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  ب��ا ديدن كتاب »سرگذش��ت زندان« بالفاصله به ياد ي��ك كتاب و يك فيلم 
می افتي��م؛ كتاب »مراقبت و تنبيه« ميش��ل فوكو و فيلم »پرنده ب��از الكاتراز« جان 
فرانكن هايمر. همان طور كه در مقدمه ويراستاران كتاب آمده ميشل فوكو بيشترين 
پژوهش ه��اي تاريخي را درباره زندان و مجازات انجام داده و ترجمه كتاب »مراقبت 
و تنبيه« او چند سال پيش توسط افشين جهانديده و نيكو سرخوش از سوي نشر 
ني به بازار كتاب عرضه شده بود كه با استقبال خوبي هم مواجهه شد و به چاپ نهم 
رسيده است. فوكو ماهيت شكنجه هاي وحشيانه قرون وسطايي با مجازات هاي بسيار 
نرم و حتي غيرمحس��وس كنوني را يكي و هدف همه آنها را تحت كنترل و انقياد 
ق��رار دادن رفتار ناهنجاران مي داند. به بيان فوكو در ش��يوه هاي مراقبتي و كيفري 
پيش��امدرن روش هاي وحشيانه شكنجه و آزار بدني به كار مي رفت. اما به تدريج از 
قرن هجدهم به بعد مجازات هاي بدني جاي خود را به مجازات هاي ظريف رواني داد. 
از اين تاريخ مجازات هاي جديد، روح را آماج خود قرار داد، مجموعه كيفرشناس��ي 
جديد به جانب مراقبت فراگير معطوف ش��د. از اين تاريخ به بعد زندان ها، مدارس 
و آسايش��گاه هاي رواني به منظومه هايي از نظارت فراگير تبديل ش��د كه فرد را در 
مع��رض مراقبت دايم��ي و بدون وقفه قرار مي داد و به تهي��ه پرونده و گزارش هايي 
تفصيلي از رفتار فرد و تدوين شناخت شناسانه از اين داده ها مدد مي رساند. در اين 
منظومه كه فوكو آن را »ميكروسكوپ قدرت« مي نامد، گفتمان علمي، اجتماعي و 
كيفيات سياسي قدرت و ذهنيت فردي با هم تالقي مي كنند و به صورتي ظريف و 
پيچيده بر يكديگر تاثير مي گذارند. او در صفحات پاياني »مراقبت و تنبيه« مي نويسد: 
»اگر يك مس��اله سياسي كلي در مورد زندان مطرح باشد، اين نيست كه آيا زندان 
اصالح گر است يا نه؛ آيا قضات، روان پزشكان يا جامعه شناسان قدرت بيشتري را در 
زندان اعمال مي كنند يا گردانندگان و مراقبان؛ در نهايت، حتي مساله بر سر گزينه 
زندان يا چيزي غير از زندان هم نيست. بلكه اكنون مساله عبارت است از اوج گيري 

 ياشار دارالشفاء  

  باز هم ماركس، باز هم يك شگفتي ديگري از اين فيلسوف بزرگ هزاره؛ اين بار 
به قلم يكي از برجسته ترين پژوهشگران انديشه ماركسيستي، يعني كوين ب. آندرسن 
با عنوان اصلي »ماركس در حاشيه ها« و عنوان فرعي »قوميت و جوامع غيرغربي.« 
كوين ب. آندرسن كم كم دارد چهره شناخته شده اي در ايران مي شود. نخستين بار 
در ايران او را با مقاله اي كه درباره نوش��ته ناشناخته اي از ماركس با عنوان »پوشه و 
خودكشي« كه در مجموعه اي با نام »ماركس و خودكشي« توسط حسن مرتضوي 
ترجمه شده بود، شناختند. سپس به عنوان ويراستار آثار رزا لوكزامبورگ در كتاب 
»گزيده آثار رزا لوكزامبورگ« باز هم به ترجمه مرتضوي و دست آخر به عنوان يكي 
از پژوهشگران شناخته شده مجموعه آثار ماركس و انگلس )MEGA2( با مقدمه اي 
بر ترجمه مجدد جلد اول »سرمايه« سال 1383 كه به همراه همسرش ]ژانت آفاري[ 
به ايران سفر كرده بود، مقاله اي را با عنوان »تحليلي از نوشته هاي متاخر ماركس« 
در اختيار روزنامه »شرق« قرار داد كه حاوي بخشي از پژوهش گسترده اش با عنوان 

»ماركس در حاشيه ها« بود. 
جذابيت كتاب حاضر بيش از آن چيزي اس��ت كه در عنوانش مس��تتر اس��ت. 
آندرس��ن در اين اثر از بخش ديگري از ناشناخته هاي ماركس پرده برداري مي كند: 
يادداشت هاي س��ال هاي 1882-1879 مشهور به »دفاتر قوم شناسي.« بنا به گفته 
آندرس��ن اين مجموعه »بالغ بر 300هزار كلمه اس��ت و عمدتا مربوط به تحقيقات 

عظيم سازوكارهاي بهنجارساز و گستره و وسعت اثرهاي قدرتي كه اين سازوكارها از 
رهگذر استقرار ابژكتيويته نوين به همراه مي آورند.« برخالف نگاه و رويكرد منفي فوكو 
به زندان و مجازات حبس و سازوكار پيدا و پنهان حول و حوش آن، فرانكن هايمر 
در »پرنده باز الكاتراز« با وجود به تصوير كشيدن محيط سخت و عذاب دهنده زندان 
معروف الكاتراز كه مقر جنايتكاران حرفه اي بود، روايتي از زندگي آدمكشي معروف 

به نام رابرت فرانكلين استرود )با بازي برت لنكستر( را به تصوير 
مي كشد كه در فرآيند حبس خود دچار استحاله مي شود و از 
خلق و خوي تبهكاري خارج و به يك متخصص صاحب سبك 
در ح��وزه پرورش و زندگي پرندگان تبديل مي ش��ود. در واقع 
در فيلم فرانكن هايمر معتقد است كه حتي در شرايط سخت 
زندان هم امكان داشتن زندگي لذت بخش و متعالي وجود دارد. 
البته در كنار اين دو روايت هم در ادبيات و هم در هنر روايت ها 
و توصيف��ات ديگري هم از زن��دان و زندانيان وجود دارد كه از 
جمله مي توان به فيلم »رهايي از شاوشينگ« فراك دارابونت و 

رمان »خاطرات خانه مردگان« داستايوفسكي اشاره كرد. 
رويكردي تاريخي و پژوهشي

كتاب »سرگذشت زندان« پژوهشي است كه از سوي يكي 
از مهم ترين مراكز آ كادميك )دانشگاه آكسفورد( تدوين شده و به تغييرات قضايي و 
كيفري درباره زندان در جامعه غرب مي پردازد. مجموعه مقاالت كتاب نوش��ته 13 
اس��تاد رشته حقوق قضايي با ويراس��تاري نوروال موريس و ديويد ج. روتمن است 
كه پرتو اشراق آن را به فارسي برگردانده و انتشارات ناهيد به بازار نشر عرضه كرده 
اس��ت. كتاب داراي دو بخش و 14 فصل است. بخش اول شامل هشت فصل است 
و فصل اول آنكه عنوان»زندان پيش از زندان: جهان باس��تان و جهان وسطي« را بر 
پيشاني دارد نشان مي دهد كه از سياهچال هاي قديم تا زندان هاي امروزي چه سيري 
سپري شده است. در فصل دوم با عنوان»قانون و جمهور« مي توانيد يكي از بحث هاي 
خواندني كتاب )داس��تان مجازات هاي ش��الق در ميادين ش��هر در هلند و آلمان و 
ديگر ممالك اروپايي در قرون وس��طي و اعدام در مالء عام( را بخوانيد. فصل س��وم 

ساير نويسندگان، كه بسياري از آنها انسان شناس هستند، طيف گسترده اي از جوامع 
و دوره هاي تاريخي، از جمله تاريخ و فرهنگ روستايي هند، استعمار هلند و اقتصاد 
روستايي در اندونزي، الگوهاي جنسيتي و خويشاوندي در ميان آمريكايي هاي بومي و 
يونان و روم و ايرلند باستان و مالكيت اشتراكي و خصوصي در الجزاير و آمريكاي التين 

را در بر مي گيرد.« هرچند پيش از اين ديويد ريازانف، پژوهشگر 
فقيد ش��وروي و به يك معنا بنيانگذار مجموعه آثار ماركس و 
انگلس به وجود اين دفاتر پي برده بود اما پراكندگي موضوعي 
آنه��ا و نيز بي ربط��ي در ظاهرش به ديگر آثار شناخته ش��ده 
ماركس، او و ديگر پژوهش��گران آن سال ها را بر آن مي داشت 
تا اين پراكندگي را به حس��اب »س��المتي ازهم گسيخته«ي 
سال هاي پاياني حيات ماركس بگذارند و آن را »فضل فروشي 

ناموجه« به شمار آورند. 
آندرس��ن مي كوش��د ب��ا ق��رار دادن اين دفات��ر در كنار 
»صورتبندي هاي اقتصاد پيشاسرمايه داري« در گروندريسه، 
ويراس��ت فرانسه جلد يكم »س��رمايه«، نوشته هاي ماركس 

براي نش��ريات مختلف درباره هندوس��تان، روسيه، لهس��تان، ايرلند، آمريكا و نيز 
نامه نگاري هايش با مبارزان ديگر نقاط جهان، همچون ورا زاسوليچ )تبعيدي روس(، 
يك نظريه جديد درباره »ماركس به عنوان نظريه پرداز تكامل چندراستايي تكامل 
تاريخ« ارايه كند. به نظر آندرسن به كنار گذاشتن نوشته هاي فوق يا نامربوط دانستن 

به زندان هاي انگلستان در فاصله 1780تا1865 اختصاص يافته است و فصل چهارم 
ب��ه زندان هاي آمريكا در 1789تا1865 مي پردازد. در اين فصل همچنين مي توانيد 
درب��اره طرحي كه جرمي بنتام براي زندان تهيه كرده ب��ود و آثاري كه تالش هاي 
او درباره زندان اس��ت مطالبي بخوانيد. فصل پنجم هم به زندان هاي عصر ويكتوريا 
)1865ت��ا1965( اختصاص دارد و ملي ش��دن زندان هاي محلي در اين زمان مورد 
بحث قرار مي گيرد. فصل ششم با عنوان »شكست اصالحات« درباره زندان هاي اياالت 
متح��ده آمريكا در 1865تا1965 و ترقي بعد از جنگ و باز كردن در زندان به روي 
مردم بحث مي كند. فصل هفتم درباره وضع زندان هاي اروپا در همان مقطع زماني 
1865تا1965 اس��ت كه مجازات هاي نوين بدون حبس و اصالحات كيفري پس از 
جنگ جهاني دوم مطرح مي شود. هشتمين فصل كه واپسين فصل بخش اول است 
به زندان معاصر از 1965 تا امروز اختصاص يافته اس��ت. جذاب ترين قس��مت اين 
فصل اس��تفاده از خاطرات زندگي يك روز يك زنداني است او در ابتداي خاطراتش 
فضاي كلي زندان را به خوبي چنين ترس��يم مي كند: »زندگي در زندان به هيچ وجه 
آن طور نيس��ت كه روزنامه ها، راديوها و تلويزيون ها مي گويند 
ي��ا در فيلم ها نمايش مي دهند. روزهاي زن��دان به زد و خورد 
و كتك كاري و ش��انك )چاقوهاي دست ساز زندان( و كارهاي 
عجي��ب و غريب نمي گذرد. با اين حال هميش��ه بايد مواظب 
باشيد كه در مساله اي دخالت نكنيد كه براي شما دردسر بياورد 
و درگير شويد و مجبور باشيد خشونت كنيد. هر لحظه امكان 
ظهور و بروز خطر هس��ت. خطر در زندان آتش زير خاكستر 
است. بايد سعي كنيد سرتان به كار خودتان باشد، سر به سر 
كس��ي نگذاريد و با پيش گرفتن راه هاي عاقالنه و منطقي تا 
مي توانيد از معركه ها دور بمانيد تا صدمه اي به شما وارد نشود. 
براي من و بسياري ديگر مثل من خشونت مساله اصلي نيست. 
مساله اصلي كه ما را از پا درمي آورد اين يكنواختي سنگين است. آنچه زندگي را در 
زندان تاريك و تنگ مي كند همين است. تنبلي و نگراني مرا از پا انداخته است. ديگر 
هيچ چيز برايم اهميت ندارد. هر كسي باالخره )شايد( يك روز از زندان آزاد مي شود، 
ولي تا آن روز كه نمي داند چه روزي اس��ت ذره ذره خواهد مرد.«بخش دوم كتاب با 
نام »تم و وارياس��يون ها« ش��امل شش فصل است كه در آن مباحثي چون »تجربه 
استراليايي«، »نخستين بازداشتگاه هاي انگليسي«، »زندان  زنان«، »زندان كودكان 
بزهكار«، »زندان  سياسي« و »ادبيات زندان« مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
»سرگذشت زندان« هم روايتگر فراز و نشيب سير تاريخي زندان در غرب است و هم 

تالش دارد از فضاي زندان هاي هر دوره تصويري موجز و واقع گرايانه ارايه دهد. 
سرگذشت زندان / )روش مجازات در جامعه غرب(  / گردآورندگان: نوروال موریس 
و دیوید ج. رتمن  /  ترجمه پرتو اشراق / انتشارات ناهيد

آنها نسبت به ديگر آثار ماركس يك خطاي هستي شناسانه و نيز روش شناسانه است 
كه تنها دس��تاوردش پاك كردن اين صورت مساله است كه »واقعا چرا ماركس در 
اواخر عمر خود به عوض وقت گذاشتن براي اتمام مجلدات اثر سترگ خود ]سرمايه[ 
سراغ جوامعي با ساختارهاي اجتماعي غيرطبقاتي نظير »جاوه« رفت؟«اينجاست 
ك��ه حاال تاكيد مك لالن بر اينكه »ماركس هرگز واژگان »ماترياليس��م تاريخي« 
را به كار نبرد، صرفا نكته اي زبانشناختي نيست، بلكه نشان دهنده ماهيت گشوده 
رويك��ردش به تاريخ اس��ت كه ترجيح مي داد آن را »مفه��وم مادي تاريخ« بنامد« 
اهميت جدي اي پيدا مي كند. اهميت كار آندرسن را بايد در دست گذاشتن بر اين 
چرخش نظري تعيين كننده دانست كه ماركس آرام آرام از يك رويكرد »فلسفي« 
ب��ه تاريخ به يك رويك��رد »تجربي« چندگانه روي آورد. در واقع به س��بب ناديده 
انگاش��تن همين چرخش نظري هم هس��ت كه بسياري از 
منتقدان ماركس او را به »اروپامحوري« و نگاه »استعماري« 
نسبت به جهان غيرغربي محكوم كرده اند؛ حال آنكه آندرسن 
ضمن تاييد اينك��ه چنين نگاهي در ماركس وجود داش��ته 
اس��ت اما از همگان مي خواهد ك��ه چرخش نظري مذكور را 
جدي تر ببينند. دشواري انجام چنين كاري است كه آندرسن 
را به دليل 10سال پژوهش براي نگاشتن اثر حاضر، شايسته 
دريافت »جايزه كتاب جامعه شناسي پل سوييزي« كرده است. 
حسن مرتضوي يك بار ديگر به ما نشان داد كه تقريبا بخش 
اعظم آنچه را كه درباره ماركس مي دانيم خيلي ربطي به خود 
مارك��س ندارد. اينك در بحبوحه انقالب��ات عربي قرن 21 و 
اعتراضات مردمي نسبت به سياست هاي رياضتي دولت ها و انحصارهاي مالي، گويي 
ماركس حي و حاضر در حال رصد كردن امور، مشغول نوشتن است. پس از گذشت 
بيش از يك قرن از روايت هاي مختلف از ماركسيسم، آندرسن ما را دعوت مي كند تا 

روايت راوي اعظم را بشنويم. 

نگاهي به كتاب »سرگذشت زندان«

تاريخ و توصيف زندان

درباره »قوميت و جوامع غير غربی«

ماركس در حاشيه ها

 بيژن موميوند


