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ر،  مخالف خیر، اسمی است جامع رذایل،   َ شر: ش 
خطاها، بدی ها، فساد و ظلم.

مفاهیم،  از  هاله ای  چنان  در  کنونی  عصر  در  بشر 
همچون، خیر و شر، خوبی و بدی و ضرر و منفعت قرار 
به سوال ساده  ای هم چون شر  پاسخ  گرفته است که 

چیست؟! گاه سخت و دشوار است.
ابتذال  به  را مبتال  هانا آرنت جهان روایی کنونی بشر 
شر می داند و فقدان قدرت تعقل در انسان را منشأ شر 
معرفی می کند. از خود بیگانه شدن مردم و تمایل به 
دست یازیدن به یک ایدئولوژی و همسان سازی دیگر 
تمامیت خواه  نظام های  اساسی  اهداف  از  افراد جامعه 

است.
برادران  کتاب  ابلیس  شخصیت  در  شر  وجه   دیگر 
زباِن  و  شاعرانه  نحوی  به  او  است.  نمایان  کارامازوف 
فلسفی شخصیت رو در روی خود را مجاب می کند که 
»همه چیز مجاز است«. باورپذیری شخصیت و رفتار 
ابلیس وجه بارز اوست. او با تاکید بر من درونی ) و نه 
انکار ایمان به خدا( و لزوم ایمان به آن انسان را درگیر 

شک و تردید می کند.
در جایی ابلیس می گوید اگر همه چیز در جهان معقوالنه 
بود هیچ اتفاقی نمی افتاد.  در واقع داستایوفسکی شر 
را از مفهوم کهن خود دور کرده و به آن روح زندگی 
عطا کرده، روحی که در جهان مدرن همه چیز را مجاز 

می داند و در عین حال آزادی را می طلبد.
ایران، طالبان همان  ما،  باید دید در همسایگی  حال 
ابلیسی )شری( است که در ۲۰ سال گذشته فرصت 

کرده تا روح زیستن را در خود بیابد؟

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

در میهن من ترانه را راهی نیست * خود ارزش آدمی پِر کاهی نیست
بر گسترۀ سیاه این بی خردان * ای دوست! مجال گفتن آهی نیست...
لطیف پدرام شاعر و سیاستمدار خراسانی )افغانستانی(



کارل مارکــس در ابتــدای کتاب 
 )Das Kapital( ســرمایه 
کاال  مفهــوم  بررســی  بــه 
ــا  )commodity( می پــردازد. ب
ــوان  ــوم می ت ــن مفه ــی ای بررس
ــی  ــه پیچیدگــی طبیعــت درون ب
آن پرداخــت و بــا درک کاال و 
ارزش آن می تــوان درک بهتــری 
از کاپیتالیســم و ضررهــای آن 
به  دســت آورد. مفهــوم کاال فراتــر 

اســت،  کاپیتالیســت  نظــام  از 
پــس معنــی بســیار گســترده ای 
خــارج از نظام کاپیتالیســتی دارد 
و از آن جایــی کــه منظــور از کاال 
مفهوم آن در نظام کاپیتالیســتی 
ــق  ــف دقی ــس تعری ــت، مارک اس
ارائــه  کاال  بــرای  محکمــی 
نداده اســت. بــرای درک بهتــر 
ــه کاال به عنــوان جســمی  بایــد ب
ــگاه  ــت ن ــی اس ــه دارای ارزش ک

ــد  کــرد. همچنیــن یــک کاال بای
توانایــی رفــع و ارضــای یــک 
ــان را  ــته ی انس ــا خواس ــاز ی نی
داشته باشــد کــه خــود منشــأ 
بــه  اســت.  کاال  یــک  ارزش 
ــه در  ــی ک ــر، کاالی ــی دیگ بیان
جامعــه کاربــرد و اســتفاده ای 
ــت  ــد ارزش اس ــد فاق نداشته باش
ــروش  ــوان آن را خریدوف و نمی ت
ــر  ــد جواه ــی مانن ــرد. کاالهای ک

   امیرحسین ناظمی

اعتصاب کارگران در ویسکایا )شمال اسپانیا(
ویسنته کوتاندا

   صنعت نفت اهواز

10  دقیقهتئوری ارزش کار
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یــا تابلــوی نقاشــی نیــاز اساســی 
نمی کنــد  برطــرف  را  انســان 
ــال دارای ارزش  ــن ح ــا ای ــا ب ام
ــان  ــردم خواه ــه م ــت چراک اس
آن هســتند و خواســته ی انســان 

برطــرف می کنــد. را 
را  کاال  ارزش  چه چیــز  امــا 
مارکــس  می کنــد؟  تعییــن 
بیــن  مشــترک  خصوصیتــی 
مشــاهده  را  کاال هــا  همــه ی 
می کنــد  بیــان  و  می کنــد 
کاال  هــر  ارزش  میــزان  کــه 
عامــل  ایــن  از  نشــئت گرفته 
ــی  اســت. درحقیقــت، هــر کاالی
و  اســت  انســانی  کار  حاصــل 

کاری اســت کــه بــر روی کاال 
انجــام می شــود. در ایــن زمینــه 
ــم کار  ــاره ی مفاهی ــس درب مارک
حقیقــی )نیازمنــد اصطــاح 
ــر( و کار انتزاعی1  ســخن  بهت
ــاده، کار  ــان س ــه بی ــد. ب می گوی
حقیقــی کاری اســت کــه در 
کار  محل هــای  و  کارخانه هــا 
انجــام  کارگــران  به وســیله ی 
می شــود. کار انتزاعــی مفهومــی 
ــان  ــر دارد. در زم ــس پیچیده ت ب
ــر،  ــا یکدیگ ــتد دو کاال ب دادوس
متوجــه تفــاوت کیفــی ایــن 
همچنیــن  می شــویم؛  کاال  دو 

1) Concrete and Abstract Labour

4

مارکــس کاری را کــه توســط 
کارگــر در بــازه ی زمانــی خاصــی 
ــرف  ــک کاال ص ــد ی ــرای تولی ب
کاال  آن  ارزش  مبنــای  شــده 
ــی  ــر کاالی ــد. در ورای ه می دان
ــه  ــتند ک ــر هس ــدادی کارگ تع
ــی را صــرف ســاخت  مــدت زمان
آن کاال کرده انــد و آن کار اســت 
ــدی آن کاال و  ــث کارآم ــه باع ک
در نتیجــه ارزش آن اســت. بــرای 
نمونــه، در دادوســتد کاال بــا کاال 
کاال  خــود  در  را  کار  می تــوان 
کاال  ارزش  منشــأ  عنــوان  بــه 

ــرد. ــاهده ک مش
ــوع  ــایی ن ــدی شناس ــدم بع ق

دیوار جنوبی ساختمان صنعت دیتروید
دیگو ریِورا



تفــاوت کمــی در میــزان کار 
تولیــد  بــرای  صرف شــده 
ــود  ــن دو کاال وج ــدام از ای هرک
ــن کار در درون کاال  ــه ای دارد ک
ــت کار  ــن اس ــت. ممک نهفته اس
ــا  ــک کاال ب ــد ی ــرای تولی الزم ب
کاالیــی دیگــر برابــر نباشــد. 
ــه  ــد ک ــرض کنی ــه ف ــرای نمون ب
ــه ای  ــی کیس ــن دو کاال یک از ای
ظرف هایــی  دیگــری  و  برنــج 
فلــزی اســت کــه ارزش یــک 

ــر ســه ظــرف  ــج براب کیســه برن
عامــل  تنهــا  باشــد.  فلــزی 
کاال  دو  ایــن  بیــن  مشــترک 
ــد  ــرای تولی ــه ب ــت ک کاری اس
آن هــا صــرف شــده کــه بــه ایــن 
گفتــه  انتزاعــی  کار  کار  نــوع 
می شــود. درواقــع بــه دلیــل 
ــت  ــترک اس ــل مش ــن عام همی
ــادالت  ــن مب ــورت گرفت ــه ص ک
ــت.  ــر اس ــا کاال امکان پذی کاال ب
وگرنــه به هیچ وجــه نمی تــوان 

نظــر  از  هــم  کــه  را  کاال  دو 
ــا  کیفــی و هــم از نظــر کمــی ب
ــبت  ــد نس ــاوت دارن ــر تف یکدیگ
بــه هــم ســنجید. مبادلــه کاال بــا 
کاال در عصــر مــدرن منســوخ 
ــن  ــاری مارکــس ای شده اســت. ب
ــاده تر  ــان س ــرای بی ــه را ب نمون
ــرد  ــه کار می ب ــود ب ــتدالل خ اس
ــول  ــوم پ ــان مفه ــه بی ــپس ب س
به طــور  می پــردازد.  ارز  یــا 
خالصــه، ارز نیــز کاالیــی ماننــد 

کارگران ساختمان امپایر استیت نیویورک
چارلز ِکالید اِبِت
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باقــی کاالهــا اســت کــه کاربر آن 
ــوان  ــت و به عن ــتد اس در دادوس
ــد.  ــل می کن ــی عم کاالی میانج
پــس بــا ایــن دید نســبت بــه ارز 
آگاه می شــویم کــه ایــن نظریــه 
ــدق  ــز ص ــدرن نی ــارت م در تج

. می کنــد
مطــرح  کــه  پرسشــی 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای می ش
کار کارگــری حرفــه ای بــا کار 
ــازه کار یکــی اســت؟  ــری ت کارگ
به هیچ وجــه. منظــور مارکــس 
ــی  ــوان عامل ــی کار به عن از معرف
ــای ارزش  ــون مبن ــی و همگ کل
کاری  هــر  کــه  نیســت  ایــن 
بــا دیگــری همگــون و برابــر 
ــارت  ــدت، مه ــد ش ــت و بای اس
و کیفیــت کار را نیــز در نظــر 
گرفــت. مثــاًل، کســی کــه دیــوار 
همــان  بــا  را  رنگ شــده ای 
کارش  می کنــد  رنــگ  رنــگ، 
ــی  ــت و ارزش ــش نیس نتیجه بخ
نمی تــوان  و  نمی کنــد  ایجــاد 
کار  بــا  را  بیهــوده  کار  ایــن 
ثمربخــش کارگــری دیگــر یکــی 
دانســت. بــرای رفــع ایــن ابهــام 
ــه ای و کار  ــث کار حرف ــد بح بای
بــرای  داد.  بســط  را  مبتــدی 
ــه ای و  ــر حرف ــک کارگ ــه ی نمون
ــور  ــدی را تص ــر مبت ــک کارگ ی
کنیــد کــه هــر دو در حــال 

ســاخت یــک ظــرف می باشــند. 
ــرای یکــی چهــار  ایــن فراینــد ب
ســاعت طــول می کشــد و بــرای 
دیگــری شــش ســاعت. ایــن 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
ظــرف دوم ارزش بیشــتری دارد. 
چیــزی کــه ارزش کاال را معیــن 
می کنــد زمــان کار انجام شــده 
ــوص  ــرد به خص ــک ف ــط ی توس
کار  زمــان  بلکــه  نیســت 
اجتماعــی الزم2  بــرای تولیــد 
ــر  ــه دیگ ــت. ب ــور اس کاالی مزب
ســخن، اگــر بــا در نظــر گرفتــن 
مقــدار متوســط مهارت و شــدت 
قابلیت هــای  همچنیــن  و  کار 
ــه، به طــور  تولیــدی یــک کارخان
ــرف  ــک ظ ــد ی ــن، تولی میانگی
بکشــد،  طــول  ســاعت  پنــج 
ــا  ــه ی ظرف ه ــت هم ــس قیم پ
ــرآورد می شــود  ــدازه ب ــن ان همی
ــدار  ــاعت مق ــج س ــن پن ــه ای ک
ــاعت کار  ــار س ــن چه ــی بی میان
بــا مهــارت و شــدت بــاال و شــش 
ســاعت کار بــا مهــارت و شــدت 
کمتــر اســت. ایــن بدیــن معنــی 
اســت کــه کارگــر ماهــر ظرف هــا 
ــبت  ــتری نس ــرعت بیش ــا س را ب
بــه کارگــر دارای مهــارت کمتــر 
کاالی  خــود  می کنــد.  تولیــد 
ــت و  ــت اس ــرف، ثاب ــر، ظ مدنظ

2) Socially necessary labour time

ــری  ــت آن تغیی ــت و کیفی ماهی
آن  ارزش  بنابرایــن  نمی کنــد 
ــر  ــا از نظ ــت ام ــت اس ــز ثاب نی
ــد  کمیــت، کارگــر ماهــر می توان
تعــداد بیشــتری ظــرف را در 
ــازه ای مشــخص تولیــد کنــد و  ب
بدیهــی اســت کــه هرچــه تعــداد 
کاالی تولیــدی بیشــتر باشــد، 
فــروش  بــه  بیشــتری  کاالی 
می رســد و در نتیجــه درآمــد 

می آیــد. به دســت  بیشــتری 
مــورد دیگــر مؤثــر در ارزش 
کاال، ارزش مصرفــی و ارزش 
کــه  3اســت  مبادلــه ای  
ــک کاال  ــه ی ارزش ی زیرمجموع
بررســی  بــرای  کــه  هســتند 
دقیــق ارزش کاال بایــد فهمیــده 
ــی  ــع، ارزش مصرف ــود. درواق ش
ویژگی هــای فیزیکــی و ظاهــری 
ــع  یــک کاال اســت و قابلیــت رف
ــه  ــان ب ــته ی انس ــاز و خواس نی
ایــن ویژگی هــا بســتگی دارد. 
در طــرف دیگــر ارزش مبادلــه ای 
فیزیکــی و ظاهــری نیســت بلکه 
ــگام  ــه در هن ــت ک ــی اس ارزش
مبادلــه کاال بیــان می شــود و 
بــا کار انتزاعــی کــه مــورد بحــث 
ــرای  ــاط دارد. ب ــد ارتب ــع ش واق
تشــخیص ایــن دو از یکدیگــر 
ــا  ــاس آن ه ــه قی ــه وج ــد ب بای

3) Use value and Exchange value
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ــت ارزش  ــرد. در حقیق ــه ک توج
ــاوت  ــا تف ــوان ب ــی را می ت مصرف
کیفــی یــک کاال با کاالیــی دیگر 
ارزش  فهمیــد در حالــی کــه 
ــوان از تفــاوت  ــه ای را می ت مبادل
ــر  ــا کاال دیگ ــک کاال ب ــی ی کم
ــت  ــال، کیفی ــرای مث ــد. ب فهمی
ــت  ــا کیفی ــاًل ب ــرف کام ــک ظ ی
یــک لبــاس تفــاوت دارد یعنــی 
ــا  ــر آن ه ــکل و ظاه ــس، ش جن

کامــاًل متفــاوت اســت. حــال اگر 
ارزش ایــن کاالهــا را در بــازار 
ــه  ــم ک ــم، می بینی ــی کنی بررس
ــود در ارزش  ــاوت موج ــا تف تنه
ایــن کاالهــا در مقــدار زمــان 
کارگــر  به وســیله  صرف شــده 
بــرای تولیــد ایــن کاالهــا اســت.

ارزش  ارزش،  بــه  توجــه  بــا 
مصرفــی و ارزش مبادلــه ای یــک 
ــم  ــن مفاهی ــه ی ای ــه رابط کاال ب

ــن  ــم. ای ــی می بری ــا یکدیگــر پ ب
یکدیگــر  بــا  کامــاًل  مفاهیــم 
امــا در عیــن  دارنــد  تفــاوت 
مرتبــط  یکدیگــر  بــه  حــال 
ــی،  ــود یک ــدون وج ــتند و ب هس
باقــی نیــز نمی تواننــد وجــود 
داشته باشــند. چگونــه کاالیــی 
کــه ارزش مصرفــی نــدارد، یعنی 
ــد  ــت، می توان ــتفاده نیس قابل اس
مشــتری و خواهــان داشته باشــد 

بنی اسرائیل در مصر
ادوارد پوینتر
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و در بــازار بــه فــروش برســد 
)مثــاًل، یــک صندلــی شکســته(. 
قابــل  کــه  کاالیــی  بنابرایــن 
بــه کار بــردن باشــد دارای ارزش 
می تــوان  و  اســت  مبادلــه ای 
آن را خریدوفــروش کــرد کــه 
رابطــه ی  بیان کننــده ی  ایــن 
دیالکتیکــی بیــن انــواع مختلــف 

ــت. ــا اس ارزش ه
می تــوان  ترتیــب  بدیــن 

متوجــه شــد کــه ارزش یــک 
کاری  از  نشــئت گرفته  کاال 
اســت کــه به وســیله ی کارگــران 
بــرای تولیــد آن کاال بــه کار بــرده 
شده اســت. همچنیــن متوجــه 
ــی و کار  ــن کار انتزاع ــاوت بی تف
ــر آن در  ــدیم و تأثی ــی ش حقیق
در  شــد.  بررســی  کاال  تولیــد 
مطالعــه ی عمیق تــر ارزش کاال 
دانســتیم کــه ارزش یــک کاال 

از ارزش مصرفــی و مبادلــه ای 
بــا  کــه  شده اســت  تشــکیل 
وجــود تفــاوت بیــن ایــن دو 
کامــاًل بــه یکدیگــر ربــط دارنــد 
ــری  ــی دیگ ــود یک ــدون وج و ب
ــت و  ــد داش ــود نخواه ــز وج نی
می تــوان  ســبب  همیــن  بــه 
ــوع  ــن دو ن ــن ای ــه بی ــت ک گف
ارزش رابطــه دیالکتیکــی وجــود 

دارد.
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ــا عصــر  ــخ ت ــپیده دم تاری از س
ــی  ــواره در پ ــر هم ــر، بش حاض
رفــع نیازهــای خــود بوده اســت، 
نیازهــای انســان بســیار متنــوع و 
ــائل  ــت. مس ــده اس ــاً پیچی گاه
جنســی و رفــع نیازهای جنســی 
هــم بــه طــور طبیعــی در وجــود 
ــوده و رفــع نیازهــای  انســان ها ب
جنســی همــواره یکــی از اهــداف 
ــت.  ــوده اس ــان ها ب ــی انس اساس

و  اندیشــمندان  بــاز  دیــر  از 
صاحــب نظــران بســیاری بــه 
مســائل  بررســی  و  تحلیــل 
ــن  ــد، بارزتری ــی پرداخته ان جنس
نمونــه آن هــم زیگمونــد فرویــد 
ــه  روانشــناس اتریشــی اســت ک
بــر  را  عمــارت نظــری خــود 
مبنــای مســائل جنســی بنــا 

ــت. ــاده اس نه
ــم  ــیار مه ــم بس ــی از مفاهی یک

ــی  ــائل جنس ــا مس ــه ب در رابط
یــا  هرزه نــگاری  »مفهــوم 
ایــن  می باشــد.  پورنوگرافــی« 
ــیاری دارد.  ــی بس ــوم قدمت مفه
واژه پورنوگرافــی ریشــه ای یونانی 
بــه معنــای »توصیــف  و  دارد 
اســت.  روســپی ها«  فعالیــت 
پورنوگرافــی را می تــوان در دو 
دســته مــورد مطالعــه قــرار دارد، 
دســته اول شــکل ســنتی اســت 

   فرشاد گودرزی
   دانشگاه آیت اهلل بروجردی
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کــه بــر روی دیواره هــا و اجســام 
بــه شــکل نقاشــی بــوده اســت و 
ــه  ــت ک ــازی اس ــکل دوم مج ش
ــا  ــه م ــت ک ــری اس ــاص عص خ
ــد  ــم. بای ــی می کنی در آن زندگ
ــه  ــر ک ــر حاض ــت در عص پذیرف
ــر  ــی ب ــیطره عظیم ــانه ها س رس
زندگــی مــا دارنــد و مصــرف بــه 

عنــوان یــک ارزش واال پرســتیده 
رأس  در  جنســیت  می شــود، 
ــرار  ــی ق ــه مصرف ــائل جامع مس
ــر  ــانه ها در عص ــور رس دارد. ظه
ســال  در  دیجیتالــی  انقــالب 
آن هــا  شــدن  ابــزار  و   1970
در دســت نظــام ســرمایه داری 
فــاز  وارد  را  جنســی  مســائل 

جدیــدی کــرد. بایــد اذعــان 
ــی از  ــی یک ــه پورنوگراف ــرد ک ک
بســیار مســتحکم  شــاخه های 
شــده صنعــت  ســازماندهی  و 
ــش  ــل پی ــی اســت و عام فرهنگ
برنــده آن تبدیــل کــردن ســکس 
بــه عنــوان یکــی از نیازهــای 
اساســی بشــر بــه یــک کاالســت 
ــواره  ــکس هم ــه س ــا ک و از آنج
ــط  ــی تسلســل کاال مرتب ــا نوع ب
بــوده اســت، صنعــت پورنوگرافی 
ــالت  ــری تمای ــه نحــو افراطی ت ب
جنســی انســان را بــا منطــق 
می زنــد.  پیونــد  ســرمایه داری 
ســرمایه  کتــاب  در  مارکــس 
تاکیــد می کنــد، ســرمایه داری 
روش هــای  بردارنــده ی  در 
ــا اشــکال  ــه ب اســتثمار اســت ک
مختلــف کاال هماهنگــی داشــته 
ــط  ــق رواب ــن طری ــد و از ای باش
اجتماعــی را در روابــط تولیــد 
کنــد.  ادغــام  کاپیتالیســتی، 
تمــام اشــکال پورنوگرافــی در 
ــی عینیت بخشــی  ــده نوع برگیرن
مفاهیــم  کــه  چــرا  هســتند، 
ــه ماشــین  ــی انســانی را ب انتزاع
تبدیــل می کننــد تــا شــهوت 
ــند  ــر بکش ــه تصوی ــی را ب جنس
ــن  ــه چنی ــد ک ــی ندارن و توجه
یــا  زنــان  توســط  فرآینــدی 
یــا  زنــان  بــرای  یــا  مــردان 

مــردان صــورت می گیــرد. 
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بودریــار  ژان  عقیــده  بــه 
اندیشــمند فرانســوی یکــی از 
حوزه هایــی کــه فراواقعیت هــا 
بــه شــدت در آن هــا رســوخ 
ــه  ــد، مســائل جنســی و ب کرده ان
طــور ویــژه صنعــت پورنوگرافــی 
بودریــار  نظــر  از  اســت. 
ســرمایه داری بــه دو دلیــل مقصر 
اســت،  اول بــه خاطر دســتکاری 
در ســکس تــا مبــارزات طبقاتــی 
را جــدا نمایــد و دوم تبــاه کــردن 
کــردن  کاالیــی  بــا  ســکس 
آن. بــه همیــن دلیــل گفتــه 

ــش  ــی، پوش ــود پورنوگراف می ش
هیــچ چیــز نیســت. پورنوگرافــی 
ــی  ــت، حقیقیت ــوژی نیس ایدئول
بلکــه  نمی کنــد.  پنهــان  را 
ــوه ای  ــت. جل ــوده اس ــک وانم ی
حقیقــی اســت کــه عــدم وجــود 
می کنــد.  پنهــان  را  حقیقــت 
ــکس  ــد: س ــی می گوی پورنوگراف
ــود  ــد وج ــی بای ــوب در جای خ
ــن  ــه م ــرا ک ــد، چ ــته باش داش
کاریکاتــور آن هســتم. بــا وقاحت 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــش ت مضحک
حقیقــت ســکس را ثابــت نمایــد 

قابــل  جنســی  مدل هــای  و 
ــد. ــه نمای ــی ارائ قبول

 نظــام ســرمایه داری بــا کاالیــی 
بــار  ایــن  جنســیت  کــردن 
واالی  ارزش هــای  و  انســانیت 
ــه اســت  ــانه گرفت انســانی را نش
ــن  ــه ای و در راســتای رســیدن ب
هــدف بســیار موفــق بوده اســت. 
ــی  ــا کاف ــن ادع ــات ای ــرای اثب ب
ــن  ــاپ ت ــای ت ــه آماره ــت ب اس
ــاره  ــه اش ــم ک ــه کنی ــوز توج نی
بــه ایــن دارد کــه 12 ســایت 
جهــان  ســایت های  وب  کل  از 

دیوارنگاره ای در پوَنه، هندوستان
ِسنیها چاکرابوردی
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ســایت های  وب  بــه  مربــوط 
هــر  در  و  اســت  پورنوگرافــی 
جهــت  دالر   307564 ثانیــه 
اینترنــت  در  مــوارد  مشــاهده 
صــرف می شــود و در هــر ثانیــه 
ــر در حــال تماشــای  28258 نف
پورنوگرافــی هســتند و در آمریکا 
ــو  ــک ویدئ ــه ی ــر 39 دقیق در ه
می شــود.  تولیــد  پورنوگرافــی 
امــا در کشــور مــا ایــن موضــوع 
ــت  ــر اس ــر و نگران کننده ت حادت
بیشــتری  توجــه  بــه  نیــاز  و 
نوربخشــی و موالیــی در  دارد. 
ــه ای تحــت  ســال 1393 در مقال
ــی  ــگاری اینترنت ــوان »هرزه ن عن
در ایــران و نقــش خانــواده در 
کنتــرل آن« بــه ایــن نتیجــه 
یــک  از  بیــش  رســیدند کــه 
ــه فارســی  ــه ب ــی ک ســوم کلمات
ــی  بیشــترین جســتجوی اینترنت
را داشــته اند کلماتــی مربــوط 
ــه پورنوگرافــی بــوده کــه رقــم  ب
چشــمگیری اســت. همچنیــن 
ــه  ــن مقال ــاری در همی ــی آم ط
ســرچ کلمــه »ســکس« بــه زبان 
ایرانیــان،  طــرف  از  انگلیســی 
ایــران در بیــن ده کشــور اول 

ــرار دارد. ــا ق دنی
امــا بــا توجــه بــه آمارهــای 
ذکــر شــده چــه مربــوط بــه دنیــا 
و چــه در کشــور خودمــان چــرا 
بایــد مصــرف ایــن کاالهــای 

ســرمایه داری اینقــدر پــر رونــق 
ــا  ــال ب ــه ح ــا ب ــال ت ــد؟ اص باش
خودمــان فکــر کــرده ام کــه چــرا 
بایــد پــای چنیــن فیلم هایــی 
ــذت  ــدن آنهــا ل بشــینیم و از دی
ببریــم؟ و در نهایــت پورنوگرافــی 
چــه چیــزی بــرای مــا دارد جــز 
اینکــه مــا را بــه ســخره بگیــرد؟
ســواالت  تمــام  جــواب  در 
بــر  غلبــه  راه  یــک  یافتــن  و 
ــده  ــب کنن ــت تخری ــن صنع ای
ــن  ــد ای ــد بای ــات و عقای اخالقی
چــون  کــه  بدانیــم  را  نکتــه 
نظــام  دل  از  پورنوگرافــی 
داری  ســرمایه  گــر  اســتثمار 
ــری  ــاً ژان ــد، اساس ــرون می آی بی
ژانــری  و  اســت  محافظــه کار 
نیســت کــه همه چیــز در آن آزاد 
باشــد، بلکــه اتفاقــاً ژانــری اســت 
کــه بــر اســاس ممانعت هــای 
شــده  ســاخته  ســاختاری 
از  مــا  پورنوگرافــی  در  اســت. 
ــم،  ــور می کنی ــتانه عب ــک آس ی
ــز را  ــه چی ــد هم ــما می توانی ش
ــره...  ــا و غی ــوز آپ ه ــد، کل ببینی
ــن  ــرای چنی ــه ب ــی ک ــا بهای ام
می کنیــد،  پرداخــت  دیدنــی 
ایــن اســت کــه شــما روایتــی را 
ــت جنســی  ــه فعالی ــد ک می بینی
را توجیــه می کنــد، روایتــی کــه 
جــدی نیســت، اساســاً نمی تــوان 
فیلم نامه نویس هــای  از 

آن  بــا  پــورن  فیلم هــای 
مسخر شــان،  روایت هــای 
ــی  ــود. در پورنوگراف ــر ب احمق ت
مــا بــه طــرز بســیار واضحــی بــا 
ــی سانســور طــرف هســتیم  نوع
و ایــن سانســور احســاس فــرای 
شــما  اســت.  جنســی  عمــل 
مجبورید آن احســاس را سرکوب 
کنیــد و فقــط یک عمل جنســی 
را ببینیــد یــا شــما همــه چیــز را 
می.بینیــد امــا اجــازه نداریــد که 
احســاس خــود را درگیــر کنیــد 
پورنوگرافــی  تــراژدی  ایــن  و 
اســت. یعنــی جایــی کــه تــالش 
ــکل  ــن ش ــد در واقعی تری می کن
ــد و  ــان ده ــود را نش ــن خ ممک
مجبــور اســت فانتــزی و تخیــل 
را در کمتریــن ســطح ممکــن 

ــد.  ــظ  کن حف
در نهایــت بایــد بدانیــم کــه 
در عصــر حاضــر پورنوگرافــی 
ــل  ــرمایه داری تبدی ــب س از جان
ــانه ای  ــوژی رس ــک تکنول ــه ی ب
)ســکس رســانه ای شــده( اســت 
و هدفــی جــز تخریــب نظــام 
فکــری، عقیدتــی و فروپاشــی 
نظــام  و  نــدارد  اخالقیــات 
ــی  ــت جنس ــرمایه داری واقعی س
ــک  ــه ی ــان ها را ک ــی انس زندگ
ــکل  ــه ش ــت ب ــی اس ــاز اساس نی
ــا  ــرای م ــزرگ ب یــک سانســور ب

بــه نمایــش می گــذارد.
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گیتی تسلیت عرض می کنیم.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut

	Bookmark 1

	Button 5: 
	Button 8: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 4: 
	Button 12: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 13: 


