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هاي جامعه  ها در شكاف هاي آواره و صحراگرد و مهاجر بودند. آن گيري خود جماعتي از پرسبيتري ها در آغازگاه شكل سمن
كشيدند. جماعتي كه مذهب رسمي  جا سرك مي جا و آن جماعتي كه فارغ از قيدوبندهاي مذهب رسمي به اينجاي داشتند. 

اي  ها گشودگي بود. گشودگي ي آن كند. چراكه يك ويژگيِ برجسته  راحتي در خود بپذيرد و ادغام ها را به توانست آن نمي
گاه خود مغضوب  ها در خاست سان، آن دستان. بدين تهي روي روي طبقات فرادست و گشايش به اي به چندجانبه. گشودگي

توان خصم دينِ سنتي  صورتي توأمان. از اين زاويه است كه مي گر بودند. مغضوبِ شاه و كليسا به شده و سلطه مذهبِ پذيرفته
بودن  كه در برابر صلبشده  گر و جاكَن هايي گريزپا و موعظه و بنيادگرا را نسبت بهشان حتي در زمان حال نيز فهم كرد. بدن

روشن بودند.  آوران وضعيتي مملوء از سايه ها پيام گرفتند. آن جانشين و وابسته به زمين و قدرت قرار مي و خشكيِ ديني يك
آلودگي موقعيتي سرشار از  گذاشت، كه در پس آن مه آلود مي ورد قدم در فضايي مه آ ها روي مي كسي كه به آن  گويي هر آن
  دادند. نور را وعده ميروشنايي و 

هايِ هنوز نامنسجم در آن حيات يافتند و با ابزارهاي كالمي و مادي دست به  ست كه پرسبيتري اي گذار آن لحظه
شوند يا چنين گرايشي را از خود بروز  هاي پيشيني دچار انقطاع مي ست كه وحدت اي خودگُستري زدند. گذار آن لحظه

شود. مثالً، جماعتي وابسته به زمين به مهاجرت واداشته  عناصري پراكنده و گسسته تجزيه مي چيز به دهند و نهايتاً همه مي
شود. اين گذار به دو گونه  خوش ويراني مي ها دست جهان آن زدني زيست برهم چشم جانشيني. به گران به يك شود و كوچ مي

داران (نيروي اقتصادي). اين  ميانجيِ سوداگران و اجاره به ي تفنگ (نيروي فرااقتصادي)، يا ي لوله واسطه شود: يا به انجام مي
اي حداقلي كاركردهايي مجزا و  ديگر وحدتي ناگسستني دارند، اما گاهي با حفظ فاصله ي نهايي با يك دو مسير در مرحله

  كنند. براي خود نيز پيدا مي

صورت  ي و آوارگيِ پيشيني دوري جستند و بهرفته شكلي منسجم به خود گرفتند و از آن پراكندگ ها رفته هرروي آن به
ست كه خود منتج از فروپاشي  شماري هاي بي ها و انقطاع ها برآمده از گسست هاي متحد درآمدند. اتحاد پسينيِ آن پرسبيتري

تعماري ها مشخص بود. رسالت دوران گذار. رسالتي از درون به بيرون. رسالتي اس و رمبش نظام پيشين بوده است. رسالت آن
سازيِ فقرا و اعتالبخشي به سوداگران و  سازي در بيرون. آن رسالت چيزي جز متمدن تبعيت از آن مستعمره در درون و به

ها  تعبيري آن كنند. به كاري مي ودستگاه گذار را روغن مثابه نهادهايي هستند كه دم ها به سان، سمن داران نبود. بدين اجاره
اند. گويي صرفاً از مسير چنين نهادهايي است كه وحدت  جا دروني كرده صادي و اقتصادي را يكهاي نيروهاي فرااقت خصلت

بستگيِ  ها به اين اتحاد و هم اش را امتداد بخشد. سمن تواند به واقعيت نزديك شود و خودگستري تفنگ و سوداگر مي
گر و ايماني  اي از عقل و ايمان بود. عقلي محاسبه زهها آمي نشانِ رسالت آن بخشند. سرشت ناك و وحشيانه جاني تازه مي هول

رفت. اما  گيري، در خدمت يك هدف مشخص بود: پيش ي شكل ي در آستانه ناپذير. اين آميزه، در نسبت با هر دو طبقه تزلزل
سجم و پذيرا و ي فرادست آن را با بدني من شد. طبقه اين آميزه براي هر كدام از اين طبقات به يك صورت فهم و معنا نمي

كردند. اولي  خورده تجربه مي تكه و داغ خورده و لرزان و تكه كرد و طبقات فرودست آن را با بدني ترس بااراده متجسم مي
  سوي نيستي و تبهگني. آلود به كرد و دومي سقوطي وهم سمت موعود را تصوير مي جرياني سكرآور به
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شوند: پيش از وقوع، در هنگام وقوع،  در سه زمان مشخص وارد نزاع طبقاتي ميي خود ماهيتاً  يافته ها در شكل انسجام سمن
ها  هاي خاص خود را دارند؛ اما گاهاً تمايز اين كارويژه ها كارويژه رفت. در هر يك از اين مراحل سمن و پس از وقوع پيش

كشيدن  اي صرفاً از طريق بيرون زماني دهي به چنين ريسمانِ شوند. شكل تشخيص از هم مي چنان ناروشن است كه غيرقابل
  شود. منطق واقعيت و دگربار با بازگشت به سطح ديگري از واقعيت، ممكن مي

زن اما متكي به بازوهاي نظامي و اقتصادي، و  ها در قالب جماعتي پرسه رفت، آن ي اول، يعني پيش از وقوع پيش در مرحله
كشيِ  شوند و دست به نقشه زده وارد مي د، به محالت و روستاهاي فلكي تبار اجتماعيِ فرادست خو چنين بر پايه هم

جغرافيايي ترسيم و  - نژادي  –جنسيتي  –هاي طبقاتي  گذاري عبارتي مسير حركت سرمايه را با تمايز زنند. به اجتماعي مي
گرد را نيز  هاي ول د سگوآم وبرخاست فرودستان، كه حتي مسير رفت تنها محل حركت و نشست ها نه كنند. آن تعيين مي

ها و درزهاي سودآور، و  كنند تا شكاف پذير تبديل مي ها محله يا جماعت را به ارگانيسمي تجزيه كنند. آن گذاري مي نشانه
گويد،  شنويم كه مي هايِ متحد مي روشني مشخص شود. از زبان يكي از همين پرسبيتري موانع و انسدادهاي ضرررسان، به

زديم تا كمي با بافت آشنا شويم [...]  آبان [تهران] قدم مي ي سيزده هاي منطقه بود. در كوچه 1376بهمن  يكي از روزهاي«
اما زديم.  شناختيم. در يك فضاي ناشناخته قدم مي ي محل را نمي يك از كودكان، زنان، مردان و كسبه آن روزها هيچ

اند. غربتي در آغاز  ها به فضاي اگزوتيكي قدم گذاشته آن». مكني هرحال كارمان را در منطقه آغاز مي دانستيم كه به مي
ها  ناپذير آن آور است. اما ايمان تزلزل شان هراس ناپذير و ناپذيرنده و مشكوك. غربتي كه از فرط ناشناختگي براي رِس دست
  راند. ايمان به پيروزي و فتح. پيش مي را به

حركت  كَن به هاي سرمايه و تفنگ، همانند سيلي بنيان دنده شدن است. چرخ ي حادث ي دوم، گويي فتح در آستانه در مرحله
ها در اين لحظه  گذارند. سمن جا مي روند و در پس خود تلي از آوار و خون و لجن و تعفن به پيش مي آيند و به درمي
گيرند. روابط پيشينِ فرودستان را  تر پي مي غليظ و جنبانْ كارزار را با جديتي بيش هاي زنند. سايه گري مي كارِ تسهيل به دست

ها را از  زنند و مناسبات اجتماعي آن مال، و برآمده از عقالنيتي سنتي جا مي چيزي خصمانه و وحشيانه و ارتجاعي و لجن
رفت را به چيزي زيبا و فريبنده  ي پيش ور و كشندهآ هاي دلهره ها صخره سان سيرِن كنند و به وبن غيرمدني قلمداد مي بيخ

ناپذير است. بوي گوشت  ناپذير، زماني بازگشت رفت، يعني برآمدن آن فرآيند دوري و توقف ي وقوع پيش كنند. لحظه بدل مي
تواند باشد.  فقرا ميهاي آماسيده، و فرياد و مغاك تنها حس و ادراك انكارناپذيرِ  شكسته، دمل لهيده، تنِ لگدمال و حرمت

ها براي شكستن اين مقاومت به االهياتي  دستان متالشي كنند. آن گري را در تهي اند تا هرگونه عنصر مقاومت ها آمده سمن
آلود  رمق و محو و مه كننده، آفتابِ بي بار و كسل هاي غم ي رنگ شوند. االهياتي كه صرفاً بر پايه بر تنهايي متوسل مي مبتني
محابا ايستاده. االهياتي كه سرنوشت فرد  لوحانه و بي هاي ساده جان شادخواري ظهري بنا شده. االهياتي كه بر نعش بيبعداز

كار، يا خريدار و  كار و طلب ي بده زند و مناسبات اجتماعي چيزي برايش نيست جز، رابطه اش گره مي وجود فردي را تنها به
  ورد كااليي و نقدكَرد آن. آ ي دست فروشنده، يا چيزي از جنس لحظه

ترين موقعيت رؤيت كرد: يعني مهدكودك.  »طبيعي«ترين و  شود در ساده اي را مي گرانه تجسد چنين عمليات تسهيل
ست  جا ابداً جدايي مادر از فرزند مسئله نيست، بلكه واقعيت و عينيت خود جدايي ست. در اين مهدكودك تسجم يك جدايي
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گسلد   وخيابان را از هم مي ي كوچه شود. برش و انفصالي كه مناسبات برابرانه و كودكانه زا تبديل مي ناي بحرا كه به مسئله
بخشد.  ها مي مراتبي به آن كند و شكلي سلسله آكند منتقل مي آلود و وهم ها را به نهادي بسته و سرشار از انزوا و خشونت و آن

تر.  پيكر به محله است. شايد كمي جلوتر و شايد كمي عقب اي غوله ي جدايي همان زمان ورود ماشين زمان وحشيانه
هاي  سازي بدن گران آكنده از ترحم. زمان رام تيزكرده و تسهيل سرد و دندان كاران عبوس و خون چنين زمان يورش پيمان هم

اي  گونه اند، به زدني ثبت كرده الي وقوع را با دقتي كمي و مث هاي سرمايه هنگامه دنده گرانِ چرخ سركش و فرّار. اين تدهين
اي با  در همان بررسي اوليه متوجه شديم كه براي محله«اند،  هاي غريزي فقرا را نيز بازتاب داده ناگاه  بدبيني كه حتي به

كودك زير هفت سال داشت، هيچ مهدكودكي در منطقه وجود نداشت. فقط  6000نفر جمعيت كه بالغ بر  35000
كرد. در همان  طور ساعتي مراقبت مي هاي بدسرپرست به نطقه، مركزي داشت كه از كودكان خانوادهسازمان بهزيستي م

كند كه والدين معتاد داشته باشند. به همين دليل در  نام مي ها اين باور در منطقه بود كه مركز فوق از كودكاني ثبت سال
  ناك است. كردن همين تصوير دهشت بر دگرگونه تنيها مب عمل آن». فضاي عمومي هيچ تصوير مثبتي از مهدكودك نبود

زمان. اين سر  - ي بارآوري و بهسازي فضا  ي پس از وقوع است. وهله گران لحظه ي حياتي در عملكرد اين تدهين وهله
طلبد. زماني كه شهر و  شان با ويراني مي كردن دستان و ترتيبي ناب براي مواجه ريسمان، ظرافتي خاص براي آمرزش تهي

گان. زماني  ي تنهاماندن با بازماندگان و ازكارافتاده شوند. لحظه اندازها كور مي كنند و چشم شكلي عمودي رشد مي روستا به
وسازها گوش دالالن و  اي كه چكاچك ساخت شود. هنگامه  گر يك آن هم خاموش نمي هاي ويران ي بيل پچه كه پچ

دربردگان توان سكونت  به دهد. زماني كه تنها اقليتي از جان زندگي را نوازش ميبازان و سوداگران زمين و  داران و بورس اجاره
  شده را دارند. در محالت نوسازي

بخشي به سرمايه، و ايجاد پايداري و مداومت در خودگستريِ آن،  داشت و ثبات زمان پس از وقوع، زمان حفظ و نگه
ها را به  كند. آن ولورده مي هاي فرودستان را له ي سرمايه بدن ندهرو دهي به فقراست. حركت پيش ي نظام اعانه واسطه به

هاي بازيافت زباله  ي بنگاه منزله ها به سازد. اما سمن ناپذير دچار مي اندازد و به معلوليتي ترميم كشاند. از ريخت مي حقارت مي
ي مددكاران و  واسطه كنند؛ و به آوري مي د خود جمعوبو را در نها رنگ هاي فرسوده و بي وآشغالِ انسانيِ سرمايه اين بدن و آت
زنند. به اين ترتيب،  ها مي شناسان دست به بازپروري آن پزشكان و جراحان متخصص و صد البته جامعه كاوان و روان روان

چاپلوسي تبديل  زني و هايي رقيب، و در حال زيرآب»مددجو«كارگران و دهقانان و زنان و كودكانِ ازكارافتاده و بازمانده به 
شوند، كه همواره نگاهي ترديدآميز و سبعانه باالي سرشان است. البته اين خصلت بنيادي سرمايه است كه حتي  مي

كارآمدني و  شوند، به چيزي به اي بدل مي اش به چيزي سودآور و داراي ارزش مبادله هاي مازاد و دفرمه نيز در پيكره هستي
ها را از طريق  آورند. آن سازيِ فقرا روي مي ها به برده ي اين دور تجديدپذير، سمن ين مرحلهشكل در واپس مصرف. بدين قابل
شان را  هاي زندگي هاي حياتيِ آنان، يعني آخرين بارقه كشند و توان بند مي گاه و يا حتي منظم به وبي هاي حمايتيِ گاه بسته
  سازند.  ز مبدل ميآمو دستان را به حيواني دست خشكانند و نتيجتاً تهي مي

شود.  جا ختم نمي هاست. قطعاً كه كار به همين اي از منطق عملكرد دوريِ سمن زماني صرفاً خالصه –ي فضا  اين سه مرحله
آمدها همين است كه، با زدودن تصوير  كند. يكي از آن پي آلود به بيرون درز مي ي چرك آمد از درون اين چرخه هزاران پي
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ها، جمعيتي  شان توسط سمن كاريِ روابط ق وحدت نيروهاي قهرآميز و نيروهاي اقتصادي، و روغنفقير شهر از طري
ها همان تصوير  شوند. آن شان مي گزين اي دگرگونه و متضاد جاي ي زندگي اي متمايز و نحوه قيافه و مهاجرنشين و با شكل

لذت «وجوي  شده و در جست پيشاپيش رام خدشه. يعني جمعيتي تيپيك سرمايه هستند، تصوير شهري سالم و بي
زدايي از فضا  كه با تصوير و نقشي جعلي دست به تاريخ كند، بل ي مردگان سوگواري نمي جمعيتي كه با خاطره». شهروندي

  كند. اي عميق لگدكوب مي زند و تاريخ رنج را در آني با فراموشي زمان مي –

اي برآمده از همين  هاست. آگاهي كند، آگاهيِ غيرانقالبي و شنيع آن دار مي لهها را مسئ ازهمه ماهيت سمن چه كه بيش آن
جمعيت «، يا »جمعيت حمايت از كودكان كار«، « ي خورشيد خانه«معذور. مؤسساتي مانند  نهادهاي بوروكراتيك هميشه

اطميناني براي تضمين ثبات  پاپهاي كريه چيزي نيستند جز، سو وهزار ديگر از اين جمعيت يا هزاران» ها نشان طلوع بي
ها  معنا، سمن ها. بدين ي توده يابيِ خودانگيخته آورِ موجود، و سد راهي براي تغيير اجتماعيِ بنيادين و سازمان وضعيت رقت

 باشند. دستان مي هاي قتل تهي آشكارا آمران و واسطه

  

 يادداشت:

د درگير فقر فزاينده، چندان زيا وسالي نه س از گذراندن سنهاي متولد ايران بودند. پ اين دو زن، از نسل دوم افغانستاني .1
فروشي در اطراف ميدان شوشِ تهران قرار  ناگزير در بند مناسبات تن تي و وضعيت بغرنج خانوادگي شدند، و بهمسائل معيش

شوند. اما  ري ميدادن بچه به بهزيستي، از آن محيط فرا اصطالح پاخوردگي و تحويل گرفتند. پس از يك شكم زاييدن و به
ها جاي گرفتند. مناسباتي وحشيانه  سمن ي هبار در متن مناسبات بازپروران بار و ناشاد. چراكه اين آلود و غم قطعاً فراري يأس

رفت صورت گرفت، اما  يابي به پيش دهي. فرآيند بازپروري با هدف دست اي انباشته از ترحم و خيرخواهي و اعانه در پوسته
چنين دو  ها شد. و اين ناپذير بود و در نهايت منجربه خودكشي آن رِس غايت دست ها امري به رفت براي آن يشتو گويي پ
 آلود به پايان رسيد.  زندگي رنج
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