه و تمرکــز آدمــی، 
ــدگاه جنســیتی  ــن دی ــا ای ــه اســت و ب ــان آن جامع ســمت زن
قشــرمردان آن جامعــه نادیــده گرفته می شود.کافیســت بــه 
تماشــای فیلم هــای درحــال اکــران روی پــرده ســینمای 
ایــران بنشــینید، متوجــه می شــویدکه شــخصیت مــردان؛ 
خشــونت طلــب، جنگ جــو، متجــاوز، شــهوت ران و خیانــت کار 
اســت و افــرادی کــه مــورد پرخاش گــری وخشــونت وتعــرض 
جنســی قــرار می گیرنــد زنــان هســتند؛ در حالــی کــه 
ــدو  ــیت نمی باش ــه جنس ــص ب ــگری مخت ــونت وپرخاش خش
اکثــر مــردان نیــز درگیــر خشــونت وپرخاشــگری غیرمســتقیم 
ــرد  ــه ف ــن امــکان را ب هســتند. پرخاش گــری غیرمســتقیم، ای
پرخاش گــر می دهــد، تــا هویــت خــود را از قربانــی پنهان کنــد 
ــورد  ــه م ــی، دانســتن این ک ــرای قربان ــوارد ب ــه دربعضــی م ک

ــه مشــکل  ــرار گرفت ــاج آسیب رســانی عمــدی ق آم
زیــرا  می شــود؛  غیرممکــن  یاحتــی 

پرخاش گــر، بــه صــورت مســتقیم 
یافته هــای  نمی شــود.  درگیــر 
می دهندکــه  نشــان  پژوهشــی 
مــردان از خشــونت مســتقیم و زنــان 

ازخشــونت غیرمســتقیم اســتفاده 
نیــز  باورعمومــی  در  می کننــد. 
تصــور می شــودکه مــردان بــه 

دلیــل جثــۀ بزرگ تــر و نیرومندتــری 
کــه دارنــد، همــواره عامــل خشــونت 

ــکال  ــتند و اش ــی آن هس ــان قربان و زن
روانــی واقتصــادی و...خشــونت را درنظــر 
نمی گیرنــد. بــه طــور مثــال طبــق آمــار 
عامــالن  آمــده،  عمــل  بــه  وتحقیقــات 
ــی  ــتند ول ــردان هس ــان م ــی درجه دگرکش

درمقابل،مــردان بیش تــر از زنــان، قربانــی دگرکشــی می شــوند؛ 
ــه طــور مســتقیم مرتکــب قتــل نمی شــوند و  ــان ب درواقــع زن
بــه عنــوان شــخص ســوم ومعاونــت در قتــل، مجــرم شــناخته 
ــه هرشــخص  ــوان گفــت: خشــونت علی می شــوند؛ پــس می ت
ــد  ــس بای ــازات، پ ــتوجب مج ــت و مس ــری ناپسندیده اس ام
ــه در  ــی ک ــای اجتماع ــانی از اورژانس ه ــای انس ــام گروه ه تم
ــه جنســیت  ــوند و مخصــوص ب ــوددارد، برخوردارش ــران وج ای

ــد. ــی نباش خاص
_ خدمت مقدس اجباری!

خدمــت، همــان گونــه کــه از نامــش پیداســت، یــک تکلیــف 
ــان  ــی و ج ــت ارض ــتقالل تمامی ــاع از اس ــت ودف عمومی س
ــی اســت. آموزشــی  ــرد ایران ــی هرف ــۀ مل ــردم، وظیف ــال م وم
کــه بایــد همگانــی باشــد و طبــق اصــول اخالقــی و انســانی 
ــی  ــه بی احترام ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــوزش داده ش ــراد آم ــه اف ب
بــه شــخصیت و توهیــن بــه منزلــت کســی نشــود. درشــرایط 
ــا  ــت و تنه ــن نیس ــل این چنی ــی در عم ــۀ ایران ــی جامع کنون
مــردان هســتندکه ازخدمــت مقــدس ســربازی مســتثنی 
ــردان  ــود م ــرای خ ــان ب ــرایط یکس ــه ش ــی ک ــتند. خدمت نیس
نیــز وجودنــدارد. فــردی بایــد درمرزبانــی باشــد و یــا درشــرایط 
ــود  ــان خ ــد و ج ــت کن ــات خدم ــن امکان ــا کم تری ــوار ب دش
ــند،  ــان باش ــرایط آس ــر درش ــی دیگ ــد و برخ ــت بده را ازدس
یــک نفــر بایــد بــه ســربازی رود و فــرد دیگر،فرزنــد مســئول 
بلندپایه ای ســت کــه از ســربازی و واجبــات ملــی فــارغ اســت. 
ایــن ســربازی رفتــن اجبــاری باعــث دوســال محــروم مانــدن 
ــش  ــا وافزای ــی، فرارمغزه ــای زندگ ــا و موفقیت ه از موقعیت ه
مهاجرت هــای غیرقانونــی وخودکشــی افــراد درهنــگام انجــام 
ــروی  ــدن نی ــته ش ــارهای روحی،کش ــل فش ــه دلی ــه ب وظیف
ــن  ــروی کار ارزان و...می شــود. ای جــوان و در دســت گرفتن نی
ــوری  ــه جمه ــود ک ــر می ش ــل تحمل ت ــی قاب ــض زمان تبعی
ــش روی  ــر پی ــی براب ــغلی و فرصت ــدۀ ش ــران، آین اســالمی ای
آن هــا بگــذارد تــا بــا آســودگی خاطــر بیش تــری بــه دوســال 
اتــالف زندگــی خــود تــن دهند؛ پــس بایــد جمهوری اســالمی 
ــه  ــدون خدشــه واردشــدن ب ــا ب ــد ت ــران شــرایطی فراهم کن ای
شــخصیت افــراد، موقعیتــی یکســان وآینــده ای روشــن بــرای 

ــد. ــانی فراهم آی ــای انس ــام گروه ه تم
_سرپرست و نان آور خانواده

زنان کار
زهرا خالقی
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شادی وحدتی

رهبران کره شمالی در دانشگاه بوعلی 

جامعه بالتکلیف

ــه  ــف ب ــردان موظ ــط م ــی، فق ــۀ ایران ــگ جامع ــق فرهن طب
کارکــردن هســتند و زنــان از ایــن امــر معاف انــد. ایــن 
ــرد  ــه دوش م ــی ب ــار زندگ ــدن ب ــث انباشته ش ــوع باع موض
می شــود؛ البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کردکه ایــن 
ــب اجحــاف  ــردان، موج ــق م ــی درح ــا عدالت ــالوه برن ــر ع ام
ــت  ــت وکار وخدم ــد فعالی ــه عالقه من ــت ک ــق زنانی س در ح
بــه جامعــه هســتند. برفــرض مثــال وقتــی خانــواده ای درفقــر 
ــر  ــس مذک ــه جن ــه ب ــگاه جامع ــار و ن ــرمی برد، انتظ ــه س ب
ــی  ــه تنهای ــه را ب ــه خان ــود ک ــته می ش ــت و از وی خواس اس
ــرد  ــرای م ــری ب ــن نابراب ــن نتیجــۀ همی ــامان بخشــد و ای س
ــود و  ــه نمی ش ــن خالص ــه همی ــکالت او ب ــه مش ــت. البت اس
ــه زندگــی ادامــه می دهدکــه مبــادا کار،  قطعــا آســیب پذیرتر ب
ــن  ــد. در ای ــت بده ــود را ازدس ــان اجتماعی خ ــواده و ش خان
جامعــه همیشــه تــرس ازدســت دادن حاکــم اســت و ایــن تفکر 
ــری  ــی وهم فک ــرد از همراه ــدن م ــب محروم مان ــط موج غل

ــردد. ــی او می گ ــار روح ــواده وفش ــای خان دیگراعض
_دردسکوت!

ــا آن  ــران ب ــۀ ای ــا جامع ــن روزه ــه ای ــری ک ــئلۀ جدیدت مس
درگیــر اســت، تعــرض جنسی ســت. در اذهــان عمومــی وقتــی 
ــی  ــردم زن ــورات م ــر تص ــود، بیش ت ــاوز می ش ــت از تج صحب
ــان  ــه قربانی ــه وب ــرض جنســی قرارگرفت ــورد تع ــه م اســت ک
مــرد توجــه نمی شــود. درســال ۱۳90 حــدود ۶0 درصــد 
ــب  ــد. اغل ــردان بودن ــران م ــی در ای ــرض جنس ــان تع ازقربانی
ــد آســیب های  ــرض جنســی قرارگرفتن ــورد تع ــه م ــی ک مردان
بیش تــری نســبت بــه زنــان آن جامعــه می بیننــد؛ زیــرا 
توقــع چنیــن مســئله ای را ندارنــد وبــه دلیــل فرهنــگ نابجــای 
ــده  ــه طردش ــرف جامع ــون ازط ــد؛ چ ــکوت می کنن ــه س جامع
و شــاید مــورد تمســخر واقع شــوند و بــه گمــان خــود 
ــد.  ــودن را ازدســت بدهن ــرد ب ــه از م ــاختگی جامع ــف س تعری
ــر  ــاوز، اکث ــای تج ــده از پرونده ه ــات دریافت ش ــق گزارش طب
متجاوزیــن مــرد، خــود درگذشــته مــورد تجــاوز قــرار گرفته انــد 
ــگ و نگــرش  ــده اند. فرهن ــر ش ــرد وتحقی ــه ط وتوســط جامع
ــن  ــر متجاوزی ــل تکثی ــد دلی ــراد می توان ــن اف ــه ای ــه ب جامع
بیش تــر باشــد. تمــام آنچــه کــه اشــاره شــد، بخشــی ازتمــام 
ــم نمی شــود؛  ــن هاخت ــه همی ــه ب ــردان اســت ک مشــکالت م
ــواد مخــدر،  ــگان م ــب جان باخت ــکار، اغل ــراد بی ــر اف ــرا اکث زی
بی خانمان هــا، افــراد شکســت خورده در گرفتــن حضانــت 
شــغلی،  حــوادث  خواب ها،جان باختــگان  فرزندان،کارتــن 
ــو  ــاز گ ــر ب ــی دراث ــکته های قلب ــق و س ــی های موف خودکش
نکــردن احساســات و...متعلــق بــه مــردان اســت. ایــن دیــد زن 
ــری  ــه دلیــل درک نادرســت براب ســتیزی ومردســتیزی کــه ب
ــا  ــه تنه ــده، ن ــود آم ــه وج ــران ب ــای ای ــن روزه ــۀ ای در جامع
پاســخ گوی جامعــۀ انســانی نیســت؛ بلکــه تنهــا ســبب از هــم 
ــه یــک  ــرای رســیدن ب ــه می شــود، پــس ب گســیختگی جامع
ــر نیــاز داریــم همــه گــرد یــک هــدف  جامعــه و اجتمــاع براب
جمــع شــویم و دیدهــای سنتی،کلیشــه ها و اصطالحــات 
جنســیتی مثل:مــردان احساســی ضعیــف هســتند و بــه حســاب 
ــودن  ــودن وزن ب ــرد ب ــس دوم، م ــوان جن ــه عن آوردن زن ب
ــم، در  ــرای ه ــم و ب ــس در کناره ــم و دو جن ــار بگذاری را کن
راســتای رســیدن بــه جامعــه واجتمــاع انســانی تــالش کنیــم.

ــگ اون  ــم جون ــری از کی ــی مختص ــش بیوگراف ــدی پی چن
رهبــر کــره شــمالی خوانــدم، گویــا وی در کودکــی بســیار 
خجالتــی و کــم حــرف بــوده و بعدهــا یــک دیکتاتــور تمــام 
ــی  ــاق مهم ــه اتف ــی چ ــه زمان ــن پرس ــده، در ای ــار ش عی
رخ داده کــه ایــن تغییــر فاحــش پدیــد آمــده اســت؟ 
ــه  ــا ب ــل در اروپ ــس از تحصی ــه پ ــل این ک ــه دلی ــاید ب ش
ــه  ــه و ب ــمالی پرداخت ــره ش ــی در ک ــوم نظام ــری عل فراگی
تدریــج ایــن چهــره دیکتاتــور را بــه خــود گرفتــه اســت،از 
ــن  ــان ها در ذه ــی از جهــان و انس ــی نفرت ــان کودک زم
ــالی  ــه در بزرگس ــد بدین گون ــدی بع ــرده و چن ــه ک او ریش
ــت  ــن سرنوش ــن ای ــر م ــت. از نظ ــان داده اس ــود را نش خ
ــگاه  ــه دانش ــتادان خودکام ــی ازاس ــه بعض ــبیه ب ــیار ش بس
ــا  ــازگاری ب ــی و ناس ــدار نامهربان ــن مق ــت. ای ــی اس بوعل
و  نیســت  طبیعــی  واقعــا  وجوداســاتید،  در  دانشــجویان 

ــاالری:  ــتاد س ــث اس ــان دارد.بح ــه در روح و روان آن ریش
ــه هــر کــس  ــه ک ــا قشــر دانشــجوی جامع واژه ای آشــنا ب
هــر بالیــی کــه بخواهــد می توانــد ســر او بیــاورد و او بــه 
ــد. ــت کن ــد اطاع ــمالی بای ــره ش ــردم ک ــد م ــار همانن ناچ

همــواره بــه معضــل دیکتاتــوری در کــره شــمالی و دیگــر 
کشــورها فکــر کــردم و این کــه چــرا مــردم تــا ایــن 
حــد ظلــم و ســتم را تحمــل می کننــد و بــه عملکــرد 
کــه  نمی کنند .همان طــور  اعتــراض  مملکــت  بــزرگان 
ــم  ــد و تصمی ــش نمیبرن ــراض کاری را از پی ــا اعت ــا ب آن ه
گرفته انــد جــان و مــال خــود را حفــظ کننــد تــا بــه 
ــی دارد.  ــن حالت ــز چنی ــت دانشــگاه نی ــد، وضعی خطــر نیفتن
برخــی از اســاتید محتــرم پــا روی همــه قوانیــن آموزشــی 
ــرای  ــه حــق اظهارنظــر ب ــچ حقــی از جمل ــد و هی می گذارن
ــق  ــه طب ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــتند. آن ــل نیس ــجو قائ دانش
ــون دانشــجو موظــف اســت سلســله کارهــا و وظایفــی  قان
را انجــام دهــد، ایــن در حالی ســت وظایــف و حــد و 
حــدود خــود را بــه کلــی فرامــوش کرده انــد و بــا دانشــجو 
هماننــد دشــمن فرضــی رفتــار می کننــد؛ فرجــام اعتــراض 
ــا رد شــدن  ــه حــذف، ی ــدان خوشــایند نیســت و ب ــز چن نی
ــن »آزادی«  ــرای آموخت ــا ب ــد. م ــی می انجام ــد درس واح
ــته ایم،  ــی گذاش ــوزش عال ــه آم ــه عرص ــا ب ــت« پ و«عدال
آمــوزگاران و اســاتید مربوطــه در اکثــر جلســات از ایــن دو 
ــیدن  ــم رس ــد و راه و رس ــاد می کنن ــی ی ــه نیک ــوم ب مفه
ــغ از  ــا دری ــد، ام ــا می آموزن ــه م ــم را ب ــن دو مه ــه ای ب
مشــاهده حداقلــی ایــن مهــم در عرصــه دانشــگاهی و 
ــده  ــال گم ش ــت« عم ــه واژه  »عدال ــم ک ــی! بگذری عمل

ــش  ــره دادن پوش ــت نم ــتادان جه ــالک اس ــار و م و معی
مناســب و مــورد عالقــه و گرایــش سیاســی مطلــوب 
آن هاســت. واژه »تبعیــض« هماننــد ابــری ســیاه روی 
ــی  ــوه آن را باق ــه وذره ای از جل ــت را گرفت خورشــید عدال
ــره دادن و  ــخصی در نم ــلیقه ش ــت. اعمالس ــته اس نگذاش
ــاص از  ــراد خ ــرای اف ــاص ب ــازات خ ــن امتی ــر گرفت در نظ
پرتوهــای تبعیضــی اســت کــه در هیچ جــای دنیــا خوشــایند 
نیســت، امــا ایــن نکتــه را متذکــر می شــوم کــه هنــوز هــم 
ــح  ــزی ترجی ــه هــر چی ــت را ب هســتند اســاتیدی کــه عدال
ــار و  ــا رفت ــه ب ــانی ک ــتند کس ــم هس ــوز ه ــد ،هن می دهن
ــد را در دل  ــک امی ــای کوچ ــود بارقه ه ــه خ ــکار عادالن اف
پــر از خســتگی و درد دانشــجو روشــن می کننــد؛ امــا 
ــگاهی  ــطح دانش ــی در س ــدک از بی عدالت ــدار ان ــن مق ای
ــه  ــه کــره شمالیشــده اســت، البت ســبب تبدیــل دانشــگاه ب
کــه رهبــر کــره  شــمالی امــروزه مقــداری از مواضــع خــود 
عقب نشــینی کــرده اســت .امــا بــه جهــت این کــه در 
نقــاط کوچکــی از دانشــگاه مــا و در برخــی از مــوارد خــاص 
درجــه خودکامگــی بســیار باالســت، ایــن مشــکالت نــه بــا 
ــکالت،  ــوند؛ مش ــل نمی ش ــراض ح ــا اعت ــه ب ــره و ن مذاک
ــکوت  ــه س ــوم ب ــا محک ــه م ــد. هم ــی می مانن ــکل باق مش
ــن  ــه ای ــواردی ک ــتیم.در م ــم هس ــرایط حاک ــل ش و تحم
ــت  ــخصات محکوم ــوح مش ــه وض ــود دارد ب ــکل وج مش
ــای  ــه  ج ــوژی را در هم ــود. ایدئول ــده می ش ــر دی توتالیت
ــکلی  ــر ش ــه ه ــد و ب ــت می دهن ــی دخال ــای آموزش فض
ــی حــذف فضــای سیاســی هستند.ســکوت  کــه شــده در پ
ــان در جــای جــای کالس درس مشــخص اســت و  و خفق
ــرد  ــد ک ــی را تایی ــات و جمالت ــد کلم ــا بای ــی وقت ه گاه
ــور و  ــم. ش ــی نداری ــا آن موافقت ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ک

ــوت  ــه رخ ــود را ب ــای خ ــگاهی ج ــای دانش ــتیاق فض اش
ــر  ــد مقص ــر می کنن ــا فک ــتادان بعض ــتی داده و اس و سس
ــه  ــت ک ــن در حالی س ــت، ای ــود دانشجوس ــوت خ ــن رخ ای

ــریک اند. ــر ش ــن ام ــی در ای ــه نوع ــود، ب ــز خ ــا نی آن ه

جامعــه بالتکلیــف، جامعه ای ســت کــه تکلیفــش را بــا 
ــف،  ــه بالتکلی ــت. جامع ــرده اس ــوم نک ــا معل ــی چیزه خیل
جامعــه ای اســت کــه قــدرت و جســارت مواجهــه بــا 
مــورد  در  اندیشــیدن  همــواره  و  نــدارد  را  واقعیت هــا 
ــن  ــه از ای ــه ای ک ــدازد؛ جامع ــر می ان ــه تأخی ــائل را ب مس
ســتون بــه آن ســتون برایــش فــرج اســت، در واقــع 
ــروز  ــران ام ــگ! ای ــترگاو پلن ــج دار و ش ــت ک جامعه ای س
ــه  ــه ای ک ــت. جامع ــه ای اس ــن جامع ــارز چنی ــداق ب مص
ــد،  ــزاداری می کن ــرم را ع ــرد، مح ــان را روزه می گی رمض
ــد و  ــذری می ده ــن را ن ــرد، اربعی ــن می گی ــوروز را جش ن
ــد! در جامعــه  کریســمس و هالوییــن را در پارتــی می گذارن
ــه  ــائل، بلک ــل مس ــت ح ــه در جه ــا ن ــف، تالش ه بالتکلی
ــه  ــه ای ک ــت. جامع ــردن آن هاس ــوش ک ــتای فرام در راس
درســت وســط دعــوا و بــدون آن کــه چیــزی حــل و فصــل 
شــده باشــد کســی فریــاد می زنــد صلــوات بفرســتید. 
ــدی  ــم جدی ــان مفاهی ــا ایرانی ــرای م ــه ب ــت ک سال ها س
ــا از آن  ــد آزادی، دموکراســی و ... مطــرح شــده اند ام مانن
ــا  ــته ایم ب ــا توانس ــد. آی ــش و قوس ان ــون در ک ــان تاکن زم
ــن  ــی و... تعیی ــری، دموکراس ــی، براب ــام پارلمان آزادی، نظ
ــان  ــی همزم ــخصیت ایران ــن رو ش ــم؟ از ای ــف کنی تکلی
ــه هــر دو روحیــه دموکــرات و دیکتاتــور متمایــل اســت.  ب
ــدان  ــران چن ــد ای ــی مانن ــه بالتکلیف ــای جامع ــار اعض رفت
ــا رفتارهــای متناقــض  ــه ای ب ــی نیســت. جامع ــل ارزیاب قاب
ــد  ــراد نبای ــوردن اف ــو خ ــن از تلوتل ــه! بنابرای و درهم آمیخت
متعجــب شــد، مانــده بــه این کــه در کــدام ســاعت و حالــت 
ــور،  ــر دیکتات ــرات، ظه ــح دموک ــند! صب ــه باش ــرار گرفت ق
بعــداز ظهــر مادی گــرای محــض و شــب خدابــاور دو 
آتشــه؛ گاهــی نیــز انســانی مــدرن و حتــی پســت مــدرن! 
ــی از  ــبک زندگ ــک س ــه ی ــل دیکت ــی حاص ــن بالتکلیف ای
ــه در  ــی ک ــت. زمان ــه اس ــه جامع ــده ب ــن ش ــش تعیی پی
جامعــه-ای عقایــد مختلــف و متنــوع محتــرم شــمرده 
ــن  ــرای از بی ــالش ب ــت. ت ــل بالتکلیفی س ــوند، حاص نش
ــوده و نتیجــه  ــز راه حــل مناســبی نب ــردن تناقضــات هرگ ب
ــی  ــا مردم ــت. م ــدازی اس ــات بران ــه و حی ــاد تفرق آن ایج
ــد  ــنا کن ــان ش ــالف جریانم ــی خ ــر کس ــه اگ ــتیم ک هس
احســاس خطــر می کنیــم، زیــرا آن قــدر در تعصــب غرقیــم 
ــم  ــرای حری ــی ب ــه لرزش ــه مثاب ــوع را ب ــاوت و تن ــه تف ک
ــی،  ــم و سال هاســت در بالتکلیف ــود می دانی ــن خ ــن ذه ام
ــت  ــی دس ــری و ذهن ــامانی فک ــده و نابس ــاد در عقی تض
ــتند  ــی هس ــان ملت ــود ایرانی ــن وج ــا ای ــم. ب ــا می زنی و پ
ــروز  ــوان ام ــل ج ــل؛ نس ــی اصی ــی و هویت ــراث غن ــا می ب
ــه  ــد. الزم ــا کن ــان ایف ــی را در جه ــش فعال ــعی دارد نق س
ــای نقــش و تمدن ســازی، در درجــه اول داشــتن  ــن ایف ای
ــه  ــت. جامع ــی اس ــراث غن ــن می ــه ای ــبت ب ــی نس آگاه
ــت راکــد و ایســتا، کــه همــواره در  ــه یــک جمعی ــران ن ای
ــدد  ــوی تج ــه س ــنت گرایی ب ــت از س ــرای حرک ــالش ب ت
ــذا الزمــه گــذار از  ــوده اســت، فل ــع  ب ــر مان در مســیری پ

ــت. ــن اس ــای که ــام ارزش ه ــی تم ــه بازخوان ــن مرحل ای




