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سمیه حاجتی

احمد رضی
اسنا شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن

چکیده
ولتآبا م اش آثا برجسنة ا باات معاصر فا سی است که
مان جاي خالی سلوچ میة
پاامدهام نظا اسنعةا ش شمان وايت اسنان قالب ساشوکا هام اسنانپر اشم آن آاكا ا
باشتا

يافنه است .بُعد اجنةاعی و اقنصا م اسنعةا و سلطهگرم -که با اصلی ع اقب

منفعتطلبی و س ج يی آن بر وش فرو سنان بهحاااه اندهاده است -منأثر اش بافت
اجنةاعی برونمننی اثرت مبنام وايی مان ا اكل ا ه است .نقد پسااسنعةا م اش ح ش
پژوهزهام ماان انهام است و مطالعات فرو سنان اش ااخههام نظرم آن میس میا
اجنةاع و من ن با هدف فاعلاتبخشی به گ نههام مخنلف قشرهام
که به باشانديشی
فرو ست ت جه ا .

اين مقالهت وش ولتآبا م

ا بیت شمانههام سلطهگرمت جل ههام فرو ست و...

خلق نظا پسااسنعةا م

گفنةان

مان جاي خالی سلوچ تیلال اده

است .بر سی اسنان اش اين منظرت وش واساشانه و نگرش اسنعةا ش ايانة ولتآبا م ا
باشتا اننقا م بیرانهام ناای اش سلطة غارمسنقام باگانه ساخنا هام ن ظه ِ تقلادم و
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وا اتی کشاو شم و اقنصا م
مخر

قالب اسنعا

مااانت ابزا و وشهام نامأن

آنها بهعن ان علل بناا ين فروپاای نظا وسنايی

ت و نف ذ

گفنةان اننقا م اسنان نشان ا ه

است .هةچنانت ولتآبا م با وايت اننقا م و يدم منفاوتت امكانی برام برجسنه کر ن
حض

اسنان فراهم آو ه است.

فرو ست ب می ا

واژههاي كلیدي :جاي خالی سلوچت فرو ستت میة

ولتآبا مت نقد پسااسنعةا م.

 .1مقدمه
ا باات بهمثابة پديدهام پ يا هة ا ه

پا ند با ويدا هام اجنةاعی ب ه است .يكی اش

جنبههام ا باات اسنانی معاصر فا سی اثرپذيرم اش جريانهام سااسی و ح ا ث
اش بخزهام

برآمده اش آنهاست .تی الت اجنةاعی و سااسی و ان پاز اش انقال

مهم و بناا ين تا يخ ايران است که گرگ نیهام ناای اش خالتهام مسنقام و
غارمسنقام باگانگان

و ان قاجا و پهل مت شمانهساش انفعال حك مت مرکزم و
کش

ايجا سلطه و اسنعةا
نگرش ها و اهداف مخنلف

اد .بیرانها و وقايع ناای اش نف ذ باگانگان با

عرصة ا باات اسنانی وايت اده که شمانة بر سی و

تیلال اش منظر ويكر هام مخنلف مطالعات جامعهاناسی و سااسی هةچ ن هاافت
پسااسنعةا م ا فراهم کر ه است .صاحبنظران پسااسنعةا
اقنصا مت سااسیت اجنةاعیت علةیت هنرم و ...آ ا و يدگاههام خ

جنبههام گ ناگ ن
ا

يک جريان

منقابل اثرگذا و اثرپذير باان کر هاند .نقطة مشنرک اکثر يدگاههام مطرحاده اين
است که اصطالح پسااسنعةا م کل جامعة تیت تأثار فرايند امپرات م اش لیظة آغاش
اسنعةا گرايی تا هةان امروش ا

برمیگار ؛ شيرا ااغال سرشمانهايی که با تهاجم

امپرات م هام ا وپايی آغاش اده ب ت هةچنان طی فرايند تا يخی ا امه ا
يگرانت  )49 :4092و اگرچه «غربیساشم بهاكل اسنعةا ماش
اول به پايان اه خ

(ااكرافت و

آسنانة جنگ جهانی

ساد اما غربیساشم بهاكل اسنعةا ن ا امه يافنه است» (ساعیت

.)401 :4031

مبنام عةد مطالعات پسااسنعةا م

1

صد بهچالز کشادن س ژ امپريالاسنی و

هژم نی غربی با هدف اصلی خروج اش پا ا ايم اسنعةا م است ( هشارمت -77 :4094

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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مان...

 . )73هةس با اين هدفت جنبز پسااسنعةا م هاافنی منأثر اش پسامد ناسم و
ص تبندم جنبزهام فكرم و مد ن بهاةا میآيد که اش

پساساخنا گرايی

مرکزيتش ايی و واساشم بهعن ان وای

مسار تیقق يافنن اهدافز بهره گرفنه

است (سلدن و ويدوس نت .)207 -201 :4092

يدگاهام مطرحاده

ح ش نظريههام پسااسنعةا م بهط

کلی

و سنة

تیقاقاتی جام میگارند .4 :مطالعاتی که به گفنا ها و نگرشهايی اخنصاص ا ند که
ن يسندگان و منفكرانی مانند ل يس پراتت ا وا

سعادت پانر ه لم 2و...

ن انهاند .2 .مطالعاتی که به آثا ن يسندگان جهانس

با ارق

میپر اشند و تأثار اسنعةا

ساخنا هام اجنةاعی ا اناسايی میکنند .ه می بابات گاياترم چاکراو تی اسپا اکت
0

انال برامبرگ و بال ااكرافت اشجةلة میققان اين گروهاند (مالزت 01 -01 :4032؛

و مت  .)32 -34 :4090گروه و اين سنهبندم باشنر بر يگرم اسنعةا اده تأکاد
ساحت گفنةانی ارق میپر اش که مطالعات فرو سنان 3ناز

میکند و به نف ذ غر

ناماده اده است (قاسةیت  .)220 :4033خط ط کلی مطالعات فرو سنانت بهمنزلة ااخهام
اش ح ش وساع مطالعات پسااسنعةا مت

و حاطه ترسام میا « :تا يخت سااستت

اقنصا و جامعهاناسی فرو سنی بهعن ان آنچه آاكا است و نگرشت ايدئ ل ژمهات
نظا هام باو و فرهنگهام اكل هنده به اين وضعات بهمثابة آنچه پنهان است»
(گاندمت  .)44 :4094به لال مجال اندک

اين مقالهت باشنر بر بُعد اول آن تةرکز اده

است.
اسپا اک اش نظريه پر اشان ااخص گروه و مطالعات پسااسنعةا م است .امنة
نظريهپر اشم وم شمانههام گ ناگ نی اش ما کساسم و فةاناسم تا واساشم و نقد
پسااسنعةا م ا

برمی گار  .اسپا اک هةانند مننقدانی هةچ ن فراننس فان ن1ت ه می

1

بابات پا تا چاترچی و ...با تةرکز بر آثا مر مانی که اغلب سلطة غر

آنها ا به

حاااه اندهت به باشنةايی صداها و ن انههام اين اقلاتها پر اخنه است .الگ م
واساشم

آ ا و نظريات اننقا م اسپا اک ابندا اش انديشة ژاک
3

يدا 7و سپس اسنا

اهنةايز پُل ومان ( ) 4949 -4930مايه گرفنه است .او برپاية اين وشت به
باشنگرم وضعات گروههام فرو ست

ج امع تیت سنم و اسنعةا پر اخت .مقالة
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مهم و اثرگذا اسپا اک يعنی «آيا فرو ست میت اند سخن بگ يد؟» ()4990
فاع اش طبقات گروههام فرو ست ( يگرمِ يگرم) و ناز تفكر

نگرشهام او ا

ضداسنعةا ماش ا باشنر آاكا کر (م ت نت 42 :4092ت  41و .)24

يدگاه اسپا اک

شمانة پسااسنعةا م به گروه عظاةی اش اسنعةا ادگان آاكا و

بینشان و ان تا يخ معط ف است که قد ت سخن گفنن اش وضعات خ يشنن ا
نداانند .او با وای واساشانه خ اسنا مرکزيتش ايی اش ابژ اسنعةا گر فرا ست است:
« اسپا اک فرام ش و خام ش کر ن صدام فرو سنان ا ا امة پروژ سلطة امپريالاسنی
می اند [ ]...و نةايان و مشخص ساخنن جايگاه س ژ فرو ست ا وای
برمالساشم پا ا ايم مداخلهگرايانة اسنعةا عن ان میکند» (يانگت .)044 :4094

خ انز آثا ا بی برمبنام چنان ويكر هام اننقا مام گ يام تعهد ا بی آثا و
کشاکز اسنقرا سلطهگرم و يدگاه ن يسند اثر

شوايام مخنلف من ن

عض م مهم اش جامعة فرهنگی و ا بی کش
سااسی و تا يخی ايران
ستنشاند آنها

کش

و

مقا

است .ولتآبا م با تكاه بر گفنةانهام

نف ذ ولتهام انگلاس و آمريكات و حك مت

ضةن نشان ا ن جل ههام اسنعةا خام ش و اسنثةا

جامعة وسنايیت چند وجه اننقا م ا مطرح کر ه است که باشنر اش منظر شن فرو ست
م

اننقا قرا میگار .

 .2پیشینة پژوهش
ا باات معاصر فا سی پژوهزهام اندکی با ويكر نقد پسااسنعةا م
انجا اده است .برخی اش اين کنا ها عبا تاند اش :پیام هدای

من ن

و نظریة شرق و

غربشناسی ن انة علی تسلاةی که به مسائل مخنلف ارقاناسی و غر اناسی و
بر سی آنها

اسنانهام هدايت پر اخنه است؛ در آیینة ایرانی :تصویر غرب و

غربیها در داستانهاي ایرانی ن انة میةد ضا قان نپرو ناز به بر سی تص ير غربیها
اسنانهام قبل اش انقال

اخنصاص يافنه است؛ امپراتوري اسطورهها و تصویر غرب

اش مجاد ا يبشا هت تیلال وانکاوم اش گفنةان ا بی ايران
عرضه کر ه است.

سال  4002تا  4011ا

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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مان...

ااا ه کر  :مقالة «نقد

پسااسنعةا م اسنان بلند سرگذات کندوها ن انة جالل آلاحةد» (قاسمشا هت  )4092که
ن يسنده اسنان ا برمبنام نگرش خ برتر و ارق يگرماده

بناان تفكر غربی

بر ساده است؛ مقالة «جاةز م يهت حاجیبابا و ا باات اسنعةا م» (ب بانیت  )4037ناز
اين شمانه ن انه اده است.
با

اسنان بلند جاي خالی سلوچ اثر ولتآبا مت تیقاقات منعد م

ح شههام مخنلف انجا اده است .تعدا م اش آنها مرب ط به بر سیهام شبانی است؛
مانند «سبکاناسی مان جام خالی سل چ اثر میة

ولتآبا م» (نصر اصفهانی و

اةعیت  .)4033بخشی اش مقاالت ناز مین ام اين اثر ا کاويده است؛ هةچ ن «تر
شمان نز اخصاتهام واينی میة

ولتآبا مت م

اش

مطالعه :جام خالی سل چ»

(ااکرم و عباسیت .)4037

تیلالها و اظها ات میققانی هةچ ن حسن مارعابدينیت عبدالعلی سنغابت
عسگر عسگرمت میةد فاع میة يان و ...ناز به اين بُعد اش نگرش و انديشة
ولتآبا م ااا هام نشده است .بهنظر می سد هاچکدا اش بر سیهام ص تگرفنه
با آثا

ولتآبا مت بهويژه مان جاي خالی سلوچت به نقد پسااسنعةا م اخنصاص

ندا ؛ بنابراينت امكان وج

هرگ نه تشابه و همپ اانی پژوهز حاضر با تیقاقات

يگر برطرف میا .

مقالة حاضر به وش ت صافی -تیلالیت با ويكر

ماان انهام مبننی بر می

نقد پسااسنعةا م و با بهرهگارم اش مباحث منداخل

انساناناسی و مطالعات فرو سنانت مان جاي خالی سلوچ باشخ انی اده است.
طرح چنان تیلال اننقا مام اش نة نههام اسنان معاصر فا سیِ مرب ط به و
سلطة اسنعةا

سااست و حاکةات تا يخ ايرانت ضةن معرفی جنبههايی اش گفنةان
اثرت جل ههات تأثار و پاامدهام اين فرايند ا

اسنان

پسااسنعةا م اكلگرفنه

ا شيابی میکند؛ هةچنانت عةق و قد ت اسنان واقعگرام فا سی ا

جريان

واساشانة آگاهیبخز به مخاطبان نشان می هد.
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 .4گفتمان روایی رمان جاي خالی سلوچ
نقد و تیلال من ن ا بیت نااشمند

کا بست ويكر پسااسنعةا م بهعن ان الگ يی

ارح مخنصر شمانههام اجنةاعی و سااسی مسلط بر نظا حاکم بر جامعه است.
مكان و شمان هة ا ه بخشی اش گفنةان وايی است و میت اند نقطة اتكام اهةات
عنصر وايت اش اقندا و معنا برخ

عنصر وايت بااد .مكانها

ا میبااند.

آنها به ا ششها و باو هام انسانی وابسنهاند و بخشی اش جهان انساناند که وقايع
و ويدا ها ا ناز برمیگارند (ک تت .)00 :4094

مكانها و شمانها م قعات وايی اثر ا میساشند و بهمثابة شبان خاصت معانی
بیاةا م ا اش پا ند اخصاتها با تا يخت شمانت وقايع و م قعاتها خلق میکنند.
حاات فر م و اجنةاعی جامعة ايران تا پاز اش آانايی با غر
برپاية ق اعد سننی سامان يافنه ب
جهانی و و

و تةدن مد ن آن

(فارحیت  .)03 :4073پس اش ااغال ايران

آغاش جنگ

پی واژگ نی حك مت ضاااه و اننقال قد ت به فرشند وم فرصت

برام فعالاتت قابت و حض

قد تهام غربی

گسنرش يافت که نشانههام بیثباتی سااسی

اكلی جديد اش خالتها و فشا ها
حك مت ايران ا آاكا تر کر (ف انت

 .)044 -044 :4073وايت اسنان جاي خالی سلوچ به سالهام هة چهلت و ان
حك مت پهل م و ت اخنصاص ا .

اين و هت خالت و حض

باگانگان غربی

قالب پشنابانی اش حك مت ااه اش ع امل تیكام قد ت و فرمانروايی میةد ضا
پهل م ب ه است (شوناست  .)417 :4074تاکن نت کش
اسنعةا م قرا نگرفنه است; اما

ط ل و

ايران

ااغال کامل ولتهام

قاجا و پهل مت بخزهايی اش کش

شير سلطة اسنعةا گران ب ه و پس اش آن ناز حك مت ايران تیت اسنعةا سااسی و
اقنصا مت و نف ذ اسنراتژم هام اسنعةا گرايانه
علازا هت . )412 :4094
بر اثر بیران اقنصا م

جامعه قرا

اانه است (میةدپ

و حك مت پهل م با افزايز احنةال وق ع انقال

و

اجنةاعی

کش ت آمريكايیها حك مت ايران ا به اجرام برنامة

اصالحات وا اانند و پی آن ااه اش سالهام اولاه هة چهل بهبعدت برنامة اصالحات
ا با هدف ظاهرمِ همپايگی ايران با الگ م اجنةاعی کش هام ا وپايی و آمريكايی
اجرا کر (پار يگا و يگرانت  .)490 :4071بهط

کلیت اين فضام حاکم باانگر گفنةان
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اباهت با غر

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م

است؛

سفاد آغاش و اجرا کر که

« :)444 :4030انقال
ئاسجةه

مان...

واقع و ان پهل م اش هة سی بهبعدت ا ام گفنةان

پسااسنعةا م است (ا يبشا هت .)24 :4037

بانا انقال

407

سفاد (يا انقال

اين و انت میةد ضا پهل م برنامهام ا
خا ج اش ايران برنامه يزم اده ب

(اارفت

آمريكايی) که ااه ايران به ت صاة جان کندمت

وقت اياالت منید آمريكات انجا

وا ات مااانها و ابزا هام کشاو شم اش غر

ا و به نبال آن اصالحات ا ضی و
ص ت گرفت» (تنهايی و يگرانت :4092

449؛ نک :مؤمنیت  .)420 :4019چنان پا ند نز يک ژيم پهل م با غر
برابر غرباان پاامدهام جبرانناپذيرم ا برام کش

فرمانبر ا انة ااه

(بروجر مت  .)14 -19 :4073اسنقرا سلطة غر ت نف ذ

و فنا
پی اات

ماان سران کش ت و اجرايی

ادن برنامهها و طرحهام آنان اش س م حك مت غارمسنقل ايران بر ساطر اسنعةا
غارمسنقام يا اسنعةا ن

اين مقطع اش تا يخ ايران صیه میگذا .

ولتآبا م وج ه گ ناگ ن کشةكزهام ناای اش اين سااستگذا مها ا
سرن ات وسنام ک چک شمانج و ساکنان فرو ست و بهحاااه اندهاد آن وايت
کر ه است .او
پاز اش انقال

جايگاه ب مین يس واقعگرا -که فشا گفنةانی حاکم بر هههام
ا

کنا شيسنن

جامعة وسنايی ارق ايران يعنی ولتآبا

سبزوا تجربه کر ه است -تجربااتی شنده اش شندگی خ

ا

پر اخت اسنانهايز

بهکا گرفنه و م فق اده است ا باات واقع گرايی ايران ا غنا بخشد (مارعابدينیت :4031
.)427

 .3فرودس
مفه

پسااستعماري در رمان جاي خالی سلوچ

فرو ست ( يگرمِ يگرم) شمانی جزء مسائل نظرية پسااسنعةا میس

که اسپا اک به اننقا اش فرضاات مطرح
پر اخت.

اد

با فرو سنانت مبنی بر اسنقالل اين گروه

نظر اوت فرو ست گروهی است که با تفاوتز اش نخبگان تعريف میا

و

ه يت آن منأثر اش هةان تفاوت با گروههام يگر جامعه است (نک :ااكرافت و يگرانت

 010 :4090و  .)011مهمترين سرمنشأ تعريف اسپا اک اش مفه

فرو ست ن انههام

آنن نا گرامشی 9ت منفكر اينالاايی اوايل قرن باسنمت است .گرامشی اصطالح فرو ست ا
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ت صاف گروههام کشاو شان وسنايیت عايات طبقة کا گرت شنان و ...بهکا گرفنه
است که ا ام هاچ آگاهی اجنةاعی يا سااسی
بنابراين سرک

برابر اهداف حك مت ناسنند و

اده و آساب پذيرفنهاند (م ت نت  .)79 :4092نگرش اننقا م اسپا اک

کةنر به فرايند باشبانی وند تا يخی اسنعةا اش ن ع مسنقام و تهاجةی آن تةرکز ا
و باشنر به نقد اكلها و پاامدهام قد ت اسنعةا ن و امپريالاسم ت جه میکند و
مسئلة فر ِ جة و

می

اصلی يدگاههام او قرا ا .

جل ههام شندگی افرا و صداهام اندهاد گروههام اجنةاعی اعم اش شنانت
کا گرانت پارانت فقارانت ک کان و ن ج انانت وسناياان و ...که شير سلطة اسنثةا
مر انت اسنبدا حك مت و اسنعةا قد تهام باگانه بهسر میبرندت

مان جاي خالی

سلوچ مرکزيت يافنه است .ولتآبا م شندگی و غدغههام اين گروههام فرو ست
ا بهاكلی هنرمندانه

مان خ

باشنةايی کر ه است .هةان تةرکزش ايی اش پر اخنن

به س ژ سرمايه ا ت قد تةند و فرا ست اخلی

فضام کلی اسنانت اننقا م است

به اقدامات مسنبدانة ولت اسنعةا ش ه علاه طبقات فرو ست جامعه با هدف
آاكا ساشم پاامدهام ساا ت نظا سلطه
تا يخ ايران.

گفنةان ا بی مان بهط

ما م و فرو سنیِ جنسانی انعكا
 .1-3فرودس

جامعة وسنايی

عصر غربیگرايی

کلی و گ نه ساخنا  :فرو سنیِ اقنصا م يا

يافنه است.

اقتصادي

فرو سنی اقنصا م اش نخسنان پاامدهام فرايند اسنعةا ش گی است که فرو سنان
به نبال آنت انقاا خاصی ا بهص ت
مؤثر

ونیساشماده تجربه میکنند« .يكی اش ع امل

ايجا اسنعةا ت گسنرش نظا سرمايه ا م است .مسنعةرهها منابع م ا خا ت

ناروم کا ا شان و باشا هام جديد برام کاالهام غربی اانند و تا يخ اسنعةا گرم تا
حد شيا م

گار اقنصا و سرمايه ا م است» (کلاگزت  .)241 :4033اين جريان به اا

اسنعةا جديد ااا ه میکند .مفه

اسنعةا ن اين است که کش م که

معرض آن

قرا می گار ت اش جهنی مسنقل است و هةة ظ اهر خا جی حاکةات بانالةللی ا
ا است؛ ولی

واقع نظا اقنصا م اين کش

و بهتبع آن خط مشی سااسیاشت اش

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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سااسی ايران

(اسةاتت  .)497 :4030اين ابعا بروش سلطه
ا

هههام چهل و پنجاه وج
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مان...

بافت اجنةاعی و
اسنان

و ن ع مالكاتهايی که

مطرح ادهت منأثر اش ب مین يسی و میاط وسناست .اش منظر میاطاناسی که به
ويژگی هام شيسنگاه و تأثار میاط و ع امل آن

سط ح و اا ههام شندگی انسانها

میپر اش ( ي يرت )427 :4094ت اقنصا کشاو شمت ابانیت امدا م و کا هام وابسنه به
آن ها

وسنام شمانج (مكان وايی مان) واج ا

مالكانی

و براسا

آنت گ نههام نظا

وسنا بر مازان تةلک بر شمانت آ ت ابزا ت ا و نهايت ناروم کا اسن ا

است که پنج بناان نظا ت لاد کشاو شم ا ناز اكل می هد (لةن نت .)101 :4077

 زمین :شمان ا م اصلیترين ن ع مالكات وسنايی و پاية نظا فرا ست اقنصا ماست .اخصاتهايی مانند کدخدات ذباحالهت مارشاحسنت اما آقاملک و ...با تكاه بر
وسنا و اهالی آن ا اخناا گرفنهاند:

هةان شمان ا م شما ام

هةان يک تكه شمان هم اش سننان

می و [ ]...انادها ساختوپاخنز ا هم

اهر کر هاند [ -]...پس اين چند سالی که ما وم شمان خدا شحةت کشادهايم
چی؟ت اما آقاملک جل افنا ه .ساال عبداله و کدخدا ن وش و ذباح هم سنشان
وم ست هم است [ ]...عالوهبر خداشمان و ات کلغرت وم آبريز بندسا هم
ست انداخنهاند ( ولتآبا مت  414 :4090و .)434

نظا

 -آب:

وسنام شمانجت آ

ايرانت نقز اثرگذا م

بهعن ان مصداق وسناهام بااباننشان ارق

خدا ها ايفا می کند .بهره اانن اش مازان آ

شمانت با سطح اقنصا م ساکنان ا تباطی مسنقام ا .
تعدا م اش اهالی صاحب شمان که
و ش اعتاندت
فراترم قرا
اهةات آ
پةپ آ

شمان بروش تی الت وسنا ناز

تالش برام اجرام طرح اصالحات

بهرهبر ا م اش پُةپ آ

بهظاهر ت سعهبخز

آباا م
کشاو شم

سهام هسنند; بر اين اسا ت عةالً تی الت

خدمت تأمان منافع و مصالح قشرم خاص است که

ا ند .جدال بخز پايانی اسنان ناز
با کاسنه ادن آ

سهام ناسنندت باشنر

ا تباط با عنصر آ

جايگاه

است .نقز و

قنات مرکزم وسنا و پريشانی و نگرانی اهالیام که
مینةايد (هةانت 070ت  073و .)079
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 كار :شمانت آمالكات عةد آنها

آمد

و ابزا سرمايههام اصلی کسب

وسنا هسنند که

اخناا خر ها بابان است .تنها ا ايی خان ا ههايی که چنان

مالكاتهايی ا ندا ندت ناروم کا و ق ام جسةانی آنان است .اين قشر به شمانی که
آن کشت و ش ع می کنندت هاچ تعلقی ندا ند و صرفاً ناروم بدنی آنان معرض فروش
قرا ا  .اين گروه با مهاجرت به اهر ناز سرمايهام جز ت ان جسةانی ندا ند:
[ ]...کا چط ؟ کا ش خالی سخت است؟ کا کا ست يگرت مگر میا

که

کا سخت نبااد! آ بايد بكشد هم بال بزند .گرما و آفنا و آ ا و پشه هم
هست .باقاز ا خ ت حسابز ا بكن .کا هم با طل ع خ ااد اروع میا
تا غرو
آ

خ ااد .ا با ت برا

ا با

يا پسر ا با

هم باال سرت ايسنا ه []...

اگر کمبناه بااد امانز میبر ! هةان قد ت که جام اد طرف پاتختت

باشنرم برام اين ب که يد نةیت اند سر صافی کا کند [ ]...اناد قد ت و
سه با م سر کا غز کر ه ب [ ]...عاب کا اينجاست که هةچان آ هايی آنجا
بدنا میا ند به تنبلی و کاهلی معروف میا ند و يگر کسی نةیخ اهداان
(هةانت .)000 -000

نظا فرو ست و فرا سنی اسنانت ولت حاکم و باگانة اسنعةا گر اسا
قد ت و اكلی اش « يگرمِ بز گ»
اسنعةا ش ه

مراتب مخنلف

مرتبة فرا ست است و يگرمهام ک چک

ا تباط با آن ابژه اكل میگارند .يگرم بز گ

حكم مرکز مال و قد ت است و يگرم ک چک س ژهام نا يده انگاانهاده يا
مها اده که

فرايند يالكناكی با يگرم بز گ و مرکز ت لاد میا

 .)449 -443 :4039اين چرخه بهط

سلسلهمراتبی

(ااهةارمت

گرايز ک چکترين اعضام

جامعة وسنايی تا طبقات برتر اقنصا م يده میا  .اِبروت پسر ک چک مِرگانت اه
کسب

آمدت اسنقالل و بهتبع آن کسب اقندا و م قعات اجنةاعیاش ا

طبقة فرا ست :ساال عبداهللت کدخدا و مارشاحسن و کةک انند تراکن
آنان میج يد .اش جانب يگرت مارشاحسنخان سرکر
اقدامات جديد ا عهده ا اده است .او اگرچه

تةايل به
ادن برام

ساکنان وسناست که اجرام
وسنا فرا ست و شمان ا استت

فضام کالن اسنان به حةايتهام ولت و تسهاالت آن وابسنگی ا

( يگرم

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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مان...

سطح پنهانتر وايت مانت ولت وقت ناز

ت سل و گرايز سااسی و اقنصا م به قد تهام باگانه ( يگرم بز گ)ت به نبال
کسب وجهة جهانی و تغاار

نظا سرمايه ا م و ت لاد است که اين امر آن ا

جايگاه فرو سنی قرا ا .
جنسیتی

 .2-3فرودس

اصطالح فرو ست

برگارند امنهام وساع اش جايگاههام مخنلف فاعلات است.

آ ام اسپا اکت فرو ست کلةهام است که ه يت هام مبا شاتی و اجنةاعی مانند شن و
اسنعةا اده ا

خ

جام می هد (م ت نت  .)71 -71 :4092جايگاه اين ح ش
يدگاه اسپا اک بهقد م اهةات ا

مطالعاتی و شنان فرو ست جهانس

که

«مقالهام باعن ان باشنةايی ا بی فرو سنان 44تصريح میکند منن ا بی میت اند بهعن ان
جايگزينی برام باان تا يخ شنان فرو ست بهکا گرفنه ا » (هةانت  .)94با تكاه بر نف ذ
فشا گفنةان تا يخی

و انعكا
مر ساال م

فضام ا بی مانت فرا سنی مر ان و ساطر

بافت وسنايی اسنان جنبههام برجسنهام اش اين ن ع سلطه ا اكل

ا ه که بهعن ان سنت فكرمِ پذيرفنهاده
اسنعةا ش آن

ذهنات جامعة وسنا

کنا فضام

خلق و اكلگارم اسنثةا مضاعف شنان نقشی عةده اانه است.

ولتآبا م وج ه اخصانی مرگان ا

نقزهام مخنلف خ يشاوندم (هةسرت

ما ت ما شن و خ اهر) و نقزهام اجنةاعی (سرپرسنی خان ا هت کشاو شمت کا گرمت
بنايی و )...نشان می هد و

کشاکز بیرانهام اديدت گسنر گی و عةق

اخصاتپر اشم او ا آاكا میکند .جل ههايی اش م قعات فرو سنی مرگان
شير باشتا

نة نة

يافنه است:
خاال ذلهاش کر ه ب  .فرس هاش کر ه ب و فرس هاش میکر  .عروسی هاجر!
که مرگان بهنر اش هرکسی می انست کا م نابجا و نابهنگا است .اش ست فنن
تكهشمان يمت پشت کر ن پسرهايز و
وانبهت سةاجت مارشا
سل چ مر ه ب ؟

عبا  .خ اسنگا م وهنآو کرباليی

خريد پا هشمان مانده و حاال هم مرگ سل چ! اسنی آيا

( ولتآبا مت .)270 -270 :4090
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ن يسنده اش طريق اخصات مرگان صدام شن ب می فرو ست اسنعةا اده ا به
گ ش مخاطب می ساند .اين تص يرساشم اش فرو ست جنسانی -که با عةلكر و
تالشهايز برام کسب وشمت حفظ فرشندانت نگه اانن حريم خان ا ه و تكهشمان
م قعاتهام ظالةانة تیةالاده بر وم تجلی میکند -گ نهام مقاومت و

يم

عصاان برابر جبر اجنةاع ا بهنةايز میگذا  .اين امر که اخصات فرو ست تیت
اسنعةا مضاعفت ت انايی سخن گفنن و حض
نظا هام سااسی -اجنةاعی م

جامعه ا میيابد و

برجسنه

اعنراض و اننقا ن يسنده اش منظر شندگی او -که

بهادت با فرو سنی جنسانیت اقنصا م و حنی سااسی به حاااه انده اده -ت صاف
و ابراش می ا ت واينی اش واساشم ارايط حاکم بر جامعه با انگاز اسنعةا ش ايانه اش
جانب ن يسنده است.
مرگان پس اش فنن هةسرشت سل چت بااينكه اسا ت

ذهنات سنت مر ساال انه

جامعة وسنايی او ا بهص تهام مخنلف قربانی سرک
میکندت

گرمهام ظالةانه

کشاکز ويدا ها و مصائب شندگی شنی مسنقل مینةايد که تن به اش واج

اجبا م نةی هد و با عهده ا ادن کا هايی هةچ ن سفادکا م خانههات کندن گ ت
کةک

بارون کشادن انر اش قناتت غسل ا ن مات و انجا کا هام مخنلف

اهالی شمانجت برام گذ ان شندگی خ

خانة

و فرشندانز تالش میکند (هةانت 413 -417ت

 499 -493و .)091

مفه
تجربة

11

حاااگی اش اصطالحات مطالعات فرو سنان است که «بر
حاااه ب ن اللت میکند که نناجة ساخنا

ک و ت ضاح

وگانی گ نههام منن ع

گفنةانهام حاکم اشقبال مر ساال مت امپريالاسم و ق می م است» (ااهةارمت :4039

 .)427 -421حاااگی اخصات مرگان نة

برجسنهام اش فر فرو ست پسااسنعةا م

است که به ص ت تا يخی بان چند اكل سلطة مر ساال مت ق مات ب می و جامعة
اسنعةا ش ه قرا گرفنه است .اسپا اک
فرو سنان اظها میکند« :ظه

شن جهانس

تأکاد و ا امة آ ام خ

مطالعات

ا باات يا تا يخ قاقاً نشان هند

فرايندم پد ساال انه و اسنعةا گرايانه است» (يانگت  .)041 :4094ولتآبا م ناز
خلق اخصات مرگان نشان می هد که او با تعلق به نظا هام مخنلف وسنايیت ب میت

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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مان...

فرشندانی که پد اان هايشان کر هت جهانس می و تهی ستت به

حاااه انده اده است و مدا اش جانب اخصاتهايی مانند کدخدات ساال ت سر ا ت
علیگناوت سل چ و حنی پسرانز سرک

میا  « :ا م يكبند ج ا

سرباال به من

می هی؟ اارينشبان ادهام شنكة پاچهو مالاد بیچاک هن [ ]...هاجر میلرشيد.
کدخدا بال ا اش ست مرگان واکند و با پشت ست سالی سنگانی به چپ ص ت
آو هام؟» ( ولتآبا مت  04 :4090و .)00

شن ن اخت :پناا ه ُ

عالوه بر مرگانت هاجر خنر ساز ه سالة اوت هةسر اول علیگناو و ما ش افرا م
مراتب مخنلفت ساةام فرو ست جنسانی ا آاكا کر ند .اش واج هاجر

هسنند که

با علیگناو -مر م که باز اش باست سال اش او بز گتر است -به لال اصلی فقرت
نة نة يگرم اش سلطة سهةناک سنت مر ساال مت فرو سنیت سرک

و اسنثةا شنان

مان است:
هاجر النةا
نةیا

کر  :من ا به علیگناو مده ما  ]...[ .اقالً يكی و سال يگر []...

يكی و سال يگر صبر کنام؟ يكی و سال!؟ اش کجا بدهم بخ م؟

بابات خالی ا ث و ماراث برامان گذاانه؟ [ ]...هاجر ناگهان اش جا پريد و جاغ
کشاد :مگر شو ه؟! نةیخ اهم (هةانت .)497 -491

گههايی اش هةان سنت فكرم و ذهنات فرا سنی مر ان

بخزهام يگرم اش

مان وايت اده است؛ اش جةله :انده ادن شن کرباليی اش خانه با ن شا ش
هاجر اش به ناا آو ن فرشند خنرت خش نت بیحد علیگناو به هةسر

شمسنانت تر

اولز قاه بهط م که او ا علال و خانهنشان میکندت و هةچنان خش نت به هاجر
(هةانت 449ت 491ت  230و .)237

 .1خودمداري
«خ مدا م ا وضعانی برآمده اش ارايط خاص میت ان
چ ن فر

نظر گرفت؛ ارايطی که

آن قرا گار ت ويژگیهام منناسب با آن ا چه اش نظر اا

شندگی و چه

اش نظر افكا ت کر ا ت احساسات و ع اطف کسب میکند» (قاضیمرا مت .)444 :4092

حك مت اسنبدا م و مداخلهگرمهام اسنعةا

ح شههام شندگی مر

و ايجا
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ارايط نابسامان که بر اثر اجرام نام فق و اكستخ

برنامة تبديل جامعة سننی به

اجنةاع منجد بروش میکندت افرا ا بهس م شندگی خ مدا انه س ق می هد.
ولتآبا م با نگرای واساشانهت

ها و نجها و ا با ناای اش اسنبدا و اسنعةا

عصرت و اسنثةا شنان و ک کان و فقرا ا

ابعا انسانمدا انه

مصا يق و

جل ههايی مانند کاهز و اش بان فنن مشا کت بان اهالی وسنات میدو ادن شندگی
سطح گذ ان معاش وشمره و تناشع بقا برام قشرهام فرو ست نشان ا ه است.
سناز و کشةكز مرگان با ساال عبداهللت سر ا و حنی پسرانز بر سر ام ال و
شمانت کةک بساا ناچاز علیگناو به خان ا
اكستت تیقار و سرخ

گی عبا

و ابرو

مرگان

قبال اش واج با خنرشت

کا اانت بیت جهی هةسايگان و اهالی

وسنا به وضعات اسف با شندگی مرگان و فرشندانز و نب
جةعیت اش نشانه هام خ مدا م

وجدان اخصی و

بافت اجنةاعی مان است که گسست پا ندهام

انسانی و خ يشاوندم اخصاتهام اسنانی ا بههةراه اانه است« .يک نظا
خ يشاوندم نه يک مجة عة ساخنةند است و نه يک گروه اجنةاعیت بلكه ابكهام
است پاچاده اش پا ندهايی با ااخههايی بساا » ( ي يرت  )90 :4094که
مخنلف پا ند و وابط بان افرا
اخصاتها

گ نههام

جريان است .نة نههايی اش اين ن ع وابط

اسنان بدين ارح است:

 .1-1والدین و فرزندان
نقش مادر:

بخزهام اول مانت مرگان برام تهاة آتز و نان ابانهت حفظ کان ن

خان ا ه و میافظت اش فرشندانز بساا تالش میکند ( ولتآبا مت  14 -19 :4090و -71

 .)77اين غدغههام ما انه

پايان اسنان بر اثر فشا تیةالی جامعه بهويژه

خان ا ههام فقار به گسست میانجامد« :خدايا اين پسر ت خنر ت آن پسر ت ا يمت
خ

 .خدايا چرا ما ا يم تكهتكه میا يم؟» (هةانت .)033

شنجار

وابط خ يشاوندم تیت تأثار مدنازاسا ن ناکا آمد گسسنه اده است؛

بهط م که

صینهام اش مانت مرگان برام پادا کر ن ظرفهام مسی که اش تر

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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مان...

ا با خ

هةراه

میکند (هةانت .)044-093

نقش پدر :اخصات سل چ

مان فر م صنعنگر و باآبرو معرفی اده است (هةانت

)44؛ اما چنان اخصانی بهاقنضام ارايط -اگرچه نا ست -هةسر و فرشندان
ک چكز ا بیخبر ها میکند و می و  .پس اش فنن سل چت واکنز پسرانز به
غابت پد اان منفاوت است .اِبروت پسر ک چکترت باشنر اش برا شت عبا ت
وضع پد ش نگران است و به او اظها میبت میکند« :سل چ اگر

با

برف و سرما اش پا

افنا ه بااد چی؟ گرگها اگر و هاش کر ه بااند چی؟ ف جی کرکس اگر باالم سرش
بال باش کر ه بااند چی؟»؛ «[ ]...پد ب
 414و .)434

باالخره .هةان سايهاش هم غناةت ب »

(هةانت

ا امة اسنانت هةان اخصات پايبند به ع اطف و وابط خان ا گی

شمانیکه اش و ان ک کی و فضام خانه فاصله میگار و

کشاکز مشكالت شندگی

با خر ها بابان وسنا ا تباط پادا میکندت اين پا ند و علقه به والدين

وم نگ

میباش و حنی بهعلت مسائل ما مت با ما ش بهسخنی جدال میکند (هةانت .)002 -009

 .2-1اهالی روستا

اكنندگی و بیثباتی پا ندهام انسانی بان ساير اهالی وسنا هم سايه گسنر ه است.
خ مدا م اخصی بان ساکنان

ويدا هام مخنلفت جل هام کانهت شانه يافنه است.

هنگامی که گروهی اش اهالی وسنا برام بارون آو ن انر اش قنات

خ است کةک

میکنندت پاسخ م الامانت مرا و ابرو کامالً اش خصال فرهنگ اقلاةی و ب می و است:
«کةک چی؟ مگر نان مفت خ
ا آ

ها که گلة مار هزا بچرانم؟ [ ]...هر که شمانز ا

ا هم میخ اهد [ ]...شو ش ا هم بزند .چرا من باايم و ههايم ا با بانداش

و انر اش چاه باال بكشم؟!» (هةانت .)090

بیاعننايی ساکنان وسنا به مرگ يكی اش اهالی (ما
علاه يكديگر و انداخنن انر

علیگناو)ت ت طئهچانی افرا

قنات وسنات س ء اسنفا ه اش اعنةا مر

سرمايهگذا مت واج قةا و اعناا ت و خريدوفروش م ا مخد (خان ا
علیگناوت کرباليی صفی و کدخدا)ت باخ ا مت

صنمت

وغ و اايعهپراکنی با انگاز اخصی
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(کرباليی وانبه و م الامان) و سلطهج يی کدخدا بهواسطة اعنبا منصبز (هةانت 39ت

400ت 404ت 412ت  024و  )091نشانههايی اش اجنةاع خ مدا
فنا ها

ا تباط مسنقام با نظا اسنعةا م ناست؛ اما نناجة مسنقام اجرا و نف ذ

برنامههام ا سنعةا م غر
جامعة ايران

وسنا هسنند .اينگ نه

و اسنبدا حك مت

بافت اجنةاعیت اقنصا م و فرهنگی

و ان پهل م است.

 .6مهاجر
بخشی اش مباحث «نظرية و نقد پسااسنعةا م بر جابهجايی افرا و تأثارات آن بر
ه يتهام فر م و جةعی منةرکز است؛ شيرا اين تأثارات خ اهناخ اه به نبال تسلط و
میآيند» (برتنست  .)204 :4094مهاجرتهام اجبا م ناای

حاکةات اسنعةا گران بهوج

اش اسنعةا و فضام اسنعةا م اش مز عههام وسنايی و هكدهها به اهرها برام يافنن
کا است و تعدا بساا م اش ملتها ا اش اجنةاعت شا گاه و م طن خ
(تايسنت  .)101 :4037مهاجرتهايی اش اين ست
اش ويدا ها و اوضاع حاکم

جدا میکند

مان جاي خالی سلوچ بر اثر اةا م

ايران هههام چهل و پنجاهت و و و ناآگاهانة مااان

به شندگی مر و تبعات ناگ ا آن بساا ملة
ااا ه میکند« :مااان که آمد و

است؛ هةانط

که آلاحةد ناز به آن

اهرها و هات مسنقر اد چه يک آساا

م ت م

چه يک کا خانهت کا گر صنايع میلی ا باكا کر » ( .)99 :4000جةلة آغاش اسنان:
«مرگان که سر اش بالان بر اات سل چ نب » ( ولتآبا مت  )7 :4090و هةچنان صینة
پايان اسنان به اين مق لة باكا مت مهاجرت و فنن اخنصاص ا .

وند ايجا

مهاجرتت عنصر شمان و فناو م باگانه با جامعة وسنايی پديدههايی نةا ين هسنند که
نقشی پ يا و منی لکننده

بروش باكا م و اشبان فنن صنايع وسنايی و کشاو شم

ايفا میکنند.
 .1-6استعارة زمین

شمان نشانهام اش وابسنگی به سنت و سرشمانت اصالت شا گاه و ب میگرايی است.
برخی اش اهالی وسنا صاحب شمانهام بساا ناچازند که باشنرين عامل پا ند و

واکاوم جل ههام فرو ست پسااسنعةا م
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وابسنگیِ آنان با وسنا بهبهانة هةان شمانهاست.
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417

مان...

اين اسنانت فرايند تصاحب شمان

آن برام اِعةال تغاارات و ايجا سطح وساعی اش ش اعت بهس

منافع

شمان ا ان بز گت با تكاه بر حةايت اقنصا م ولتت تسهاالت و فناو مهام وا اتی
اكل گرفنه است .اين وند تصاحب شمان ت صافگر قلةروش ايی اش وسناياان فقار و
مقابلت قلةروبخشی به مالكان و شمان ا ان بز گ است .شمان نةا م پسااسنعةا م
با با مفه می قد ت بهمنزلة تكاهگاهی برام مرگان اده است و هةانکه اين منبع
قد ت و وابسنگی هرچند ناچاز اش وم سلب می ا ت او يگر برام ا امة شندگی
آن تعصبی ندا .

وسنا و ماندن

 .2-6استعارة فناوري

تغاار فضام اجنةاعی اسنان با و و فناو مهام جديد باگانه برجسنهتر اده است.
اينجا فناو م به «مجة عة فرايندهايی اطالق میا
آنها بر میاط خ

تأثار میگذا ند» ( ي يرت « .)423 :4094اسنفا ه اش اسنعا مااان با

ساشوکا ها و م ت ش جهت سخن گفنن اش غر
(الت شت  .)77 :4079حض

نةا ين فناو م

کشاو شم مانند تراکن ت چر آساا
ابژ باگانة غربی

و پةپ آ

نز بساا م اش مؤلفان وج

ا »

قالب مااانها و ابزا هام غارب میِ
وسنا نشان هند نف ذ و و و

جامعة وسنايی ايران است.

پديد نةا ين فناو م هام باگانه
فرو ست قرا

که ج امع انسانی بهوسالة

ا .

تقابل نةا ين با س ژ خ يشننت انسان ارقی يا

فضام وايی اسنان «انسان و علم

مقابل يكديگر قرا

گرفنهاند» (حاجسادج ا مت  .)7 :4010اين تقابلها بهوض ح تص يرساشمام اش ويا ويی
ارق و غر

است .مان جاي خالی سلوچ آاكا ا حض

اسنعا م فناو م و حذف

ناروم انسانی ا نشان می هد و فراتر اش اينت ناکا آمدم مد نازاسا ن منجد
گفت وگ م مرا ت نةايند تاپ اخصانی مخالف با تجهازات باگانهت و ابروت فر م افق
آن

اسنانت مز گشايی اده است که تص

اسنعا ههام تكن ل ژيكی باگانه ا معرفی میکند:

و ذهنات فرو ست ب می ا

با
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الکر ا باشنر وقتها آ
تعةارکا []...

ا

باابان میگذا

[ ]...ناچا [ ]...می وم پاز

اين از ماه اقالً ه باست هزا ت مان کا کر هت اما مارشاحسن

میگ يد هةان قد هم مخا ج اانه .يعنی خرج ا فرت گاشوئالت تعةار و وغن
و اين چازها [ ]...اسقاط هم که میا ت نه؟ [ ]...چی میماند؟ حاصلی که اشقِبَل
اين تراکن

اش شمان جةع میا  .خ

کدا حاصل؟ ( ولتآبا مت -001 :4090

.)007

مرا پرساد :اسنی اين جان ها ا کجا

ست میکنند؟ [ ]...پ لز چقد

میا ؟ البد سر به خدات من میشند؟ [ ]...البد اين پ لها يکج م بايد اش وم
هةان شمانها فراهم باايد يگر نه؟ ببان پ ل شحةنكشی ما به جاب کی می و !
(هةانت .)202

و و فناو مهام وا اتی و غارب می به وسنا واکنزهام مخنلفی
است .ابندا اگفنیت حس اافنگی و اانااق به اين پديدههام ن ظه

پی اانه
بروش میکند

(هةانت  204و )234؛ اما با گذات شمان اين فناو مها به اااايی آشا هنده و شيانآو

تبديل میا ند; بهط م که تراکن

نةام آخر اسنان بهص ت پديدهام

هرا انگاز تص ير اده است« :کنا قبرسنان تراکن
گ ت پاچاده

کفنی اش غبا سر ک ير» (هةانت .)041

قطعهقطعه اده اش قنات بارون آمده و

افنا ه ب  .جناشهام بد آمده اش
هةان صینه اش اسنانت انر

هانة ج م قنات افنا ه است .اين و تص ير

نةا گرايی منقابلی ا آاكا میکند و آن اين است که «نظا کهنهام که کا ايی ناچاز
ااتت قربانی نظا ن ينی اده که اش باشوم وشگا مر ه به ناا آمده است» (ن ا پ ت
.)201 :4019

وسناي ی که

آن گند ت ج ت پنبهت شيرهت خربزه و هندوانه کشت میاد

( ولتآبا مت )37 :4090ت بر اثر نيام ن ساشمت پاشرفت و ت سعه با مااانیادن
کشاو شمت فعالاتهام ش اعی اش میدو و اکد اده است .اش س م يگر عالوهبر
وابسنگی ابزا مت اف ل ت لادات اخلی و وابسنگی اجبا م به کاالهام وا اتی به
کااليی ادن اقنصا جامعة وسنايی منجر اده است.

گفتوگ م کرباليیت مارشا و

سر ا ت اش اخصات هام فرعی اسنانت ابعا م اش اكست اقنصا کشاو شم وسنا
باشگ اده است:
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مان...
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بايد برو اش تاجر گند بخر  .هةان گندمی ا که

ولت اش ولتهام يگر میخر و به تاجر میفرواد [ ]...اينست که شمانج ا
اش هم میپااد.
مارشا حسن گفت :مگر مغز خر خ

ها که گند بكا ؟ [ ]...حسابز ا که

میکنم نصف خرجز ا هم نةیآو  ]...[ .خروا خروا ش ا ولت اش خا ج
میکند! (هةانت  049و .)014

وا

بروش اتفاقات و پديد آمدن ارايط جديد و ناهنجا ناای اش تی التی که سر مدا
آن حك مت استت
گذاات

که

اا

شندگی و کشاو شم مر

قالب

ساخنا

چند

شمانج تأثارات ناگ ا م بر جام
عةده

تقابلی

اناسايی

میا :

ا بابان ≠ آفنا نشانهات انر ا م ≠ مااانهام با م و مسافرمت قنات ≠ پةپ آ ت

کا گران ≠ تراکن ت اهر≠ وسنات معدن ≠ شمان .کشاو شم و باكا م کا گران مزا عت
صاحبان حرفههام سننیت گله ا ان و ج انان وسنا اش پاامدهام عةد سااستهام
وابسنة کش

است .اينان قشرهايی هسنند که اش وضعات جديد جامعة وسنايی آساب

يدهاند و کا وبا آنان بی ونق اده است .اين گروه انگاز ماندن
اجدا م خ

ا اش ست ا ه و با اماد و آ شوم بهب

سرشمان آبا و

اوضاع شندگیت اه اهرها ا

پاز گرفنهاند.
واقعت مهاجرت به اهر و ترک وسنا «پاسخی است به نشانة نفی و نپذيرفنن
ارايط ناهنجا م که بر قهرمانهام اسنان وا اانه میا ؛

ستتر آنكه بگ يام

ن عی نپذيرفنن است» ( ولتآبا مت  .)440 :4034با جابهجايی ساکنان وسنا به اهرهات
سطح اقنصا ملی ناز تغااراتی به وج
اخلی و

آمد اقنصا م حاصل اش آن اده است (حجتت  .)79 :4031وسنا نةا م اش

ت لاد و اهر نةا مصرفگرايی است؛ اما
آوا گی و بیخانةانی هاو
قاقتر اا

آمده و کاالهام وا اتی جايگزين ت لادات
اين اسنان تغاار کا کر می هد.

يگر اين مهاجرت تیةالی است« .آوا گی به باانی

ظالةانة ويژ سرمايه ا م است .سرمايه ا م

ط ل تا يخ خ

م جب

میدو و مسدو گشنن شمان ها اده و نناجه منجر به مهاجرت اجبا م ساکنان آنها
به اهرها جهت يافنن کا گشنه است» (يانگت  .)11 :4094برام نة نهت ذهنات مبهةی که
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مرگان اش میل کا و شندگی آيندهاش ا « :معدن چه ج

جايی است؟ چه ج

جايی؟!

آنجا برام شنها هم کا هست؟» ( ولتآبا مت .)0 -1 :4090

ولتآبا م

اسنان بلند جاي خالی سلوچ آگاهیام ا ابالغ میکند که

ويكر پسااسنعةا م اش آن به آگاهی اندوهبا يا اده است .اين آگاهی نشان هند
سلطهپذيرم و سلطه گرم و ع اقب آن با انگاز اسنعةا ش ايانه است .اسنعةا ش ايی
« عبا ت است اش ا ش آاكا يا پنهان علاه غلبة امپرات م و اسنعةا ش ايی ن عی
بادا م علاه سرک بیت سنم و تیقار است» (سپه ندت  .)32 :4090ن يسنده اين ن ع
آگاهیبخشی با حض

اسنعا م و نةا ين باگانة اسنعةا گر و

و نج ناای اش

اجبا هام شندگی ا -اگرچه تلخ و اندوهبا ند -بهمنزلة سالت ا بی خ يزت با هدف
اسنعةا ش ايی مننقل کر ه است.
 .7نتیاله
بر سی اسنان جاي خالی سلوچ نشان می هد ولتآبا م با باشنةايی شندگی
فرو سنان تیت سلطة قد تهام اسنعةا م و اسنبدا مت گفنةانی پسااسنعةا م
مانز عرضه کر ه است .ن يسنده با نگرای واساشانه و تةرکز بر قلةرو پديدههايی
مانند گ نههام نظا مالكانیت تقسام سرمايه و مر ساال مت بیرانهام ناای اش
ساخنا هام ن ظه

و اكستخ

کشاو شم و اقنصا

ا بهعن ان يشههام

ويدا هام ويرانکنند فرو سنی اقنصا م و جنسانیت بروش خ مدا م و مهاجرت
معرفی کر ه است.
تص ير باگانه

گفنةان ا بی اسنان

ويرانگر آن معرفی اده است .مفه

قالب اسنعا

فرا ست

مان باشنر

مااان و نف ذ و تأثار
قالب اسنعةا گرم

اقنصا مت نف ذ و مداخلة ولتهام باگانهت و اسنثةا اقنصا م وايت اده است.
ولتآبا م شندگی وسناياان بُرههام خاص اش تا يخ ايران ا بهتص ير کشاده
است .او اش آگاهی بخشی و تشريح آنچه بر سر قشرهام ب می فرو ست آمدهت بهعن ان
وای برام ابراش اننقا اسنفا ه کر ه است .هةچنانت

کشةكزها و ماجراهايی که

می آفريندت به فرو سنان ب می قد ت و امكان سخن گفنن ا ه و اش اين اه وضعات
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حقاقی سنم يدگان ا جهت آگاهیبخشی با هدف اسنعةا ش ايی وايت کر ه است.
مجال حض م که به فرو ست اسنعةا ش ه
واقع

يچه ام به

مان جاي خالی سلوچ ا ه میا ت

ون شندگی و ذهنات جامعة ايرانی

يک مقطع شمانی خاص
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