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 از طرد و فرودستی بحثکنیم؟ : ما چیزها را چگونه تجربه میی مترجممقدمه

 دِ به نوعی مُ که شاید بشود ه های اخیر آن قدر بالا گرفتدر ایرانِ سال اجتماعی

مضمونی است که به کاری ثباتبیدر همین ادبیات، . اش کردتشبیهشناختی جامعه

دا ای پیمحبوبیت گستردهوگریخته جستههای تحقیقی ها و تلاشمدد برخی ترجمه

 یگاه که از روزنه، آنکاریثباتشود؟ بیاما طرد حقیقتاً چگونه تجربه میکرده است. 

د، کننشت می غشاهای مغزین ترترین و خصوصیو به درونی لغزدمیها ها و آمارنامهداده

 های ذهن آدمبر پرده که ، وقتیهای اجتماعیمراتب؟ سلسلهیابدمیچه معنایی 

نه گیر چگوهای همهو بیماری ؟گیرندبه خود میمایلی چه شکل و ش شوند،منعکس می

تر آمیزند و به هیولایی مهیبدرهم می ، طبقاتی و نژادیهای جنسیتیی تجربهانبوههبا 

 شوند؟تبدیل می شانواقعیت طبیعی تر( از)یا، در عوض، رام

ی پینهتصویری از طرد و فرودستی اجتماعی های واژه ،افراد بسیاری نظراگرچه در 

 های ظاهرینشانه طرد باها وقت خیلیند، نکرا تداعی می های مندرسها و جامهدست

در ایران از حیث تحلیلی « طرد آکادمیک». شاید به همین خاطر است که ستهمراه نی

واقعیتی پررنگ و بر  ، که، و به رغم آنی برنیانگیخته، به همان اندازهچندان توجه

 است فراگیرو  پردامنهقدر آناین پدیده در حقیقت، داشته است. دلالت جاحاضر همه

بال مان در قهای دیگریِ نزدیکسرخوردگی ناظرکه کمتر کسی از ما هست که دستکم 

از  دانشگاه در ایرانِ پسبه کثرتی از معانی، . ز دانشگاه نبوده باشداش ا«ناعادلانه»طرد 

آن که  از خود به نمایش گذاشته است. به موازاتِ ساختاری عمیقاً مطرودسازانقلاب 

به دانشگاه ی اند و پایافتهبسط می ی گذشتهدر چند دهه های آموزشیفرصت

دید پالتحصیلان قشری از فارغشده می باز نیزتقسیماتِ سرزمینی  ترینریزمقیاس

سیاسی یا  دلایلبه اما  کننداحساس میحق مُ عمیقاً که خود را به دانشگاه اندآمده

ها این عادت جای دنیا بازنده. همهمانندبازمی آنقلمروی یابی به از راهغیرسیاسی 

. بخوانندش را ناعادلانه دو قواع کننداند که میز بازی را واژگون تهشداناپسند را 

و شهریه و منطق بازار سرتاپایش را  هاستسال در مواجهه با دانشگاهی که، حالبااین

 یشدگان خودداراز همدردی با این طرد بتواندشوار گرفته حذف و اخراج و  ضیتبع

د کسب درآم تولید مدرک وآسای که چگونه دانشگاه به ماشین غول ی ایندرباره کرد.

 هاشگاهوقتی که دان افتدچه اتفاقی می به واقعاما ایم شنیدهایم و خواندهزیاد  تبدیل شده
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از  ایرانی دانشگاهعجز  زند؟پس میدانند می را به مزایایش محقهایی را که خود آدم

نصفانه تلقی منفع از سوی افراد ذیاستخدامی که  یهاای از رویهمجموعه برقرارسازی

به « اهشدهجذب»تر ها یا به تعبیر رایجشدهشوند، از جاانداختن این تصور که استخدام

تواند موضوع مهمی برای پژوهش می ،ها هستندترینو شایسته هاترینواقع برازنده

 باشد. شناختیجامعه

شده اصلی تثبیتشناختی امروز دیگر برای تحلیل جامعه هااهمیت بُعد درونی تجربه

های درونی آید، اما علوم اجتماعی ایران در کندوکاو در تجربهجاافتاده به شمار میو 

ی یادداشت زیر بیش از هر چیز تلاش ترجمه، از این قرارافراد هنوز در آغاز راه است. 

از فرط تکرر  بوده کهیی هاجربههای داخلی توجه به جدارهمن برای جلب ت خواستو 

ها، حسرتو ادغام تحلیلیِ  شناسیرسمیت، بهآیندو آشنایی کمتر به چشم می

، شدهو تصفیهی فُرمتِ ایدئال و استعلالنه در  هم، آنهاها، و آرزوهای آدمسرخوردگی

 انشی دچه معنایی دارد وقتی حوزه شان.خوردهتوسری مادی و بلکه در هیئت زمینی و

ن مای تحصیلیرشتهوقتی یا  شناسندمان را به رسمیت نمیی تحقیقیزمینه و

ا مان رافتد وقتی حال و آینده؟ چه اتفاقی میشودتلقی میخاصیت دردنخور و بیبه

تبعیض با ما چه  یابیم؟ رقابت، حذف،دستخوش ساختارهایی از دَم معیوب و معوج می

 ند؟کنمی

جلب  و محتواهایی موادام توجه را به خواستهیادداشت می این یبا ترجمه ،وانگهی

 ستِ زیرِ دشان ممکن است به سادگی از «ادبی»یا  به صرف ظاهر غیرتحلیلیکه  کنم

ی چنینی به واسطهاینهای نگارشی در بروند. فرم شناسیجامعهگران محققان و تحلیل

سازوکارهای های معلق، «ریزخرده» توانندشان میپذیری و گشودگیانعطاف

بندهای سبب قیدویات علمی موجود یا بهادب که بلاتکلیفی راهای پویاییو « صاحببی»

و  نیافتگی مفهومی و نظری هنوز مهیای پذیرشقوامی واسطهبهمتدولوژیک یا 

 هاخوردگیگرهها و همواریاقعیت اجتماعی را در ناوو  تصاحب کنند شان نیستادغام

 نآای برای تسطیح بی آن که انگیزه ،درآورندتسخیر به  دردسرسازش یهابندیو لایه

ها داشته باشند. از این گذشته، برخی تجربهاش از ماهیت پرتناقض «ییزداتنش»یا 

شان گنجاندنتواند از نمیشناختی جامعهکه تحلیل  ی دارندگیردرونی چشمقدر بُعد آن
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ی های خلاقانهفرم .به خطر بیندازداش را که تمامیت علمیآنکند بینظر صرف

ه طریقی ب ممکن است تحریر نشده باشندای تحلیلی انگیزهبا چنینی حتی اگر بدواً این

 مند نیستندروش و« تحلیلی» هیکسرهم اگر و  شونداجتماعی  حالِ تحلیلکمک

م در فربه قسمی نوآوری ، هاخیلی وقت. باشند راهنمابخش و توانند الهامکم میدست

نه که گودقیقاً آن راع قَماوَ  ها نیاز داریم تا بتوانیمها و قالبنضبط سبکمُ آمیزیِو درهم

   به تصویر بکشیم. اش،دهندگی و ژرفای واقعیتکان درهست، 

 

 

رِ رقابت بر س من فینالیستِاُفتد آمریکا می رویطاعون  زمان که بختکِهم در فوریه،

 نیست.از آنِ من شغلی هستم که 

 دهند کهای را نشانم میکتابخانه .آورندممیروزه به دانشگاه ای سهبرای مصاحبه

کنند که هرگز ام میبه دانشجویانی معرفی رسید.هایش نخواهد به کتابدستم 

 شانملاقاتدیگر  بعد از ایندهم که دست می استادهایی شان نخواهم داد. بادرس

 وقتهیچدهم که های پریان را شرح میافسانهی آموزشیِ دورهتاب وبا آب. نخواهم کرد

: گویدایستم. مادرم میصاف میو سفید سیاه  ینخواهم کرد. در پیراهن ساده اشئهارا

 .«کنیوراجی نکن. عادت داری وراجی »گوید: می«. غریبی از دهانت نپردوچیز عجیب»

و  شودمی قرمزمالد که قدر صورتش را میکنم که آنای ملاقات میدانشکده با رئیس

پرسد آیا اصلاً جای نویسنده در دانشگاه است. با رئیس میکند به من و رو می بعد

پرسد. چقدر رئیس دانشکده کنم که همین سؤال را میی دیگری دیدار میدانشکده

ی ها را از هم تشخیص بدهم. رئیس دانشکدهدانشکده ستوانم رئیوجود دارد. دیگر نمی

با عنوانِ اشعارم  مجموعه نخستین یهای بچهشخصیتپرسد که دیگری از من می

ی دیگر وقت فقط چند دقیقه»: کنداضافه میواقعاً چه کسانی هستند. « کودکان»

 سدربه ذهنم می .کنمشتاب می«. ها وجود ندارندآن»رسد بگویم: به ذهنم می «.داریم

خیزد و برمی«. هرگز نخواهیم شنید ی اصواتی بنویسم کهدرباره خیال داشتم»بگویم: 

یا خیلی چیزها برای از دست دادن آفهمم نمیدهم. فشارد. چقدر دست میدستم را می

 در میان چیز برای از دست دادن و به دست آوردنهیچبه دست آوردن هست یا  یا

شوم و این که این شغل را ت که دارم آزموده میدانم این اسکه می تنها چیزی نیست.
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ر درا ها بستگی دارد. رئیس دانشکده و حال و هوای غریبه میلبه من بدهند یا نه به 

ین است که از این خاکسترها آزمونِ نهایی شما ا»گوید: میکنم که تخیل میحالی 

 .« ز آنِ شما خواهد بوداین شغل او . انجامش بدهید ببافید ریسمان

 رتدر صو هایی کهدورهآیا پرسد می ی تبلیغاتروز سوم مصاحبه، رئیس دانشکده

ه اصلًا بنه. »: گفته بودم کاشاصلًا محلی از اعراب دارند.  کنم ارائهاستخدام قرار است 

گویم در عوض میاما  کرده بودم. خیلی آرام غیبرا  بدنمو بعد « ارزندلعنت خدا نمی

تقدیمش  و مثل یک هدیهکشم بیرون درآوردی از هوا میو یک دلیل زیبای من بله

ان پرسد: الهایتان. میخوک پیشکشِ خاکسترتان قربان. مروارید  به جایلا . طکنممی

 دهم: پدرشان. چه کسی مراقب پسرهایتان است؟ پاسخ می

ارزش بودن؟ خرج بییا  کافی داشتن؟ ارزش داشتن چه معنایی دارد؟ یا ارزشِ

 ؟یعنی چه؟ رها شدن یعنی چهزندگی را درآوردن به چه معناست؟ استخدام شدن 

اند. شان را از دست دادهیهامیلیون آمریکایی شغل ۰۳یش از ی است. بحالا ماه مِ 

من و پسرها و  رسد.اهمیت به نظر میپاک بی خیلی مهم بود، اینکچه در فوریه آن

و پول و غذای کافی برای خوردن داریم.  ایمما سالم مانده اقبال هستیم.همسرم خوش

ه بالساقین الاضلاع با مثلث متساویمختلفتفاوت میان مثلث  لای درس دادنِلابه

، نظافت مجازیهای خانه به کلاس های نویسندگی از گاراژِپسرهام، و انتقال کارگاه

و آرد نان، دیگر به سختی و جستجوی مخمر  جا نرفتن، و ترسیده بودنل و هیچمنز

از ل یک وکی مثلمتوالی  که چه حسی داشت وقتی برای سه روزِ توانم به یاد بیاورممی

 . خوشی است کمتر به خاطر آوردن لِا. حکردمدفاع می ی استخداممپرونده

ی مادر بودن خیلی درباره» گفت:شانزدهمین یا هفدهمین رئیس دانشکده می

 «اید.نوشته

صاحب سه پسر است که  سالیکهنبرادران گریم پادشاه  اثر« ریلشِ» داستاندر 

به همین  .به ارث بگذارد یک از پسرهااش را برای کداموتختتاجتواند تصمیم بگیرد نمی

نرم و قدر آنبیابند ای پارچهکه اول اینگیرد: در نظر می سه آزمونها برای آن ،خاطر

که سگی پیدا  . دوم اینی طلای پادشاه بلغزد و عبور کندلقهمیان ح بتواند ازکه  نازک

 «انوزیباترین ب» کههم این که در یک پوست گردو جا شود. سوم ریزنقش چنانآنکنند 
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 «شش خدمتکارِ» بیاورند. در داستانِ قصربه  با خودپیدا کنند و  در تمام سرزمین را

محبوبش آن است که انگشتری شاهدخت  به ی قصهشاهزاده وصالِ شرط  ،برادران گریم

ت و پوس»)با  رأس گاو نر راسیصد  ،پیدا کند فتادهبه دریای سرخ ا که از انگشت اورا 

ببلعد و سیصد بشکه شراب سَر بکشد و تمام شب بی آن «( و موهایشان استخوان، شاخ

و در حکایت  را در آغوش بگیرد. داستان شاهدختِ ،که خواب بر او غلبه کند

 ن و چندیاز چندکه  شودبه شرطی ملکه می فقیر آسیابانِ دخترِ، «نیلتسکیرامپلت»

عضی از . بهارند از تکالیفی شبیه اینها پُمیرد. افسانه، مینهطلا بریسد. اگر  کاه  اتاق 

را کاه ها راهِ برهوتِ جان. برخیاندلیاقتش را نداشتهبعضی از آغاز کنند. تقلب میرقبا 

هاشان بعضی. به گذارندمیقدم  رسایههای هموار و پُدیگران به جادهگیرند و در پیش می

های دیگرشان جادوگرها. به بعضی ،هاهاشان غولبه بعضی کنند،ها کمک میپرنده

 آورند. شان هم شانس میعدهیک

گوید: میمادرم « شود.جا مخمر یا آرد نان پیدا نمیهیچ»زنم: به مادرم زنگ می

 «شور نان را ببرد. نان تمام شد.مرده»

طلا  کاهاگر از رم. رم همان کارکرد است و کارکرد همان فُهای پریان، فُدر افسانه

 قورت ندهید یا آرد پیدا نکنید یا کرسیِ  گاو نر نریسید یا سلطنت را به ارث نبرید یا

کنید به هایش سقوط میز لبهشوید بیرون و ااز افسانه پرتاب می ،استادی گیر نیاورید

مسیرهای ؛ خبری از ندارید یکارکرد هیچو تهی که در آن  انتهابی ایبیشهداخل 

اپدید نجز ای آیندهبرند . پسرانی که سلطنت را به ارث نمیجایگزین نیست ایِحرفه

 خورد؟افسانه نمی هایتان دیگر به دردِ افتد وقتی مهارتچه اتفاقی می شدن ندارند.

 بردتان. می به دوردست وزد و با خودشمی تندبادی

از  ایدیگر پادشاه نباشد، به کپههای پریان، پادشاه پادشاه است. اگر در افسانه

ل کنید . درزهای نامادری را شُزندغیبش میشود و های خردشده تبدیل میاستخوان

گاه که آنحتی  ،شاهدختتو نیست.  آنو دست کنید داخلش. چیزی جز نامادری 

 آید. کامل به حساب می همچنان یک شاهدختِ ،خاک و خاکستر است لابلای

در آموزش  و هشتمِ چون روز پنجاهکنیم، بازی می «وپرتخرت شکارِ»با پسرها 

دهم: شان میبه دست فهرستی. هایم دیگر کاملًا خشکیدهی ایدهو چشمه است خانه

ای، یک چیز م، یک برگ قرمز، یک برگ قهوهیک چیز نر یک سنگ، خاک، یک توت،
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 ایای از فرسایش، چیزی که خوشحال به نظر برسد، شاخهزنده، یک چیز مرده، نمونه

شاره اتوانم دقیقاً . نمیگردندبازمیاز طبیعت  رده بر درختی زنده. با دو کرباسِ لبالبم

چیزی راجع به  .ی چیست. چیزی راجع به شناسایی و تملککه این درس دربارهکنم 

ها، ترکه ها،ها، برگسطحِ خزهکنم و بر ها را خالی میطور که کیسهخریدن. همان وقت 

رای ب کنم که چقدراین فکر میکشم، به سرخ دست میرنگ سینهآبی و تخمِ ها،توت

م که کن. به این فکر میایموابستهدلبخواهی  مصرفِبه کارهای بی ثابت کردن خودمان

 که دست آخر بتوانیم بگوییم موفق شدیم. ایم برای اینچقدر به این تکالیف وابسته

زمین بیابید/  هکتاریک  نم برای»فردا، روز پنجاه و نهم، از پسرانم خواهم خواست 

شخم بزنیدش با شاخ گوساله/ و سرتاسرش بذر فلفل میان دریای سرخ و ساحل دریا/ 

 . به«جنس خلنگاز  ریسمانی بپیچیدشان درو / بدرویدشبا داسی چرمین  بپاشید/

د با تکالیف از پس انجام این تکالیف برآینبه نحو احسن اگر  وعده خواهم دادها آن

عیب و نقص انجام دهند، باز هم ها را هم بی و اگر آن تر به آنها جایزه خواهم داد.بیش

را از  هایشانآخر نتوانند دست تا زمانی که سرِ .تری جایزه خواهند گرفتتکالیف بیش

 تشخیص دهند. دیگری های دست

ی جاها ام و حتی بعضها برای صدها موقعیت استادی درخواست دادهدر گذر سال

ام که دیگر درست قدر طولانی این شغل را خواستهآنبرای مصاحبه پذیرفته شدم. 

از آنِ من مطمئن نیستم  کنم.نگاه می هایمخواهمش. به دستدانم برای چه مینمی

 باشند. 

هایت مال خودت هست توانی تشخیص بدهی دستالبته که می»گوید: مادرم می

 «بازی درنیار.یا نه. مسخره

. «البته که شغل واقعی داری»گوید: . می«من یک شغل واقعی ندارم»گویم: می

 . «شور نان را ببرد. نان تمام شدهمرد»گوید: میمادرم دوباره . «آرد ندارم»گویم: می

تمام شده باشد. نظم  حقیقتاًامش، فهمیدهمی همیشه و شاید نان، به آن معنا که

 مانسنگ محکافتد. کند و جا میبازآرایی می بر سطح سیاره خودش را نوین جهانی

درآوردن، خرجِ زندگی را درآوردن،  برای خرج . معیار ما رنگ عوض کردن است حالدر 

. به دوستی پیام شوددچار جهش میدارد،  عطش زنده ماندنشدیداً ویروسی که مثل 
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 ام گندم رااز پنجره»گوید: میکند. او در آیووا زندگی می. «کنمآرد پیدا نمی»دهم: می

 ندم تماشای برداشتِ گی نحوهدرباره. ویدیویی «شودبینم که در مزرعه سبز میمی

ها ههمه ساعت به دانشگااین شودساطور ندارم. باورم نمی شود. باورم نمیکنممی

دم از گن چطوریاد بگیرم کاه قدر که فراموش کردم التماس کردم استخدامم کنند، آن

 اش کرد.شود و چگونه باید آسیابجدا می

و گرگ و  نامادری و قلعهشاهدخت و پادشاه و و  هاموش ،اگر ساطور داشتم، با آن

 دشان محو شوند. خو کردم تا بتوانند در فُرمِا میکارکردشان جدمادر و پسرها را از 

 ی دانشگاهیخواستم. یک شناسههم می تلفن اما من یک دفتر کار با یک شماره

 یههزینکمکهای شیک و مزایا و دانشجو و همکار و کتابخانهدسترسی به خواستم. می

خب »گوید: ادرم میخواستم. من سلطنت احمقانه را میایتمامِ خواستم. میمسافرت 

ای که جایی برای من ندارد خودم را به پایین افسانه نوکِ طور که از همان «بعدش چی؟

. «طوری بهتریهمین» گوید:مادرم می .«بعدش هیچی»: گویمکنم میمی ابپرت

 همین جایی که هستم. برام آمدهکنم. فرود رافم را برانداز میاط

یی که ، جاتاین هستمکنم در قلمروی گرترود اسد. حس میآیجا خوشم میاز این

ریزد . کل سلطنت دارد از خودش میانداند که از جا درآمدهقدر تُرد و ظریفها آندکمه

ی که خودم غیرممکن ای از تکالیفِجا پر از سوراخ است. در شرق، کپههمه بیرون. 

ال خیشکسته که  بازیِاسباب های. و در غرب، کوهی از دلقکاست شده آوار امتراشیده

چیز خوب همه»نویسد: ها ساطور بسازم. گرترود استاین میکنم و از آن شانذوب دارم

رسد که باید هوا را شود. زمانی میی تغییر پیدا میو شیرین است، و باز، سر و کله

. استشصتم آموزش در خانه  روزِ«. معنای ناپدید شدن نیست این بهکرد.  ترفشرده

م و با دقت برایش رادبکشد. مداد را برمی *الفخواهد یادش بیاورم که چگونه ایلای می

 .«چسبیده تر بهشی کوچکاست که دو شاخه ایهشبیه شاخ»: گویمکشم. میمی

گویم: می« بشی. تونستی معلم خیلی خوبیدونی چیه مامان؟ میمی»گوید: می

 را بنویسد.  *تدهم که چطور بِو بعد نشانش می«. متشکرم»

 

 *حروف اول و دوم الفبای عبری. 
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 ای است از: این متن ترجمه
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