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چکيده
تحلیل جامعه شناختي در میان انواع نگرشهاي ادبي جايگاه ويژهاي دارد .اين روش تحلیل با
رويکردي محتوا محور به بررسي رابطهي اثر ادبي با جامعهاي که متن از آن سرچشمه گرفته
ميپردازد .چنین تحلیلي از اثر ادبي ميتواند به شناخت ساختارهاي جامعه و مشکالت موجود
در آن کمك کند .در اين رويکرد ،عوامل محیطي -تاريخي در بیرون از اثر و مؤلفههاي
اجتماعي بازتاب يافته در آن برجسته ميشوند .مقالهي حاضر سعي دارد با توجه به روش
تحلیل جامعه شناختي کلود دوشه ،کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمي را مورد مطالعه قرار داده
و بازتابي که نويسنده از جامعهي خود ارائه داده است را مورد مطالعه قرار دهد .ازاينرو،
عناصرداستاني از جمله درونمايه و نشانههاي مختلف اجتماعي و ردپاي وقايع تاريخي با
استفاده از روش تحقیق تحلیلي -توصیفي مورد بررسي و تحلیل قرار مي گیرند.
واژگان کليدی :ابن مشغله ،جامعه ،تحلیل جامعه شناختي ،کلود دوشه ،نادر ابراهیمي.
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.0مقدمه
ادبیات به منزلهي آيینهاي از جامعه از ديرباز مورد توجه دنیاي نقد و بررسي متون مختلف بوده
است .بدين معني که همواره براي خلق اثربه عناصر موجود در جامعه وافکار عمومي جوامع
بشري مراجعه ميشود .از اين رو مقالهي حاضر متن ادبي را زايیدهي پديدهاي فردي و
اجتماعي در نظر ميگیرد .تحلیل جامعه شناختي وضعیت و دگرگونيهاي جامعه را که با
بازنمايي هنرمندانهي نويسنده در اثر گنجانده شده است مورد تحلیل قرار ميدهد« .محـیط
ادبي ازتأثیرمحیط اجتماعي برکنار نميتواند باشد .افکار و عقايد و ذوقها و انديشهها تابع
احوال اجتماعي است .درنقد اجتماعي ،تأثیري که ادبیات درجامعه دارد و نیز تأثیري که جامعه
در آثار ادبي دارد ،مورد مطالعه قرار ميگیرد» (زريـن کوب.)14:4104 ،
با بررسي موردي کتاب ابن مشغله از نادر ابراهیمي سعي داريم نقش اين اثررا در باز
نماياندن مسائل جامعه ورسومات زندگي پرتالطم آنزمان تحلیل نمايیم .دراين مقاله با رويکرد
جامعه شناختي به مطالعهي نشانههايي که نويسنده به کار گرفته تا جامعهي آنزمان را ترسیم
کند ميپردازيم .ابراهیمي در اين اثر نگاهي کلي (جامع نگر) و در عین حال جزيي (خرده
فرهنگ) از دنیاي اطراف خود ارائه کرده است .نگارندگان در نظر دارند اين اثر را از منظر نقد
جامعه شناختي کلود دوشه با تحلیل انعکاس ساختارهاي اجتماعي در متن بررسي کنند.
کلود دوشه نقد جامعه شناختي را رويکردي دانسته که متن ادبي را وسیلهي تحلیل قرار
ميدهد .تفاوت آن با نقد ساختار گرا در اين است که جنبهي اجتماعي اثر را برجسته ميکند و
در کنار عواملي چون دريافت و پذيرش اثرنزد خواننده ،شرايطي چون بسترهاي اجتماعي تولید
اثر را نیز در نظر ميگیرد .براين اساس ،منتقد متن را موشکافانه تحلیل کرده و آنرا از دو جنبه
مورد بررسي قرار ميدهد :تولید اثر توسط نويسنده و شرايط اجتماعي که اثر در آن خلق شده
است .طرح سؤاالتي پیرامون کتاب ابن مشغله ،خواننده را به خوانشي بهتراز اين اثر ميرساند:
چه ساختارهايي جامعهي اثر را تشکیل ميدهند؟ گفتمانهاي اجتماعي تبديل شده به متن ادبي
در اين اثر چیست؟ براي نیل به پاسخ اين دو سؤال ،در ابتدا اشارهاي کوتاه خواهیم داشت به
تاريخچهي نقد جامعه شناختي به عنوان رويکردي که به دنیاي اجتماعي موجود در اثر مي
پردازد وبا بیان ديدگاه نقد جامعه شناختي کلود دوشه به بررسي کتاب ابن مشغله خواهیم
پرداخت .سپس ،با مطالعهي ساختارهاي اجتماعي اين رمان ،به بررسي مسائل مطرح شده در
آن که ريشه در شرايط اجتماعي ،سیاسي و يا اقتصادي آن زمان داشته ،ميپردازيم.
نويسندهي کتاب ابن مشغله ،نادر ابراهیمي ،از نويسندگان پرکار جامعهي ادبي بود که در
طي زندگي پر فراز و نشیب خود ،در عرصههاي مختلف کاري فعالیت داشت .او در کتاب ابن
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مشغله ،ضمن شرح وقايع زندگي خود به مشاغلي که در طول عمر خود به آنها پرداخته اشاره
کرده و عالوه بر انعکاس واقعیتهاي اجتماعي ،در اوايل دههي پنجاه ،پیامدهاي آن وضع را
نیز بازگو نموده است .او نويسندگي را با تألیفاتي در زمینهي ادبیات کودک و نوجوان آغاز کرد
و پايه گذار "مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان" و کارشناس ادبیات کودک بود .اعتقاد
راسخ به مبارزه و آگاه ساختن کودکان و نسل جوان براي داشتن آيندهاي بهتر ،او را برآن
داشت تا در آثارش بکوشد ذهنهاي آماده و نوشکفتهي جوانان را پرورش داده وآنها را به
تالش براي داشتن زندگي بهتر آماده نمايد .ابراهیمي در يك سخنراني با عنوان " ببنديم دکان
نگره پردازان را" ( )4120که پس از مرگش در مجموعه مقاالت ياد مهرگان به کوشش شهرام
اقبالزاده به چاپ رسیده ( ،)4109به نقش ارتباط نزديك با نسل جوان در آموزش و پرورش
اشاره ميکند و آن را اساس موفقیت در تربیت کودکان ميداند « :دانشمندان را از پشت
میزهاي کارشان ،از البه الي کتابهاي بنجل بيمصرفشان ،از پهلوي رايانههاي همه کارهشان و
از قلب نظريههاي باطلشان ،کشان کشان به خیابانها بیاوريم .به مدرسه ها ،جلوي سینماها ،به
خیابانهاي خلوت و باغ مليها و حتي به مرکز خانوادهي خودشان  ...و فرياد بکشیم :
ارتباط برقرار کنید!» (.)84 :4109
کتاب ابن مشغله رماني کامال رئالیستي و روايتي از زندگي نويسنده است .در اين اثر،
خواننده شاهد ماجراهاي گوناگوني است که نويسنده را در موقعیتهاي مختلف اجتماعي به-
تصوير ميکشد .نقد جامعه شناختي اين اثر ترسیم وضعیت اقتصادي و فرهنگي آن زمان است
که در سطر سطر آن اوضاع جامعهي ايران در قبل از انقالب توصیف شده است  .درونمايهي
اين اثر اجتماعي ،اقتصادي است .اين کتاب در سال  ،4188در بحبوحهي فعالیتهاي انقالبي و
مبارزات سیاسي مردم علیه رژيم پهلوي به رشتهي تحرير در آمده و وقايع ملموس آن زمان را
در زمینههاي اقتصادي و زندگي کارگري در قالبي داستاني بیان ميکند .نام ابن مشغله نه تنها
داستان زندگي نويسنده و مشاغل گوناگون او را بیان ميکند ،بلکه از سويي نشان ميدهد که
تا چه اندازه دورههاي بیکاري وتالش او براي يافتن شغلي مناسب ،ابراهیمي را گرفتار
روزمرگي و يکنواختي کرده است .واژهي "مشغله" که در فرهنگ لغت به معني گرفتاري نیز
ميباشد نشان دهندهي مصائب و نابسامانيهاي مردم جامعه و عدم بهرهگیري از زندگي است:
«ما اصال زندگي نکرديم تا حکايتي داشته باشیم (ابراهیمي.)40:4188 ،
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.6رویکرد جامعه شناختی ودیدگاه کلود دوشه
مطالعه و بررسي رابطهي بین هنر ،به خصوص ادبیات و جامعه مسئلهي جديدي نیست.
چنانچه در قرن نوزده و بیست همزمان با رشد مطالعات اجتماعي اين موضوع به گونهاي
منظم و سازمان يافته مورد توجه منتقدين و جامعهي ادبي قرارگرفته است.
تحوالت نقد جامعه شناختي از آغاز تاکنون تحت تأثیر دو زير مجموعهي متمايز چون
جامعه شناسي ادبیات و جامعه شناسي ادبي بوده است .جامعه شناسي ادبیات آنگونه که کهلر
( ) Köhlerآن را تعريف کرده است« ،سعي دارد عواملي چون انتشار اثر ،موفقیتهاي آن نزد
مخاطبین ،نهادهاي ادبي وگروههاي حرفهاي مانند نويسندگان ،اساتید ومنتقدين را در نظر
گیرد .)Leenhardt,8991:48( . »4اين روش نقد در ادبیات هر چه را به جز خود متن مورد
بررسي قرار ميدهد .ماکس وبر از طرفداران اين روش نقد ،ميگويد که بین مطالعات تجربي
بر روي اثر و بررسي آن از نظر ارزش هنري و زيبايي شناختي متن بايد تفاوت قائل گرديد.
اومعتقد به حذف نقد زيبايي شناختي از اثر ادبي است « :تاريخ هنر ميتواند و بايد اجزاي
تحوالت تاريخي را بدون در نظر گرفتن ارزش زيبايي شناختي اثر بررسي کند»
( .)Cité par : Zima, 8999:19آنچه در اين روش مورد سرزنش قرار گرفته اين است که
توجه محض به جنبههاي کمي اثر ،موجب ناديده انگاشتن جنبههاي کیفي آن ميگردد
( .)Berra, 2009: 8تئودور آدورنو از طرفداران فلسفهي ديالکتیکي( philosophie
 )dialectiqueنیز معتقد است که در تحلیل متن ،حذف ارزشهاي زيبايي شناختي اثر از
جامعه شناسي ادبیات قابل تصور نیست .چرا که جنبهي کمي اثر به جنبهي کیفي و زيبايي
شناختي آن بستگي دارد .او ميگويد«:سیبرمن با من موافق است که يکي از وظايف اصلي
جامعه شناسي هنر نقد نظام اجتماعي حاکم ميباشد .با اين حال به نظر ميرسد اين امر تا
زماني که مفهوم اثر و جنبهي کیفي آن بررسي نشده ،میسر نميشودCité par : 8999:19( ».
.)Zima,
جامعه شناسي ادبي نیز به عنوان يکي از شاخههاي ادبیات ،متن را از لحاظ آواشناسي و
نشانه شناسي مورد بررسي قرار ميدهد .اين روش ديالکتیکي میراثي بر جاي مانده از هگل و
مارکس ميباشد که در عین حال به مسائل مطرح شده در مورد مواجهات و تحوالت اجتماعي
و طبقات جامعه که در متن به آنها اشاره شده است نیز توجه دارد .پیر زيما بر اين عقیده است
که اين روش تحلیلي نه تنها تکیه بر کیفیت زيبايي شناختي و دريافت آن در جامعه دارد ،بلکه
__________________________________________________________________________
 .1ترجمه نقل قولها از فرانسه به فارسي از آن نويسندگان است.
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کاربرد ايدئولوژيك و نقادانهي آن را نیز مد نظر قرار ميدهد .به نظر او« :تفاوت اصلي بین
روش هاي تجربي و ديالکتیکي در جامعه شناسي ادبیات در اينست که اولي نشأت گرفته از
روش عیني و علمي بوده و دومي نظريههاي زيباشناختي و فلسفي موجود را به کمك مفاهیم
جامعه شناسي و نشانه شناسي بسط ميدهد.)Zima,8999:14( ».
وقايع مه و ژوئن  4002جدايي رشتههاي مختلف علمي و هنري را به دنبال داشت .تبعات
اين جدايي موجب به وجود آمدن نحلههاي مختلف تحقیقاتي و جدلهايي میان افکار و عقايد
آنها گرديد .نتايج همايشهاي علمي ادبي آن زمان بنیان و ساختار مطالعات دانشگاهي را به
طور اساسي متحول گردانید .اين امر باعث به وجود آمدن ديدگاههاي جديد و رشتههاي
مختلف تحقیقاتي شد.
اين تحوالت در زمینهي ادبیات ،زبان شناسي ،نشانه شناسي ،ساختارگرايي و تحلیل متون
ادبي بود .با اين تفاوت که در رابطه با جامعه شناسي ادبیات ،ميبايست همه چیز را از نو
ساخت .از اين رو کلود دوشه و همکارانش بر آن شدند روشي جديد در حوزهي مطالعات
متون ادبي و رابطهي آنها با محیط اجتماعي ابداع کنند .نتايج سمینارهاي برگزار شده در شهر
لیل و ونسن موجب پیدايش اصول اولیهي رويکردي انجامید که متن ادبي را وسیلهي مطالعات
خود قرار داده و فضاي اجتماعي اثر را محور اصلي تحلیل ميداند .اين روش جديد نقد توسط
کلود دوشه در مقالهاي تحت عنوان «نقد جامعه شناختي يا تحول يك آغاز» در سال  4024در
"مجلهي ادبیات" ،نقد جامعه شناختي نام گرفت.
براي مطالعهي يك اثر ادبي ،دوشه نشانهها و رد پاي جامعه را در متن جستجو ميکند و به
دنبال ناگفتهها و نکات مبهم متن ميباشد .او جامعه را به عنوان اصلي مهم در نظر گرفته و
نويسنده را در امر تولید اثر در چارچوب جامعه و متأثر از وقايع و حوادث آن ميداند به
طوريکه نويسنده جامعه را در متن منعکس ميکند .در مقالهاي که به عنوان بیانیهي نقد جامعه
شناختي محسوب ميشود ،مخالفت خود را با مسألهي بسته بودن متن ادبي آنگونه که
ساختارگرايان به آن معتقد بودند بیان کرد .به عقیدهي او ،متن ادبي نه تنها به خودي خود تولید
نميشود ،بلکه ميتوان رد پاي اجتماع را در آن جستجو کرد« :نقد جامعه شناختي خود متن را
مدنظر قرار مي دهد و همانند نقد ساختارگرا آنرا به عنوان ابزاري مهم در رويکرد خود ميداند.
با اين وجود ،هدف آن متفاوت از نقد ساختار گرايي بوده ،چرا که مقصد نهايي نقد جامعه
شناختي بازسازي جنبهي اجتماعي آن است» ( .)Duchet, Maurus, 2006 : 1منظور از
بررسي اجتماعي بودن متن اين است که هر آنچه در اثر نشان دهندهي وجود يك جامعهي
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مرجع و پديدهي اجتماعي در بیرون از داستان باشد تحلیل شود؛ چرا که اثر با تکیه بر واقعیتي
تاريخي-اجتماعي شکل ميگیرد.
روش نقد جامعه شناختي اجازه ميدهد همة جنبههاي اجتماعي متن که نهفته در کنشها و
گفتارهايند ،برجسته شوند .از نظر دوشه ،حضور خارج رماني يك جامعة مرجع و ارتباط متن
به واقعیتي اجتماعي_تاريخي در خارج از دنیاي رمان ،جامعهگرايي متن ادبي را به تصوير
ميکشد .اين پیوند ،میان جامعهگرايي و ادبیت در رمان ،ساختاري مستقل پديد ميآورد که
واقعیت و تخیل را بهيکديگر ميآمیزد) حجازي و مشگیني.)4199:448 ،
بنابراين ،ميتوان نتیجه گرفت که نقد جامعه شناختي از اين جهت با ديگر نقدها متفاوت
است که متکي بر ابعاد اجتماعي اثر بوده و در جستجوي جامعهي مرجع در دنیاي بیرون از آن
ميباشد .در مصاحبهاي با پاتريك مورو( ،)Patrick Maurusدوشه تأکید ميکند که« :اصل
اجتماعي بودن اثر در اين است که در داستان روايت شده ،انسان ،فضا ،روابط  ،قواعد و
ارزشهاي ذکر شده نميتوانند بدون مرجع و الگويي اجتماعي و واقعي در بیرون از متن
باشند» (همانجا).
با اين که واژهي اجتماعي بودن متن( )socialitéدر اواخر قرن نوزده همزمان با رشد رويکرد
جامعه شناسي دورکیم ظهور کرد ،اما توسط جامعه شناسان استفاده نميشد و به مرورزمان به
دست فراموشي سپرده شد.
.5مبانی تئوری نقد جامعه شناختی کلود دوشه
نقد جامعه شناختي دوشه مبتني بر مفاهیمي چون جامعهي داستان ،جامعهي مرجع،
 ،sociotexte ,co-texteسوسیوگرام وگفتمانهاي اجتماعي ميباشد .بر اين مبنا ،او در تولید
معناي اثرسه واژهي اطالعات( ،)informationنشانه ( )indiceو ارزش( )valeurرا به کار
ميگیرد « .هر کدام از عناصر متن مانند شخصیت ،زمان ،مکان و مفاهیم انتزاعي بر اساس سه
اصل در اثر ظاهر شدهاند :اطالعات پیرامون جهان بیرون از متن ،نشانهاي که همزمان در بیرون
و درون متن وجود دارد و بیانگر نظام اجتماعي -فرهنگي بیرون از اثر ميباشد .و در آخر اين
واژهي ارزش است که از به وجود آمدن مجموعهاي از تضادها ،برخوردها و روابط موجود در
متن به هر يك از عناصر آن ارزش ميبخشد» (همانجا).
بنابراين ،طبق نقد جامعه ش ناختي کلود دوشه اين عوامل سه گانه پايه و اساس تولید متن
محسوب ميگردند .مجموعهاي ازتضادها و روابط تولید شده در متن ،آفرينندهي معناي متن به
گونهاي مستقل ميشوند .در عین حال اين استقالل نسبي ميباشد چرا که عوامل سازندهي اين
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مجموعه به طور همزمان در درون و بیرون از متن ميباشند .مفهوم استقالل نسبي متن از
ديدگاه دوشه شامل تعريفي از «دنیاي متن به عنوان کلیتي اجتماعي و معنا دار و نسبتا مستقل
است که همچون مجموعه و نظامي تشکیل شده از روابطي داخلي تلقي ميشود» (همان.)80 :
بنابراين ،هر گونه تحلیل ادبي به بازسازي معناي متن پرداخته و مطالعات خود را از درون اثر
آغاز ميکند تا به دنیاي بیرون آن برسد« .در بررسي يك متن ادبي ،دوشه سه سطح واکاوي
جامعه متن،جامعه نگار و کنار متن (در کنار گزاره بافت) را مطرح ميکند .او از جامعه متني سخن
ميگويد که بر اساس آن ،واقعیت خارج از دسترس با تفکر غالب اجتماعي (ژرف ساخت) طبق فرايندي تبديل به
متن (روساخت) ميشود» (حجازي و مشگیني.)410 :4199 ،

.5-0جامعهی داستان()société du roman
جامعهي متن يا همان رمان ،جامعه ايست که از متن ادبي تراوش ميشود .بازنمايي جامعه در
اثر موجب پیدايش داستانهاي رئالیستي در قرن نوزدهم گرديد که ميبايست جامعه و ابعاد
مختلف آن را همانگونه که بود نشان دهند .گوستاو فلوبر مشاهدات عیني خود رابا دقت ثبت
ميکرد تا آن را با کوچکترين جزيیاتش به تصوير بکشد .با اين حال جامعهي رمان همان گونه
که از نامش پیداست فقط در متن موجود بوده و تنها انعکاس و تصويري از جوامع انساني است
که به عنوان مرجع و نمونه تلقي شدهاند .کلود دوشه خاطر نشان کرد که در رويکرد نقد جامعه
شناختي «هدف به کارگیري قواعد و هنجارها نیست ،بلکه بررسي وتحلیل آثار ادبي به منزلهي
خالقان فضاي اجتماعي مدنظر ميباشد که من آن را جامعهي رمان نامیدهام» (همان.)4 :
ابراهیمي نیز مسئولیت خطیري را براي نويسنده تعريف کرده و معتقد است که او بايد
همواره ناهنجاريهاي جامعه را بر مال ساخته تا بتوان به برطرف کردن آنها پرداخت« :دلم مي-
خواهد بدانم که يك نويسنده اگر به اين نکتهها نپردازد و معايب موجود در جامعهاش را
ننويسد چه کار بايد بکند؟ شما که مطمئنا مدعي اين نیستید که اينجا بهشت مطلق است و
کمترين عیبي در هیچ جايش وجود ندارد .بله؟» (ابراهیمي .)01:4188 ،آنچه که در اين
جمالت مشهود ميباشد ،اين است که جامعهي داستان بازتابي است از همان جامعهي بیروني
و ملموس که نويسنده در آن زيسته و وقايع آنرا از نزديك مشاهده کرده است.
.1-8جامعهی مرجع()société du référent
جامعهي داستان در اصل دنیايي تخیلي و ساخته و پرداختهي متن ميباشد .اين جامعه که فیشر
آن را جامعهي کوچك( )microsociétéمينامد ،از وقايع اجتماعي بیرون از داستان نشأت
ميگیرد .اين جامعهي مرجع مظهر وجود دنیايي واقعي در بیرون از فضاي داستان است .در
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حقیقت نوعي جامعهي مادر و يا جامعهي مبدأ است که نويسنده اتفاقات اجتماعي را از آن
گرفته و به وقايع ادبي تبديل ميکند .اين نکته شامل پديدههاي فرهنگي و آيینهاي مرسوم
بستر اجتماعي که نويسنده در آن زندگي ميکند نیز ميباشد.
محتواي کتاب ابن مشغله از جنبههاي اقتصادي ،تاريخي و فرهنگي قابل بررسي است .در
اين کتاب ما با افرادي برخورد ميکنیم که هر کدام نمادي از انسانهاي آنزمان ميباشند .زمان
و جامعهاي که نادر ابراهیمي در آن زيسته ،تحت تاثیر مبارزات انقالبي و روحیهي ستم ستیزي
آن دوره مردم را به عدالت خواهي و طلب حق خويش سوق ميدهد .موجي از اعتراض و
نارضايتي علیه حکومت آن زمان در همهي عرصهها به چشم ميخورد .اين طرز فکر و
عملکرد از دنیاي نويسندگي و کتاب نیز مستثني نبوده و از آنجايیکه نويسندگان متعهد خود را
ملزم به آشکار سازي و بازگويي واقعیات زندگي ميدانستند ،گاهي با به تحرير در آوردن
بخش هايي از زندگي خويش ،سعي بر به تصوير کشاندن جامعه و رخدادهاي آن داشتند .در
اين اثر نیز نويسنده ميخواهد با بیان سرگذشت خود نارساييها و گرفتاريهاي جامعهي
آنزمان را بیان کند .به عبارتي ديگر ابن مشغله آيینه ايست از وضعیت و زمانهاي که نادر
ابراهیمي در آن زيست ميکرده است .در جاي جاي اين کتاب روح وطن پرستي و آزادگي
نويسنده به چشم ميخورد .او که همچون تشنهاي به دنبال آب پاک است ،در هر مواجههاي با
نامرديها ،خیانتها و دزديهاي موجود بر ميخورد .و از آنجايیکه نميتواند خود را با اين
وضعیتها وفق دهد و نميخواهد همراه جهت و جريان خود خواهي ،ابن الوقتها و قدرت
پرستان روزگار شود ،هر بار سرخورده از آنها شغل خود را ترک ميکند .او بر خالف جريان
اين رود شنا ميکند .در تمام اين مشاغل اوست که نميتواند با اين جريان هماهنگ شود و
مواردي نیز که آنها عذر او را ميخواهند استثناست .ابراهیمي خود اذعان ميدارد که نوشته-
هايش انعکاسي از جامعهي آنزمان ميباشد که در آن واقعیات و مسائلي که زندگي افراد را
تحت الشعاع قرار ميداده را به خوبي نشان داده است« .ابن مشغله به هیچ وجه نميخواهد در
اين کتابچه ،رابطهي میان مشاغل خود و نوشته هايش را مطرح کند و نشان بدهد ،اما ضمنا
نميتواند چشم بر هم گذارد و نبیند که چگونه نوشتهها انعکاس مستقیمي هستند از زندگي و
تجربههاي زندگي» (ابراهیمي.)18:4188،
.0جامعه شناسی اقتصادی (مسئلهی بيکاری)
نبود آيندهاي روشن و معضل بیکاري در آن دوره که نويسنده خود با آن دست به گريبان بوده ،
او را بارها مجبور به تعويض شغل کرده است .در دههي پنجاه ،زماني که ابراهیمي ابن مشغله
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را به رشتهي تحرير در آورده ،جامعه گرفتار معضل بیکاري و بيثباتي مشاغل و عدم امنیت
شغلي بوده است .همانگونه که خود او اظهار ميکند ،اين شرايط ناگوار اجتماعي منجر به از
بین رفتن انگیزه و هدفمندي جوانان شده و آنها را به سوي ابهام و جبري ناخواسته ميبرد:
«اين مسلم است که نه فقط بچههاي بيگناه بلکه بسیاري از نوجوانهاي عاقل و هشیار هم
نميدانند که ميخواهند چکاره بشوند و برخي هم که ميدانند ،نميتوانند بشوند .امکانات يا
احتماال عدم امکانات ،آنها را ميپیچاند و به سويي مياندازد که خوابش را هم نديده بودند ،و
يك روز ميبینند کسي شدهاند که هرگز نخواستهاند باشند» (همان .)40 ،با نگاهي کلي به
شرايط موجود اجتماعي ،ابراهیمي کمبود امکانات را در تعیین سرنوشت شغلي افراد دخیل
دانسته و معتقد است که فرصتها و موقعیتهاي موجود ميتوانند فرد را در مسیري درست قرار
دهند و يا حتي او را منحرف کنند و افراد در مواردي خاص مجبور به تن دادن به شغلي مي-
شوند که نه عالقه اي به آن دارند و نه تخصصي در آن زمینه کسب کردهاند؛ و همین بي هدفي
ها ،پرسه زدن ها ،از اين شاخه به آن شاخه پريدنها انسان را از روال عادي زندگي خارج
ساخته و در پیچ و خم معضالت کار از زندگي در خور آنها دور ميکند .از آنجايیکه ابراهیمي
کار نويسندگي را از نوشتن براي کودکان آغاز کرد و همواره مدافع حقوق آنها و آگاه سازي
جوانان بود ،ميتوان نقطه نظرات وي را در اين مورد در آثار مختلف او يافت .ابراهیمي در
اينجا در دفاع از کودکان ميگويد« :ما چگونه جهاني را در حال ساختن و پرداختنیم تا آن را
تحويل بچههايمان بدهیم و برويم» (ابراهیمي .)82:4120 ،بنابراين ،اعمال و رفتار ما بر آيندگان
تأثیري مستقیم ميگذارد .جامعهاي که ما امروز ميسازيم خاستگاه جواناني است که در آينده
با همین مشکالت دست و پنجه نرم خواهند کرد و زندگي را با تمام پیچیدگيهايش از از نسل
کنوني تحويل ميگیرند .منفعل بودن  ،تسلیم جبر زمانه شدن و پذيرفتن آنچه حادث ميشود
به عقیدهي ابراهیمي ظلمي بزرگ به آيندگان خواهد بود .او افراد را در لحظات «غول آسا و
تعیین کننده» از نظر کنشي به سه دسته تقسیم کرده است «:بعضيها خود را با شرايط موجود
منطبق ميکنند و ميگويند« :اينطور شد ديگر .حاال ادامه بده و معطل نکن!» بعضيها
کمبودهايشان را از راه ديگر ترمیم ميکنند و پوششي زينتي و گرانبها بر مردهي خويش مي-
کشند ،بعضيها بیمارگونه و عصبي ،تا پايان عمر به شکستي که خوردهاند ميانديشند ،زندگي
را نفرين ميکنند ،همه چیز را به باد دشنام ميگیرند و نفي ميکنند( »...ابراهیمي.)42:4188 ،
حرکت به جلو ،ساختن جامعهاي پويا و کوتاه نیامدنها راه و روشي است که ابراهیمي به
خواننده القاء ميکند.
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ابن مشغله «سر به سنگ مي کوبد» .او با اينکه تحصیل ميکند ،احتیاجي «آزارنده به کار
کردن دارد» .اصطالح سر به سنگ کوبیدن نشان از بي نتیجه بودن جستجوهاي بي شمار و اين
در و آن در زدن ها ميباشد .اين اوج مشقت و درماندگي در يافتن شغلي مناسب ،نه تنها نادر
بلکه اکثر جوانان اين مملکت با آن روبرو هستند .مسائل سیاسي و در گیريهاي قبل از انقالب
نیز بخشي از زندگي جوانان اين مملکت بوده که ثبات و نظم الزم را از زندگي آنها سلب کرده
و روند عادي روزمره را مختل ميساخته است .همانگونه که خود ميگويد« :و به اين ترتیب،
اين فرزند شر و ناآسودهي خانواده ،از يك سو درگیريهاي سیاسي روز را دارد که هر نوع
دوام و قطعیت را از زندگي ميگیرد ،و از يك سو نميخواهد سرشکسته و ذلیل به خانهي
پدري بازگردد و بگويد« :به من اجازه بده که سر سفرهي تو بنشینم ،پدر!» (همان)10 ،؛ مطلبي
که حتي گفتن آن نیز براي کسي مثل نادر سخت است .اشارهي مکرر به آگهيهاي استخدام در
چند جاي کتاب نشانگر اوج بي ثباتي او در زمینهي اشتغال بوده است« .چشمهاي حريص و
تشنه و منتظر» کنايه از همان افراد بیکاري است که نه تخصص کافي داشتهاند و نه سرمايهاي
براي به راه انداختن کسب و کاري که زندگي آنها را تامین کند .و اين نشاندهندهي اينست که
هیچ گونه جهت دهي و برنامه ريزي براي جوانان اين مرز و بوم در نظر گرفته نشده بود .يکي
از پیامدهايي که اين آگهي نورديها در پي داشت ،اتالف وقت و از بین رفتن سالهاي جواني و
به وجود آمدن نوعي بيبرنامگي بود« .هر شب ،يك ربع ساعت صرف خواندن آگهيهاي
استخدام ميشود ،و هر روز دو ،سه ،چهار يا پنج ساعت صرف پيگیري مسألهها» .همچنین
شاهد التماسهاي بينتیجهي بیکاراني هستیم که حاضرند در ماههاي اول بدون دستمزد کار
کنند« .آقا ما جوانیم ،لیاقت داريم ،استعداد داريم ،اجازه بدهید چند ماهي خدمتتان کار کنیم
بعد تصمیم بگیريد .خب .دو ماه هم حقوق ندهید ،عیب ندارد .)12( ».در جايي ديگر ابن
مشغله ميگويد«:حاال استخدام در خیلي جاها ممکن بود .فقط ميبايست آن "خیلي جاها"
وجود داشته باشد-که نداشت .پس سفر بود و بازگشت» ( .)80تشبیه زندگي به سفر به معني
بي ثباتي و عدم استقرار است .مسافردائم در سفر چشم انداز مشخصي از آينده ندارد و اين
مسأله در برنامه ريزيهاي دراز مدت و حتي کوتاه مدت او خلل وارد ميکند .واژهي بازگشت
نیز نشان دهندهي راهي است که بدون سرانجام او را مجبور به تغییر مسیر ميکند .و چه بسا
مسیرها و راههايي که چندين بار طي شده و به نتیجه نرسیده است .و اين همان دوام بیکاري
است که ابراهیمي در جايي ديگر به آن اشاره ميکند « :دوام بیکاري و مشکل ادامهي زندگي
مرا به کاري وادار کرد که پیش از آن هرگز نکرده بودم» ( .)21سفري که او در کتابش از آن
سخن گفته است گوياي تغییر مدام راه و روش زندگي براي امرار معاش نیز بوده است « :ما
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همه کساني بوديم که به همت تغییر خط مشي نان ميخورديم .زمانه ما را چنین ساخته بود و
ما زمانه را چنان ساخته بوديم» ( .)22بنابراين ميتوان گفت که ابراهیمي افراد را در ساختن
جامعه مؤثر دانسته و نقش آنها را در ايجاد شرايط مختلف برجسته ميکند.
«کار بايد در انتظار انسان باشد نه انسان در انتظار کار» ( .)12نويسنده در اينجا جامعهي
ايده آل را جامعه اي ميداند که در آن فرصتهاي شغلي مناسب در خور تخصص و توان هر
فرد تعريف شده و مهیا باشد و هر کس بسته به حرفه و تخصصاش به کسب و کار بپردازد.
در غیر اينصورت هر کس به خاطر نیاز مالي ممکن است به هر کاري دست زده و از مسیر
درست خارج شود .در نتیجه به کیفیت و جايگاه هر شغلي نیز لطمه زده خواهد شد .به عقیده-
ي او اگر کار در انتظار انسان باشد «در اين صورت و تنها در اين صورت است که تعداد
شعراي دست دوم و سوم به يك دهم و يك صدم تقلیل پیدا ميکند .مگر آدمي که خاک
میهنش را بیل ميزند ،شعر هم ميگويد؟ نمونهاش ديده شده است؟ ابدا ابدا .نقد که حتما
نمينويسد .شك نبايد کرد .شعر بد گفتن ،کار من و شماست که کار نداريم .نقد بد نوشتن هم
کار آنهاست که شعر بد هم نميتوانند بگويند ،يعني خیلي خیلي بیکارند» (همان) .اينکه انسان
از بیکاري و بطالت به ياوه گويي روي آورد از نظر ابراهیمي دور از انتظار نیست .همین
موضوع باعث از بین رفتن نیروي انساني و به هدر رفتن استعدادهاي هر فرد ميشود .اينکه
افراد نیروي خود را در جايي غیر از آن چه سزاوار است به کار گیرند ابتذال و تباهي در بطن
جامعه به بار آورده و هرج و مرج به وجود ميآورد « .اين آگهيهاي استخدام ،مرا به چه جاها
کشانده است .هر روز ،پشت صف طوالني به خاطر کار .استخدام در موزه ،استخدام در
کارخانهي روغن نباتي ،استخدام در دفتر روزنامه ،استخدام در شرکت پخش مواد دارويي
و( ».....همان .)12،بنابراين ،صفهاي طوالني و لحظات بي شماري که در جستجوي کار هدر
ميرفت عمرهاي زيادي را بي ثمر باقي ميگذاشت.
آنچه در اين اثر به وضوح مشاهده ميشود ،اينست که مسئلهي بیکاري همواره زندگي
جوانان و خانوادهها را متزلزل ساخته و روح و جسم آنان را فرسوده ميکند« :اين آغاز نخستین
دوره ي بیکاري خرد کنندهي من بود» ( .)00در روزهاي بیکاري که در خیابانها به دنبال کار
بوده است ،با به کار بردن واژگاني چون «ژولیده» و «پريشان» اوج درماندگي و سرخوردگي
خود را بیان ميکند .او هنگامي که داستان بیکار شدن يکي از کارگران متخصص و کارآمد
چاپخانه را تعريف ميکند ،در واقع به چرخهي معیوب بازار کار اشاره دارد .آن جوان با
اعتراض به دستمزد کم خود و به امید پیدا کردن کار در چاپخانهاي ديگر با حقوق باالتر استعفا
ميدهد .ولي هیچ چاپخانهاي حاضر نیست او را بپذيرد چرا که سرپرستان اين بنگاهها با هم
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تباني کردهاند« .همه جا رفته بود وگفته بودند" :پسر جان برگرد سر کارت" .در هیچ چاپخانه-
اي به تو کار نميدهند .قضیه فقط همین بود .يك تلفن به همهي مؤسساتي که ممکن بود
استخدامش کنند ،مسأله را حل کرده بود« .او سرانجام خفیف و رنجور بازگشته بود» (.)80
.0-0سوسيوگرام بيکاری
در مقالهاي با عنوان سوسیوگرام جنگ دوشه اظهار ميدارد که جنگ موضوعي ادبي نیست،
بلکه مسئلهاي است که براي انسانها پیش آمده و ادبیات نیز با آن مواجه ميباشد .بنابراين ،بايد
آن را در نظر بگیرد .معضل بیکاري نیزاز جمله مسائل اجتماعي بوده که مورد توجه دنیاي
ادبیات قرار گرفته است .از آنجايیکه نويسنده درجامعهي حاکم زيست ميکند شاهد پیش
آمدها و اتفاقاتي بوده و خواه ناخواه آن را در اثر خود منعکس ميکند .همانگونه که شاعر
فرانسوي رنه دومال ميگويد« :چون من کلمهي جنگ را به کار بردم ،اين واژه ديگر واژهاي
ساده نیست که فقط فرهیختگان آن را بر زبان بیاورند ،بلکه االن کلمهاي صقیل و جدي از
لحاظ معناست» (.)Duchet, 1995 :2
واژهي سوسیوگرام به گفتهي دوشه «ابزاري مفهومي ميباشد که به فهم مجموعه گفتمان-
هاي موجود در متن که برگرفته از دنیاي واقعي هستند کمك ميکند» .او با استناد به جملهاي
از شاعري فرانسوي که اذعان ميدارد که «شعر تنها نیست» بیان ميکند که ادبیات تنها نیست
چرا که همیشه با دنیا صحبت ميکند حتي اگر در ظاهر اين امر هويدا نیست .سوالي که پیش
ميآيد اينست که چگونه اين رابطهي ادبیات و دنیاي بیرون بررسي شود؟ چگونه ثابت کنیم؟
چگونه واقعیتهاي دنیاي بیرون را در وراي متن نشان دهیم؟ واقعیتهايي چون ملت،
خانواده ،عشق...و در کل روزمرگيهاي همیشگي که متن را تشکیل ميدهند.
به عقیدهي دوشه ،متن ادبي متشکل از گفتمانهاي روزمره که نويسنده آن را ثبت کرده مي-
باشد .او روي متن کار ميکند ،جابجا ميکند ،تغییر ميدهد ،تلطیف ميکند و به روشي که
خاص خود آن نويسنده است به آن پاسخ ميدهد .سوسیوگرام نیز روشي از پرداختن به متن
است که همزمان متن و دنیاي بیرون آن را در نظر ميگیرد .سوسیوگرام همان روشي است که
نويسنده به کار ميگیرد تا جامعهي بیرون را در اثر منعکس کند .و در کل دوشه تعريفي نه
کامل بلکه بخشي و نسبي از اين واژه ارائه ميکند« :مجموعهاي از نمايشهاي بخشي و چالش
برانگیز که با يگديگر در ارتباطاند و حول هستهاي معنايي ميچرخد» (همان.)1 ،
بنابراين ميتوان گفت که پديدهي بیکاري که در ابنمشغله به آن پرداخته شده است ،به اشکال
گوناگون در اذهان خواننده شکل ميگیرد .هرکس ،براي توجیه مسألهي بیکاري ،محکوم کردن
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آن و يا مخالفت با آن ،تصويري متفاوت در ذهن دارد .حتي گاهي سعي داريم آن را در
سیستم ارزشي و يا ضدارزشي جامعه جاي دهیم .گفتمانهاي مختلف فقط قسمتي از موضوع
را بیان ميکنند وممکن است در يك راستا نیز نباشند .به همین خاطر است که چالش برانگیز
هستند .بیکاري ،بازار کار ،آگهيهاي استخدام و همهي مسائل واقع شده در يك راستا ،فرهنگي
مشخص در زماني اجتماعي-تاريخي خاص را بیان ميکنند که حول محور واژهاي معین مي-
گردند .در رابطه با واژگان به کار رفته در يك اثر ،ميتوان گفت که تضادهايي که در ارائهي
آنها مشاهده ميشود به منظور برجسته کردن و بزرگنمايي آنها ميباشد .مثال در رابطه با
بیکاري که مدنظر ابراهیمي بوده است ،توضیح مشاغل گوناگون ،آگهيهاي بيشمار و شرکت-
هاي مختلف که مدام در پي استخدام نیروي تازه ميباشند ،در واقع اوج فاجعه و معضل بزرگ
جامعه را نشان مي دهد .زبانشناسان نیز در اين زمینه اصطالحات متعددي به کار برده اند .مثال
به گفتهي دوشه واژهي کلمه-اختالف ( )mot-conflitيکي از آنها ميباشد .پس ميتوان
اظهار داشت که براي بیان ناگفتنيها و آنچه که وجود ندارد از مخالفت با آن استفاده کرده تا
آن را اثبات کنیم .جنبهي ديگر سوسیوگرام هستهي اختالف برانگیز آن است که منشا ايجاد
واژه است .بیکاري و ضد آن ،ارزش و ضد ارزش« ،آنچه را که بايد فکر کنیم و آنچه را که
نميتوانیم فکر کنیم »(همان )2 ،و باالخره بیان نکات مثبت و منفي يك واژه تولید معنا کرده و
خالقیت در اثر را باال ميبرد .در اين کتاب ابراهیمي سعي دارد نشان دهد که با وجود آگهي-
هاي بیشمارکارفرمايان در سطح شهر براي جذب نیرو ،هیچ چیز سر جايش نیست .نوعي بي
نظمي و آشفتگي در بازار کار به تصوير کشیده شده است « .اين آگهيهاي استخدام ،چه نقش
عظیمي را در ساختمان زندگي ما بازي ميکنند .چشمهاي حريص و تشنه و منتظر يك نسل
شهري غیر متخصص بیکار ،دائما در البالي ستونهاي آگهي استخدام ،ميدود و ميدود» گاهي
اشك به درون آنها ميريزد و گاهي برق امید» (ابراهیمي« .)12:4188 ،بسیار خوب! اگر "آتلیه-
ي برج" تعطیل شد چه غم ،که آگهيهاي استخدام  -چون ستون تسلیتها -تعطیل ناشدني
ست...همیشهي خدا کارهايي وجود داردکه کنندهاش وجود ندارد ،و کنندههايي وجود دارند که
برايشان کار وجود ندارد» (همان.)18 ،
.3جامعه شناسی فرهنگی (فقر مادی ،فقر فرهنگی)
نابسامانيهاي اقتصادي و نبود امکانات کافي براي امرار معاش ،منجر به فقر مادي و در نهايت
فقر فرهنگي ميشود .و اين همان نکتهاي است که در زندگي نامهي ابراهیمي به صورت
مستقیم يا غیر مستقیم به آن بر ميخوريم .ابراهیمي بر خالف بسیاري از روشنفکران فقط
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گاليه نميکند ،بلکه راه حل هم ارائه ميدهد « .ما قبل از هر چیز به يك رستاخیز اخالقي
نیازمنديم ،فقط همین .اگر به راستي همه چیز بايد دگرگون شود ،يك دگرگوني اخالقي و
معنوي مقدم بر همه چیز است .ما دست کم در اين مورد خاص ،ديگر احتیاجي به غرب
نداريم» (همان .)89 ،وي با تداعي دوران گذشته ميگويد « :ميتوانیم برگرديم و مثل ايراني-
هاي قديم زندگي کنیم .يعني رفتار کنیم .همین کافي است .او با اشاره به مسائل مختلف
فرهنگي سعي بر آن دارد که فقدان آنها را در زندگي آن دوران به خوانندگان گوشزد کند.
.3-0وطن پرستی
در آثار اين نويسندهي مردمي رنگ و بوي وطن پرستي و عشق به میهن همواره نمايان است.
آنچه که درونمايهي داستان را برجسته مينمايد ،عشق به میهن و ملت است .همانگونه که
همسر وي فرزانه طاهري در سخنراني خود ( )4122که در ياد مهرگان به چاپ رسیده ،مي-
گويد « :نادر کسي که وجودش سراسر عشق است ،نسبت به همه ،مرد ،زن ،پیر ،جوان ،بچهها
و در يك کالم عشق به انسان .نادر را نويسندهاي مردم گرا ميدانند که به خاطر مردم کار مي-
کند و همیشه خود را مديون آنها ميداند» ( .)48 :4109هنگامي که روزهاي کارسخت در
صحرا را توصیف ميکند ،يادآور ميشود که چگونه حال و هواي صحرا با همهي کمبودها و
سختيهايش ياد و خاطر وطن را در ضمیر او جاودانه ساخته است « :در همان شبهاي عظیم
صحرا بود که دانستم ايران را سخت و بيحساب دوست داشتن ،محکومیت من است» (همان،
) 80؛ و در مقابل اين وطن دوستي همانگونه که کلود دوشه سوسیوگرام را مبني بر دوگانگي و
تضاد تعريف کرده است ،نوعي بیگانه وشي را معرفي ميکند که در اصل مقصودش بیگانه
ستیزي و مذمت غرب زدگي مي باشد .اشاره به مواردي که انزجار او را از بیگانه وشي مي-
رساند در جهت اعتال بخشیدن به وطن پرستي و عالقهي بي حد او به مملکت خويش است.
آنجا که از معاهدهي کاپیتوالسیون صحبت ميکند و برتري غربیان به ظاهر متخصص بر
کارگران بيسواد يا کم سواد چاپخانه را توصیف ميکند ،با تشبیه کارگران به مگس يا
مورچگاني که له ميشوند ،اوج نفرت خود را از اين مسئله بیان ميکند ( .)82وابستگي به
بیگانگان ،کاالها و تخصصشان نیز از نظر نويسندهي اين کتاب ناپسند ميباشد .به عقیدهي او،
استفاده از دستگاهها و ماشین آالت «افست» شدهي آنها باعث از بین رفتن خالقیت به عدم به
کارگیري نیروي کار ايراني شده است در صورتیکه ما خود بهترين افراد کارآمد را در موارد
مختلف در اختیار داريم ( .)19در اصل ابراهیمي اين تمايل به سوي بیگانگان و اين وابستگي
را از سر ناچاري و ترس از فقر و بیکاري ميداند .وقتي افراد مجبورند براي گذران زندگي زير
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بار هر زورگويي بروند و دم بر نیاورند ،وطن دوستي معناي خود را از دست داده و انسانهاي
گرفتار در چرخهي روزگار فرصتي براي فکر کردن به ارزشها را از دست ميدهند« .شیك-
ترين و لذيذترين آگهيهاي استخدام آگهيهاييست که به زبان انگلیسي نوشته ميشود و
مربوط به يك مؤسسهي انگلیسيست» (« .)11رايحهي مطبوع يك نوکري افتخار آمیز از آن به
مشام ميرسد» (همان)؛ و اين رايحهي مطبوع همان حکايت استفاده از آرايهي ادبي تناقض به
منظور برجستهتر کردن مقصود نويسنده است .نوکري بیگانگان که رايحهي مطبوعي بدهد
همان اوج خفت و خواري مردمي است که در مملکت پر نعمت خود بايد منت خارجيها را
بکشند.
عشق به وطن و رسالت شناساندن ايران ،آداب رسوم و تاريخ آن و تحقیق در اين مورد،
ابراهیمي را بر آن داشت تا به ايجاد مؤسسهاي بپردازد که در آن پژوهشهاي ايران شناسي
انجام شود« :ما گفتیم :هر سفارشي را براي شناساندن ايران و تحقیق دربارهي سنن ،آداب و
رسوم ،تاريخ و طبیعت ايران قبول ميکنیم» ( .)498لذا ،شناساندن تاريخ ايران و آداب رسوم
مردم و پرداختن به آن برايش امري ضروري و مفید بود .در کنار همهي مشکالت و سختيهاي
زندگي ،عشق به میهن همواره در رگهاي او جاريست .شکور لطفي در مقالهاش تحت عنوان
"فضاها ،رويدادها و شخصیتها در آثار نادر ابراهیمي" که در کتاب ياد مهرگان آمده ،به اين
نکته اشاره کرده است « :نويسنده معشوقي به نام ايران دارد و شیفتهي مردم اين سرزمین و آن
مناعت طبع و قناعت پیشگي شان ،در عین توانمندي و تمکن ايشان است» (.)00: 4109
.3-6احساس مسئوليت
نادر ابراهیمي معتقد است که همهي انسانها در بهبود اوضاع جامعه نقش اساسي دارند .او
وظیفهي خطیر اطالع رساني و آگاه ساختن ديگران را از آن نويسنده ميداند .مطرح کردن اين
قضیه به صورت سؤاالتي که جواب آنها مثبت ميباشد اهمیت اين موضوع را از نظر او بازگو
مي کند .او بر اين باور است که نويسنده بايد متعهد بوده و در قبال جامعه احساس مسئولیت
داشته باشد.
نادر ابراهیمي به معیارهاي اخالقي و انساني پايبند است« :به گمان من ،اگر تو کارت را
شرافتمندانه و با در نظر گرفتن مجموعهاي از معیارهاي انساني و اخالقي انجام بدهي ،هیچ
فرقي نميکند که در آيندگان باشي يا کیهان يا اطالعات يا سازمان آب و برق يا فالن شرکت
خیلي خیلي خصوصي و يا حتي نقاش باشي و کنج اتاقت کار کني .)24( »...همانگونه که بارها
در آثارش به زندگي شرافتمندانه و صادقانه اشاره کرده است ،در اين کتاب نیز که داستاني از
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مشاغل گوناگون او و روزهاي بیکاري و سردرگمياش ميباشد ،شرافت را سرلوحهي
مقاصدش قرار داده و چه بسا به همین دلیل دست از خیلي مشاغل کشیده است.
جامعهاي که اين نويسنده به خوانندگان معرفي ميکند ،جامعهايست که در آن منفعت طلبي
و سودجويي هدف اکثر افراد بوده و رابطهها و پارتي بازيها جاي شايسته ساالري را گرفته
است .او در داستان زندگياش تعريف ميکند توسط پدرش به کشیدن آب حوض مجبور مي-
شده و پدرش نیز نزد مهمانان ذکر ميکرده است که آب حوض را نادر ميکشد ،و از آن زمان
در مييابد که هر کار شرافتمندانهاي براي امرار معاش عیب نیست و خود ميگويد« :که من
البته آب را ميکشیدم و نه خجالت را -اما بعد ها و خیلي بعد ،که رانده يا بريده از هر شغلي
ميتوانستم شغل ديگري داشته باشم ،و ميديدم که چه جانور غريب بارکشي شدهام اما بار
خفت نميکشم و منت ريیس و ذلت تکدي...آن وقت بود که به قلبم آموختم سپاسگزار آن
پدري باشد که فرصت برداشتن کاله ،خم کردن کمر و دراز کردن دست را از پسر ستانده
است» (.)41
ابراهیمي در اين مورد مردم را به قضاوت نشانده است« :بايد قبول کنیم که مردم ما ،هم
عادلند و هم عاقل .چون به هر کس به قدر سهمش احترام ميگذارند» ()28-21؛ و اين بدين
معني است که عزت و آبرو به همان اندازه که براي آن سرمايه گذاري ميکنیم به دست ميآيد.
پس همه چیز بسته به دست خودمان است .او منجي را کساني نميداند که کوچك هستند« :
اين خرده نوابغ روشنفکر -که زير دست و پا ريختهاند -حقیقتا متعلق به آنها نیستند ،درد آنها
«مردم» را حس و لمس نميکنند ،با دنیاي آنها مطلقا بیگانهاند( »...همان) .به کاربردن اصطالح
«خرده نوابغ» به عنوان تناقضي که نشان دهندهي کساني است که فقط ادعاي روشنفکري و
نبوغ را دارند ،يکي ديگر از انتقاداتي است که ابن مشغله به جامعهي خود دارد .گويا او از
دنیاي بزرگترها که به محض رسیدن به جايي هويت خويش را از دست ميدهند و از مسیر
درست منحرف ميشوند ،ناامید شده و اصالت سازي را در وجود کودکان چارهساز ميداند.
نويسنده براي هدايت جامعه هدف گذاري را در تربیت کودکان و نوجوانان ميبیند« :بچه ها که
اينطور نیستند .اگر نميتواني با بزرگترها دربارهي طبیعت پرشکوه ايران حرف بزني ،با بچه ها
که ميتواني» ()490؛ و با اشاره به تعطیل شدن مؤسسهي ايران شناسي که بسیار برايش
ارزشمند بود ،به خواننده ميگويد که سرمايهي اصلي مملکت بچهها هستند« .اگر «ايران پژوه»
از هم ميپاشد چه غم ،که در هر ساعت صدها بچه به دنیا ميآيد و صدها نعره بر ميخیزد که:
«اين منم ،منم -فردا .اين منم ،خواهان آزادي و آسايش.)490( »...
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شکور لطفي در مقاله فوق الذکر مينويسد« :نادر ابراهیمي ،پديدهاي در زمانهي ما بود که
فارق از قیدهايي که فضاهاي فرهنگي سیاسي بر هنرمندان تحمیل ميکنند ،به فعالیتهايي که
تشخیص ميداد به نفع جامعه و مردم است ،ميپرداخت .از همین رو زندگي نامههايش را خود
«ابن مشغله» و«ابوالمشاغل» نامیده است» (لطفي .)01: 4109 ،او در ادامه ميگويد«:از سويي،
هنرمندان زمانه و سرزمین ما ،همگي از میان مردم برخاستهاند و با مردم زيستهاند و در انديشه-
ي جامعهي خويش بودهاند وهستند» (همان .)08 ،به عقیدهي لطفي ،نويسندگان متعهد همواره
در پي ارائهي راهکاري براي درمان دردهاي جامعه و يا کاستن آنها بوده و تالش کردهاند در
خور توانشان مسائل را با بیاني هنرمندانه مطرح کنند تا راههاي سالم و سربلند زيستن را نشان
همگان دهند.
.3-5عزت نفس
در کنار همهي اين مشکالت و بیکاريها ،نکتهي قابل توجه آن است که انسان بودن و حفظ
غرور و عزت نفس نزد ابراهیمي ارزشمند ميباشد« .ابن مشغله با سرافکندگي ميگفت«:اما
اينجور کارها باب طبع من نیست .من براي خودم ،يك نويسنده هستم و میل ندارم با
کالهبرداري و شیادي میلیونر شوم» (.)12
آنگونه که ابراهیمي به تحلیل اوضاع جامعهي خود ميپردازد ،اين بیکاريها و وضعیت بد
اجتماعي به از بین رفتن و پايمال شدن عزت نفس انسانها ميانجامد ،به طوريکه ارزشهاي
اجتماعي تنزل يافته و جاي خود را به دورويي ،چاپلوسي ،دروغگويي و کاله برداري ميدهند.
هر کس در پي کسب سود بیشتر و محکم کردن جاي پاي خويش بوده و روحیهي همبستگي،
ايثار و همدلي از جامعه رخت بر ميبندد .حتي کارهاي خیريه و انسان دوستانه نیز در پس
پرده داراي اهدافي سودجويانه و گاهي شوم بوده و در پي سوء استفاده بر ميآيند« .پدر
خانواده رنجیده بود و به خاطر تنبیه بازماندگان به ظاهر ثروتش را وقف کرده بود ،اما در باطن،
تمام مسأله مالیات بود و میل شديد به نپرداختن مالیات به دولت ،يعني اندوختن بیشتر» (.)89
با بیان اين مسائل ابراهیمي اين نکته را گوشزد مي کند که انگار هیچ چیز سر جايش نیست و
اعمال و نیات با هم همخواني ندارند؛ و اين نشان دهندهي نوعي هرج و مرج و بينظمي در
بطن جامعه است.
«من کار ميخواهم.
«من کار ميخواهم» (.)18
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«"من" هم مذاب و جاري شد ،چون يخ در آفتاب -و ناپديد شد(».همان) .و اين مذاب
شدن در آفتاب سوزان بيعدالتي و حقارت منجر به بيارزش شدن انسان در جامعهاي ميشد
که بودن يا نبودن افراد هیچ اهمیتي نداشت .کلمهي "من" که نويسنده آن را داخل گیومه قرار
داده است ،همان عزت و آبروي انساني است که زير سؤال برده شده است .و تکرار عبارت
«من کار ميخواهم» نیز بیانگر در خواستهاي مکرر او براي يافتن شغلي آبرومندانه و مکفي
است.
او ميگويد « :آدم کله شق باج نميدهد ،باج نميگیرد ،دزدي نميکند ،با دزدها کنار نمي-
آيد ،به دوستانش و به میهنش خیانت نميکند ،براي هر بیگانه هر دشمن و هر ارباب دم تکان
نميدهد« ،بد» را به انواع ،اقسام ،درجات و طبقات مختلف تقسیم نميکند تا چند نوع و چند
درجه و چند طبقه از «بد» را قبول داشته باشد و چند طبقه و درجه و نوع را رد کند -و همیشه
بگويد« :خب ...اينکار خیلي بد نیست».يا ميداني؟ اين پولي که من گرفتهام ،حالت رشوه و باج
ندارد ،يك جور کارمزد است...بد نیست .)80( »...در حقیقت ،انسان کله شق از ديدگاه او کسي
است که براي خود و ديگران ارزش قائل است و به هر بهايي در پي کسب قدرت و شهرت
نخواهد بود.
او اوصاف انسانهاي زبوني را بیان ميکند که براي دستیابي به مقام و قدرت حاضر به
انجام هر کاري هستند« .شرف هم برايش اهمیت ندارد ،اخالق هم اهمیت ندارد ،سالمت روح
هم برايش اهمیت ندارد ،خانواده و دوست و میهن و ملت و مردم هم برايش اهمیتي ندارند»
(.)82
ابراهیمي در اينجا به مقايسهاي بین افراد خودخواه و کله شق ميپردازد و البالي سخنش
آنچه را که بیش از هر چیز ديگر برايش ارزش دارد براي خوانندگان بیان کرده است .نهادهاي
اجتماعي چون خانواده ،ملت ،میهن و دوستان جايگاهي عظیم نزد اين نويسندهي مردمي دارند.
به طوريکه عالوه بر دغدغههاي شخصي همیشه ذهنش را به خود مشغول کردهاند.
«آدم کله شق مغرور ،آدميست که به خاطر هدفي ،ايماني ،اعتقادي ،باوري...حاضر است به
راحتي تمام زندگي و «خود»ش را فدا کند» ( .)82او اغلب از دست افرادي مينالد که دنیا را
فاسد ميکنند (.)08
.3-0عدم شایسته ساالری
مسئلهي مهم ديگري که ابراهیمي در اين زندگینامه به آن اشاره ميکند عدم شايسته ساالري در
محیط کار است .چه بسا نیرويهاي غیر حرفهاي که در اثر رابطه وآشنايي به کارهاي مهم
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گمارده شده و هیچ گونه تخصصي در آن زمینه ندارند« :اي خدا ،اي خدا! چقدر خوب است
که آدم ،بیسواد و غیر متخصص باشد ،و مدير يك مؤسسهي آبرومند هم باشد ،و گذشته از
حقوق خیلي مکفي ،مزايا هم بگیرد .مزايا ،چه چیز عجیبيست واقعا» ( .)11او در خاطراتش
اشارهاي گذرا نیز به افراد باسواد و متخصص دارد که چگونه گرفتار سطحي نگري شدهاند.
گويا کل زندگي آنها در ظاهر خالصه شده است .به نظر نويسنده ،کم نیستند اشخاصي که اصل
را رها کرده و به مسائل فرعي و پیش پا افتاده ميپردازند .اين سطحي نگري و ظاهر بیني به
عقیدهي ابراهیمي تیشه بر ريشهي فرهنگ و اجتماع زده و انسانها را از مسیر اصلي منحرف
ميکند .نمونهي آن همان پزشکي است که سفارش تابلوي سر در مطب خود را به نادر داده
است و بعد از اتمام کار به يکي از حروف آن ايراد گرفته و دستمزد او را کم ميکند« .حاال
فرض کنیم «کتر»ش کمي کج باشد .به کجاي قضیه برميخورد؟ تو دکتري ،مواظب مريض-
هايت باش» ( .)84پزشکي که اولین دغدغهاش بيعیب بودن تابلوي سر در مطباش باشد و
نفس کار و وظیفهي خطیر خود را در اولويت قرار ندهد ،از نگاه ابراهیمي کسي است که همه-
ي افتخارش در مدرک و تحصیالت و ظواهر فريبندهي زندگي خالصه ميشود.
.3-3اشاره به شکاف طبقاتی
از ديگر شاخصههاي ابن مشغله توجه نويسنده به مشکالت طبقات فرو دست جامعه و نگاهي
انسان مدارانه به جايگاه انسان است .او به وضوح نمايي از زندگي مرفه که بسیاري از
مستضعفان جامعه در آرزوي آن بودهاند را به تصوير کشیده است «:آدمیزاد به خانه بیايد( خانه-
اي که اف اف دارد ،کاغذ گلدار ديواري دارد ،کاشي ايرانا دارد ،مستراحش هم سیفون دارد)
برود سر يخچال (سیزده فوت ،سبز روشن ،با جا تخم مرغي متحرک) يك شیشه شیر خنك
پاستوريزه بردارد ،با انگشت ،خیلي آبرومندانه و هنرمندانه وسط در شیشه را فشار بدهد... ،
شیر را بريزد توي لیوان بلور تراشدار ،و سر بکشد .و بعد با ياد مقدس همهي گرسنگان
تاريخ -تا شام حاضر شود -بنشیند ،بنويسد ،آه و ناله کند ،نیش بزند ،زبان کنايي و سمبولیك
به کار ببرد» (« .)21-21ياد مقدس همهي گرسنگان تاريخ» حاکي از آن است که از روحیهي
همبستگي و ايثار فقط نام آن بر زبان مردمان مرفه جاريست و آنها بدون دلواپسي و نگراني
براي قشر ضعیف به زندگي مجلل خود مشغولند .در اين جملهي نويسنده هیچ گونه عمل و
اقدامي از طرف ثروتمندان براي از بین بردن اين شکاف طبقاتي ديده نميشود .ياد آن فقط
ممکن است از ذهن خطور کند و شايد گاهي نیز شعاري ،شعري ،و يا زباني سمبولیك به کار
ببرند.
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يکي از مهم ترين اصول زندگي ابراهیمي که در اين زندگینامه محسوس ميباشد ،حرکت
کردن به جلو و عمل کردن است .او ايستايي و ماندن در يك نقطه را نميپسندد .همواره در
تکاپو و غلیان است .آنگاه که روزهاي کار سخت در صحرا را براي خوانندگان بیان ميکند به
اين حرکت مداوم هم اشاره دارد .او صحرا را ترجیح ميدهد چرا که در اوج سکون و ايستايي
زندگي ميبخشد« .وجود تو را از اضطراب مرگ ميرهاند» ( .)80اين جمله به خوبي نشان
ميدهد که ابراهیمي عمل و پويايي را دوست ميدارد .رفتن به جلو ،جاري بودن و روان شدن
در خون اوست .کار و تالش را الزمهي هر جوهرهاي ميداند و از دل صحراي خشك و خاکي
به واژههايي چون «جوشش»« ،دوستي انسان با خاک» و «جنگ انسان با تباهي و بدي» ميرسد.
پس او جنگیدن را از وظايف مهم انسان ميداند که در هر محیطي بايد در پي برطرف کردن
بديها و کاستیها بوده و جامعهاي سالم را بسازد .در اينصورت ديگر فقیر و غني معني ندارد
واختالف زيادي بین زندگي افراد در رده هاي مختلف ديده نميشود .نويسنده در اينجا و در
کنار همهي اين ارزشها به مقولهي ضد ارزشي ديگري نیز اشاره دارد که به نظر او يکي از
پيآمدهاي فقر مادي محسوب ميشود .باج گرفتن و رشوه دادن که او مدام شاهد آن بوده
است يکي از اعمال رايج در محیطهاي مختلف کاري بوده است« :و در چنین صحرايي بود که
براي اولین بار با يکي از اشکال بسیار آبرومندانه و معتبر «باج» آشنا شدم .ميديدم تعمیر يك
کامباين را سیصد تومان طي مي کنند و بعد ،وقتي من سند را مينويسم (سواد داشتم) و پول را
مي گیرم ،سیصد و سي تومان است يا سیصد و پنجاه تومان .سرکیس ،راننده و کارگر فني گروه
ما توضیح ميداد« :انعام ماست» و بعد فهمیدم که چه انعامي؟ اين قانون ماست نه انعام ما»
(همان) و اينها نکاتي است که به نظر نويسنده نظام اقتصادي ،اجتماعي و در نهايت شخصي را
دچار بينظمي و بيبرنامگي کرده و باعث به وجود آمدن شکاف طبقاتي و اختالف سطح
زندگي در جامعه ميشود.
.2ساختارهای اجتماعی
همانگونه که رژين روبن در تعريف اجتماعي بودن متن ميگويد« :روشي است که رمان به کار
ميگیرد تا جامعه را از وراي متن ادبي کشف کند و آنرا در اثر ثبت نمايد» ( Robin,
.)1993 : 3
رئالیسم ادبي به آثار داستاني جنبهي ادبي داده و آنها را به واقعیت نزديك ميکند .در اين
صورت ،مانند هر نهاد اجتماعي ديگري ،جامعهي رمان نیز داراي بخشهايي ميشود که دوشه
آنها را گفتمانهاي اجتماعي نامیده است .مارک آنژنو از گفتمانهاي اجتماعي تعريفي جامعتر
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ارائه ميدهد « :هر آنچه که در جامعهي ارائه شده گفته و نوشته شود ،هر آنچه که چاپ مي-
شود و يا در مطبوعات از آن سخن گفته شود .هر آنچه که تعريف و يا توجیه ميشود (در يك
جامعه قابل تعريف و توجیه است)» ( .)Angenot, 1984 : 3نويسنده با بازنمايي پديدههاي
اجتماعي در رمان به مشکالت جامعه پرداخته و جنبههايي از نهادهاي مختلف انساني را در
بطن متن نشان ميدهد .اين همان چیزي است که دوشه با عنوان «قبال گفته شدهي آنچه که
وجود داشته است » از آن ياد ميکند .بدين معني که مسائلي که از قبل در جامعه بودهاند را
توسط اثر ادبي آشکار ميسازند .گفتمانهاي اجتماعي در متن با يکديگر تالقي کرده و
سوسیوگرامهاي مختلف را به وجود ميآورند .کلود دوشه به خوبي نشان ميدهد که جامعهي
متن دنیاي خیالي بنا شدهاي است که فضاي داستان را ميسازد و برگرفته از جامعهي واقعي
است که جامعهي مرجع نامیده ميشود ( .)Duchet, 1979 :4بنابراين ،جامعهي رمان به
عنوان سازماني اجتماعي و مستقل است که به وسیلهي گفتمانهاي اجتماعي که بیان کنندهي
جريانهاي فکري هستند در متن ظاهر ميشود .بر اساس اين تعاريف ،ميتوانیم گفتمانهاي
مختلف کتاب ابن مشغله را که برگرفته از جامعهي مرجع ايراني دوران حیات نويسنده است،
در قالب نهادهاي اجتماعي و گروههاي اجتماعي بررسي کنیم .براي نیل به اين هدف ،همان
گونه که دوشه خاطر نشان ميکند ،ميبايست عالوه بر اطالعاتي که نويسنده مستقیما در اختیار
خواننده قرار داده ،بايد به «ابهامات ،ناگفتهها و سکوت در متن» (همان )48 :نیز توجه داشته
باشیم.
 .2-0نهادهای اجتماعی
ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي معموال پايه و اساس جامعهي رمان را تشکیل ميدهد که خود
ساخته و پرداخته گروههاي مختلف اجتماعي است .به عبارت ديگر ،ساختار اجتماعي همان
پايه و اساس جامعهي رمان است که شکل گیري و سیستم ارزشي آن را تشکیل ميدهد .رمان
ابن مشغله ما را با افرادي آشنا ميکند که هر کدام نمادي از انسانهاي سالهاي گذشتهي اين
سرزمین هستند.
هستهي خانواده که در تکامل شخصي افراد نقش مهمي ايفا ميکند اولین جايگاه را
داراست .چرا که شخصیت اصلي اين داستان ،نادر ابراهیمي ،نیز در چهارچوب زندگي
خانوادگي رشد کرده و تحت تاثیر عوامل مختلف آن قرار گرفته است .جامعهاي که در ابن
مشغله به تصوير کشیده شده ،جامعهايست پیچیده و چند رنگ که در آن افراد گوناگون با خلق
و خوهاي متفاوت در جهت کسب روزي به کارها و دستاويزهاي بي شماري متوسل ميشوند.
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خانواده اولین نهادي است که فرد در آن رشد کرده و شخصیتش شکل ميگیرد .در رماني
که زندگینامه تلقي ميشود ،بي شك اولین جامعهاي که نويسنده از آن سخن ميگويد ،جامعهي
کوچك خانواده است .هنگامي که نادر از پدرش ياد ميکند که چگونه به او آموخته که روي
پاي خود بايستد و خرج زندگي خود را با کار و تالش در بیاورد ،حاکي از نقش مهم پدر در
جهت رسیدن به استقالل بوده است .اولین کارفرماي او در حقیقت پدرش بوده است.
شخصیتي که با نام پدر از او در داستان ياد شده ،نام مشخصي ندارد و ميتواند نشانهاي باشد
براين که در عین حضور داشتن عدم حضور او در مراحل سخت زندگي نادر محسوس بوده
است .آنچه که نويسنده از او به ياد دارد ،روشهاي سختگیرانهي او در تربیت فرزندش مي-
باشد .او طوري رفتار ميکرده که نادر بداند که در هیچ کاري نميتواند روي او حساب کند.
«در تهران ،پدر به زحمت مرا تقبل ميکرد .او ،در نمايش ما ،نقش مقابل پدر خواندهام را بازي
ميکرد .دائما فرياد ميکشید«:برو کار پیدا کن ،برو «پارکابي» بشو و نانت را در بیاور ،برو
گمشو ( »...ابراهیمي .)82:4188،او به عنوان مردي مستبد و بيانعطاف معرفي شده است .در
عین حال که نادر خود را به خاطر استقالل و خودکفايي که در زندگي به دست آورده است
مديون پدر ميداند ،نوعي کمبود و فقدان نیز از سخنانش حس ميشود« :ابن مشغله سر به
سنگ ميکوبد .او ،با اينکه تحصیل ميکند ،احتیاجي آزارنده به کار کردن دارد .پدر حامي او
نیست» (همان )18،ومادر نیز که دور از او زندگي ميکند قادر به انجام کاري نیست« .مادر ،در
شهر دور ،چشم به راه آن روز است که فرزند را «آبرومند» ببیند و بتواند به زنان طبقهي خود
بگويد« :پسرم ،پسرم ،پسرم( »...همان) و اين جملهي نويسنده با تأکید او روي واژهي «آبرومند»
اين نکته را میرساند که عالوه بر تالش جهت تأمین زندگي اش ،او بايد خواسته ها ،آمال و
انتظارات والدين اش را نیز برآورده کرده و مايه ي افتخار آنها گردد .و اين نوعي خودخواهي
و بيانصافي را ميرساند .بالفاصله در ادامه ي سخن ،ابراهیمي مثالي از يکي از شخصیتهاي
افسانه اي را به میان مي آورد که در کمال ناجوانمردي ،يارانش را رها کرده و جان خود را
نجات مي دهد .جالل الدين شخصیتي است که نمونه ي بارز افرادي مي باشد که فقط منافع
شخصي برايشان مهم است« .جالل الدين ،با يك اسب تیزتك راهوار از رودخانهي پهن
جوشان پر آب ميگذرد و جان خود را -و فقط جان خود را -نجات ميدهد وهمهي ياران
خوب و هم میهنان جانباز و دست از زندگي شستهي خود را که جز او امیر و رهبري ندارند
رها ميکند و به کام مرگ دردناکي ميسپرد» (همانجا) نادر نیز در زندگي و در آن دوران
دانشجويي حامي و رهبري جز پدر و مادر نداشته است ولي هیچ گونه حسابي نميتوانسته
روي آنها باز کند .در عین حال او « يکي از آن همه سرباز بودن را هزار بار به چنان «يکه تاز
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بودن» ترجیح ميدهد .و به عقیدهي او به همین خاطر است که «گرفتار شدن ها و فروافتادنها
در کمین اوست وداشتن پول مسألهي اوست» (همان.)10،
تنها فرد حامي و امید بخشي که ابراهیمي در زندگي نامهاش معرفي ميکند ،همسرش مي-
باشد .او به عنوان شخصي تأثیر گذار در مسیر زندگي شوهر در همهي مراحل با او يکدل و
همزبان بوده و به همسر خود ايمان داشته است .او نقش زن را در سعادت و رستگاري مردان
و در نتیجه در جامعه بسیار مهم ميداند «:زن ،در موقعیت اجتماعي ما ،خیلي راحت ميتواند
مردش را به بیراه بکشاند ،ذلیل کند و زمین بزند ،و خیلي راحت ميتواند سر پا نگه دارد،
حمايت کند و نگذارد که بشکند وخم شود» ( .)00نويسنده از همسرش به عنوان زني صبور و
آينده نگر ياد کرده که از هر گونه سطحي نگري به دور بوده و عليرغم منفي بافيهاي ديگران
علیه نادر ،با بردباري به زندگي ساده شان دلگرم بوده و در جهت اعتالي آن مي کوشیده است.
«در تمام آن سال ها ،اين زنم بود که به جاي من مقاومت ميکرد ،و يا مصالح مقاومت مرا مي-
ساخت-آن هم نه با شعار دادن و فرياد کشیدن ،بلکه با سکوتي رضايتمندانه» ( .)29به کار
بردن عباراتي چون «مصالح مقاومت» و «ساختمان زندگي» ( )12دال بر نگرش اين نويسنده به
زندگي است که همچون کاشانهاي ميبايد با اصول و وسواس خاصي بنا نهاده شود.
.2-6گروههای اجتماعی
شرکتها و مؤسسات مختلفي که نادر ابراهیمي در آنها مشغول به کار شده و متقاضي کار
بوده است جزو گروههاي اجتماعي رمان ميباشند .اولین آن مؤسسهاي دولتي بود که در
ترکمن صحرا به کار تعمیر ماشین آالت ميپرداخت .علي رغم فضاي ساده و غريب صحرا که
به عقیدهي او انسان را به تفکر وا ميداشت ،حیاتي روان در آن جاري بود« .اين قلب
صحراست که ميزند .اين دلیل حیات است .دلیل بودن ،دلیل خون ،دلیل گردش ايام و دلیل
حرکت زمین» ( )80-88ولي در کمال ناباوري ،در آنجا شاهد يکي از عادات مذموم رايج در
جامعه يعني باج دادن بود.
نهاد اجتماعي بعدي چاپخانهاي بود که در آن با فیلم و سناريو سر و کار داشتند .به گفتهي
نويسنده حضور توهینآمیز خارجيها به خصوص آلمانيها که مدام به زير دستان خود دشنام
ميدادند و کارگران را تحقیر ميکردند بیش از پیش آزار دهنده بود« .سرکارگرها همه آلماني
بودند .فحشهاي آبدار آلماني ميدادند و ما که نميفهمیديم ،دوستانه و مهربان لبخند ميزنیم.
چه ميشود کرد؟ يك کارگر سادهي چاپخانه چطور ميتواند ادعا و اثبات کند که يك آدم
متخصص غربي فحشهاي خیلي بد و« آبدار» ميدهد؟ تازه گیريم که ثابت هم بکند ،فعال که
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چیزي از آقايي غربي کم نميشود»( .همان) و در همین قسمت به قراداد کاپیتوالسیون اشاره
ميکند که يکي از معاهدههاي جنجال برانگیز آن زمان بود« :آدمها را مثل مگس و مورچه مي-
کشند و له ميکنند ،هیچکس نميتواند حرفي بزند ،حاال همین مانده که بیايیم و با دلیل و
برهان ثابت کنیم که فحش «آبدار» هم بلدند بدهند و ميدهند» ( .)82برتري غربیان و حق و
حقوق بیش از اندازهي آنها به خوبي در نوشتههاي ابراهیمي مشهود ميباشد.
فضاي چاپخانه از هر جاي ديگري براي نادر خوشايند و دوست داشتني بود .به طوريکه
اکثر کارهايي که به دنبالشان ميرفت در رابطه با چاپخانه و کتاب و تولیدات فرهنگي بود« .اما
من ،شايد هیچ کجاي دنیا را به قدر فضاي چاپخانه دوست نداشته باشم .صداي چاپخانه و
بوي چاپخانه ،و همه چیز چاپخانه ،برايم خیال انگیز و لذت بخش است .بعدها ،در طول
پانزده سال ،چندين بار کارهايي گرفتم که پايم را به چاپخانه باز ميکرد» ( .)14آدمهاي
چاپخانه نیز از نظر او صفاي ديگري داشتند«:من هیچ وقت نتوانستم آدمهايي به خوبي
کارگرهاي چاپخانه پیدا کنم .فکرش را بکنید که از صمیمیت و دوستي يك شبه روشنفکر تا
صمیمیت و رفاقت يك کارگر چاپخانه چه فاصلهي عمیقي وجود دارد» (همان) .به نظراو
گاهي افراد کم سواد که ادعايي در دانستن نداشتند ،صمیمیت صادقانهتري در وجودشان بود.
چه آنجا که مثال پزشکي را ميزند که به خاطر کج بودن حرفي از تابلوي سر در مطباش،
دستمزد او را کم کرده و چه آنجا که ميگويد « :مثال با سواد شدهام» (همان) گويا درس
خواندن و کسب علم در دانشگاه همیشه معرفت نميآورد و گاهي غرور بيحد و ادعاي کذب
،انسانها را در جهتي منفي دگرگون ميکند .شايد هم قدرت مکر ورزي و حقه بازي آنها را
زيادتر ميکند .انسانهاي نخبهاي که او در طول زندگياش شناخته بود هر يك به بیراهه رفته
بودند .نادر ابراهیمي وضعیت جامعهي روشنفکري زمانهي خويش را چنین بیان ميکند:
«حروف چین ماهر و زبردستي که به خاطر سرعت و چیرگياش در کار حقوق بااليي دريافت
ميکرد و همهي پولش را صرف عیاشي ميکرد .در حالي که زن و بچهاش گرسنه بودند و
خود "زندگي کافه گلشني" را ترجیح ميداد؛ و بدتر از همه که به عنوان الگويي نامناسب براي
اطرافیانش به شمار ميرفت( .)18مردي که با مهارتي باورنکردني اسکناس تقلبي چاپ مي-
کرد(« )80آدم ديگري هم در چاپخانه کار ميکرد که هرگز نميتوانم فراموشش کنم .حالت
يك افسانه و اسطوره را داشت ...با ماشین چاپ غلتکي دستي ،دالر و پاوند و مارک و همه ي
اسکناسهاي خوب دنیا را چاپ ميکرده ،يعني کاري را که با بزرگترين ماشینهاي چاپ دنیا
مي کنند ،او با چنان وسیلهي مسخره اي ميکرده» (.)19
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آتلیهاي که اين آدم و دوستش پرويز به صورت شراکتي با شخصي که سرمايهي کار را
تأمین ميکرد نهاد ديگري بود که در آن زد وبندها و رابطه بازيها در محیط کار بیداد ميکرد.
« بعد ،آقا رفتند دنبال مشتري و سفارش .از زد و بندهاي مخصوص اداري هم اطالعات بسیار
ظريف و هنرمندانهيي داشتند» (.)12
نمونهي ديگري از افراد آن جامعه فردي از دوستان قديم نادر محسوب ميشد .مردي
«لوطي»و«بزن بهادر» که نادر در پناهش «احساس تأمین» ميکرد و هنگامي که در کنار او بود
«احساس گردن کلفتي و قدرت» به او دست ميداد .بعدها او مالك «مؤسسهي جهاني فروش»
شده و مقامي بزرگ کسب کرده بود« .بعدها بهتر و بهتر شناختمش .او هم يکي از نوابغ
روزگار بود .راه و رسم میلیونر شدن را خیلي خوب بلد بود» ( .)10آنچه از معرفي اين شخص
توسط نويسنده برداشت ميشود اين است که در چنان جامعهاي افراد مظلوم و کم رو به هیچ
وجه به جايي نميرسند و کسي موفق به کسب قدرت و ثروت ميشود که قلدر مسلك بوده و
بتواند خود را تحمیل کند.
پس از آن ابراهیمي به سراغ يك مؤسسهي موقوفه ميرود و اطمینان دارد که «دله دزدي و
حقه بازي و کاله برداري ندارد» ( .)12ولي در نهايت پي ميبرد که کارهاي خیريه نیز گاهي
دستاويزيست براي کسب شهرت و ثروت ،و در آن زمان است که ناامید از هر جهت به اين
نتیجه ميرسد که «اگر به راستي همه چیز بايد دگرگون شود ،يك دگرگوني اخالقي و معنوي
مقدم بر همه چیز است» (.)84
.5نتيجهگيری
با مروري بر نقد جامعه شناختي کلود دوشه ،ميتوان گفت که اثر ادبي ريشه در محیط فرهنگي
اجتماعي داشته و ساختار آن را گروههاي اجتماعي و وقايع تاريخي بنیان مينهند .کتاب ابن
مشغله زندگي نامهي جالبي است که مشقات و تالشهاي نويسندهي آن را براي تأمین زندگي
خود و خانوادهاش در آن روزگار سخت نشان ميدهد .او عالوه بر دل مشغوليهاي شخصي
بيشمار ،خود را متعهد دانسته و نسبت به اجتماع خود احساس مسئولیت ميکند .در پس
نوشتههاي به ظاهر سادهاش ،ابراهیمي همواره در پي آن است که که انديشهاي ارزشمند را به
خونندهاش منتقل کند .بر اين اساس است که او بنابر مقتضیات زمان سعي دارد در آثارش
دردهاي اجتماع و مشکالت اجتماعي را آشکار سازد .مهمترين درونمايهي کتابهايش مسائل
انسان مدارانه و مقوله هايي چون عشق ،اخالق ،و عزت هستند.
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ابراهیمي در اين کتاب خود را "ابن مشغله" يا به عبارتي ديگر پسر مشاغل ميداند .از
آنجايیکه هنوز در ابتداي راه است و زندگیش در حال شکلگیري ،راه زيادي در پیش دارد.
ولي اوج تحقیر و درماندگي را زماني درک ميکند که به عقب برميگردد و نگاهي گذرا به
زندگي پر فراز و نشیب خود ميکند .وجود افراد بالتکلیفي که راه خود را گم کرده اند نشاني
بارز از سرگرداني و بیچارگي است  .نويسنده در اين کتاب به نبود آيندهاي روشن در جامعه
اشاره دارد و به خواننده ميگويد که اوضاع نابسامان اقتصادي و چرخهي معیوب کار و اشتغال
انسان را بالتکلیف رها کرده و در نهايت عزت نفس او را تضعیف ميکند به طوريکه خود را
به «گداي گداصفتي شده» تبديل کرده است .از ديگر شاخصههاي ابن مشغله توجه نويسنده به
زندگيهايي است که مانند آن صندلي چرخ دارابري و توخالي انسانها را به طرف خود جذب
کرده ولي پس از مدتي نشست ميکنند .آنها فقط در ظاهر زيبا و راحت هستند .قدرت ،مقام و
ثروت نیز به همین صورت از نظر او ماندگار نیستند .از وراي مثالها و جمالت او در مييابیم
که ظاهر بیني و زرق و برقهاي زندگي همواره در عرصهي زندگي يکه تازي کرده و انسانها
را از هر آنچه در بهبود بخشیدن وضعیت جامعه است دور ميکنند.
بارزترين وجه اين رمان مشکل بیکاري است که تنگدستي و فقر را به دنبال دارد و موجب
تغییر رفتار و اخالقیات انساني گشته و اوضاع زندگي را دگرگون ميسازد .از اين رو
رفتارهايي چون رشوهدهي و رشوهگیري ،اخاذي ،رياکاري و چاپلوسي در جامعه رواج يافته و
تیشه بر ريشهي فرهنگ ميزنند .ازنظر اوهر جا رد پاي فسادهاي مالي مشاهده شود ،ارزش-
هاي اجتماعي نیز رنگ باخته و جامعه درگیر معضالت بيشماري ميگردد و مردم آن براي
نجات خود و بدون در نظر گرفتن اخالقیات به هر راهکاري متوسل ميشوند.
نادر ابراهیمي در اين نوشته ،و ديگر آثار خود ،به خوبي نکات منفي رايج در جامعه را در
رابطه با کسب درآمد منعکس کرده است .از آنجاييکه او خود مشاغل گوناگوني را تجربه
کرده ،شاهد ناماليمات و رفتارهاي مغاير با ارزشهاي اخالقي بوده و اين همان مسألهاي است
که او را ميآزرده است .پايمال کردن شايسته ساالري در زمینههاي مختلف و رابطه بازيها و
مشاغل کاذبي که ثروتهاي باد آورده را در پي داشت ،همواره اقتصادي بیمار و شکافهاي
طبقاتي را در جامعه ايجاد کردهاند .او خود را در همهي مراحل زندگي مسئول و متعهد ميداند
و رسالت نويسنده را در بیان معايب و مسائل جامعه ميداند .دل مشغوليهاي ابراهیمي در
وراي آثار بي شمارش اين است که همگان را به داشتن جامعهاي سالم و پر مهر و محبت
دعوت نمايد.
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