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A Socio-semiotic Reading of the Children's Novel "The PipeSmoking Bear": Based on Marxist Approach
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Abstract
Introduction: Marx, the founder of the theory of Marxism, by emphasizing the
internal contradiction of the class system, calls economic conditions the foundation
of social consciousness. Marx and Engels envisaged a world in which globalized
market forces reigned supreme, careless of the human damage they inflicted, and in
wich the gap between rich and poor had widened intolerably. The Marxist critical
heritage is a superlatively rich, fertile one and like any other critical metod, it has to
be assessed by how much it illuminates work of arts, not just by whether its political
hopes have been realized in practice. Whereas intersubjective conflicts in the novel
of “The Pipe-Smoking Bear” is the product of economic conditions and their plot is
based on the formation of bourgeois society, and class antagonisms in the transition
from tradition to modernity; So this approach has been adopted, for that novel.
Purpose: Given that semiotics is a method of reading the text, which examines the
relationships of signs and how the mechanism of meaning production; The present
article, by descriptive analytical method, seeks to re-read the text by analyzing the
signs that confirm the dependence of social relations on material conditions.
Questions: The question of research is how to semiotically read the text, relying on
Marx's approach to sociological theories. In this regard, the present study is seeking
answers for the fundamental question: which are the signs based on Marx's Theory
of Classes that gives rise to different readings of the text? And how do re-reading the
present text make sense within the framework of Marx's sociological theory?
Conclusions: The present article show that: The novel is a critical novel that reveals
the effects of the discourse change resulting from the presence of modernity. In this
novel, "the transformation of man into an income-generating animal" is a metaphor
or symbol that signifies the alienation of subjects and their disconnection from their
lost human-centered nostalgic world. This alienation leads to the dissolution of the
family and then to the collapse of the human relations of the whole society.
Significance: The collapse of the Soviet Union, as the leader of the Marxist system,
does not mean the complete inefficiency of this system. Reveals the need for
research, the lack of sufficient attention to the committed paradigms of this system
and the lack of interdisciplinary research in this field.
Novelity: This research uses for the first time in Iran Marx's Theory, for reading
literary texts and uses the Marxist approach for reading literary texts of children.
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خوانش نشانهـ جامعهشناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق میکشید»
با رویکرد مارکسیستی
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چکیده
مارکس ،بنیانگذار نظریۀ مارکسیسم غربی ،با تأکید بر تضاد درونی نظام طبقاتی ،شرایط اقتصادی را زیربنای شعور
اجتماعی میداند .نظریات او نهتنها زمینۀ شکلگیری مکتب فرانکفورت را فراهم کـرده ،بلکـه در دکتـرین برخـی
نظریههای انتقادی ،همچون پسااستعماری ،پسامدرن ،فمنیسم و غیره نیـ تـأریری بسـ ا داشـتهاسـت .مـارکس و
انگلس جهانی را ترسیم مینمایند که در آن ،نیروی جهانی شدۀ بازار استیال مییابد و نتیجۀ این استیال چی ی جـ
اضمحالل انسان نیست .از آنجا که «خرسی که چپق میکشید» رمانی دربارۀ گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه اسـت و
شرایط اقتصادی شخصــیتهای آن ،عامل شکلگیری قضاوتها ،تصمیمها ،بازنماییهـا و در یـ کـالم موجـد
شعور اجتماعی آن هاست ،لذا این رویکرد برای آن رمان اختیار شدهاست .با توجه به اینکه نشانهشناسی ،ی روش
خواندن متن است که به بررسی روابط نشانهها و چگونگی سازوکار تولید معنا مـیپـردازد ،مقالـۀ حاضـر بـه روش
تحلیلی ـ توصیفی ،در پی بازخوانی متن از طریق تحلیل نشانههایی است که مؤید وابستگی مناسبات اجتمـاعی بـه
شرایط اقتصادی است .مسئلۀ پژوهش ،چگونگی دگرخوانش نشانه شـناختی مـتن بـا تکیـه بـر رهیافـت نظریـات
جامعهشناختی مارکس است .فروپاشی شوروی به عنوان سردمدار نظام مارکسیسـتی ،و چـرخش چـین بـه سـوی
سرمایهداری باز ،به معنای ناکارآمدی کامل این نظام نیست .از ی سـو ،فقـدان توجـه بسـنده بـه پـارادایمهـای
متعهدانۀ این نظام و از سویی دیگر ،خالء بهرهگیری از رویکردهای میانرشتهای در خوانش متـون ،ضـرورت ایـن
پژوهش را آشکار می نماید .خوانش حاصل از مقالۀ پیش رو بیانگر این است که رمان مذکور ،رمانی انتقادی اسـت
که عوارض تغییر گفتمان ناشی از حضور مدرنیته را آشکار میسازد« .دگردیسی انسان به حیـوان درآمـدزا» در ایـن
رمان ،استعارهای است که بر ازخودبیگانگی سوژهها و قطع ارتباط آنها از دنیای نوستالوژی ازدسترفتـۀ انسـانی
داللت دارد ،ازخودبیگانگی که به اضمحالل خانواده و نی فروپاشی روابـط انسـانی کـل جامعـه مـی انجامـد .ایـن
پژوهش برای نخستین بار در ایران از نظریۀ مارکس برای خوانش متون ادبی و از مارکسیسم برای تحلیل داستان
کودک و نوجوان استفاده میکند.
واژههای کلیدی :مارکسیسم ،نقد ادبی ،مارکس ،نشانهشناسی ،رمان کودک ،نظریۀ انتقادی.

 .1مقدمه
«مطالعه در زمینۀ مارکسیسم ،صرفاً بازبینی و بازخوانی آرای مارکس است و بس» (صفوی،
 .)50 :1383مارکس ( )K. Marxاز جامعهشناسان آلمان و فالسفۀ پراگماتیسـم (عمـلگـرا)
است که با وارونه کردن «دیالکتی هگلی» ( ،)Dialecticsنظریۀ مارکسیسم ()Marxism
را بر پایۀ ماتریالیسم دیالکتی بنیان نهاد؛ یعنی خالف ایدهآلیسم هگلی که ایده (آگاهی و
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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شناخت) را مقدم بر ماده میانگاشت ،ماتریالیسم ریشۀ هر گونه تغییر و تحـول در ایـده را
ماده میانگارد .بنـابراین ،آگـاهی را زادۀ پراتیـ جهـان مـادی مـیدانـد کـه در جامعـۀ
سرمایهداری ( )Capitalismاز طریق طبقۀ حاکم و از مجرای شـرایط مـادی (اقتصـادی)
برساخته میشود .نظام مارکسیستی را نمیتوان نظامی کامالً شکستخورده دانست؛ چراکه
پارادایمهای متعهدانۀ کارآمدی مانند عدالت ،آزادی ،آگاهی و برابری نی در آن وجود دارد
که همواره چراغ راه پسامارکسیستها و برخی مکاتب انتقادی ،ماننـد مکتـب فرانکفـورت
( )Frankfurt schoolبودهاست« .میراث انتقادی مارکسیسـم ،میرارـی فـو العـاده غنـی و
بارآور است و مانند هر روش انتقادی دیگر ،باید آن را با این مالک ارزیابی کرد که تا چـه
مایه آرار هنری را توضیح میدهد ،نه اینکه آیا امیدهای سیاسی آن در عرصۀ عمل تحقق
یافتهاست یا نه» ( .)Eagleton, 2002: viiiاز منظـر مارکسیسـم ،جامعـه بافـت مناسـبات
انسانی (روابط بیناسوژهای) نیست ،بلکه نظامی است مبتنی بر ابـژههـا و قـوانین ابژکتیـو.
«مارکس و انگلس ( )F. Engelsجهانی را مجسم میکنند که در آن ،نیروی جهـانیشـدۀ
بازار استیال مییابد ،بیتوجه به اینکه چه آسیبهای انسانی را با خود بـه همـراه مـیآورد
( .)Ibid: ixدر واقـع ،وفـق نظریـۀ «بـتوارگـی کـاال»ی ()Fetishism of commodities
مارکس ،بهدلیل آگاهی کاذبی ( )False conscienceکه فلسفۀ ارباتگرای عصر روشنگری
ایجاد نموده ،جامعۀ صنعتی مدرن ،از ی سو ،سوژهها را تا حد ابژه تقلیـل دادهاسـت و از
سوی دیگر ،ابژهها را تا حد سوژگی استعال .هدف پژوهش حاضر این است که با خوانشـی
نشانه شناختی نشان دهد ،روابط برساختۀ بیناابژهای (میـان اشـیاء) در جایگـاهی بـاالتر از
روابط بیناسوژهای (میان انسانها) قرار دارد ،به حدی کـه چگـونگی مناسـبات انسـانی را
شرایط مادی تعیین میکند .این اسـتعالء باعـ بیگـانگی نیروهـای تولیـد (کـارگران) از
کارشان ،از زندگیشان و از خودشان مـیشـود .در همـین راسـتا ،مقالـۀ پـیش رو ،ضـمن
گردآوری کتابخانهای دادهها و ادبیات نظری ،بر آن است تا به روش تحلیلیـ توصیفی بـه
دو پرسش پاسخ دهد1 :ـ در رمان مذکور ،نشانههای متنی متناظر با پارادایمهـای نظریـۀ
مارکس کدام اند؟ 2ـ این نشانه ها در بازخوانی متن در چارچــوب نظریـۀ جامعـهشـناختی
مارکس ،چگونه معناآفرینی مـیکننـد؟ از سـال  1920مـیالدی ،بـازنگری در بسـیاری از
مباح مارکس صورت گرفت .در  ،1923پیروان مکتب فرانکفورت با طـر نظریـههـایی
دربارۀ سـرمایه داری انحصـاری ،دولـت صـنعتی جدیـد ،نقـش فنـاوری در سـرمایهداری
انحصاری ،نقش فرهنگ توده و رسانۀ جمعی در بازتولید و زوال دموکراسی ،راه مارکس را
ادامــه دادنــد (ر.ک؛ کلنــر .)15 :1394 ،آنتــونی گرامشــی ( )A. Gramsciیکــی از متفکــران
مارکسیستی است که فرهنگ را مورد توجه جداگانهای قـرار داد (ر.ک؛ جعفـری و منصـوری،
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 .)121 :1397در  ،1937با سیطرۀ امپریالیسم ژاپن بر چین ،مارکسیسم در آسیای شرقی نی
شــناخته شــد .در چــین ،مــا و ( )Mao Zedongبــا تأکیــد بــر ل ـ وم فرادســتی پرولتاریــا
( )Proletariatنظریۀ مارکسیستی «ا ـتالف» خـود را بـر پایـۀ اتحـاد چهارگانـۀ پرولتاریـا،
دهقانان ،خرده بورژوازی و جنا چپ بورژوازی ( )Bourgeoisieبنا نهـاد (ر.ک؛ مـا و:1356 ،
24ـ .)25در امریکای التین ،چگوارا ( )E. Che Guevaraعالوه بر لـ وم تغییـر اقتصـادی و
فرهنگی ،به ل وم تغییر آگاهی انسان برای تحقق کمونیسم تأکید داشت ( Young, 2001:
 .)210در ایران ،به کارگیری رویکرد مارکسیستی برای تحلیل متون ادبی ،بـه چنـد مقالـۀ
«نقد رمان عصفور مِنَ الشر از نگاه جامعهشناسی مکتب فرانکفورت» (صیادینژاد و نظـری،
« ،)1393بررسی تطبیقی سـه ارـر :تـا یس ،درد دل مالبـاقر ،و پیونـد مقـد بـا رویکـرد
جامعهشناختی لوکاچ» (مسبو و دیگران« ،)1396 ،تحلیل محتوایی رمان آتشبـهاختیـار ،ارـر
محمدرضا بایرامی ،بر اسا جامعهشناسی رمان جورج لوکاچ و لوسین گلـدمن» (مختـاری،
 )1398و «تحلیل و بررسی بازنمایی تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی بر مبنای دیدگاه جورج
لوکاچ» (حاتمی )1398 ،محدود میشود و نی به امثلۀ درسنامۀ نقد ادبی (ر.ک؛ تسلیمی:1395 ،
172ـ  )182که در آن داستان های «ندارد» (درویشـیان )1356 ،و «سـه قطـره خـون» (هـدایت،
 )1344با رویکرد مارکسیستی اجماالً بررسی شدهاست.
 .2مبانی نظری
این بخش ،فهرستی از کلیدواژگان نظریۀ مارکس را معرفی میکند که سرفصـلهـای آن
عبارتاند :پرولتاریا و بورژوا به مثابۀ دو طبقـۀ مبتنـی بـر شـیوۀ تولیـد ،زیربنـای ( Base
 )structureاقتصادی و روبناهای ( )Superstructureوابسـته ،دیالکتیـ و نبـرد طبقـاتی
( ،)Class struggleاید ولوژی و آگاهی کـاذب ،طبقـۀ درخـود ( )Class in itselfو طبقـۀ
برای خود ( )Class for itselfبه مثابۀ دو طبقۀ مبتنی بر آگاهی ،جامعۀ مـدرن بـورژوازی،
اتوپیای کمونیسم ( ،)Communismبردگی ( )Slaveryو جبر ( )Forceبـه مثابـۀ دو قطـب
متضاد با آزادی ،سوژه از منظر مارکسیسـم ،تقابـل ارزش مصـرفی ( )Use valueو ارزش
مبادلهای ( )Exchange valueکاال ،بتوارگی کاال و مفهوم بیگانگی (.)Alienation
2ـ .1طبقات ( )Classesاجتماعیـ اقتصادی

از منظر مارکسیسم« ،تفاوتهای طبقۀ اجتمـاعیـ اقتصـادی شـکافی بسـیار عمیـقتـر از
تفاوتهای دینی ،نژادی ،قومی و جنسیتی در میان مردم ایجاد میکند» (تایسن.)97 :1397 ،
از همین رو« ،طبقه» به عنوان محصول «تقسیم کار اجتمـاعی» ( )Division of labourدر
نظر گرفته میشود .در واقع« ،تقسیم کار ،نمایانگر تمای و جدایی میان فعالیت بدنی (یدی)
و فعالیت فکری است» (احمدی .)174 :1397 ،بـر اسـا جایگـاه سـوژه در فراینـد تولیـد و
رابطهاش با اب ار تولید ،مارکس جامعه را به دو طبقه بخشبنـدی مـیکنـد :طبقـۀ بـورژوا
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(سرمایه دار) و طبقۀ پرولتاریا (کارگر) .کسانی که مال اب ار تولیدند ،در جرگۀ طبقۀ بورژوا
هستند و کسانی که فاقد آناند ،در جرگۀ طبقۀ کارگر قرار میگیرند .شیوۀ زنـدگی طبقـۀ
کارگر ،مبتنی بر نیروی کار است« .نیروی کار» ( ،)Labour powerتوانایی یدی یا دانـایی
مهارتی کارگر است که در ازای دستــم د به سرمایهدار فروختـه مـیشـود (ر.ک؛ احمـدی،
.)171 :1397
2ـ .2زیربنا و روبنا
مارکسیسم پارادایم «شرایط مادی» را به معنای شرایط اقتصادی بهکار میبَرد (ر.ک؛ تایسن،
 )97 :1397و برخالف ایدهآلیستها که فکر و ایده را مقدم میشـمردند« ،مـارکس شـرایط
مادی زندگی را عامل تعیینکنندۀ وضع فکری و روحی افراد جامعه میداند» (ر.ک؛ غفاری و
ابراهیمی .)100 :1387 ،هر جامعهای بر اسا شیوۀ تولید اقتصادی خود ،روبناهای فرهنگی،

حقوقی ،سیاسی ،اخالقی ،هنری و مذهبی را رقم میزنـد .بـهرغـم اسـتقالل نسـبی ایـن
روبناها از نظام اقتصادی ،چگونگی شکلگیری آنها (در تحلیل نهـایی) قـا م بـر شـرایط
مادی است؛ یعنی شیوۀ تولید اقتصادی زیرساخت تمام روساختهاست.
2ـ .3دیالکتی

مارکس و انگلس اصطال دیالکتیـ را از هگـل وام گرفتنـد و مفهـوم دیالکتیـ را از
پدیدههای فی یکی به وقایع اجتماعی تعمیم دادند .بر این اسا  ،هر سنت ی ()Synthesis
حاصل دیالکتی دو قطب متضاد ،موسوم به تِ ( )Thesisو آنتیتـ ( )Antithesisاسـت.
سنت نه شبیه تِ است و نه شبیه آنتیتِ  ،بلکه موجودیتی جدید است که هم نسبتبه تِ و
هم نسبتبه آنتیتِ استعالیافتهتر است .تِ و آنتیتِ امری درونی هستند؛ بهعبارتی دیگـر،
همواره موجودات در حال تغییر ،شدن و تکامـل هسـتند و ایـن فراشـد نتیجـۀ برخـورد و
دیالکتی تضادهای ماهوی موجودات است« :تضاد میان نیروهای مولده و روابـط اجتمـاعی،
امری ذاتی است که خود منجر به پدید آمدن شکل جدیـدی از روابـط اجتمـاعی مـیشـود ...بـا
دگرگونی ساخت اقتصادی ،تمام روبنای جامعه دیر یا زود دگرگون میشود؛ به بیان دیگر ،برخورد
دیالکتیکی میان ساخت اقتصادی و ساخت غیراقتصادی موجب تکامل اجتماعی میگردد» (غفاری

و ابراهیمـی .)101 :1387 ،این« ،یعنی اینکه پیشرفت بستگی دارد به برخورد اضداد و متعاقبـاً
ایجاد ساختارهای جدید پیشرفتهتر» (هیوز و کرولر.)26 :1396 ،
2ـ .4اید ولوژی

«از دید مارکسیسم اید ولوژی ،نظامی عقیدتی یا به عبارت دیگر ،محصول شرطیشـدگی
فرهنگی است» (تایسن )101 :1397 ،و «مارکس ظاهراً تعریف مشخصی از اید ولوژی و طبقۀ
اجتماعی ارا ه نکردهاست» (جعفری و منصوری)126 :1397 ،؛ یعنی اید ولوژی را در دورههـای
متفاوت ،در معانی متفاوتی بهکار بردهاست؛ از جمله به معنای جهانبینی و باورهای نسـبتاً
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منسجم ی طبقه .گاهی اید ولوژی را در معنای «آگاهی کاذب» بـه کـار مـی گیـرد (ر.ک؛
احمدی29 :1397 ،ـ )30و گاهی نی آگاهی کاذب را نتیجۀ بالفصل اید ولوژی میگیـرد؛ بـه

عبارتی«:دنیای اطراف ما عینیت محض نیست و همۀ امور در آن امور واقع نیسـتند ،بلکـه آنچـه
دنیای اطراف ما را تشکیل میدهد ،چی ی است که با تفسیر برایـــمان موجودیت پیدا میکنـد و
تفسیر ما از دنیای اطرافمان ،تابعی است از اید ولوژی مسلط بر جامعـه و ذهـن مـا» (مطلـبزاده،
.)40 :1396

همچنین« ،در جامعۀ بورژوایی چی ها نه چنان که بهراستی هستند ،بـل بـه شـکلی دیگـر،
شکلی که مارکس "باژگونۀ واقعیت" خواندهاست ،نمایـان مـیشـوند» (احمـدی.)14 :1397 ،
باژگونۀ واقعیت ،خودِ واقعیت نیست ،بلکه فهم و بازنمایی واقعیت است که از طریق تجرید
و مقولهای کردن اشیاء به وسیلۀ اید ولوژی حاکم برساخته میشود.
2ـ .5آگاهی طبقاتی ()Class consciousness

مارکس طبقۀ کارگری را از منظر آگاهی به دو دسته تقسیم میکند :طبقۀ درخود و طبقـۀ
برای خود .او معتقد است« :میان کارگری که نیروی کار خود را برای ادامۀ زندگی مادی خـود و
خانوادهاش میفروشد و این را مبادلهای برابر میدانـد ،بـا کـارگری کـه خـود را عضـو طبقـهای
اجتماعی میشناسد که از مواهب مادی و معنوی بیبهره مانـدهاسـت و بـا اینکـه سـازندۀ ارزش
اف وده و سود سرمایهداران است ،باز زندگی سالم ،امن و مطمئنی ندارد ،تفاوت است .ایـن دومـی
دارای آگاهی طبقاتی است؛ یعنی از رسالت تاریخی خود باخبر است» (همان .)18 :مارکس الزمـۀ

تحقق جامعۀ آرمانی (سوسیالیستی) را خروج پرولتاریا از آگاهی خصوصی (طبقۀ درخـود) و
دستیابی به آگاهی جمعی (( )Collective consciousnessطبقۀ برای خود) میداند.
2ـ5ـ .1طبقۀ درخود

این گروه شامل کارگرانی است کـه صـرفاً نسـبت مشـترک آنـان بـا ابـ ار تولیـد باعـ
همطبقگی و پیوستگی آنهاست؛ یعنی حلقۀ اتصال اعضای این طبقه صرفاً دسـتم دبگیر
بودن و فاقد اب ار تولید بودن آنهاست.
2ـ5ـ .2طبقۀ برای خود

این گروه از کارگران صرفاً به سبب رابطۀ مشترکی که با اب ار تولید دارند ،خود را با سـایر
کارگران همطبقه نمیدانند ،بلکه به سبب منافع مشترک و تقابل مشترک خویش با طبقۀ
سرمایهدار ،خود را در کنار سایر کارگران میبینند؛ یعنی این طبقه به آگاهی طبقاتی دست
یافتهاند (ر.ک؛ همان).
2ـ .6جامعۀ بورژوازی

این جامعه ،نتیجۀ پیکار بورژوازی علیه نظام فئودالی است (ر.ک؛ همان .)70 :در این جامعـه،
نسبت جمعیت کارگر شهری به جمعیت روستانشین ،به سود اولی دگرگون میشود ،قدرت

ژپوهشناهم نقد ادبی و بالغت

 ،سال  ،10شمارۀ  ،1بهار 71/1400

تولید باال میرود ،بازارهای جهانی شکل میگیرد ،و شیوههای جدیدی در زندگی فکری و
فرهنگی ،مناسبات اجتماعی و تولید ایجاد میشود (.)Marx & Engels, 1974: 484-492
2ـ .7کمونیسم

تاریخ ،مهد پیکار طبقات است .سرانجام ،الیگارشـی (( )Oligarchyحکومـت متنفـذان) بـا
مقاومت پرولتاریا مواجه میشود .در این پیکار ،هر طبقهای خواهان غلبه بـر طبقـۀ دیگـر
است .کمونیسم ،اید ولوژی غیرسرکوبگر و ی نظـام سـازماندهی اجتمـاعی اسـت کـه
خواستار غلبۀ هیچ طبقهای نیست ،بلکه خواستار طبقـهزدایـی اسـت .کمونیسـم ،مالکیـت
عمومی اب ار تولید را جایگ ین مالکیت خصوصی میکند .بهرغم اینکه فنـاوری صـنعتی و
شیوۀ تولید مدرن حفظ میشود ،روبناهای جدیدی در روابط اجتماعی ایجاد مـیشـود کـه
این بازساماندهی روبناها در جهت منافع هیچ طبقۀ خاصی نیست ،بلکه بـرای منـافع کـل
جامعه است (ر.ک؛ کارور .)173 :1394 ،مارکسیسم بر اسا موجبیت علی تاریخ ،وعدۀ تحقق
حتمی کمونیسم را میدهد .موجبیت علی تاریخ بدین معناست که «رویدادهای گذشته بـه
گونهای علی ،حال را به وجود میآورند و به تبع آن ،رویدادهای حال ،نحوۀ تحقق آینده را
رقم خواهند زد» (خبازی کناری و سبطی.)163 :1396 ،
2ـ .8بردگی

مارکس «آزادای» را بیشتر با افادۀ داللت سیاسی و اجتماعی به کار میبـرد ،تـا در معنـای
فلسفی .بنابراین بیشتر آنرا در تقابل با «بردگی» قلمداد مـیکنـد تـا در تقابـل بـا «جبـر».
«آزادی» اف ایش امکانهای اجتماعی و طبیعی اسـت و در نقطـۀ مقابـل« ،ضـرورت» بـه
معنای تحدید این امکانها .بـه نظـر مـارکس« ،انسـان در دل ضـرورتهـا ،یعنـی درون
مناسبات متعین تاریخی و اجتماعی ،به دنیا میآید و توانایی آن را ندارد که فراسـوی ایـن
مناسبات برود» (احمدی.)9 :1397 ،
2ـ .9سوژۀ مارکسیستی

در نقطۀ مقابل سوژۀ دکارتی که ایدۀ مطلق ،شناسا ،و تجرید گسستهای از عمل و زندگی
است ،سوژۀ مارکس قرار دارد که از پراکسیس ،عمل و مناسـبات اجتمـاعی جـدا نیسـت؛
مناسباتی که خود ناشی از کنشهای تولیدی هستند (ر.ک؛ همان.)66 :
2ـ .10انواع ارزش

ارزش اف وده ،هدف نظام سـرمایهداری اسـت کـه بـا برسـاختن ارزش مبادلـهای محقـق
میشود و ارزش مبادلهای در تقابل با ارزش مصرف قرار دارد.
2ـ10ـ .1ارزش مصرف

«ارزش مصرف» ،ارزشی کیفی است که کاال برای مالکش دارد و اصوالً «منش مفید یـ
چی  ،ارزش مصرف میآفریند» (.)Marx, 1976: 126
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2ـ10ـ .2ارزش مبادلهای

ارزش مبادلهای ،ارزشی کمی است که بنا بر آن ارزش ،کـاال معاملـه مـیشـود .در واقـع،
«ارزش مبادلهای ،شکل پدیدارشناختی دارد» ( )Ibid: 128و متناسب با ارزش زمانی اسـت
که برای تولید آن کاال صرف شدهاست.
2ـ10ـ .3ارزش اف وده ()Surplus value

ارزش اف وده همان سود کاالست که نتیجۀ «کاراف ونه» ( )Surplus labourاسـت .زمـان
کار برای تولید ی کاال به دو بخش تقسیم میشود :ی بخش از زمـان صـرف ارزشـی
میشود که با عنوان دستم د به کارگر پرداخته میشود ،تا کارگر به عنـوان نیـروی تولیـد
بتواند به حیات خود ادامه دهد و با ادامۀ حیات بتواند ادامۀ چرخۀ بازتولید کاال را تضـمین
کند ،بخش دیگر هم کاراف ونه است که سود یا همان ارزش اف وده را تولید ،و هدف نظام
سرمایهداری را محقق میکند.
2ـ .11بتوارگی کاال (بیگانگی)

بتوارگی کاال جریانی است که طی آن ،نظام تولید از ی طرف ،مناسبات اجتماعی را به
مناسبات بیناابژهای فرومیکاهد و از طرفی دیگر ،ابژهها را تـا سـوژهای بـا مـنش انسـانی
استعالء میدهد ( .)Ibid: 164-165وقتی فرآوردۀ تولیدی باع رشد تواناییهای جسمی و
فکری کارگر (تولیدکنندۀ بیواسطه) نشود و نی تصمیمگیری و فراشـد پیشـرفت تولیـد را
کسی ج کارگر تعیین کند« ،کارگر از نیروی کار خود بیگانه میشود» ( .)Ibid: 271از آنجا
که زندگی انسان همان فعالیت اوست ،از زندگـــی خود و به همین ترتیب ،از طبیعت نیـ
بیگانه میشود؛ زیرا «طبیعت ،کالبد غیرانداموار اوست» ( )Marx & Engels, 1974: 275و
در ادامه ،نسبت به مناسبات انسانی و نسبت به خودش نی بیگانه خواهد شد.
 .3دادهها (خالصۀ داستان)
پدر «مَمْرضا» همیشه گوشۀ خانه دراز کشیدهاست ،قصه میگوید ،چایآبلیمو مـیخـورد و
چپق میکشد .در عوض ،مادرش هر روز میرود علفی کوهی به نام «چمچمه» میچیند و
به «کریمخسته» میفروشد و بهجایش از کریمخسته شلغم و آبلیمو میخرد .غذای آنها از
صبح تا شب شلغم است! هر بار که مادر بابا را متهم به بیکاری و بیعاری مـیکنـد ،بابـا
میرود دنبال کار ،اما دَه دقیقۀ بعد ،دستازپا درازتر برمیگردد .ی روز بـرخالف همیشـه
میرود ،اما برنمیگردد .مَمْرضا که ماجرای «دختر خر » را با روایتهای متفاوت از مردم
شنیدهاست ،نگران میشود که مبادا بابا را هم همان خرسی به اسـارت گرفتـه باشـد کـه
«دختر خر » را بردهاست و یا نکند که خر او را خورده باشد مَمْرضا سراغ بابایش را از
همه میگیرد ،حتی از پیرمردهای آبادی که همیشه کنار چهارراه نشستهاند و بـه نورهـای
رنگارنگ چراغ راهنما خیره شدهاند .پیرمردها حرفهایشان قابـلفهـم نیسـت .در نتیجـه،
مَمْرضا مجبور میشود خودش بههمراهی دوستش« ،رعنا» ،بـرای جسـتجوی بابـایش بـا
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دوچرخه به شهر کناری برود .پول ندارد که دوچرخهاش را تعمیر کند .پیش «اکبرپنچری»
و «علیآپاراتی» میرود .آنها وقتی متوجه میشوند که مَمْرضـا پـول نـدارد ،تعمیـر را بـه
همدیگر واگذار میکنند .مغازههای آن دو قبالً یونجهفروشی بود ،امـا از وقتـی کـه وسـط
چهارراه آبادیشان چراغراهنما نصب شده ،مغـازهشـان را بـه پنچرگیـری تغییـر کـاربری
دادهاند .آنها بهنوبت میروند ،توی جاده میــخ میپاشند ،تا ماشینها پنچر شوند! مَمْرضا
به جای پول تعمیر ،قول میدهد که در مسیر شهر ،میخ توی جاده بپاشد! مَمْرضا بابـایش
را در سیرک پیدا میکند .از چپقی که عکس تفنگ روی آن ح شده ،متوجه میشود که
خر ِ توی سیرک ،بابایش است .به رعنا میگوید« :بابای من همین خرسی است که دارد
چپق میکشد» .رعنا باور نمیکند .مَمْرضا برمیگـردد خانـه و تفنـگ بابـا را برمـیدارد و
میرود سراغ مراد؛ شخصی که صاحب سیرک اسـت .مـراد را بـا اسـلحه تهدیـد و سـعی
میکند بابایش را از توی قفس سیرک نجات دهد .مَمْرضـا قفـلِ در را بـاز مـیکنـد ،امـا
دستش توان کشیدن دستگیره را ندارد .از خر میخواهد که کم کند تا دستگیره بـاز
شود .مَمْرضا و رعنا خر را در انباری خانه پنهان میکنند .بـ ِ آقـای اختیـاری کـه وارد
انباری میشود ،آقای اختیاری متوجه حضور خر میشود .بعد از افشای حضور خـر و
جمع شدن مردم ،مَمْرضا سعی میکند به مردم بفهماند که خر بابـای خـودش اسـت و
خطری ندارد ،اما هیچ کس باور نمیکند ،تا اینکه مادر مَمْرضا را به عنـوان قاضـی پـیش
خر میفرستند ،تا تشخیص بدهد .سرانجام ،مادر با ناراحتی حکم میدهـد کـه خـر
همان بابای مَمْرضاست! کریمخسته به مامان پیشنهاد میدهد با خرسی که میتواند چپق
بکشد ،میتوان درآمدزایی کرد .برای همین ،با برگههای دفتر مشق پسرش ،بلیت درسـت
میکند و پای بلیتها را برای اینکه قابل جعل نباشد ،مهر میزنـد .مهـرش عکـس یـ
آمپول گاوی است .این مهر را وقتی که کریمخسته گاوها را آمپول میزد و برایشان نسخۀ
علفی مینوشت ،میزد ،تا بروند عطاری و دارو بگیرند .پسر کریمخسته به جـای مدرسـه،
مینشیند توی مغازه و بلیت خر میفروشد! پسر کریمخسته گوشش سنگین اسـت ،بـه
طوری که وقتی خانم معلم کال را تعطیل اعالم میکند ،او پای تخته به روخوانی خـود
ادامه میدهد .کریمخسته و مادر بعد از اینکه میبینند خر شدن بابا به درآمدزایی منجر
شده ،خوشحال هستند و مامان دیگر با بابا بدرفتاری نمیکند .مامان چمچمهچینی را رهـا
میکند و دیگر بهجای شلغم ،شکالتکاکا ویی میخورد .مَمْرضـا از اینکـه بابـایش دیگـر
نمیتواند قصه بگوید ،ناراحت است .ی روز مَمْرضا صدای خانم معلم خود را میشنود که
دارد با کسی دربارۀ خر شدن بابا حرف میزند .بعـد از تعقیـب معلـم ،مَـمْرضـا متوجـه
میشود ،مراد (صاحب سیرک در شهر کناری) ،همسر خانم معلم است و دختر خـر هـم
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خواهر خانم معلم .این خر شدن بابا زیرِ سَرِ خواهر خانم معلم است .خواهر خـانم معلـم
(دختر خر ) ،از بچههای خر مراقبت میکند .پدر مَمْرضا ی بار یکی از بچـــههـای
آن خر را با تیر زخمی کردهاست و بچهخر وقتی به بیشه رسیده ،مـردهاسـت .بـرای
همین ،دختر خر از او ناراضی است و عدم رضایتش باع شده که بابای مَمْرضا خر
شود .بعد از خر شدن ،خانم معلم او را به همسرش (مراد) میدهد .بعد از اینکه مَمْرضـا
از دختر خر خواهش میکند از پدرش اعالم رضایت کند ،دختر خر نمـیپـذیرد .امـا
ی روز ،ناگهان وسط نمایش چپق کشیدن ،خر تبدیل به انسانی لخت و عور میشـود
که تماشاچیان از دیدن این صحنه فرار میکنند.
 .4بح و تحلیل دادهها
داستان مذکور دورۀ گذار از بافت خرد اجتماعی (روستا) به بافت نیمهکالن اجتماعی (شهر
کوچ ) را و نی تقابل هم مان دو بافت نیمهکالن (شهر کوچ ) و کالن (شهر ب رگ) را
به نمایش میگذارد .این بخش درصدد است با استفاده از پارادایمهای معرفیشده در مبانی
نظری ،خوانشی مارکسیستی از متن مذکور ارا ه دهد.
4ـ .1گذار از جامعۀ سنتی به بورژوایی

بستر رمان ،شهر کوچکی است که دورۀ گذار از جامعۀ سنتی بـه جامعـۀ مـدرن را تجربـه
میکند .این گذار با حضور تنها چراغ راهنمای آبادی (که نشـانۀ نمـادین حضـور «قـانون
مدنی» است )،آغاز میشود .در بدو نصب ،هنـوز کـارکرد نمـادینش (کـارکرد راهنمـایی و
رانندگی آن) برای اهالی ،طبیعیسازی نشدهاست .در چشم پیرمردها (بازماندگان سنت که
درکی از مدرنی ه شدن ندارند )،چراغ راهنما به مثابۀ نشانهای شمایلی (نه نشانهای نمادین
و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی) است که نورش با نور خورشید هیچ فرقی ندارد« :قبلترها
وقتی آفتاب از پشت ابرها بیرون میآمد ،پیرمردها سروکلهشان پیدا میشد .اما از وقتی که چـراغ
راهنمایی را وصل کردند ،آنها دیگر کاری به آفتاب ندارند .هر روز کنار دیوار مینشینند و به سب
و قرم شدن چراغ راهنمایی نگاه میکنند» (راهنما.)34 :1397 ،

در واقع ،بازنمایی ذهنی پیرمردها از «چراغ راهنما» نسبت به بازنمـایی خـانم معلـم از
چراغ راهنما متفاوت است .برای پیرمردهای چروکیده ،وجه شـمایلی چـراغ راهنمـا مـورد
توجه است و برای خانم معلم جوان ،وجه نمادین آن .به قول ما و« :دهقانان (پیرمردهـای
چروکیدۀ داستان) ،به عنوان متحدان پرولتاریا ،دارای صورتهـایی از آگـاهی هسـتند کـه
برای روشنفکران (معلم داستان) دستنیافتنی است» (خدیو .)234 :1387 ،برای سـایر اهـالی
نی ضرورت چراغ راهنما هنوز پذیرفتـه نشـدهاسـت .انتظـار کشـیدن پشـتِ چـراغ بـرای
کریمخسته و دیگران ،خستهکننده ،خندهدار و خجالتآور است« :روز اول کـه چـراغ قرمـ
کاشته شد ،همه خجالت میکشیدند پشت چراغ قرم بایستند .هر کس پشت چـراغ قرمـ
میایستاد ،خندهاش میگرفت» (راهنما .)34 :1397 ،حتی مَمْرضا نیـ بـرای چـراغ راهنمـا از
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فعل «کاشتن» به جای «نصب کردن» اسـتفاده مـی کنـد (فعـل «کاشـتن» اسـتعارۀ تبعیـۀ
ناخودآگاهانهای از مسـتعارمنه «درخـت» اسـت) .عبـارتِ «کاشـتن چـراغ راهنمـا» بیـانگر
پسزمینههای روستایی ذهنی مَمْرضا است که بـا خصـلت دهقـانی او عجـین اسـت .1در
ادامه ،این گذار از سنت به مدرنیته با حضور معلم در آبادی برجسته میشود .معلم تنها فرد
قانونمداری است که هم به چراغ راهنما احترام میگذارد ،هم خالف نظام متداول معاملۀ
تهاتری اهالی (معاملۀ کاالبهکاال) ،تنها با «نظام اقتصادی پول» دادوستد میکند« :همیشـه
از کریمخسته ماستِ کیسهای میخرد ،اما به جایش ،چمچمه نمیدهد ،پول میدهد .خانم
معلم تنها کسی است که پشت چراغ قرم میایستد .او میگویـد :آدمهـا بـا قـانون زنـده
هستند» (همان .)20 :این گذار ،در تغییر کاربری مغازۀ علیپنچری و اکبرآپـاراتی (تغیــیر از
یونجهفروشی به پنچرگیری) و نی در تغییـرات مکـرر کـاربری مغـازۀ کـریمخسـته دیـده
میشود .کریمخسته ابتدا آمپول به گاوها میزد! نسل گاو که در آبادی منقـرض مـیشـود
(حذف نظام دام به عنوان مهمترین رکن شغلی جامعۀ روستایی) شغل خرید گیاهان کوهی
از اهالی و فروختن آن به شهر کناری را اتخاذ میکند و سرانجام ،بـا فـروش بلیـتهـای
نمایش ،کامالً وارد داللی ،تجارتی کاذب و متفاوت با مشاغل جامعۀ روستایی میشود« :با
خط درشت رویش نوشت :میوه و ترهبار کریمخسته؛ و زیر آن با خـط ریـ نوشـت :خریـدوفروش
انواع و اقسام میوه و سب یجات کوهی و غیرکوهی؛ و زیر آن با خط ری تـر از خـط قبلـی نوشـت:
پرتقال کوهی موجود است .آخرسر هم با خط خیلیخیلی ری تر نوشت :اگر خواسـتید ،آمپـول گـاو
پذیرفته میشود!» (همان.)10 :

سلسلهمراتب ریـ نویسی کلمات روی تابلوی مغازهاش ،بیانگر سلسـلهمراحـل گـذار از
سنت و سلسلهدرجات تن ل قدرت نظام سنتی در تاریخ آبادی است .سنت به طور کامل از
بافت مدرن رخت نمیبندد ،بلکه به مرور کمرنگ و کمرنگتر میشود؛ مثالً بهرغم درشت
نوشتن و برجسته سازی کلمۀ «خریدوفروش» ،هنوز گ ینۀ «آمپولزنی به گاوهـا» کـامالً از
فهرست مشاغل کریمخسته حذف نشدهاست .حتی مهر بلیتهای نمایش (بلیت بـه مثابـۀ
نظام اقتصادی مدرن) رد «آمپولزنی گاوها» (نماد اقتصـاد سـنتی) را در خـود دارد« :بلیـت
مسخره را از دستش گرفتم .زیر نوشتۀ بدخط کریم ،ی مهـر خـورده بـود .عکـس یـ
آمپول کوچ بود .این مهر مال وقتی بود که کریم به گاوها آمپول مـیزد» (همـان.)203 :
بهعالوه ،بهرغم اتخاذ شغل مدرن ،هنوز در پسزمینۀ ذهنی و کلمات کـریمخسـته رنـگ
شغل سنتیاش (در قالب بسامد واژۀ «گاو») تثبیت شدهاست و این نشان میدهد که کـریم
دارد دورۀ گذار از سنت به مدرنیته را تجربه میکند« :اگر بلیت نخرین ،تا غروب هم اینجا
وایسین ،گاو هم نمیبینین ،چه برسه به خر !» (همان« ،)207 :خجالت بکش! یـ عالمـه
گاو جلوی من تلف شدن ،این طوری ضـجه نـ دم» (همـان« ،)221 :از اینجـا گـاو هـم رد
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نمیشه ،برای چی وایسم؟» (همان .)20 :اف ون بر این ،در تغییر خوراک مامان از شـلغم بـه
شکالت کاکا ویی نی گذار به مدرنیسم مشهود است .اجرای ی سـانس نمـایش خـر
برای اهالی شهر مجاور و نی فروش چمچمه به شهر مجـاور کـه از طریـق کـریمخسـته
محقق میشود ،نشانۀ حرکت به سوی ایجاد «بازارهای جهانی» است .همچنـین ،از دیگـر
نشانههای تمایل به ایجاد بازارهای جهانی ،میخپاشی اکبرپنچری و علیآپـاراتی در جـاده
است که هر روز با هدف جذب مشتریهای گذری خارج از آبادی انجام میشود.حضور پدر
مَمْرضا برای کار در سیرکی در شهر ،داللت بر «کوچ نیروی کار و رشد شهرنشینی» دارد و
شهر شدن روستا (نصب چراغ راهنما و غیره) داللت بر افول بافـت روسـتایی و گسـترش
بافت شهری .تغییر نظام اقتصادی اهالی آبادی (مثل پـول درآوردن مامـان از بـه نمـایش
گذاشتن خر  ،و دیگر تن به چیدن چمچمه ندادن) نی مبین افـول نظـام مولـد و مفیـد
دهقانی (رکود بهرهبرداری از مراتع و زراعت) است .کشتن بـ ِ آقـای اختیـاری بـه وسـیلۀ
خرسی که برای مردم نمایش اجرا میکند ،تمثیلی از نابود شدن دامها و دلمشغولیهـای
روستاییان در ارر تغییر پراتی حیوان ،در فرایند مدرنـی م اقتصادی است .همان گونه کـه
در جامعۀ کالنشهری ما ،مشاغل کاذبی بر اسا تغییر کلیشههـای نگهـداری حیوانـات
(نگهداری حیوانات غیرخانگی ،مانند سگ و گربه به جـای کلیشـههـای سـنتی حیوانـات
خانگی ،مانند مرغ و گوسفند) سَر برآوردهاست ،در این رمان نی حضور اقتصادیِ حیوانـات
وحشی با کاربری کاذب (نمایش درآمدزای خـر در بـافتی خـارج از زیسـتگاه طبیعـی)،
حیوانات اهلی (ب ) را نابود کردهاست .حتی وقتی آقای اختیاری بـه دنبـال احقـا حقـش
است ،ساکنان جامعۀ نمایش (کسانی که مسحور نمایش خر چپقکـش شـدهانـد )،او را
مستأصل میکنند .آقای اختیاری تنها کسی است که از شهر به روستا آمدهاست و دلش به
نگهداری ی ب (نگهدرای دام به شیوۀ سنتی و غیرمکانی ه) خوش است ،اما دلخوشـی او
با ظهور مدرنیسم در روستا نابود میشود و وقتی لب به اعتراض میگشاید ،در ارر حمایـت
اهالی از نمایش خر چپقکش (از مشاغل نوظهور کاذب) و زور تپانچۀ کـریمخسـته بـه
عقبنشینی تن میدهد .اوج نمایش قدرت سـرمایهداری در صـحنهای رخ مـیدهـد کـه
کریمخسته با تقویت مالکیت خصوصی (یعنی با گذاشتن کیسهگونیها دور حیاط) ،مانع از
دیدن عموم مردمی میشود که خر توی حیاط را میخواهند مجانی ببینند« :دور تا دور
حیاط خانه روی تمام حصارها را کیسۀ گونی کشیده بود؛ همان کیسههایی که به زنهای
شهر میداد ،تا چمچمهها را تویش بری ند .دیگر کسی نمیتوانست بهراحتـی تـوی حیـاط
خانه را ببیند (ر.ک؛ همـان .)213 :در این جامعه ،حتی کیسهها هم به عنوان ابـ ار گـردآوری
چمچمه ،تغییر کارکرد میدهند و دستمایۀ خصوصیسازی مدرنیته میشوند».

ژپوهشناهم نقد ادبی و بالغت

 ،سال  ،10شمارۀ  ،1بهار 77/1400

4ـ .2بتوارگی کاال (بیگانگی)

پیش از دگردیسی ،روابط بین کریمخسته و بابای ممْرضا روابط بیناسوژهای است .ی بار
لولۀ تفنگ بابای مَمْرضا به کمر کریمخسته برخورد کرده بوده ،اما بابا بـه سـبب رفـاقتش
حاضر شده سَرِ لوله را کوتاه کند« :لولۀ تفنگ را کوتاه کرده بود ،اما بعد از آن ،تیرهایی که
میزد ،خیلی دور نمیرفت» (همان .)138 :پس از دگردیسی ،دیگر طرفین گفتمـان را دو تـا
سوژه تشکیل نمیدهند ،بلکه یکی از طرفین از سوژگی به ابژگی تقلیل یافتهاست« :حرف
زدنش مثل وقتهایی نبود کـه بـا هـم بـه شـکار مـیرفتنـد .آن موقـعهـا کـریم مثـل
شاگردمدرسهای پیش بابا حرف مـیزد» (همـان .)196 :کـریم دیگـر بابـای دگـردیسشـدۀ
مَمْرضا را به چشم دوست و حتی به چشم انسان نمیبیند ،به چشم ابژه ،کاال یا اب ار تولید
میبیند؛ درست مانند مراد که در شهر کناری از راه به نمایش گذاشتن او پول درمـیآورد:
«مامان رفت توی فکر .کریم میخواست همان کاری را با بابایم بکند کـه آدمهـای شـهر
کناری کرده بودند .از قیافۀ مامان معلوم بود که راضی شده» (همان .)94 :همسرش نی او را
به چشم ابژۀ مادی میبیند و همۀ مردم شهر ج مَمْرضا و رعنا (که هر دو احسا فقدان
پدر دارند) نی به همین چشم به او نگاه میکنند .از طرفی ،کاالهای اقتصـادی از جایگـاه
ابــژگی به جایگاه ســوژگی استعالء یافتهاند .کریمخسته و مراد بر سَرِ تصاحب خر به
روی هم اسلحه میکشند .این ،یعنی انسانها در جایگاه حیوانات وحشی قرار گرفتهانـد و
در صورت نیاز ،از کشته شدن مصون نیستند و نی حیوانات بـه مثابـۀ ابـژهای اقتصـادی،
جایگاه انسانی یافتهاند و باید برای حفاظت از آنها ،انسانهـا را هـم نـابود کـرد« :کـریم
تپانچه را جلو آورد و گفت :چه خبرته مردک؟! اینجا محل کسبه! مرد گفت :خوبه واال! بـا
خر مردم کاسبی راه انداختین ،طلبکار هم هستین؟!» (همان .)227 :مردم علیه مراد بسیج
میشوند و بهرغم شلی تیرهای هوایی مراد ،متفر نمیشـوند .خانـه بـه عنـوان محـل
کسب قلمداد میشود .مادر از شمردن پولها لذت میبرد و آوازهای محلی سر میدهـد و
برایش از دست رفتن هویت انسانی بابا مهم نیست!
4ـ .3سوژۀ مارکسیستی

خر به لحاظ توانایی بدنی و قویهیکل بودن ،نشانهای شـمایلی از نیـروی کـار اسـت.
خر (کارگر یدی) حیوانی زبانبسته است که ماهیتاً قدرت موافقت یا مخالفت ندارد و به
قول اسپیواک ،برای صحبت کردن به عنوان یـ فرودسـت تـوان نـدارد .پـدر مَـمْرضـا
سوژهای است که در ارر جبر اقتصادی ،برای یافتن کار بیرون میرود و کـار را بـه قیمـت
ازدستدادن هویت انسانی خود پیدا میکند .خر بودن و کار کردن ،دو روی ی سـکه
هستند؛ زیرا صرفاً وقتی سوژه در سیرک و یا در آبادی پول درمیآورد که تبدیل به خر
شدهاست ،اما زمانی که هویت انسانی خود را بازمییابد ،همه از او فـرار مـیکننـد ،چـون
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کسی برای انسان بودنش پول نمیدهد .سرمایۀ ی کارگر یدی ،نیـروی کـارش (خـر
بودنش) است .در دوران پیشادگردیسی ،بابای مَمْرضا وظایف پدری (قصهگویی و مهربانی)
را بهجا می آورد ،اما در عوض ،خانوادهاش همیشه مقـروض اسـت و همیشـه از مشـتقات
شلغم تغذیه میکنند« :صبح شلغم با آبلیمو ،ظهر شلغم با گلپر ،و شب شـلغم بـا آبلیمـو و
گلپر» (همان .)10 :نمیتوان هم خر نبود ،هم مقروض نبود .در دوران دگردیسـی ،بابـای
مَمْرضا ،به عنوان خر کارگر ،اگرچه در شهر و در آبادی پول خوبی درمیآورد ،اما «با کار
خود بیگانه» است .کارگری که ارزش مبادلهای کارش را دیگـران (در شـهر« ،مـراد» و در
آبادی« ،کریم خسته») تعیین کنند و از فرآوردۀ اقتصادی کارش ،ج تأمین مل ومات حیاتی
(خوراک شلغم و ی استانبولی چای آبلیمو) چی ی عایدش نشود (کـه آن هـم صـرفاً بـه
سبب بازتولید نیروی کار به کارگر داده میشود) ،با هویت و نیـ بـا زنـدگی خـود بیگانـه
میشود .این «بیگانگی با زندگی» به سبب خر شدن (کارگر شدن) اتفـا افتـادهاسـت.
بیگانگی از زندگی ،ابتدا با استعارۀ حیوان شدن (دگردیسی بابا) نشان داده شدهاست و آنگاه
با واپس رانده شدن بابای مَمْرضا به وسیلۀ همسرش برجسـته شـدهاسـت .همسـر سـعی
میکند اتا  ،تش ِ بوگندو و حتی ظرف (استنابولی) غذای او را از جمع خانواده جدا کنـد:
«وقت شام مامان میخواست آن طرفتر سفره بیندازد ،اما آنقدر گفـتم کنـار بابـا شـلغم
بخوریم که قبول کرد .بابا داشت شلغمهای سوخته را میخورد .انگار برایش فرقی نداشت»
(همان .)184 :در تقابل با وضعیت پیشادگردیسی (که کـار بابـا در آن دوران ،قصـهگـویی و
تعریف جوکهای بیم ه بود) ،دوران پسادگردیسی بابا با قطع ناخواستۀ ارتباط کالمـی بـا
دیگران (به سبب بیزبانی ناشی از خر شدگی) همراه است که مصـداقی از بیگـانگی بـا
زندگی است« .دگردیسی» به عنوان شگردی نشانهشناختی و استعاری برای «بیگانه شـدن
از زندگی و از خانواده» ،در داستانهایی همچون «مسخ» (کافکـا2014 ،م ).نیـ مسـبو بـه
سابقه است.
4ـ .4طبقات اجتماعی ـ اقتصادی

تقابل و تعامل خر و کریمخسته ،بیانگر تقابل و تعامل دو طبقۀ پرولتاریـا و بورژواسـت.
کریمخسته ی نیروی فکری است که از هر فرصتی برای بهخدمتگیری کارگران یَـدی
استفاده میکند .او زنان آبادی (مثل مادر مَمْرضا) را به عنوان کـارگران چمچمـهچینـی و
حتی دوستان خود را (مثل بابای دگردیسشدۀ مَمْرضا را) کارگر نمایشهای خود میسازد.
کریمخسته خردهبورژوا و نخبۀ اقتصادی محلی است که از موقعیت گذار سنت به مدرنیتـه
به ارزش اف وده دست مییابد (مثالً واسطۀ انتقال فروش چمچمـههـا از آبـادی بـه شـهر
کناری است) .وسیلۀ نقلیۀ او موتوری (اب ار جامعۀ صنعتی) است که ی گاری (اب ار جامعۀ
فئودالی) به عقب آن وصل است .ترکیب موتور با گاری ،استعارهای از ترکیـب شخصـیتی
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صاحب آن وسیلۀ نقلیه است؛ چراکه کریمخسته نه مانند خانممعلـم کـامالً جـدا از جـنس
سنت است ،نه مانند پیرمردهای چروکیدۀ کنار چراغ راهنما مستحیل در سنت .کریمخسته
اولین کسی است که چراغقرم ها را رد کـردهاسـت و بـه آن افتخـار مـیکنـد .رد شـدن
کریمخسته از چراغقرم ها تمثیلی است از اینکه کریمخسته بهرغـم داشـتن وسـیلۀ نقلیـه
(استفاده از اب ار مدرنیته) ،هنوز با قوانین (فرهنگ مدرنیته) خو نگرفتهاسـت .کـریمخسـته
ابتدا در طبقۀ پرولتاریا و همپیالۀ بابای مَمْرضا بودهاست و با هم به شـکار مـیرفتنـد ،امـا
بهتدریج خود را از این طبقه جدا کردهاست .به شکار رفتن و دست خالی بازگشتن نشانه یا
تمثیلی از بینتیجه بودن تالشهای طبقۀ کارگر است« :بعضی وقتها هم بابا با دوستانش
به شکار میرود ،اما تا حاال که چی ی شکار نکردهاست .فقط یـ بـار کـه شـان دهنفـری
رفتهبودند شکار ،ی کب زدند و به شان ده قسمت تقسـیمش کردنـد!» (همـان10 :ــ.)11
گوش پسر کریمخسته سنگین است و وقتی کال تعطیل میشود ،پای تخته همچنان به
روخوانی خود ادامه میدهد .نرسیدن صدای تودۀ افراد به گوش طبقۀ بورژوا در تمثیل کَـر
بودن پسر کریمخسته تجسم یافتهاست .روخوانی پسر کریم سَرِ کال بیـانگر مونولـوگی
دونفره است؛ چراکه ی طرف این گفتمان را سوژهای بورژوا (پسر کـریمخسـته) تشـکیل
میدهد که فقط زبان مشارکت با همکالسیهایش را دارد ،نه گوش!
نظام طبقات به صورت سلسلهمراتبی است؛ مـثالً مامـان مَـمْرضـا کـه از بـه نمـایش
گذاشتن بابای خر شده کسب درآمد میکند ،خردهبـورژواترین سـطح را دارد؛ چراکـه از
بابای خر شده (کارگر یدی در تحتانیترین سطح این نظام) مستقیماً بهرهکشی میکند.
لذا در نظام طبقاتی مذکور ،بابای خر شده (کارگر) تحت سیطرۀ تصمیمات مامان اسـت.
کریم با مدیریت فکری که دارد ،در سطحی باالتر از مامان تصـمیمات مامـان را هـدایت
میکند .در واقع ،کریم خردهبورژوایی است که با اقنـاع مامـان (بـا یـ واسـطه) دربـارۀ
ساعات و چگونگی کار بابای خر شده تصمیمگیری میکند .کریم حتی در تعیین شرایط
مادی بابا (ل وم تهیـۀ بلیـت ،مبلـب بلیـت و مشـو هـای تبلیغـی بـرای جـذب مشـتری)
سیاستگذاری میکند.
4ـ .5زیربنا و روبنا

مناسبات اقتصادی تمام مناسبات انسانی را تحتتأریر قرار میدهـد .علـیآپـاراتی و اکبـر
پنچری به عنوان دو رقیب اقتصادی ،پیوسته سَـرِ مشـتری بـا هـم دعـوا و کتـ کـاری
میکنند ،به یکدیگر بیاعتمادند ،اما به سبب منافع مشترک اقتصادی ،برای ریختن میخ در
جاده با هم تعامل میکنند« :تو علف هم که میفروختی ،همیشـه دروغ مـیگفتـی .االنـم
داری دروغ میگی .اگه میخها رو ریختی ،پس چرا هیشـکی نمیـاد؟» (همـان .)41 :هـر دو
رقیب ،مدعی دوستی با پدر مَمْرضا میشوند و بـا همـین اسـتدالل بـرای پـنـچــرگیری
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دوچرخۀ مَمْرضا با هم رقابت میکنند ،اما وقتی میفهمنـد مَـمْرضـا پـول نـدارد ،گـرفتن
پنچری را به همدیگر احاله میکنند .مَمْرضا به شرط میخپاشی جاده و جـذب مشـتری از
خارج آبادی ،آنها را مجاب به گرفتن پنچری میکند .کریمخسته دوستی با بابای مَمْرضا
را نادیده میگیرد و مَمْرضا را اب ار تولید کارش میکند .پسر کریمخسته مدرسه نمیرود ،تا
بتواند بلیتهای بیشتری بفروشد .مراد و کریمخسـته (بـه مثابـۀ دو نماینـدۀ بـورژوا) سَـرِ
مالکیت خر (اب ار تولید) یکدیگر را تهدید میکنند .مادر مَمْرضا قبل از اینکـه بـه فکـر
استعمار اقتصادی پدر بیفتد ،از خر شدن او بسـیار ناراحـت اسـت و بـه او کـمتـوجهی
میکند« :کلی آب از دهانش ریخته بود روی تش  ،و فقط نصف بدنش روی تشـ جـا
شده بود .مامان هم نشسته بود ی گوشه و زانوهایش را بغل کرده بود و زل زده بود بـه
بابای خر شدهام!» (همان .)186 :اما پس از اینکه خر شدنش به درآمدزایی میانجامـد،
مراقبت از خر را جدی میگیرد؛ یعنی خر شدن بابا برایش مهـم نیسـت ،بلکـه نیـاز
مادی او به این حیوان کارکن (اضمحالل خانواده) مهم است« :با بابا مهربان شده بود .دیگـر
شلغم نشسته به او نمیداد .برایش چاییآبلیمو درست میکرد و توی ی استانبولی میریخت ،تـا
بابا هر وقت دلش میخواست چاییآبلیمو بخورد .بعضی وقتها هم میرفت و آب دهان بابا را که
از پوزهاش آوی ان میشد ،با ی کیسۀ پارچهای پاک میکرد» (همان.)226 :
4ـ .6ارزش اف وده

کریمخسته و مادر مَمْرضا از نمایش خر ِ چپقکش کسب درآمد میکنند .پول حاصل از
فروش بلیتها ارزش مبادلهای نمایش است .مقداری از ارزش مبادلهای ،صرف خرید ی
استانبولی ،چای آبلیمو و مقداری شلغم سوخته برای بابای خر شده میشود .این پول که
صرف نیازهای اولیۀ نیروی کار (پدر خر شده) مـیشـود ،تـا حیـات او تضـمین شـود و
درآمدزاییاش ادامه پیدا کند ،و نی ه ینۀ توتون چپق و گونیهـای دور حیـاط کـه بـرای
مخارج اجرای نمایش الزم است ،ارزش مصرفی کاال (ارزش مصـرفی نمـایش) بـهشـمار
میآید .مابهالتفاوت ارزش مبادلهای نمایش (پول بلیتها) و ارزش مصرفی (مخارج بابـای
خر شده) را کریم با مادر تقسیم میکند .این مابهالتفاوت را در نظام اقتصـادی مـارکس،
«ارزش اف ودۀ» حاصل از نمایش میگویند.
4ـ .7اید ولوژی (آگاهی کاذب)

ابتدا کسی قبول نمیکند که برای دیدن خر باید پول بدهد ،اما کریمخسته کمکم بـاور
خرید بلیت را در مردم ایجاد میکند ،تا بتواند با ایجاد این باور کاذب ،منافعی به جیب ب ند:
«اولش همه غرغر کردند ،ولی از روز بعدش همه خوشحال بودند .کـریمخسـته ایـنهـا را
خوب میدانست .مردم پول میدادند ،بابایم چپق میکشید!» (همان .)220 :گاهی مشو های
کاذبی مثل تماشای دو بار چپق کشیدن با ی بلیت را به مشتریان میدهد ،تـا برایشـان
توهم سود ایجاد کند« :مردم خوب و ع ی ! چون بلیت خریدین ،یه دَورِ دیگه هم میتونین
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تماشا کنین» (همان .)215 :دگردیسی بابای مَمْرضا ،عینی و محسو اسـت ،در حـالی کـه
دگردیسی چپق بابا ،عینی و محسو نیست؛ یعنی دگردیسی چپق (استعالء از ی ابـ ار
معمولی مصرفی به اب ار تولید ارزش اف وده) ،نامحسو اسـت .ایـد ولوژی حـاکم ،چپـق
(ابــژه) را اســتعالء دادهاســت؛ بــه عبــارتی دیگــر ،کــریمخســته چپقــی را کــه در دوران
پیشادگردیسی ،کشیدنش هیچ ارزش مبادلهای خاصی نداشت ،طـی یـ فراینـد تبلیغـی
(آگاهی باژگونه) به عنوان کاالیی دارای ارزش مبادلهای جا میاندازد و بهتدریج حتی آن را
به بتوارگی و سوژگی استعالء میدهد ،به طوری که چپق مناسبات انسانی را بـه چـالش
میکشد ،تا جاییکه به سبب چپقکشی بابای مَمْرضا ،اربابان رو به اسلحهکشی میآورنـد!
در نقطۀ مقابل« ،قصه» نشانه یا استعارهای از آگاهی واقعـی اسـت ،امـا ایـد ولوژی حـاکم
نمیگذارد اهالی ،قصهها را واقعی تلقی کنند .ماجرای «دختر خر » که واقعیبودن آن در
انتهای داستان برای رعنا و مَمْرضا مسـجل مـیشـود ،همچنـان بـرای اهـالی ،قصـهای
غیرواقعی تلقی میشود .مَمْرضا قصهها را باور دارد ،اما رعنا آنها را غیرواقعـی مـیدانـد:
«رعنا با صدای بلند گفت :الکیه! الکیه! مگه غولها دمپایی پاشون میکنند؟ بعد با صـدای
بلند خندید .از آن موقع ،چی هایی را که شاید رعنا باور نکند ،به او نمیگـویم» (همـان.)31 :
«چهارراه» ظاهراً داللت بر مکان دارد ،اما در واقع ،به لحاظ نشـانهشـناختی بـر «وضـعیت
سرگردانی و گمگشتگی در میان چند راه» داللت دارد .پیرمردها نمـاد راهنماهـای سـنتی
(ریشسفیدها و کدخداها) هستند و به همین دلیل ،در جایجای داسـتان ،مـدام در محـور
همنشینی با چراغ راهنما قرار گرفتهاند .درست است که در چهارراه چهـار تـا راه متفـاوت
وجود دارد ،اما تا قبل از نصب چراغ راهنما ،همیشه پیرمردهای کنار چهارراه میتوانسـتند
راه را به آدمهای سرگردان آبادی نشان بدهند ،به آدمهایی که ی چی ی را گم کردهاند و
دنبالش میگردند«:حتی توی آن شهر ب رگی که کریمخسته چمچمهها را میفروشد ،مثـل ایـن
چهارراه پیدا نمیشود! توی آن شهر ،اگر کسی چی ی گم کند ،نمیدانـد چـه خـاکی بـه سـرش
بری د ،اما توی شهر ما اگر کسی گوسفندی ،مرغی ،گاوی را گم کند ،اولین جـایی کـه سـراغش
میآید ،این چهارراه است!» (همان.)33 :

بعد از اینکه آبادی شکل شهری به خود میگیرد ،چراغ راهنمای کنار چهارراه (آگـاهی
کاذب مدرنیتـه) نمـیتوانـد مَـمْرضـا را راهنمـایی کنـد کـه از کـدام راه مـیتوانـد پـدر
خر شدهاش را بازیابد .از طرفی ،دیگر صدای پیرمردهای سَرِ چهارراه برای نسـل جدیـد
(مَمْ رضاها) قابل فهم نیست« :آنها واقعاً پیر هستند؛ آنقدر پیر که بهسختی میشود صدایشان
را شنید .بعضی وقتها هم ی چی هایی به هم میگویند ،اما هیچ کس نمیفهمد .فقط خودشان
میفهمند که چه چــی ی میگویند .نمیدانم شاید خودشان هم نمیفهمند! قبلترها وقتی آفتاب
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از پشت ابرها بیرون میآمد ،پیرمردها سروکلهشان پیدا میشد ،اما از وقتـی کـه چـراغ راهنمـا را
وصل کردند( »...همان.)34 :

در سراسر داستان ،به قطع ارتباط پیرمردهای چروکیده با جامعۀ مدرن اشاره میشـود.
پیرمردها نگاه میکنند ،اما چی ی را نمیبینند ،چراکه این جامعۀ مدرن برایشان معنـایی را
بازنمایی نمیکند« :آنها هیچ وقت ی چی را طور دیگر نگاه نمیکردند .به همـه چیـ و
همه کس طوری نگاه میکردند که به چراغ راهنمایی» (همان .)188 :زمـانی کـه همـه بـه
تماشای خر چپقکش نشـستهاند ،پیرمردی که توی جمع است ،اصالً نگـاه نمـیکنـد:
«یکی از پیرمردها به بابا نگاه نمیکرد .به روبهرو نگاه میکرد .مثل وقتهایی که به چراغ
زل میزد» (همان .)214 :انگار پیرمردها با این خرسی که صدایش را جامعۀ مدرن نمیشنود
و با محیط آن بیگانه است ،بهسادگی میتوانند همذاتپنداری کنند (همذاتپنـداری یـ
شخصیت پیر و ی شخصیت دگردیسشده در داستان مسـخ ( )Kafka, 2014نیـ دیـده
میشود :سامسا نماد نانآور پیری است که از وقتی توان نانآوری ندارد ،به صورت استعارۀ
دگردیسی سوس  ،از طـرف خـانواده طـرد و در اتـاقکی تاریـ رهـا مـیشـود و هـیچ
خدمتکاری حاضر نمیشود در خانهای که سوسکی چندشآور وجود دارد ،خدمت کند ،ج
ی کلفَتِ پیر).
4ـ .8بردگی

در سراسر داستان ،بابا در بند ضرورتها و تحدید امکانها و فقدان حق انتخابهاست .در
دوران پیشادگردیسی متأرر از جبر مادر مَ ْمرضا و مشکالت معیشتی ،مجبور به رفتن دنبال
کار میشود .بعد به وسیلۀ خواهر خانممعلم محکوم به دگردیسی میشود و آنگاه تحت جبر
مراد ،برای مردم شهر کناری ،در سیرک نمایش اجرا میکند و در قفسی نگهداری میشود.
بعد از فرارش از سیرک ،به وسیلۀ مَمْرضا و رعنا در انباری حصر میشود .پـس از افشـای
خر شدن ،دور تا دورِ حیاط خانه را با گونی حصار میکشند و نمیگذارند بدون بلیـت از
بیرون حیاط دیده شود .بعد از رم گشایی علت خر شدگی و استرا سمع مَمْرضا و رعنا،
بچهها خر را فراری میدهند ،تا دوباره اسیر دست مراد و خانممعلم و کریمخسته نشود،
اما زندگی تحت تعقیب چی ی ج اسارت نیست؛ چراکه «گسترۀ آزادی ،در عمل فقط جایی
آغاز میشود که آن کاری که به وسیلۀ ضرورت و سودمندی خارجی تعیین میشود ،از بین
برود» (احمدی .)11 :1397 ،اسـپیواک (1988م )G. Ch. Spivak( ).فرودسـت را فاقـد صـدا
میداند .صدا نشانه یا استعارهای از توانش اعتراض است .وقتی خرسـی تـوان حـرف زدن
ندارد ،به معنای کارگری است که صدای اعتراض ندارد! وقتی پسر کـریمخسـته گوشـش
سنگین است ،به معنای بیارر بودن صدا در گوش بورژواهاست .وقتی جیب دختر خـر از
توی کوه شنیده میشـود ،بـرای اهـالی صـدایی نـامفهوم اسـت کـه تعـابیر گونـاگون و
قصهسازیهای متفاوت از آن میشود ،اما هـیچ کـس تعبیـر صـادقی از آن صـدای جیـب
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نمیتواند ارا ه بدهد ،ج کسی که مثل مَمْرضا به جرگۀ کارگران «برای خود» ملحق شـود
و از ن دی حرفهای دختـر خـر و غصـههـایش را گـوش بدهـد .وقتـی مَـمْرضـا از
پیرمردهای چروکیدۀ کنار چهارراه سراغ پدرش را میگیرد و آنها با صدایی نامفهوم پاسخ
میدهند ،صدایشان نشانگر نامفهوم بودن صدای سنت (صدای پیرمردها) در عصر ماشـین
و چراغ راهنما (مدرنیته و قوانین مدنی) است .فقدان این صـداها در دوران پسادگردیسـی
(دوران ظهور مدرنیته) در تقابل با دورانی است که بابا صدایی برای قصهگویی (ارتبـاط بـا
فرزند و خانواده) داشتهاست.
4ـ .9آگاهی طبقاتی

افراد طبقۀ کارگر یا «درخود» هستند ،یا «برای خود» .مَمْرضا از فقـدانی کـه اقتصـاد بـر او
تحمیل کردهاست ،آگاهی دارد و درصدد است که این فقدان پدر را رفع کند .بـا اسـتدالل
سعی میکند دیگرانی که حرفهای او را دربارۀ دگردیسی پدرش باور ندارند ،اقناع کند .به
مردم بفهماند این ی خر نیست ،این پدر است .به مـادرش بفهمانـد کـه ایـن خـر
خطرناک نیست ،بلکه پدری است که خانوادهاش را دوست دارد« :یواشکی گفت :مَمْرضـا!
پسرم! من میترسم .اَگه نصفهشب بلند بشه ما رو بخوره ،چه خاکی سَرِمون کنیم؟ گفـتم:
اون باباست .باباها که بچههاشون رو نمیخورن! زنهاشون رو هـم نمـیخـورن!» (راهنمـا،
 .)184 :1397مَمْرضا میداند هنوز انسانیتی در پدر خرسـش نهفتـهاسـت کـه او را از سـایر
خر های دگردیسنشده متمای میکند« :اینها را گفتم که بگویم بابایم خر ِ خر هم
نبود ،وگرنه خیلی راحت میتوانست به جای شلغم ،همین پسـر دمـاغوی کـریمخسـته را
بخورد که داشت بلیت بابایم را میفروخت!» (همان .)202 :بنابراین ،مَمْرضـا نماینـدۀ طبقـۀ
برایخود است و اول ،از «فقدان» خودش (از نابودی هویت انسـانی پـدرش) آگـاهی دارد.
دوم ،از «چگونگی» خر شدن پدرش آگاهی دارد ،اگرچه راهی برای بازیابی هویـت بابـا
پیدا نمیکند« :هرچند بابای خرسم را دوباره آدم نکرد ،اما دیگر همـه چیـ را مـیدانسـتم .فکـر
میکنم ،ی بچه اگر بداند که بابایش چطوری خر شـده ،بـرایش راحـتتـر باشـد ،تـا ندانـد
چطوری خر شده .تازه برای رعنا هم خوب شد .دیگر مجبور نبود روزهای گم شدن بابـایش را
بشمرد .بابایش را آب برده بود .معلوم نبود به کجا ،اما برده بود» (همان274 :ـ.)275

سوم ،سعی میکند دیگران را در برابر اید ولوژی کاذب بورژوایی بـه آگـاهی جمعـی و
حتی انقالب دعوت کند؛ یعنی با نگاه پراگماتیستی ،رهایی را در عمل (پراتیـ ) جسـتجو
میکند ،نه در ذهن (ایده) .مَمْرضا بهرغم اینکه از گفتمـانهـای هژمونیـ (از خـر  ،از
مراد ،از معلم ،از خواهر معلم) میترسد و مانند رعنا مدام شلوارش را در مقابل آنها خیس
میکند ،اما با تفنگ پدر به شهر میرود و با الیگارشی حاکم (مراد) مبارزه میکند ،تـا پـدر
خود را از قفس آنها نجات دهد .اگرچه درب قفس محکم است و حتی نیروی باز کـردن
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در را ندارد ،اما سعی میکند به پدر یادآوری کند که تو به عنوان خر پرزور ،خودت هـم
تالش کن که دَرِ قفس را باز کنی .در نقطۀ مقابل مَمْرضا ،دوسـتش رعنـا قـرار دارد کـه
نمایندۀ طبقۀ درخود است؛ چراکه رعنا بهرغم شمارش روزهـای فقـدان پـدرش ،نـه بـاور
میکند که پدرش دچار دگردیسی شده ،نه باور میکند که پدرش مردهاست و نـه تالشـی
برای پیدا کردنش میکند .فقط تحمل میکند تا اوضاع خودبهخود درسـت شـود« :گفـتم:
رعنا ،تو چرا دنبال بابات نمیگردی؟! مگه نمیگی که نمرده؟! رعنـا گفـت :بابـام نمـرده،
خودش برمیگرده» (همان .)80 :با همۀ این احوال ،فشارهای فقـدان بـر رعنـا نیـ بـیارـر
نبودهاست و او را به کودکی درخود تبدیل کرده که دچار عارضۀ وسـوا فکـریـ عملـی
شمردن شده است« :گفتم :رعنا ،بیا بنشین دوباره چوبهای کلبۀ بابات رو بشمار . ...گفت:
قبالً شمردهام» (همـان .)84 :در این داستان ،قصهها نماد آگاهـی واقعـی هسـتند .بـرخالف
مَمْرضا ،رعنا (به عنوان نمایندۀ طبقۀ درخود) قصهها را غیرواقعی میداند.
4ـ .10دیالکتی

روابط بیناسوژهای داستان ،مملو از دیالکتی های متفاوت است؛ مـثالً مامـان زنـی دارای
شغل چمچمهچینی است ،اما بابا مردی است خانهنشین و تنبل کـه حتـی بـرای گذاشـتن
چوب در داخل بخاری هی می ،به جای اینکه از جای خود بلند شود ،بدنش را همان جـور
که نشستهاست ،کش میآورد تا دستش به بخاری برسد .بنابراین ،از تضاد قطب بابا (ت ) و
قطب مامان (آنتیت ) ،سنت جدیدی به شکل خر چپقکش به وجود مـیآیـد کـه نـه از
جنس ت است و نه آنتیت  .این سنت جدید ،با درآمـدزایی و ایجـاد تغییـر شـرایط مـادی
خانواده ،باع تغییر رفتار مادر از حالت خشونت به حالت عالقـهمنـدی نسـبت بـه بابـای
خر شده میشود .اگرچه ظاهراً در این سنت (خر شدن) ،به جـای اسـتعالء و تکامـل،
نوعی هبوط در هویت بابا دیده میشود ،اما خر شدن بابـا اوالً بـه آگـاهی او (از اینکـه
خر ها برای شکار نیستند )،میانجامد ،رانیاً بابای پیشادگردیسی نسبت به جایگاه و طبقۀ
خود آگاهی ندارد (و در جرگۀ طبقۀ درخود است) ،اما بابای پسادگردیسی به آگاهی طبقاتی
میرسد (و به جرگۀ طبقۀ برایخود درمیآید) و این هدف مارکسیسم برای ایجاد تمهیدات
انقالب پرولتاریایی است.
4ـ .11کمونیسم

دگردیسی بابای مَمْرضا با زمستان شروع میشـود و بازیـابی هویـت انسـانی او بـا پایـان
زمستان رقم میخورد« :زمستان داشت تمام میشد .آفتاب بیشتر روزها میتابید .برفها و
یخها داشتند آب میشدند .ن دی بهار بود» (همان .)279 :فصل زمستان نشانۀ دورۀ خـواب
خرسی و سلطۀ بورژوا ،و بهار نشانۀ ظهور آرمانشهر بیطبقه است .این تشبیه را میتـوان
در نامگذاری کتاب مارکسیسـتی زمسـتانِ داغِ طـوالنی سـرمایهداری شـروع شـدهاسـت
( )Barnes, 2005نی دید .طبقهزدایی عالوه بر ارتقای آگاهی طبقاتی ،مستل م رودررویـی
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انقالبی است .اسلحه در تمام تقابلهای طبقاتی نقشی پررنگ و رهاییبخش دارد؛ چراکـه
«بهسبب مقاومت قابل پیشبینی طبقات دارندۀ مالکیت ،در برابر انقالب کمونیستی مـورد
نظر مارکس ،پیکار برای سازماندهی مجدد جامعه در راستای منافع پرولتاریا یا طبقۀ کارگر
تقریباً بهیقین خشونتآمی خواهد بود» (کـارور .)173 :1394 ،مَمْرضا بـا سَـرِ لولـۀ تفنـگ دَرِ
قفس پدرش را باز میکند و او را نجات میدهد« :لولۀ تفنگ را انداختم به چِفـت قفـس و
زور زدم .چِفت تکان خورد» (راهنما .)148 :1397 ،عالمت اسلحهای که روی چپق بابا حـ
شده ،شاخص هویت باباست؛ یعنی مَمْرضا با استناد به همین عالمت اسـلحۀ روی چپـق،
پدر دگردیسشدۀ خودش را شناسایی میکند .مَمْرضا به مـثـابۀ نمایندۀ طبـقۀ برایخـود،
در مواجهه با مراد به مثابۀ نمایندۀ طبقۀ بورژوا ،صرفاً با تهدید اسلحه میتواند پدرش را از
قفس سیرک فراری دهد .پدر مَمْرضا کارگری است که همیشه موقع شکار دستخالی بـه
خانه بازمیگردد؛ چراکه به سبب کوتاهی لولۀ تفنگش ،بردِ تیرش کوتاه است و تیرش بـه
هیچ شکاری نمیرسد .بنابراین ،تفنگ نشانه یا نمادی از کلید مبارزۀ طبقاتی برای رسیدن
به آرمانشهر کمونیستی است .ما و ،یکی از پیشاهنگان مارکسیسـت چـین ،بـا تأکیـد بـر
جنگهای چریکی معتقد است« :اهمیت مبارزۀ مسلحانه ،نه برخاسته از برخـی مالحظـات
نظامی ،بلکه به سبب پیوندش با مبارزۀ طبقاتی اسـت» (خـدیو .)232 :1387 ،پـس از اینکـه
بابای مَمْرضا هویت انسانی خود را بازمییابد ،خانم معلـم از آبـادی آنهـا مـیرود .دیگـر
جیبهای دختر خر از کوه شنیده نمیشود ،دیگر کسـی از شـهر کنـاری بـرای نمـایش
خر نمیآید ،دیگر کریمخسته نمیتواند از حیوان بودن بابـا کسـب درآمـد کنـد و کـل
ماجرای سوءاستفاده از اختالف طبقاتی کارگران و بورژواها (مـاجرای دگردیسـی بابـا) بـه
قصه بدل میشود و آبادی آنها به آرمانشهری بیطبقه ن دی میشود« :ما دیگر صـدای
دختر خر را نشنیدیم .خانممعلم هم مدتی بعد از شهر ما رفت .حاال بعدها که من ب رگ شدم و
ازدواج کردم ،میتوانم برای بچههایم قصۀ مردی را تعریف کنم که خر شد؛ خرسی کـه چپـق
میکشید!» (راهنما.)282 :1397 ،

جنبش طبقۀ پرولتاریا (آگاهی و حرکت مَمْرضا) و به تبع آن ،بازیابی هویت ازدسترفتۀ
بابا ،سنت تضادهای گذشته است؛ به عبارت دیگـر ،موجبیـت علـی تـاریخ تحقـق وعـدۀ
غایتاندیشانۀ جامعۀ کمونیسم را تضمین میکند.
 .5نتیجه
از نتایج خوانش حاصل از مقالۀ پیش رو این است که نشان میدهد رمان مـذکور ،رمـانی
انتقادی است که عـوارض تغییـر گفتمـان ناشـی از حضـور مدرنیتـه را آشـکار مـیکنـد.
«دگردیسی انسان به حیوان درآمدزا» استعاره یا نشانهای است که بر ازخودبیگانگی سوژهها
و قطع ارتباط آنها از دنیای نوستالوژی انسـانمحـور ازدسـترفتـه داللـت دارد ،نـوعی
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ازخودبیگانگی که به اضمحالل خانواده و نیـ بـه فروپاشـی روابـط انسـانی کـل جامعـه
میانجامد .این رمان با کنار هم قرار دادن دو شخصیت (مَمْرضا و رعنا) کـه هـر دو دچـار
فقدان مشابهی هستند ،تفاوت دو طبقۀ درخود و برایخود را به نمایش گذاشتهاست .طبقۀ
اولی منفعالنه در انتظار فرج میماند و به تحمل شرایط تن میدهد ،طبقۀ دوم فعاالنـه در
پی رفع فقدان به مبارزه با موانع برساختۀ طبقۀ حاکم برمیخی د .در خوانش مارکسیسـتی،
رمان مذکور با تأکید بر وجوه متعهدانۀ نظریۀ مارکسیسم ،خواننده را به خودآگاهی دعـوت
میکند و وعدۀ رستگاری و بازیابی جامعۀ اتوپیایی طبقهزداییشده را میدهد .شیوۀ خوانش
مارکسیستی مقالۀ حاضر را میتوان به سایر داستانهایی که مبتنی بر دگردیسی در بسـتر
نظام سرمایهداری هستند ،مانند داستان کودکانۀ «خرســــی که میخواست خـر بـاقی
بماند» ( )Steiner, 1997نی تعمیم داد.
 .6پینوشتها
1ـ به صورت مشابه ،پسزمینۀ سنتی «چمچمه» نی در تمام مقایسههای ذهنی مَمْرضا مشهود
است« :از دهان خر بخار بیرون میآمد و بخارش خیلی بوی گندی میداد .حتی از چمچمۀ
گندیده هم بویش بدتر بود» (راهنما.)34 :1397 ،
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