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 هاي فارسی؛رمان نخستین مخوفِ رشه
 ییایشهر آس ةتوسع يالگو مدرنیتة ایرانی و

 
 * آباد هاشم صادقی محسن

 اسنا يا   بان و ا باات فا سیت  انشگاه ناشابز 
  

 چکیده  
اند. افاون بر  ست  ا ه هام فا سی تصزيرم مخزف و سااه ا  مهر و  ندگی بهنخسنان  مان

ها ناا برگرفنه ا  امدهام آنت گاه عناوين  ماننگامت تباهی و سااهی  ندگی مهرم و پا
هام اجنراعی با فضام تار  مهر است. مسئلة بناا ين اين پژوهزت بر سی ا تباط واقعات

 4044هام فا سی است که     و  هة اول يافنه    نخسنان  مانفضام مخزف و سااه با تا 
مهر مد ن و تصزير مخزف و اهريرنی هام اند. به اين منظز ت ابندا ويژگینگا ش   آمده به

بندم مده و سپس ا تباط ماان مهر مخزف و هام اين  و ه اسنخراج و  سنهآن ا   مان
ها بر سی مده است. مبنام هام اجنراعی  مان نگا ش آنمده     مان با واقعاتبا نرايی سااه

ا امه نرز هام مهر مخزف هام اين  و ه است.    يافنه     مانتیلال بر پاية آ ام با تا 
مناسی مهرم تباان و تیلال مده است. جايگاه هام جامعهپشنزانة  ا ه يافنه     مان بهبا تا 

نشانی و فسا  گرايی و پاامدهام آن نظار حاماهغارتزلادم مهر مد ن ايرانیت مصرف
 فا سی است.هام ترين نرز هام مهر سااه و اهريرنی نخسنان  مانهام معروفهت مهم خانه

                                                                                                                  

 sadeghi.hashem62@gmail.comنزيسند  مسئزل:  *

  7/42/4091تا يخ پذيرش:   41/7/4091تا يخ   يافت: 
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نشانیت فسا  گرايیت حاماهفا سیت مهر مخزفت تزلاد آساايیت مصرف  مان هاي كلیدي: واژه
 هام معروفه.خانه

 . مقدمه9
ام مد نت عنزان پديدههام فا سیت تزصاف و با نرايی فضام مهرت به   نخسنان  مان

 ا ا  مهر و  زيها هيما   ونفا سی باشنرِ  هام نرز م برجسنه  ا  . نخسنان  مان
ام ا  نخسنان   اسنانیِ بخز عرده   ندگی مهرم به وا  گرفنه است. مكان حزا ث

گرام فا سیت تهران و  يگر مهرهام با گ مانند کرمانشاهت  مت و... هام واقع مان
تفريیات ت مهرنا ت اننقا ت اسرا  مبت  و گا  سااهت تهران مخزفاست.  خدا هام 

و... هره      يبات پريچهرت هرات ساا هِ عاد نز و ت بشر جناياتت امرف مخلزقاتت مب
  هد. مهرهام با گ  وم می
مثابة میاطی مخزف و سااه هام عصر  ضاماه مهر مد ن  ا بهمرا   يا م ا   مان

بايد ا  آن کنند که مايه و اسا  آلز گی و تباهی است و بدين سبب با نرايی می
ی و ويرانگر  ندگی مهرم و باان اناجا  ا   ندگی تباه و گريخت. تررکا بر سزية منف

تهران و  يگر مهرهام با گت مضرزن پربسامد بساا م ا  اين  سز  خانران
 و گا  ت تهران مخزفهات ا قبال ام ا  اين  مانهاست. افاون بر اينت عنزان پا ه  مان
مده ترسام وتا  رهاتام ت برگرفنه ا  فض و گا  سااه  عاتو   و گا  سااه کا گرت سااه

ها ناات ا  پاامدهام  ندگی مهرم و اضریالل هاست.    منن  مان   اين  مان
ی بدبانانه مكل بهتأثار مهرنشانی و مد ناااسازن  هام انسانی و اخالقی تیت ا  ش

مدت  نازم و ما م مهرنشانانت فقر حاصل ا  فاصلة هام بهمز . ا  شاننقا  می
مزند و عرق تباهی و  و... ا  پاامدهام  ندگی مهرم میسز  میطبقاتیت فیشا 

صز ت مسنقام يا ا   بان نرايانند. افاون بر اينت نزيسندگان يا به تارگی آن  ا می
خان گلشن    کنند. حسانعلیهام  اسنانت  ندگی مهرم  ا نكزهز میمخصات

نهدت هر کس به آن گا  می اند که  ت تهران  ا میاطی فاسد میبختبانزان واژونمقدمة 
ها مز  که انسانناات تهران مهرم تزصاف می اننقا بايد ترک آبرو و مرافت گزيد.    

 ت تهران    قاا  با پاينخت و گا  سااه کا گر   (. 3: 4040)خلالیت کند  ا آلز ه می
  انسنم طهران پاينخت ايران مرکا هر» مز : يگر کشز هات میاطی فاسد تزصاف می
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گزنه فسا  و نا اسنی برخالف لندن مرکا انگلاس و پا يس پاينخت فرانسه و برلن 
هام  پاينخت آلران و اسالمبزل و لابسزن و فرانكزفز ت و مسكز و ساير مرکا ملت

 (. 449: 4041)خدا ا هت «  وم کره است

ترسام فضام مخزف مهرها و تررکا بر سزية مخر  و منفی  ندگی مهرم تا 
مريف     اصغر یعلرانگاخنه است. بهايی  ا که    هران  و هت واکنزحدم بز ه 

نگامنهت با با نرايی سااه و  خزنبهام ايران يا عشق و مكابايیام که بر  مان مقدمه
 خزفناک فضام مهرم ا     مخالفت   آمده است:

اين اواخر    ايران    بان نزيسندگان معاصر حس بدبانی نسبت به میاط    
گريبان مده که عرز   ا ا  میاط ايران مناجر  به طز م  ست نی ايران به ندگا

خز  ايراناان  ا که  چراکهمرا م است؛  نرايد! اين خاال منضرن خطرات بی می
بايد تشزيق به  وست  امنن وطن و میاط نرايند ا  میاط ايران مناجر يا به اناوا 

که ايران و تهران  ا چنان  چنانسا ند:  و يا به مسافرت به مرالک  يگر وا ا  می
کنند که مخزف جلزه  ا ه و میاط آن  ا برام تربات و نشزونرا مشكل قلردا  می

جام اينكه ا  میاط و  ندگانی ايرانی تعريف و  گار  به هر کس قلم     ست می
کس و هره چاا  ا بد جلزه ترجاد نرايد پر   سااهی  وم هرة امز  کشاده هره 

خصزص    ضرن  مان خالی تأثار  امنه و خطراتی  ا  نظر به هد. اين می
 (.1ت  0: 4041)مريفت نرايد!  باالخره منزجه میاط می

تهران تأثار مرا م ا  میققان تا يخ ا باات معاصر نگا ش آثا  اين  و ه  ا تیت 
 لیاظ مزضزع و سبکت آغا گر و و اين اثر  ا به (14: 4031)مارعابدينیت   انسنه مخزف

 تزفاق و نا  (.90: 4030؛ کامشا ت 11)هرانت  اند الگزم  يگر آثا  عهد  ضاماه معرفی کر ه
تأثار نبز ه است؛ اما اگر مفاهام    نگا ش آثا  بعد ا  آن بی تهران مخزفبرآو  ن 

تر و    ا تباط با سا وکا هام پاچاد  اجنراعی يافنه     مان  ا    بافنی کلیبا تا 
هام اجنراعی و انديشگانی  مان  ا فقط يكی ا  نرز ها و مصا يق جريان پی بگاريم و

صز ت جريانی غالب ت هم به بدانامت    اين صز تت ترسام فضام مخزف مهرم ت آن
ام فروکاست؛ بلكه بايد آن  ا حاصل  منهتزان صرفاً به تقلاد و الگزسا م   ون ا نری

انست. غالب نزيسندگان اين  و ه وضعات ذهنی مشنرک نزيسندگان اين  و ه  
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هام سبب آگاهی ا  مسائل اجنراعیت تناقض نگا انی بز ند که بهفكران و  و نامه  ومن
مد نانة ايرانی  ا   يافنه بز ند و پاامدهام تفزق و تقد  آ مان ذهنی مد نانه بر تجلی 

به اين انگا ه  اند. اين پژوهز با تزجهسا م  ا    آثا مان با نرايی کر هعانی مد ن
هام اجنراعی اين  و ه  ا با واقعات کزمد ا تباط ماان مهر مخزف و سااهِ  مانمی

 بر سی کند. 
( 4031« )ا باات پلادمهرم و  اسنان معاصر فا سی»ام با عنزان پاز ا  اين مقاله

هام فا سی  ا مطالعه کر ه است. اين نگامنه مده که فضام سااه و تار  نخسنان  مان
ها و علل ترسام فضام سااه و وجزم  يشهمقاله سزية تزصافی  ا   و چندان به جست

ا باات »   تقابل با « ا باات پلادمهرم»ها برناامده است.    اين مقالهت مخزف  مان
فا سی برام نشان  ا ن اين تقابل  هايی ا   مانقرا  گرفنه و صرفاً نرزنه« مهرمآ مان

ال مخنصرم که   با  علت ترسام اين فضام  اسنانی آمدهت است.    تیل ذکر مده
 واج اين نزع نزمنا     ا باات  اسنانی تابع وضعات اجنراعی و سااسی  انسنه مده 

 است: 
هام مشروطه  خزاهانه و طر  آ مان فكر ايرانی ا  سرکز  احساسات آ ا م  ومن

ز   ا    تصزيرم سااه ا  کشد. اين  نج خو غلبة اسنبدا  و اخنناق  وبا ه  نج می
ام که بر خالف ظاهر منرقی و منردن  هد؛ جامعهجامعة مهرم جديد نشان می

 (. 421: 4031)قائریت خز ت هنز  ا  بارا م کهنة اسنبدا ت ملزل و افسر ه است 

اننسا  فضام مخزف  مان فا سی به اسنبدا  و اخنناق  ضاماهیت    تا يخ 
مده  انگامنه   آمده و اصلی مسلّم و بديهی« مشهز ات»ا  ا باات معاصر ايرانت    مر

گاه میققان ماهد مننیِ مؤيد اين ا عا  ات اعم ا  سند و مد ک تا يخیت  است؛ اما هاچ
 ست  هات بهها يا مزاهد برآمده ا  منن  مانهات مصاحبهنامه آ ام منقزل     ندگی

سندگان ا  هردلی نزيسندگان  هة اول اند. تدقاق    آثا  اين  و ه و  ندگی نزيندا ه
گزاهی مزاهد تا يخیت  ويژه اينكه بههام  ضاماه نشان  ا  ؛ بهبا سااست 4044

-نظر می هنز  تشديد نشده بز . به 4044ها و  فنا هام  ضاماه     هة اول  سااست

عنزان سبب کثرت تكرا ت بهگزنه سند و ماهدمت صرفاً به  سد اين ا عا بدون ا ائة هاچ
امرم مسلّم تثبات و به اصلی مشهز  مبدل مده است؛ حال آنكه فضام مخزف اين 
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ها باز ا  آنكه واکنشی    برابر  ضاماه بامدت باشنر معطزف به فرايند  مان
ها    نرز . سا م بز ه است که ا   و   قاجا  آغا  مد و ننايج آن    اين سال مد ن

طز  کلی به هران سااق  نبال مده ن پهلزم ناا بهسا م     و االبنه فرايند مد ن
 است. 

هام   با  نسبت با نرايی مهر مخزف و سااه     مان فا سی به واقعات
هايی پراکنده    حاماة تا يخ ا باات معاصر طرح اجنراعیت افاون بر اين مقالهت بیث

 اليل ترسام  ها وت بر سی سزيهنزيسی    ايرانصد سال  اسنانمده است.    کنا  
 فضام مخزف  ندگی مهرم به واکاوم وضع نامطلز   نان تقلال يافنه است: 

هام غارانسانی و مطرح ساخنن نا ضايی خز  ا  نزيسندگان برام اننقا  ا  سنت
هام نامطلز  جامعهت وضع بد  نان    خانزا ه و جامعه  ا مز   تزجه قرا  جنبه
هام ا تجاعی و نزان بهنرين ماخص سنتع هند.    اين  و هت وضع  ن بهمی

 (. 11ت  11: 4031)مارعابدينیت مز  اخنناق اجنراعی مناخنه می

هام سننی و غار مزکراتاک     مان ها و ساختتجد طلبی و اننقا  ا  ا  ش
يابد که فريب مكل  ل سز اندن بر سرنزمت  نانی نرز  می اجنراعی به

اند که جهلت خرافات و اسنبدا  بر آن قربانی نظری هات  ناناند.    اين  مان خز  ه
 (. 72)هرانت چاره است 

هام مهر مخزف به وضعات نامطلز   نان فروکاسنه    اين کنا ت نرز ها و جنبه
و تالی گسنرش مهرنشانی و  مده است؛ حال آنكه وضع ناخزمايند  نان خز  نناجه

وه بر اينت نزيسند  اين کنا  ناا بی سا م آمرانه است و نه  لال غايی آن. عالمد ن
آنكه مزاهدم  ومن برام ا عايز بااو  ت وضعات  نان  ا برايندِ اخنناق و اسنبدا  

صز ت گذ ا فضام تاره و مخزف مهر  ا منأثر ا  تجد  و   انسنه است. حز ا ياو م به
یت مهر تا يک اهريرن»گرايی  انسنه؛ ولی ابعا  آن  ا بر سی نكر ه است: مد ن

انعكا   تهران مخزف [...]ام است کامل ا  تأثارات الينقطع نزگرايیت که    اسنعا ه
سار تیزل ناا    کنا   (204ت  204: 4037)حسن مارعابدينی  (.14: 4030)« يافنه است

هام مخر  تررکا نزيسندگان بر جنبهت مرسی 4024ا باات  اسنانی و نرايشی ا  آغا  تا 
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هام اين  ا     مان ها و ابعا  آنئلة تجد  پازند  ا ه؛ اما سزيه ندگی مهرم  ا با مس
  و ه واکاوم نكر ه است.

سا م عهد  وست که ننايج مد ن اين اننخا  اين  و    مانی برام  امنة پژوهز ا 
جدّ  سا م     و   پهلزم اول ناات بهبرام مد ن قاجا     اين  و ه    نرز ه و تالش

تزان تصاويرم هام بعد ناا میهام  هها  سزم  يگر اگرچه     مان نبال مده است. 
سااه ا   ندگی مهرم  ا نشان گرفتت     مان اين  و هت با نرايیِ سزية منفی و سااه 

ها ناا معطزف به فضام صز ت يک جريان غالب نرز  يافنه و گاه عناوين  مانمهر به
 مخزف مهرم است. 

ها نرز هام مخزف و سااه مهر  ا بر پاية آنچه     مان ايم   اين مقاله کزماده 
هام اجنراعی برو  آن  ا ا  نظرگاه با تا  يافنه استت اسنخراج و  اليل و  مانه

مده     مان هام مهر مد نِ با نرايینزيسندگان اين  و ه بر سی کنام. ويژگی
است:  سا مت    سه بخز بر سی مدهگرام فا سیت تیت تأثار مد ن واقع

 هام معروفه.نشانی و فسا  خانهگرايی مهرت حاماه مصرف

 گرایی شهر ایرانی . مصرف2

گرام فا سی کرنر نشانی ا  تزلاد هام واقعمده    نخسنان  مانمهرهام با نرايی
مده ناا باز ا  آنكه معرّف سزية تزلادم   هام با نرايی ا ند و حنی صنعت و کا خانه

ها غالباً جايگاهی مهر    اين  مان 4گارند.ماتی  ا   برمیصنعت بامندت امز  خد
مز . افاون گذ انی می   آن صَرف تجرل و خزش مده انبامنهمصرفی  ا   و سرماية 

آن   آمد ناکافی مهرنشانانت  تبع بهبر اينت جايگاه غارتزلادم و غارصنعنی مهر و 
 مز :ی يشة مشكالت و اسا  عسرت  ندگی مهرنشانان قلردا  م

ام ا  حاث تغذيه و  ندگانی کلاةً بر  نان خز   العا همزهران ايرانی منت فزق
گذا ند و ا  جهنی حق هم  ا ند؛ چزن اوالً برام امخاص منزسطت کا  میدو   می

و  2منافع خالی کم؛ چراکه کا خانه و امز  صنعنی    ايران و تهران ناست
بامند و خزا   ولت میکه جاره النا  عد  معدو م هسنندمنزسطان و اواسط
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گذ    خصزص سخت می ها به آن الاوع اهلواسطة  ير  سادن مزاجب بر  به
 (.09: 4041)مريفت 

 
هام تغاار مكل ماز  تزلاد سننی و پادايز مهرنشانی جديد    ايران  ا بايد  يشه

مكل     تیزالت  و   قاجا  پی گرفت. نخسنان مزاجهة ايراناان با حاات مد ن به
  نگ مهر نقطة مرکام ترا  اين اتفاقات مد  جدم     و   قاجا  سر برآو   و بدون

ماهت با  ويژه ناصرالدينپس ا  آمنايی مسنقام ماهان قاجا ت به (.249: 4079)کسرايیت 
سااق  مظاهر فرهنگ غربی و الگزهام مهرم آنت اقداماتی     اسنام نزسا م مهر به

 مانی    قالب الگزم  مانی آن و با تزجه به مهرهايی غر  صز ت گرفت و مهر آ
با تزجه به اينكه مهر ايرانی نرزنة مهر (. 19: 4070)صا میت هرچزن پا يس ظاهر مد 

غربی  ا پاز چشم  امتت تیزالت  ندگی مهرم و تزسعة صنايع بر پاية  گرگزنی 
 ثار گذامت.  مرايط تا يخی ايران صز ت نگرفت و مرايط بارونی بساا  بر آن تأ

    و   قاجا ت اقنصا  ايران منكی بر پاية تزلادات کشاو  م بز ه است.    اين 
سا مت کبريتهام مخنلفیت نظار  يامِ کا خانهسا م و پی و هت برام صنعنی

)کسرايیت هايی صز ت گرفت  بُرم و نساجیت تالشسا مت چز بلز سا مت صابزن

 ست نااو  ند. صنايع  سنی و  ها مزفقات چندانی بهن؛ اما باشنرِ آ(247ت  241: 4079
تد يج بزمی ايران ناا    مقابل  وند  و به فاونی وا  ات کاالهام خا جیت به

ا غا  ايران    با ا  جهانیت صنايع بزمی و سننی  ا ا هم  0جايگاهز  ا ا  ست  ا .
وا  کنند  کاالهام آ ا  ا  کشز م با اقنصا  معاشنی به کشز  گساخت و ايران آ ا 

صنعنی و صا  کنند  برخی مزا  خا  مامل ابريشمت پنبهت خشكبا ت ترياکت مازه و... 
اقنصا  ايران با  ونق تجا ت خا جی و با  »سان  بدين (.07: 4019)امرفت مبدل مد 

آ ا  ا  يک اقنصا  خز بسنده به  وم کاالهام وا  اتی آ ا  هام کشز  بهمدن   وا ه
. با اين (244: 4079ت به نقل ا  کسرايیت 273: 4012)کر نت «   وابسنه تبديل مديک اقنصا

مدت   عرل نشانی ا  صنعت    تیزالت هرچند ظاهر مهر مبدل به مهر صنعنی می
 مهر وجز  ندامت.    اين  و هت
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تبديل گر يده « مهر»مفهز  کهن خز   ا  ها کر ه و به « ما » غم اينكه علی 
کدا  ا  اين عزامل  ا م تجا م    مهرت هاچ گارم سرمايهم مكل غاست و علی

گذا م و عناصر مزجدم برام مهرسا م نز و  گرگزنی مهر قديم و بناان
گر ند مده اتفاق افنا  ت نریام که    ا وپام صنعنیگزنه مهرهام جديد ت به

  (.421: 4079)حبابیت 

ام  ا طی کر ه اهی به اقنصا  کا خانهجامعة مهرم بدون آنكه گذ  ا  اقنصا  کا گ
باند: انبامنه مدن مهرها ا  کاالهام مصرفی بامدت خز   ا   گار چالشی جديد می

مكلكی ا  مهر صنعنی »مهر به  جها  ننکند؛ وا  اتی اقنصا   اخلی  ا فلج می
 (.294ت  294: 4031)جابرم مقد ت مز  بدل می« ا وپايی

  عصر  ضاماه ناا تابع  وند گسنرش صنعت و گسنرش مهرها و مهرنشانی  
نظا  تزلاد صنعنی مد ن نبز ه؛ بلكه     اسنام تجد  آمرانه بر مد نانة ايرانی تیرال 

گرفنه مده است. تیزل مهرها باز ا  آنكه برآمده ا  تیزالت   ون کشز  بامدت وا 
کندت به تقلاد آنكه ا  مضامان مهر صنعنی حرکت  بی»ا  الگزم بارونی بز  و مهر 

و « مهر تقلاد»به هران سبب نا  (. 413: 4079)حبابیت « پر ا  مكلی مصا يق آن می
 )هران جا(. اند  ا بر آن نها ه« مهر فريب»

هرسا  است. مهر « مهر آساايی»گسنرش مهرها    اين  و ه با الگزم تزسعة 
ما ا  جرعات  ا     ت باشنر جايگاهی است که«ماز  تزلاد آساايی»آساايی منأثر ا  

 هد و مزقعات مهری    نظا  تزلادم ندا  .    اين الگزت مهر عردتاً  خز  جام می
پادايز مهر    اين نظا ت مثل »کند. ام ايفا میاست و صرفاً نقز مبا له دمزلِراغ

هام  يگر علت سااسی و غاراقنصا م  ا  . به هران  لال مهرهام بساا م ا  پديده
ه مركن است بناهام عظام  امنه بامندت ولی     ندگی تزلادم جامعه آساايی اگرچ

  (.414: 4034)سافت « ی ندا ندتزجه  قابلنقز 
چشم  هام اين  و هت عردتاً     وسناها بهتزلاد و جايگاه تزلادمت     مان

ت فر  به مد  قربانعلی و هرراهانز ا  اسا ت مب کيا گا  يخز  .     می
به کشاو  م  احردآبا نا   يابد و مدتی     وسنايی به هايی می   منصب ژاندا صاحب

امرف و  تالش معاشکند.    و جايگاه تزلادم  وسنا  ا برجسنه می 0مز مشغزل می
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به  وسنا  معاش امرا اندت برام هايی که ا  کا   ولنی منفصل مدهت مخصاتمخلزقات
صز ت کامل  ندگی طبقة کشاو   به کا گر  و گا  سااه وند.    ماان آثا  اين  و هت می

 کند. و جايگاه تزلادم  وسنا  ا با نرايی می
هرچند    نظا  تزلادم آساايی فقط  وسنا جايگاه تزلادم  ا  ت جايگاه تزلادم 

يابد.  وسناياان و  يگر افرا  ماغل گرايی مهر معنا می وسنا صرفاً    تقابل با مصرف
ان اصلی  مان ناسنند. صاحبان و مالكان اين امالک عردتاً    ا اضی کشاو  مت صاحب

م  ا  اِهايشان تزسط کدخدا و  يگر کا گاا انت ساکن مهرهام با گ هسنند و  مان
مز . مالک  وسنام پر اخت مقدا  مشخصی ا  عايدات  مانت به کشاو  ان واگذا  می

خان که به پشنزانة نا  ساد حسانعلی ت مخصی است بهمب  کيا گا  ي    احردآبا 
هايز هسنندت تزانسنه است به اننخا  وکال  أم  عانی که مشغزل کا  بر  وم  مان

اش    اننخابات مجلست خدمنی تأثارگذا  برساند و   مقابلِ آن با حز   اننخاباتی
)مشفق کاظریت  ست آو    به آبا  عشق ايانی وکال حز   اننخابیت سِرنی    قنسزلخانة 

ت کا گاا  يا مبامر مالک فقط  مان بر امت  و گا  سااه کا گر.    (241: 4003 [4041]
ها که قلبار مد نزکر مالک  خرمن»آيد: میصزل برام اسنافام حق مالک به  وسنا می

ها نرز  حق مالک حق ضابط حق پاکا  حق  ماان خرمن آمد مروع به بر امنن خرمن
يک ببر  خزاست پنج    صز تی که میپران ترا  ا   عايا گرفت مارآ  حق گنجشک
  (.44ت  9: 4041)خدا ا هت « ا  نصفه تجاو  نرز 

ها که عردتاً ساکن مهرهام   آمد حاصل ا  تزلادات کشاو  م به مالكان آن
هام اين  و ه هام منرزلی که     مانمز . اکثر مخصاتبا گ هسنندت مننقل می

الک  وسناها هسنند. اينان ترا  عايدم و مزندت صاحبان امجاو طبقة اول میسز  می
گذ انی آو ندت صرف تجرل و خزشمی  ست بهام  ا که ا  طريق امالکشان سرمايه

 1کنند.خز مت هاينه میهام اقنصا مِ کاذ ت ا   اللی تا ناول   فعالات اکنند يمی
ک به تزسعه و برام بهبز   يربنام تزلاد يا کر آمده  ست بهحنی پا   اندکی ا  سرماية 

ام به اننقال   آمد مالكان با گ عالقه»اين  مز .و م باشنر    تزلادات هاينه نریبهره
و به  (247: 4070خزت )خلالی« حاصل ا  کشاو  م به بخز صنعت و تجا ت ندامنند

  يافت. غم   آمد هنگفتت سامان نری هران  لال تزلاد کشاو  مت به
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مده     مان اين  و هت بساا  مباه به الگزم تزلاد یالگزم تزلاد و مصرف با نراي
آساايی و تزسعة مهر آساايی است.    مهر آساايیت نشانی ا  تقسام کا  بان صنعت و 

 هند  مبا له استت    تزلاد کشاو  م ناست.    اين مفهز ت مهر صرفاً مرکا سا مان
  و ما ا  تزلاد  وسنا  ا نقز چندانی ندا  ت    نظا  تزلادم جايگاهی غارمزلِد  ا 

مكدت اما تزلاد چشرگارم ندا   که به  وسنا ا سال کند. آنچه مركن است ا  مهر می
 (.411ت  412: 4034)سافت به  وسنا برو ت عردتاً منشأ وا  اتی  ا   

الگزم تزسعة مهر آساايیت برخالف الگزم تزسعة مهر صنعنی ا وپات ا   مانة 
ا  ناست و با  اليلی منفاوت با مهر ا وپايی گسنرش پادا اقنصا م و صنعنی برخز  

مز .    ا وپات انقال  آغا  می هجدهم   ا وپا ا  قرن  مدن ممهرکر ه است. جريان 
آفرينی سزژه    مهر نقز»کند. صنعنی  مانة تشكال و گسنرش مهرها  ا فراهم می

يشة مد ن عرزمی    سطح ام طزالنی    ايجا  فرهنگ و اندا وپايیت منكی بر سابقه
و تغاار ماز  نظا  تزلاد    طزل  مدن یصنعن (.239: 4031)جابرم مقد ت  «جامعه است

تبع مهاجرت ا   وسنا به مهرها مروع  انجامد و بهت به  مد مهرنشانی میسال صد
کنند  مااان مهاجرت به مز . ناا  مهرهام صنعنی به ناروم کا ت عامل تعاانمی

هات مؤسسات ا ا م و اجران    مشاغل جديد مهرم    کا خانهمهرهاست. مه
هام صنعنی و... جذ  ساال مت و خدمات  فاهی برام تز يع و تقسام فراو  ه  يزان

کم گسنرش هام تد يجی تكنزلزژيکت مهرها هم کم مان با پاشرفتمزند. هممی
ام هرسز و آ ا  مكل گزنهيابند و    کنا  تیزالت اقنصا مت تیزالت اجنراعی به می
 مان با تزسعة  مزند. بدين ترتابت فرهنگ مهرنشانی همگارند و نها ينه می می

اما    کشز هام آساايیت ا جرله ايرانت تغاار ماز   ندگی و  گار .اقنصا م مكل می
سز کند.    اين کشز هات مهاجرت به مهر ا  يک  مد مهرنشانی اين مسار  ا طی نری

ا آمدم نظا  تزلاد سننی و فقر حاصل ا  آن است و ا   يگر سز برآمده ا   لال ناک به
تجرالت  ندگی مهرمت و امكانات  فاهیت پامكیت  وبرق   قجذابات  و افاون 

  (.34ت  79: 4030)مرنا ت و...    مهرهاست  وپرو ش آمز ش
ف اتخاذ مزضعی مخالف    قبال با نرايی تصزير مخز وجز  بامريفت  اصغر یعل

ام است که بر مسئلة تفاوت بناا ين مهر ا وپايی و ايرانی انگشت مهرت تنها نزيسنده
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گرايی مهر تهران  ا    تقابل با جايگاه تزلادم مهر ا وپايی و  ونق نها ه و مصرف
ت مانند خزنبهام ايران يا عشق و مكابايی اسنانیِ صنعنی آن سنجاده است.  اوم برون

ام تیلالی ا  هت به تزصاف وضع مزجز  بسنده نكر ه و خطابههام اين  و اکثر  مان
  ست  ا ه است:   مهر ا وپايی و تهران به

هام عالی ضرارة آن  ا  گشت و عرا ات و مغا ه ا  خاابان اللهبعدها که باغ الله
کنندگان و باكا ان الدوله وا   آو  ه ت گر شمد ت مكست به  ونق خاابان عالء

ة  هلاام که سرتاسر  ا واسط به  جلب نرز . يک طرفِ اين خاابان طرف خز  ا به
حرکت کنندت اسبا  جلزه و جلب  باهمتزانند   حرت می و سه نفر به بر ا    

ها اصرا  آمد و گر ش     ير اين  يرطاقی و يک عده ا  مر    ا نرز ه که به  فت
افاام هی است که  ينتهام بامكز ا ند!  يگر ا  صفات مراا  اين خاابان مغا ه

هام  هام عالی و بامكزه و مبل ها با اسبا آن مده    صز تی که ترا  اين مغا ه
 مجلل ا وپايی تجلال مده است!

هام تزلادم و غاره ها و مغا هواسطة وجز  کا خانه هام ا وپايی بهعجبا! خاابان
ت   وغی و واسطة وجز  مصنزعا مزند ولی خاابان معروف طهران به مشهز  می

 (.44: 4041گر  ! )مريفت  هام ا وپايی و فسق و فجز  معروف می با معروسک
نهد و هام بناا ين مهر ا وپايی و مهر آساايی انگشت میمريف بر يكی ا  تفاوت

گرايی گرايی و تجرلجايگاه تزلادم و صنعنی مهر ا وپايی  ا    تقابل با مصرف
هام مهر  هد. بساا م ا  جذاباتيی است ت قرا  میام ا  مهر آسااتهران ت که نرزنه

هام با معروسک»تعبار مريف  هام تكنزلزژيک غربی و اماام  يننیت يا بهفراو  ه
  هند. هام مهر  ا افاايز می و  جذاباتت هسنند که  و به«ا وپايی

گرايی مهر هرچند خز  برآمده ا  ناهرسا م مد نانة ايرانی بز ه استت مصرف
که اامدهام آن ناا سهری ويژه    ترسام فضام مخزف و اهريرنی مهر  ا ند. چنانپ

تر اما ه کر يمت اين مهرها نرزنة مهرهام ا وپايی  ا پاز چشم  ا ند و   پیِ  پاز
کنند  سا م با الگزهام خز  هسنند. ا  آنجا که ناا  به ناروم کا  عامل تعاانهرسان

گنجايز  ا    خز   حدِ ا   زابکثر مهرها جرعانی مهاجرت به مهرها نبز ه استت ا
ها هرسا  آن مدن یصنعنافاايز جرعات با مااان تزسعة  که  مطز   بهاند؛ جام  ا ه

ناست.    مهرهام ا وپايیت مااان ناا  صنعت به ناروم کا  تا حد  يا م عامل اساسی 
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لی مهاجرت به    مهاجرت به مهرها بز ه است.    مهر آساايی هرچند  لال اص
گرايی و وسزسة  فاه باشنر ناا    گسنرش مهرها ناا  به ناروم کا  بز ه استت تجرل

مهرها مده  وانة  لال ناروم کا  باز ا  ناا  صنعت  نابه هرتأثار نبز ه و  مهرها بی
مهرم  حد ا   زاب»است. افاايز جرعاتت بدون تناسب با تزسعة صنعنی مهرت به 

م مهرت برام داتزلراغمهرم مدنت    کنا  جايگاه  حد ا   زابت. انجاماده اس 1«مدن
نشانیت کربز  مهر و  ندگی مهرنشانی پاامدهايی سنگان   پی  امنه است: حاماه

 هام    م نزاماس و...هام کاذ ت فقرت فیشات مبكهخدمات  فاهی و بهدامنیت مغل
آن با نرايی مده؛ اما  گرايیم مهر و مصرفداتزلراغ    مان اين  و هت جايگاه 

    جاگرايی مهر بسنده مده و اغلب به تزصاف وضعات تزلادم  وسنا و مصرف
اند. هام آن برناامدهجزم کشف و تیلال  مانهو مزا  م اندکت نزيسندگان    جست

نزيسندگان اين  و ه تزصاف پاامدهام جايگاه مصرفی مهرت ا قبال فقرت فیشات 
جام بر سی تیلالی  قاتیت کربز  خدمات بهدامنی و...  ا بهنشانیت اخنالف طبحاماه
اند. با نرايی پاامدهام اين نظا  تزلادم و مسائل و مشكالت نامی هام آن نشانده يشه

با اظها نظرهام مسنقام نزيسنده يا  اوم  که نشانیت فسا  و فیشا ت مانند حاماه آنا  
 دگی مهرم  قم   ه است.هرراه است ت فضايی سااه و مخزف ا  مهر و  ن

 نشینی  . حاشیه3
نشانان مهرها يكی ا  معضالت نشانی و وضعات معاشنی نامطلز  حاماهحاماه

 ،تهران مخزفهام فا سی با نرايی مده است.    اجنراعی است که    نخسنان  مان
صز ت گذ ا تزصاف مده است.  ندگی ساکنان اين وضعات ساکنان حاماة مهر به

هام باالم مهر هسنندت تضا     قاا  با  ندگی امراف که عردتاً ساکن میلهها حاماه
نابرابرم مزجز  ماان  ندگی  ،انسان هد.    طبقاتی مزجز     مهر تهران  ا نشان می

مز ؛ ها با نرايی مینشانان و افرا  مرفهت با تررکا بر تفاوت سطح  ندگی آنحاماه
 ندگی ساکنان اين  و منطقة مهر گزيا  ندگی ام که تفاوت و نابرابرم  گزنه به

تفريیات کشد.    تصزير می هام  و جامعة مخنلف  ا     و برهة منفاوت به انسان
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جزيی  اليل و صز ت گذ ا و بدون پینشانان بهناات وضع  ندگی حاماهمب  يک 
  و ساا هِ عاد نزهام اين  و هت پاامدهام آن با نرايی مده است.    ماان  مان

هام نشانان و  مزا مهام مخنلف  ندگی حاماهتصزيرم عانی و  قاق ا  سزيه
نشانان مهر با  حاماه ست  ا ه است. مزضزع اين اثر  ندگی  قت ها بهمعاشنی آن

اند.    اين اثرت معضالت معاشنی سكنا گايده« تپة چغاسر »کرمانشاه است که    
تصزير   آمده  طز  کامل بهو پاامدهام آن به نشانیهام حاماهنشانانت  يشهحاماه

 هات چنان تزصاف مده است: نشاناست. تپة چغاسر ت میل اسكان اين حاماه
مشهز  است. « چغاسر »نا  تپة  ام است که به    جنز  غربی مهر کرمانشاه تپه

 هد و اکثراً جايگاه  اين تپه يكی ا  میالت اين مهر  ا به هران اسم تشكال می
ام بضاعت    آن سكزنت  ا ند ]...[ چغاسر  تپهرا و مساکان است و اکرا  بیفق

است که ا  مشرق به کزچة تنگ و با يک و کثافی میدو  است که آن کزچه 
حدفاصل بان فقرا و اغنااست و خالی معقزل و مناسب است اگر آن کزچه  ا 

اين کزچه ناا  بر   نا  گذا يم؛  يرا بر   حدفاصل بان بهشت و جهنم است و
ها کند ]...[ اين تپه ا  جنز  به قبرسنان انسان بهشت اغناا  ا ا  جهنم فقرا جدا می

ها و ساير حازاناتی هات االغ میدو  است يک قسرت خز  تپه ناا قبرسنان سگ
 (. 29ت  23: 4044)انصا مت اندا ند ها  ا    آن میل می هام آناست که المه

کنند. مغل ثابنی ندا ند و ا  طريق فعلگی امرا  معاش می ساکنان اين میله عردتاً
 اوم    نخسنان مزاجهه با بخشعلیت با پرسز ا  وضعات مغلی اوت با  سخن  ا 

من مغل مخصزصی ندا  ؛ گاهی حرالت  مانی »گزيد: گشايد و او    جزا  میمی
مهر گر ش و وقنی هاچ کا م پادا نكنم  و    الزفروش اوقات ی بعضمكنت هاا 

ها  ا بر ه و به خا ج  کنم هر کس  بالة  يخننی  ا   به من بدهد تا آن کر ه و فريا  می
 (. 40)هرانت « بريا 

اش به میل برام کرک به خانزا ه 7 اوم با اطالع يافنن ا   ندانی مدن بخشعلیت
م هايابد. تزصافجزت خانة او  ا میو مز  و پس ا  چندم جست ندگی او  وانه می

گذا  . اين نرايز می با   ا بهها اپااو هايی  قتها و ساکنان آن اوم ا  وضعات خانه
اند. افاون بر اينت حازانات هم    ترين وسايل مزجز  بنا مدهها بر پاية ابندايیخانه
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 اوم پاز ا  عايرت به خانة بخشعلیت با مخصی  3مزند.  ا م می ها نگه هران خانه
نهد و مز  و به خانة او گا  می کال  میهاستت همهرساية آن نا  خدا ا  که به

 اوم سطح اقنصا م و  فاهی ساکنان  9 هد.تصاويرم عانی ا   ندگی آنان نرايز می
 کند:سنجد و   با  آن  او م میها  ا با مر   مناطق   ون مهر میاين میله

سنم و عصر طاليی اين است اوضاع يک  سنه ا  مر می که با بشر منردن قرن با
ها و   ه و ماهز هام  يگر نظاير آن گزيا ساکنان اين تپه و تپه [...]عصر است  هم

ها منعلق     ايران و ساير نقاط  ناا ا    يف بشرهام عصر امرو  خا ج هسنند. آن
طز  قاچاق ا  ساير کرات و يا ا   به کر   يگرم غار ا  کر   مان هسنند که به

ها و  ير  ها و غا ها و بن سنگ اخل مده و    باغزله جهنم به اين میاط
 (.04: 4044)انصا مت اند! گار مده و مسكن گايده هام کثافات و نكبت جام تز ه

وگزم ماان  اوم و خدا ا ت ا  وضع معاشنی ساکنان تپهت  اليل اسكان    گفت
ماان  ت سخن بهها    اين مكانت علل مهاجرت آنان به مهر و پاامدهام اين مهاجر آن
عردتاً     وسناهام مجاو  مهر به کشاو  م  نيا ا   زاپآيد. ساکنان اين تپه می

نبز  انگاا  کافی برام سكزنت     44اند.و به اماد  ندگی بهنر به مهر آمده مشغزل بز ه
 سز و اماد به  ندگی بهنر ا   يگر سزت اينان  ا به مهاجرت وا امنه است. وسنا ا  يک 

باان مدت  هقانان و کسانی که     وسناها به کشاو  م  تر زاپطز  که ن هرا
اند.   آمد حاصل ا  کشاو  م به ها نبز هصاحبان و مالكان اصلی  مان اندت مشغزل

 ساد و حنی بخز اندکی ا  آن برام بهبز  تزلادات مالكان ساکن    مهرها می
 و   به ات ساکن     وسناها  و مد.   نناجه وضع معاشنی  عکشاو  م هاينه نری

سبب هنگامی که  عاتت مانند خدا ا ت مز   ظلم و سخنگارم  نابه هرمد. بدتر می
ام  ومن    برابر خز  مدندت چزن نه مالک  مان بز ند و نه آيندهمالک واقع می

کر ند. فقدان مالكات خصزصی مزانع   نگ به مهرها مهاجرت می  يدندت بدون می
عد  وابسنگی به  مان  لا ل به هقانان ايرانی »به مهرها  ا ا ماان بر امنه بز . مهاجرت 

 ا   مان [...] و نبز ند   ا انت برام مهاجرت به مهرها با مانعی  وبهو به  مان
تزاند  عات  ا    میلی مقاد کندت مگر    مزا  م که قرا  ا م    ماان است يا  نری

 (. 413: 4034سافت « ) ا ع بدهكا  بامد
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اندت برام اننخا  مغل با مشكل مزاجه مهاجران که به اماد  ندگی بهنر به مهر آمده
هام ال   برام  ندگی    مهر  ا ندا ند. فرايند مزند. اين مهاجران مها تمی

مهاجران  بز ن گانهابتر ا   وسناهاست. سا گا م مهاجران    مهرها بساا  پاچاده
عیت اقنصا م و فرهنگی  ندگی مهرمت پاامدهام گزناگزنی  وسنايی با اصزل اجنرا

وگزم    گفت (.90: 4039؛ نقدمت 30: 4030؛ مرنا ت 4: 4034)جرالیت برام آنان   پی  ا   
ها و اسنلاامات  ندگی مهرم اما ه خدا ا  با  اومت به ناآمنايی مهاجران با مها ت

(. 09: 4044)انصا مت « فهراد   يگرم نری ااچ  چاهمن جا عرل   اعت »مده است: 

سبب فقدان کا   گذ انند. بهناچا  ا  طريق کا گرم و فعلگی  و گا  می مهاجران به
مزند و  ام مهر ساکن میهام حاماهآن   آمد ناکافیت اينان    میله تبع بهمناسب و 

آيند: میاندت گرفنا  آ ا  به مرايطی بدتر ا  آنچه بز هگزيدت آ ا  که خدا ا  میچنان
مدهت ناگزا تر ا  تیراالت   وآو به من  ساله هشت هفتهايی که    اين بدبخنی»

هام مهر . ساکنان حاماه(03)هرانت « مد کررمكنی بز  که ا  طرف ا با  به ما وا   می
 اند. بهرهبی 44ترين امكانات معاشنیت حنی ا  آ  آمامادنیتا  ابندايی

اش کر ه استت خانزا ه اه فعلگی امرا  معاش میپس ا  گرفنا م بخشعلی که ا  
مزند. حلارهت خزاهر بخشعلیت  اهی برام گذ ان  ندگی    مرايطی بغرنج گرفنا  می

مزيی و پاکا م اعال  برام  خت اصرا  هام مخنلف بهيابد. او با سر   ن به خانهنری
ا با مبلغی اندک که ا  مز . او چندصباحی  کند؛ اما کا م به او میزل نریآما گی می
هام گذ اند و غذام بچهخانه حاصل کر ه استت  و گا  می وپال  جلفروخنن 

فرومی  و  هام سبامآو م برگ کاهز و  يگر سبايجاتی که مغا هبرا  ش  ا با جرع
فقر و ندا مت ا  سر اضطرا ت تن به  سبب بهاما   نهايت  42کند؛اندت فراهم می يخنه

 اوم که ا   40کند.اشت صفرت ناا گدايی پاشه می هد و برا   ا هخز فرومی می
هام ها و سخنینا يک ماهد وضعات اسفناک میل  ندگی ساکنان اين تپه و مرا ت

تپة چغاسر  با »نهد: ام  ا کانزن بدبخنی نا  میهاستت اين سكزننگاه حاماه ندگی آن
ام ا  آن کانزن حقاقناً هر گزمه اينكه چندان مز   تزجه و اعننام کسی ناستت ولی

 (. 420: 4044)انصا مت « ها و فجايع و ا با هاست ها و نامرا مبدبخنی
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 تزسعه    حالناافنه يا ام است که    باشنر کشز هام تزسعهنشانی پديدهحاماه
مز . اين پديده تعبارم پاامد آن میسز  می مز  و هراا  مهاجرت يا به  يده می

سبب  بهز مهاجرت  وسناياانی است که نيتر مهمزامل منعد م است که برآمده ا  ع
هام مهرنشانیت  وانة ناکا آمدم نظا  تزلادم سننی و فقر حاصل ا  آن و ناا جاذبه

اند. افاون بر اينت امكانات  فاهیت آمز می و پامكیت و اماد به آيند  بهنر مهرها مده
؛ 01: 4070)تزسلیت است   امنه بساای برام خز  و فر ندان    تشديد مهاجرت نقش

هرچند مهاجرت يكی ا  عزامل عرد  تشديدکنند   (.42: 4032؛ نقدمت 34: 4030مرنا ت 
ها نشانمزند و نه ترا  حاماهنشان مینشانی استت نه هرة مهاجران حاماهحاماه

 لال آن  نهنشانی استت اما يگامهاجر هسنند؛ بنابراين مهاجرت عامل تشديدکنند  حاماه
ام که     مانة ساخت هام مادانیت پژوهزنيا وجز  با (.43: 4034)جرالیت  ناست

نشانان انجا  مده استت نشان ا  آن  ا   که اکثريت هام حاماهجرعانی و خاسنگاه
 40 هند.نشانان  ا مهاجران  وسنايی تشكال میحاماه

نرايز باكا م مهاجران  نزيسندگان اين  و ه مشكالت مهاجرت غاراصزلی  ا با
نشانیت و کربز  تسهاالت     مانة مسكنت بهدامت و نشانی و آلزنکمهرمت  اغه
اند. افاون بر اينت ا  منظر نگا ش  اسنان  ئالاسنی ناا تصزير کشاده آمز ش به

هام باالم نشانان با ساکنان میلهاند با سنجز سطح  ندگی حاماهنزيسندگان تزانسنه
ن اخنالف سطح اقنصا م و  فاهی  ندگی آنانت فاصلة طبقات اجنراعی  ا مهر و تباا

 که ا  مسائل میز م  ئالاسم استت ترسام کنند. 

 هاي معروفه . فساد خانه4
هام فا سی است.     نان ا  مضامان پربسامد نخسنان  مان« سقزط و تباهی»فیشا و 
ااه و مخزف ا  فضام مهرم هات فقر و فیشا هراا  يكديگرند و تصزيرم ساين  مان

عنزان نرا  تباهی هام معروفهت فیشا و وضع ناپسند  نانت به هند. خانه ست می به
جامعهت  سناويا نزيسندگان برام اننقا  اجنراعی و مكايت ا  نابسامانی وضع مزجز  

ها نشان خانهبز ه است. اينان انیطاط مزجز     جامعه  ا ا  طريق ترسام فاحشه
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ام مهرم يا برآمده ا  مشكالت  ندگی مهرنشانی تلقی  ند و فیشا  ا پديده ا می
 کر ند.  می

ام معروفه با تزصاف  قاق جائاات و مرح وضعات ساکنان ت خانهتهران مخزف   
ام که تزصاف وضعات میله و خانة معروفه  تفصال با نرايی مده است؛ به گزنه  آن به

که  41  ا ا کشاده مده حدو  پنجاه صفیه( بهچها  فصل )« میلة مريض»با عنزان 
 ا  . عناوين فصزل ناا باانگر  تهران مخزفنشان ا  اهرات اين مزضزع     مان 

ها و فیشا ا  مضامان بخنی  نانت حقزق آننگرش نزيسنده به اين مزضزع است. تاره
فیشا و  تیلال او ا »مز ؛ اما بناا ين اين اثر است که با  قت و چارگی تزصاف می

مشكالت اجنراعی  يگر مناخت چندانی ا  عزامل اقنصا م و اجنراعی بناا م ندا  ؛ 
 (.91: 4030)کامشا ت « برخز   او باشنر تزصافی است تا اسننباطی

هام اين  و هت مسئلة  ن با تررکا بر لغاش  نان و فیشات جايگاهی    باشنر  مان
بخنی  نی تررکا عرد   اسنان  ا بر تاره ، و گا  سااهمیز م  ا  . عبا  خلالی    

ساا هِ عاد هام مقا بنی گرفنا  آمدهت قرا   ا ه است. انصا م     وسپی که به بارا م
ت به مسئلة فیشا نگاهی نسبناً تیلالی  ا  .    اين اثرت فیشا پاامد فقرِ حاصل ا  نز و 
  سر اضطرا ت به مز . حلاره انشانی و فقدان مشاغل تزلادم  انسنه میحاماه

فطرتاً فاحشه نبز  و مصائب  ندگی او  ا به اين عرل مجبز  » هد: خز فرومی تن می
نشانی منشأ و  يشة مشكالت    اين اثرت حاماه(. 420ت  420: 4044)انصا مت « کر  می

سبب فقر و ندا مت به و طة  بهام مهر هام حاماهمز . ساکنان میلهمعرفی می
 41اند.ها هگرم گا  ن وسپی

طز  ويژه بر با نرايی مسئلة اثرم است که به فرومان قرن باسنمجنايات بشر يا آ  
هام وجاه و سرمنا  گرم منررکا مده است.  و  خنر ا  خانزا ه نان و  وسپی

-ام معروفه    کرمانشاه فروخنه می مت تزسط مبكة    ان نزاماس  بز ه و به خانه

قنلگاه »هنگا  اقامت    اين  نان خاطرات بد يه است که بهمزند. ترا  ماجرام  اس
نگامنه است. انصا م فیشا  ا  (402ت  404تا(: )بی [4043])انصا مت « عصرت و نامز 

منبع   آمدم معرفی کر ه که  م  ا يگانهگر متكدباز ا  هر چاا مزلز  فقر  انسنه و 
اکثر ساکنان اين خانة معروفه  47جام ا تكا  اَعرال منافی عفت بنشاند. تزاند بهمی
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مز     اين اثرت پازسنه تأکاد می(. 441)هرانت « هام اجبا م هسنند نه اخناا مفاحشه»
ها اند يا فقر و اضطرا  آنگرم گرفنا  مدهخز  ه و به  ا   وسپیکه اين  نان يا فريب

ناان بساا  قربا با  اندوهسرنزمت  ،جنايات بشر    43 ا بدين کا  وا امنه است.
 اسنانی که خز  ا  قرباناان اين ظلم  تأثارگذا  و ملرز  ترسام مده است.  اوم   ون

هايی مبسزط ا  بز ه استت    خالل باان  ويدا هات    قامت مصلح اجنراعی تیلال
 هد.  اوم سرنزمت قرباناان  ا مزلز  فقر و  وابط  ست می به سز  خانراناين مسئلة 

ها  ا که هاچ نظا تی بر آن هام معروفه اند و وجز  اين خانه ن میناسالم انسان مد
  نهايت  49 هد.سزم تباهی سزق می اند که جامعه  ا بهعزاملی می ا وجز  ندا  ت 

مز  ها    منجال  فیشا معرفی میعنزان عامل گرفنا م آنناا میاط و جامعه به
 (.  401ت  400)هرانت 

ت فقر و اسناصال حاصل ا  آن عامل اصلی فیشا  انسنه هام اين  و ه    مان
مز  و  منیطِ مهر مخزف معرفی می ترين ويژگیمز . وضع نامطلز   نان اساسی می

مز  که کرنر اثرم م فراگار میتا حديابد. اين مسئله  هام اولاه با تا  می   اکثر  مان
دامنه بامد. اکثر اين تزان يافت که گزمة چشری به فیشا ن ا می 4044تا سال 

هام نزيسندگان فقرت فیشا و وضع نامطلز   نان  ا  سناويام برام باان مزعظه
  هند.اخالقی و تربانی خز  قرا  می

   نتیاله. 5

هام منفی مهر با تابی ا  وضعات کلی جامعه هام فا سی بر جنبهتررکا نخسنان  مان
که     اسنام تجد  آمرانه بر ام است سا مو تبعات گسنرش مهرنشانی و مد ن

مهرها تیرال مده بز . مهر مخزفِ  مان با تا  تجد م است که برايند وضعات 
صز ت جامعه نبز ه است. تناقضات و مشكالت حاصل ا  اين نزع مهرنشانی به

مهرم مخزف و سااه     مان اين  و ه با تا  يافنه است.    اين الگزم تزسعة مهر 
هام مز ت ناا  صنعت و کا خانهالگزم تزسعة مهر آساايی يا  می که ا  آن با عنزان

ناروم کا  باز ا   جها  ننکند. مزجز     مهرت مااان مهاجرت به مهر  ا تعاان نری
مز . اين ناروها ا  سزيی جايگاه تزلادم خز     ناا  صنعت به مهرها  وانه می
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مزند. ذ  مشاغل تزلادم نری هند و ا   يگر سز    مهر ج وسناها  ا ا  ست می
هام مهر پناه ببرند. نبز  کا  و   آمد کافی مزند به حاماهمهاجران مجبز  می

آو  . اکثر می وجز  بهام هم برام مهاجران و هم برام  ندگی مهرم مشكالت عديده
هام اين  و ه جايگاه غارتزلادم مهر و مشكالت نامی ا  آنت مانند فقرت  مان

    مهر نياپاکنند. مر   ت فیشا و کربز  خدمات بهدامنیت  ا با نرايی مینشانی حاماه
ی کل طز  بههام مهر با مشكالتی ا قبال کربز  امكاناتت بهدامت و ها و حاماه اغه

برند. نزيسندگان اين  و ه با  ويند و ا  حداقل امكانات معاشنی بهره می با فقر  وبه
-حل برام  فع و بهبز  آن ناتزان مینندت ا  ا ائة  اه ااينكه  يشة مشكالت  ا فقر می

و  ند. با گشت به  وسنا و اجننا  ا  مهرنشانی کم ا  آن غفلت میمانند يا  ست
ها ا ائه  فت ا  مشكالت  ندگی مهرم    اين  مانحلی است که برام برون اه يگانه

 مده است. 

 ها نوش  پی
   تالش اندا م مدهت     مان تعرار اتزمبال ا  طرف  ولت  اهها که برام . يكی ا  اين کا خانه4

با نرايی مده است.    اين  مانت نزيسنده وضعات کا م اين   02ت  0تفصال ا  صفیة  ت بهمعاش
سروسامانی آن  انسنه ها  ا با نگاه اننقا م مرح  ا ه و  ولنی بز ن کا خانه  ا علت بیکا خانه
 خانه با  ولت است و مسلّم است که  ولت    امز  تجا تی و کسبی منأسفانه بز جة کا»است: 

 (.43: تا()بی [4042])مسعز ت « تزاند مدير خزبی بامدنری
 . تأکادها ا  نگا نده است. 2

و م و پاامدهام آن  .ک: . برام اطالع ا  وضعات صنعنی مدن و اضریالل صنايع کا گاهی و پاشه0
 . 73ت  47: 4070فازضاتت 

احردآبا  اخنصاص  ماقامت فر      وسنا تيبه  وا 243 ت 491 ةاثرت ا  صفی نيفصل مانا هم ا .0
 است. افنهي

تزان نشان گرفت. فر  برام آ ا م جزا ت  و  انگ می تهران مخزفخز م  ا    ام ا  ناول. نرزنه1
گار  )مشفق میگذا   و مقدا م پزل  ا با احنسا   بح آنت قرض اش  ا گرو میا  خانة پد م

 (.079: 4007 [4040]کاظریت 
6. over urbanization 
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 ست آو   و آن  ا به  . بخشعلی     و  ساا هِ عاد نز   به اماد آنكه بطرم مناو      و خانه  ا به7
مزند. اندا  . مر      کنا   و خانه گر  او جرع میچند ماهی بفرومدت خز ش  ا به  و خانه می

 (.24: 4044کنند )انصا مت هم او  ا به جر  اخالل    نظم عرزمی  سنگار می مأمز ين نظراه

تناسبی است که هره ا  مفقه و گل ساخنه ی و بیهندسراغهام ا  قله تا پايه مسنز  ا  خانه [تپه]. »3
نامامت هره عبا ت ا  ها میها که ما اسم حقاقی آن  ا پادا کر ه و کلبهاين خانه[ ...]مده 
م کزتاهی هسنند که ا  اطراف فضام بساا  مخنصرم  ا مثالً سه ذ ع    چها  ذ ع زا هاي چها 

ها ا   اند. سقف آنتر و يا مقدا م کرنر ا  اين مساحت  ا به تفاوت احاطه کر ه مربع قد م با گ
تخنه و يا يک هام يکها  ا     ها پزماده مده و مدخل آن هام خشكاد    ختپزمال و ماخه

ها میل اقامت اکرا م است که  وم اين تپه اند. اين کلبهخی بدون  امنن     تشكال  ا هسز ا
هام خز   ها  يگر میناج به  امنن حااط ناسنند؛  يرا بالفاصله که ا  اطاق اند. اينسكزنت نرز ه

مز . اکرا م که  ها میسز  می اننها و يک فضام وساعی حااط آنمزند يک میاط بی خا ج می
فروش و  يا  وغمكن و يا  باله ا  يا حرال و هاا کز و االغجا سكزنت  ا ند اکثراً سنگاين

ها بشزيد مشاهده خزاهاد کر  که  هام بعضی ا  آنباالخره گاو ا  هسنند بنابراين وقنی  اخل کلبه
االغ اند و قسرت  يگر  ا اش امغال کر هيک قسرت اطاق  ا برام نشارن صاحب آن کلبه و عائله

ها ]...[ با اين ترتاب معلز  است چه ا با  و کثافت و تعفنی    سراسر اين تپه  و يا گاو آن
فرماست و اين باچا گان ا  حان تزلد تا    مرگ با آن معنا  و  مسا  هسنند و اسرز اين  حكم

 (. 04ت  29)هرانت « کنند ها هم  ندگانی می است که اين

کر ند به اين معنا که جايگاه و    که حازان و انسان با يكديگر  ندگانی میها بزاين يكی ا  آن کلبه. »9
میل تعاز و  ندگانی اين مخص که خز ش اسرز  ا خانه گذا  ه عبا ت ا  کلبة بز  که مز 
ذ ع    سه ذ ع طزل و عرض آن بز  و کامالً ا  خا ج مكل يک مربع مسنطالی  امت ولی ا  

يک  يزا  گلی به عرض  و گره و ا تفاع نام ذ ع به  و قسرت وسالة   اخل آن  ا ا  وسط به
کر ند    طرف  منساوم تقسام کر ه بز ند    يک طرف اين مخص کر  و عائلة او  يست می

 (.09: 4044)انصا مت «  يگر سه االغ او

خز  اهل کرمانشاه هسناد؟ / ت بلی/ ت    ترا  مدت  ندگانی  اصالً»پرسد: .  اوم ا  خدا ا  می44
کر   و چزن ا  طرف مالكان خالی  ايد؟/ ت خار سابق بر اين   اعت میسكنا  امنه جا  ناهر

کشی پاز گرفنم./ ت چند مدت مد ناچا  ترک   اعت کر ه و مغل سنگ اجیاف و تعدم می
-است اين مغل اخار  ا  ا ا هسناد؟/ ت چها  ه سال است./ ت چند وقت است اينجا خانه ساخنه

 (. 02)هرانت « ريب  ه سال استايد؟ / ت ق
گزيم تا مالک آن  ا  من ا  اهالی  هی    چها فرسخی مهر بز   اسم آن  ه  ا مخصزصاً نری»

کنم برام اينكه ما با اسامی و امخاص کا م  نشناساد و اسم مالكز  ا ناا به اين جهت مخفی می
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 انم ولی ا   خز     ست تا يخ نری [...]کنام  گز میو ها  ا يم گفت ندا يم بلكه ا  صفات و حاالت آن
کر  . پد    سال منجاو  من    آن  ه  ندگانی می وپنج یس نم گزيا ا   قرا م که پاز خز  حد  می

 (. 09)هرانت « بعد ا  فزت خز    اعت  ا جهت من به ماراث گذامت
او  وغن کشک افاو  و بايسنی عالوه بر غله و منزم و صافی ا با  ناا بر تیراالت خز  می»

يک  هرسالهو ترا  لزا   معاشت او  ا با خزن  ل تهاه نرز ه و بدهم و  مرغ تخمماست پنار  وغ هاا  
 يگر  ندگی    آن  [...]مقدا م ناا مقروض بز   و هاچ وقت ا  فقر و فاقه خالصی و نجات ندامنم 

پس ا  چند  و م که به مهر  ه  ا فزق طاقت خز   يده و ناچا  با عائلة خز  به مهر کزچ کر ه و 
ها ناا خانة معاّنی ندامنم تا اينكه پس ا  سه چها   کشی  ا جهت خز  اننخا  و مدتآمد  مغل سنگ

کر ند کا    ونقی گرفنه و    اين میل که نا يک سال که پسرهايم ناا با گ مده و با من کرک می
« ر يم و اينجا  حل اقامت افكنديمبه معدن سنگ است اين خانه  ا من و پسرهايم خز مان بنا ک

 (. 03)هرانت 

ها هم به نزبة خز  چزن    میلی  نصاب ناسنند و آنهام آن ناا ا  اين اعرال ماقه بی  ن» .44
 ا ها  ا ند لذا هر صبح و هام جا م و چشرههام بعادم  ا با آ کنند که مسافت  ندگانی می
 ا  وم  وش يا سرهام خز  گذا  ه برام  هام مسی و ين خز هام با گ و  يگعصر تنگ

 (.04)هرانت «  وند ها میآو  ن آ  به چشره

هام مننهام جهد و کزمز  ا کر  که کا م پادا کند و ا  اجرت آن نان بچه  و و ه   اين . »42
برا  ش  ا تهاه نرايد ولی منأسفانه هر قد  باشنر جديت نرز  کرنر نناجه گرفت. او حاضر برام 

ترين خدمنی ا  طرفت احدم به او  جزع نگر يد. ناچا اً  م بز  ولی منأسفانه کزچکهر کا  انجا 
فرومی و غاره هام سبام ة برگ کاهز و فضزالت ساير سبايجاتی که      کانلاوس بهحلاره 

کر  تا اندا    فع گرسنگی خز  و اطفال برا  ش  ا  آو م میها  ا جرع افكندند و او آن و  می به
هام تزتی که     امنة تپه  عالوه يک قسرت ا  اوقات  و انه صفر و فاطی  ير   خت ز  بهنر

چغاسر      مان وساع  يزا م که جام   اعت است  وياده و سر جا   سرا  واقع مده و 
هام نا   هر قد  که نرايند گذامنه و ا  آن تزت اطفال فقرا و باچا گان اغلب  ير آن اجنراع می

 (.420)هرانت « کر ند. ند معد  خالی خز   ا پر میتزانسن می

اين بز  که پاشة گدايی  ا  [...] ا  معاش اين عائله بامد بايست عهده صفر يگانه کسی بز  که می. »40
بر ساير مصائب اين خانزا ه افاو  و اکثر  [...]که پد ش نهايت اناجا  و تنفر  ا ا  آن  امت 

 و قرص  چها  ماهی به هر  بانی بز  ا  مر   گرفنه يكی  و م سهاوقات جلزم عابرين  ا گرفنه 
 (.402)هرانت « کر . نان ا برام عره و خزاهرش خريدا م و تهاه می

 .90: 4039.  .ک: نقدمت 40

 به تزصاف اين خانه اخنصاص  ا  . 441ت   11هام هشنم تا  وا  هم ا  ص . فصل41
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اسر [ مخصزصاً    قسرت جنزبی و آن طرفی که به قبرسنان  ا  اين تپه ]تپة چغ    امنة ماب. »41
هام تا يک و تنگی مزجز  است که مباهت تامه به غا هام کزهسنانات کند حفره عرزمی نگاه می

اند؟    حزل ها  ا چه کسی و برام چه احداث نرز ه  ا   و معلز  ناست ا   و  اول اين سز ا 
هره   نناجة فقر و فالکت به وا م كه  و گا  و ساه و حزامی اين میل هراشه چند  ن بدکا 

 (.420)هرانت « اند وجز   ا  خطرناک و مرلز ا  معاصی و فسا  فیشا قد  گذا  ه

من فقط میض  ضام خدا با مرا هرراهی کر ه و وسايل مرا  ا فراهم خزاهم آو   و برام . »47
گفت: چند  و   عرر  ا به تكدم و سؤال ايدت ا . گفنم چه فكرم کر هخز  هم فكر قاطعی نرز ه

طی کر ه و  يگر پارامزن اين اَعرال و افعال قبایه نخزاهم گشت و کفا   معاصی خز   ا به اين 
 (.79تا(: )بی [4043])انصا مت « وساله ا ا خزاهم کر 

سالة بز   که مزهر  مر  و چزن بعد ا  او هاچ و ساله وهشت ستابمن   نناجة فقر و فالکت . »43
نرز   ولی چزن حسن و  معاش امرا معامی ندامنم فاحشه مد .  ه سال منزالی ا  اين  اه 

وجاهت چندانی ندامنم  يگر کسی به سراغ من ناامد. ناچا  طر  معاشت خز   ا تغاار  ا ه و اين 
 (. 77)هرانت « مد  با گ خانمخانه  ا گرفنم و خز   

مرفانه و پر ا  جنايت استت ام خالی بیخز  فراهم نرز ه گفنم اين طريقة معاشنی  ا که ا برام»
 (. 73)هرانت «  انم ولی ا  ناچا  به آن تن  ا  . گفت خز   می

آيد  واسطة اسناصال و فقر  اخل فیشا مد  و چزن هاچ صنعت و کا م هم ا   سنم برنری من به»
و آلز ه به معاصی بز   اما آيا برام کسب و معاش  ندگی خز  مجبز  به ا امة اين مغل بساا  پست 

ا  فاحشه ناسنم تعجب نخزاهاد کر  اگر بگزيم پس ا  چها  ه يا پانا ه سال که من آلز ه به فیشا مده
و حاال که اين مغل پر ا  ننگ  ا  ا ا هسنم ابداً ا  آن  لخزش ناسنم و هراشه ا  خداوند منعال 

 (.73)هرانت « گارم نرز ه و به   گاه خدا تزبه کنمخزاهان بز   وسالة يافنه تا ا  اين کا  کنا ه
گفنم آخر ما که فاحشه ناسنام گفت اکثر  خنرهايی که به اين خانه آمدند و ا  آن جرله خز   » 

 (.39)هرانت « ايم ولی پس ا  و و  به اين خانه فاحشه مديم.هسنم هاچ کدا  فاحشه نبز ه
ايم صدمات چ کدا  به مال و  ضايت خز  فاحشه نشدهگفت اکثر ماها که    اين خانه هسنام ها» 

 (. 94)هرانت « وا  ه ا  هرنزعان و مصائب  و گا  ما  ا فاحشه کر ه
واسطة فقر و فالکتت  ها به ايد اکثر آنمرا م  ا که    اين مر وبز  مشاهده کر هاين فزاحز بی»

ها و هاا  عاز    مت فسا  اخالق جزانهام  وقزانانت مزهر  ا ن غلط بههام مزهرت اجرام بد فنا م
 (.90)هرانت « اند يگر فاحشه مده

عصرنی پرتابز کر ه و اخناا  او هم مزجز  ضعاف و بدبخنی است که  و گا     اين باغزلة بی» 
ا  ا  سزابق او ام است ولی منأسفانه تاکنزن هاچ ننزانسنهاند.  خنر فاضلهو ا ا ه  ا ا  او سلب نرز ه
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«  انم او هم مانند هاا ها  يگر و مانند من فاحشة اجبا م است نه اخناا م حاصل کنم فقط می اطالع
 (.441)هرانت 

ها  خز   هاچ يک ا  آن جرئت قسم می ا  بهبا اين عده که تاکنزن مزفق به مالقات و صیبت مده» 
مبا  ت به اين اَعرال مناع واسطة اسناصال و فقر  ها که به اسنثنام يک  و نفر ا  آن فاحشه ناسنند به

اند سايرين هره مهدام نظامات و قزانان ناقص و فسا هام اخالقی جامعه و مدنات هسنند ا  نرز ه
ها  ها  ا خزاهاد منادت يک نفر ا  ماانة آن ها  ا سؤال کناد امثال اين جزا  مدن آنهرکدا   لال فاحشه 

« زانی و حازانی مبا  ت به اين کا  کر ه بامداقنضام خزم طباعت و مه پادا نخزاهاد کر  که به
 (.402)هرانت 

اين هم يكی ا  نزاقص عرده است که    اين مرلكت جا م است و هاچ کس به فكر و اصالح . »49
ها مرکا و کانزن امراض ماكربی و قنال هسنند. هاا ها ا  جزانان خانهها ناست. حقاقناً فاحشه آن

ها  مزند و مالازن خل مده و پس ا  اطفام مهزت خا ج میمیاط به اين گزنه مؤسسات  ا
کنند و يک مرلكت  ا علال و ضعاف و مريض ماكر  با خز  بر ه و ماان اجنراع پخز می

 (. 400)هرانت « نرايند می
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. تهران:  انشگاه تزسعه و نزسا م    ايران     و    ضاماه(. 4070خزت میرد ضا )خلالی -

 مهاد بهشنی.

 . تهران: نشر سانز.اسنبدا ت مسئله مالكات و انبامت سرمايه    ايران(. 4034سافت احرد ) -
 . تهران: مطبعة مجلس.بهام ايران يا عشق و مكابايیخزن(. 4041اصغر ) مريفت علی -

«. آو  هام آن    معرا م و مهرسا م ايرانمد نانه و  ه(. »4070صا میت علی اکبر ) -
 . 19ت  17. صص44. شوگزگفت فصلنامة

 . تهران: چاپخز.تزسعة صنعنی و مزانع آن    ايران(. 4070فازضاتت سادابراهام ) -

فصلنامة تخصصی «. ا باات پلادمهرم و  اسنان معاصر فا سی(. »4031قائریت فر ا  ) -
 . 400ت  422. صص40. شا باات فا سی  انشگاه آ ا  اسالمی مشهد

 . تهران: نشر نی.گذا ان نثر جديد فا سیپايه(. 4030کامشا ت حسن ) -

: علری و . ترجرة غالمعلی وحاد ما ند انی. تهرانايران و قضاة ايران(. 4012کر نت جرج ) -
 فرهنگی.

. تهران: 4024 چالز سنت و مد نانه    ايران ا  مشروطه تا(. 4079کسرايیت میرد ساال  ) -
 نشر مرکا.

 . تهران: مزسسة مطبزعات علری.   تالش معاشتا(. )بی [4042]مسعز ت میرد  -
 . تهران: ا غنزن.1. چتهران مخزف(. 4007) [4040]مشفق کاظریت مرتضی  -
 . تهران: ا غنزن.0. چمبيا گا  يک (. 4003) [4041]تتتتتتتتتتتتت تتتتتتت -
. تهران: نشر 0. چ2و  4. جنزيسی    ايران اسنان صدسال(. 4031مارعابدينیت حسن ) -

 چشره.
 4024)ا  آغا  تا  سار تیزل ا باات  اسنانی و نرايشی(. 4037مارعابدينیت حسن ) -

   فا سی.. تهران: فرهنگسنان  بان و ا مرسی(
 . تهران: مرکت سهامی اننشا .0. چمناسی مهرجامعه(. 4030مرنا ت فريده ) -

 . تهران: نشر چشره.0. چ4ج نزيسی    ايران. اسنان سال صد(. 4031تتتتتتتتتتت ) -

. 70و  70. شجرعات فصلنامة«. نشانی    ايرانمهاجرت و حاماه(. »4039نقدمت اسداله ) -
 . 441ت  31صص
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ا  سرم  نا م رانياا باات  اسنانی       «  اسنان بلند ) مان((. »4030مت حز ا )ياو  -
.  ير نظر احسان يا ماطر. ترجرة پاران منان. تهران: ايراناكا الرعا ف  ري امقاالت 
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