ٌ

گاهنامه دانشجویی فرهنگی  -اجتماعی  -سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش

هویت شهری و خانوادههای فرهنگی

صفحه 2

شــهر مشــهد بــا ســابقه درخشــان فرهنگــی ،دینــی ،ادبــی
و هنــری روزگاری خانوادههــای سرشــناس و مهمــی را
در دل خــود جــای داده بــود امــا افســوس کــه بــه دلیــل
تنگنظریهــا و حرمتشــکنیهای فــراوان اغلــب آنــان
از ایــن دیــار رخــت بربســتند...
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بانــگ پردیــس در فضــای بــی
نـوای مشــهد
صفحه 3
مصاحبــه بــا جنــاب رجــب زاده مدیــر پردیــس کتــاب
مشــهد بــه بهانــه  ۲۴آبــان مــاه روز کتــاب و کتابخوانی

اصالحات نیازمند انقالب است

صفحه 5

شــورای عالــی اصــاح طلبــان تبدیــل بــه شــورایی شــده
اســت کــه هــر دو ســال یــک بــار بــا اســتفاده از نــام و
اعتبــار اصالحــات فعالیــت خــود را آغــاز مــی کنــد و بــا
بســتن لیســتی متشــکل از افــرادی کــه تنهــا خــود را اصــاح
طلــب مــی نامنــد ،تکلیــف خــود را پایــان مــی دهــد...
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فرهنگی

هویت شهری و خانوادههای فرهنگی

دکتر سلمان ساکت

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشاگه فردوسی مشهد

هویــت شــهری بــا میــزان عالقــه مــردم بــه یــک شــهر
نســبتی مســتقیم دارد؛ هرچــه ایــن هویــت بارورتــر و بالندهتــر
باشــد حــس تعلــق بــه شــهر ژرفتــر و انگیــزهی ســازندگی و
مشــارکت در امــور شــهری بیشــتر میشــود .در دنیــای امــروز
کــه شــهرها بــه دلیــل گســترش بیرویــه ،افزایــش جمعیــت،
مهاجرتهــای خواســته و ناخواســته و توســعه فناوریهــای
جدیــد و دههــا عامــل دیگــر ،هویــت منســجم و یکپارچــه
خــود را از دســت دادهانــد و گســیختگی فرهنگــی و نابســامانی
اجتماعــی بــر شــهرها ســایه افکنــده اســت ،توجــه بــه هویــت
شــهری و کوشــش در جهــت گســترش و تعمیــق عناصــر
هویتســاز و هویتبخــش اهمیتــی دوچنــدان دارد.
بیتردیــد یکــی از مهمتریــن عناصــر هویتســاز،
خاندانهــای ریشــهدار ،اصیــل و فرهنگمــدار هــر شــهر
اســت کــه همچــون ســتونهای مســتحکم از شــهر در برابــر
طوفانهــای مخــرب فرهنگــی و اجتماعــی از جملــه «بــی
هویتــی» مراقبــت میکننــد و آنرا از آســیب یــا آســیبهای
جــدی و بــی بازگشــت محفــوظ میدارنــد .نقــش ایــن
خاندانهــا تــا بدانجاســت کــه گاه یکــی از یادکردهــای
اصلــی شــهر بــه آنــان معطــوف میشــود و نــام شــهر ،نــام
آن خانــواده و نــام آن خانــواده ،نــام شــهر را تداعــی میکنــد.
جالــب آنکــه از دیربــاز نویســندگان کتــب تاریــخ محلــی
کــه اثــری مســتقل دربــارهی تاریــخ و جغرافیــای منطق ـهای
خــاص تالیــف میکردنــد ،بخــش عمــدهای از کتــاب خــود
را بــه معرفــی خاندانهــای مشــهور و تاثیرگــذار آن منطقــه
اختصــاص میدادنــد و افــراد مهــم آن خانــدان ،تبــار و پیشــینه
ایشــان و آثــار و خدمــات علمــی و فرهنگــی آنــان را معرفــی
میکردنــد .بــرای نمونــه «ابوالحســن بیهقــی» (م 565 :ق).
بخــش مفصلــی از کتــاب گرانســنگ خــود ،یعنــی «تاریــخ

پردیــس
کتــاب
مشــهد

بیهــق» را بــه ذکــر خاندانهــای قدیــم و شــریف ناحیــهی
بیهــق اختصــاص داده و بهگســتردگی خاندانهــای مشــهور
و اصیــل منطقــه ســبزوار را برشــمرده اســت .بیشــک
گذشــته از معرفــی مفاخــر و بــزرگان ایــن ناحیــه ،ابوالحســن
بیهقــی بــر آن بــوده تــا بــا ذکــر ایــن خاندانهــا ،برتــری و
امتیــاز ناحیــه بیهــق را نســبت بــه دیگــر نواحــی نشــان دهــد.
امــروزه نیــز خانوادههــای فرهیختــه و اصیــل در هویتبخشــی
بــه شــهرها رکنــی مهــم و اساســی بــه شــمار میآینــد ،تــا
آنجــا کــه مدیــران شــهری از پیشــینه افتخارآمیــز آنــان و
وجــود فرزنــدان و نــوادگان خلــف ایشــان در جهــت بالندگــی
و ســربلندی شــهر بهــره میبرنــد.
شــهر مشــهد بــا ســابقه درخشــان فرهنگــی ،دینــی ،ادبــی
و هنــری روزگاری خانوادههــای سرشــناس و مهمــی را
در دل خــود جــای داده بــود امــا افســوس کــه بــه دلیــل
تنگنظریهــا و حرمتشــکنیهای فــراوان اغلــب آنــان
از ایــن دیــار رخــت بربســتند و اگــر خواســتند و توانســتند ،در
آن ســوی مرزهــا رحــل اقامــت افکندنــد و اگــر نخواســتند یــا
نتوانســتند ،دســت کــم در شــهری دیگــر و اغلــب در تهــران
بــزرگ ســکنی گزیدنــد .در ایــن میــان امــا خاندانهایــی نیــز
همــه مشــکالت و بیمهریهــا را بــه جــان خریدنــد و
خواســته یــا ناخواســته ،مانــدن در مشــهد و خدمــت بــه شــهر
خــود را بــه رفتــن ترجیــح دادنــد .یکــی از ایــن خاندانهــای
ریشــهدار و اصیــل و فرهنگدوســت ،خانــدان «رجــبزاده»
اســت .خانــوادهای کــه اگرچــه تبارشــان بــه بــازار و اقتصــاد
میرســد امــا راســتگویی ،درســتکاری و دیــن بــاوری،
بــذر فرهنــگ را در دل فرزنــدان جــای داده و دســت کــم
ســه نســل از آنــان را بــه کتــاب و کتابخوانــی عالقهمنــد
کــرده اســت.

کــوی دکتــرا کــه در گذشــته همجــواری آن بــا دانشــکدههای
پزشــکی و ادبیــات و علــوم ،موقعیتــی اســتثنایی برایــش بــه
ارمغــان آورده بــود ،از حــدود چهــل ســال پیــش پذیــرای کتاب
فروشــی کوچــک امــا صمیمــی و گرمــی شــد کــه دیگــر نــه
فقــط محلــه کــوی دکتــرا کــه کل شــهر ،آن را بــه مثابــه
بخشــی از هویــت خــود دوســت میداشــتند .در ایــن کتــاب
فروشــی ،پــدری آرام و بــا وقــار همــراه بــا فرزنــدان خــود،
چنــان بــا کتــاب از همشــهریانش اســتقبال میکــرد کــه
امــکان نداشــت از کنــار کتــاب فروشــی  -کــه نــام انتشــارات
امــام بــر بــاالی آن نقــش بســته بــود  -بگــذری و پاهایــت
شــل نشــود و تــا بیندیشــی کــه بــروی یــا نــروی ،خــود را
درون آن مییافتــی .انتشــارات امــام دیگــر فقــط کتــاب
فروشــی نبــود ،میعــادگاه فرهیختــگان و فرهنگدوســتان
بــود.
خوشــبختانه خدمــت بــه فرهنــگ در ایــن خانــواده خوشنــام
ادامــه یافتــه و امــروز فرزنــد خلــف همــان مــرد مهربــان و
فرزانــه ،بهشــتی بــه نــام «پردیــس کتــاب» برپــا کــرده و
عاشــقان فرهنــگ را در بــاغ خــود پذیــرا شــد .امــروز پردیــس
کتــاب همچــون نگینــی درخشــان در پهنــه فرهنگــی
شــهرمان میدرخشــد و گذشــته از آن کــه حضــور در فضــای
دلانگیــزش ،لحظــات خــوب و دلنشــینی را بــرای مــا رقــم
میزنــد ،موجبــات مباهــات مــا را نیــز فراهــم آورده اســت
چــرا کــه میتوانیــم بــه کســانی کــه از دیگــر شــهرها و
حتــی دیگــر کشــورها بــه شــهرمان میآینــد ،ایــن مــکان
فــرح بخــش و دوستداشــتنی را نشــان دهیــم و بــا افتخــار
از نقــش فرهنگــی یکــی از خانوادههــای اصیــل شــهرمان
ســخن بگوییــم.

فرهنگی
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شماره 18

بانگ پردیس در فضای بینوای مشهد
ملیاک مقدم

علوم اجتماعی 94

پیش مصاحبه
 24آبــان مــاه روز کتــاب وکتابخوانــی نامگــذاری شــده
اســت .روزی کــه در چنــد ســال اخیــر توجــه بیشــتری نســبت
بــه آن معطــوف شــده اســت و علــت ایــن توجــه نیــز ســرانه
پاییــن و نگــران کننــده مطالعــه در کشــور اســت.
امــا در شــهر مشــهد کتــاب و کتابخوانــی و فعالیتهــای
فرهنگــی بــا مســائل و مشــکالت متفــاوت و گاه عظیمتــری
روبروســت .در ایــن میــان نــام کتــاب و کتابخوانــی بــا
«انتشــارات امــام» و «حــاج آقــای رجــبزاده» و پســر
بزرگوارشــان در میــان خاموشــی ایــن شــهر میدرخشــد.
مــن نیــز بــه مناســبت ایــن روز مکانــی را بهتــر از پردیــس
کتــاب انتشــارات امــام کــه در مــرداد  95افتتــاح گردیــد و
توجــه بخــش اعظــم کتابخوانــان شــهر مشــهد را بــه خــود
جلــب نمــود ،نیافتــم و بــه همیــن ســبب در ایــن فضــا بــه
گفــت و گــو بــا آقــای علــی رجـبزاده مدیــر ایــن مجموعــه
پرداختــم کــه در ادامــه خالصــهای از آن را م ـیآورم.
نخســت اگــر ممکــن اســت یــک تاریخچــه
کوتــاه از انتشــارات امــام بــرای مــا بگوییــد.
انتشــارات امــام از ســال  57افتتــاح گردیــد .اگــر بخواهــم
تاریخچــهای از آن بگویــم ایــن گونــه اســت کــه یکــی
از دوســتان پدرکــه کتــاب فروشــی هجــرت را در خیابــان
خســروی داشــتند ،کتــاب فروشــی چهــار راه دکتــری
را گرفتنــد امــا بنــا بــه دالیلــی در اوایــل کار از ادامــه کار
پشــیمان شــدند .بــه پــدر کــه مشــتری آن جــا بودنــد پیشــنهاد
دادنــد کــه بــا یکــی از بســتگان کــه پســر عمه پــدرم هســتند،
مغــازه را از ایشــان بخرنــد .پــدر مغــازه را میخرنــد و مشــغول
بــه تجهیــز میشــوند .پــدر قبــل آن اصــا در کار کتــاب
نبودنــد .خودشــان بســیار کتابخــوان بودنــد و بــه کتــاب
فروشــیهای مختلــف ســر میزدنــد و ســپس بنــا بــه
شــرایط پیــش آمــده در اســفند  57بــه کار کتــاب فروشــی
روی میآورنــد .خــود مــن نیــز از ســال  69تــا ســال  95بــه
فعالیــت در کتــاب فروشــی انتشــارات امــام پرداختــم.
چــه چیــز باعــث شــد کــه بــه فکــر افتتــاح ایــن
مجموعــه بــزرگ فرهنگــی (پردیــس کتــاب)
بیافتیــد؟
چندیــن ســال بــود کــه پــدر دوســت داشــتند کــه در راه کتاب
کاری انجــام شــود .فضــای کتــاب فروشــی در انتشــارات امــام
خیلــی کوچــک بــود .مثــا اگــر کســی میخواســت کتابــی
بخوانــد و تــورق کنــد ،معــذب میشــد و میرفــت .تقریبــا
هفــت ســال پیــش مــا بــرای ایــن فروشــگاه اقــدام کردیــم.
نامـهای بــه شــهرداری نوشــتیم کــه مجــوز فرهنگــی بگیریــم
و در کمیســون موافقــت نشــد .مــا منصــرف شــدیم تــا آن کــه
بــا پیشــنهاد آقــای «مدرســی» مــا دوبــاره بــرای پیگیــری
اقــدام کردیــم و مجــوز تجــاری گرفتیــم و شــروع بــه ســاخت
کردیــم .ســاخت ایــن مجموعــه حــدود دو ســال و نیــم طــول
کشــید .از مــرداد  95هــم شــروع بــه کار کردیــم.
قبــل از ایــن مجموعــه نیــز فضــای بزرگتــری نســبت بــه
انتشــارات امــام در بــازار کتــاب داشــتیم .فروشــگاه قبلــی مــا
کشــش خیلــی از کارهــای فرهنگــی را نداشــت .نمیتوانســتیم
جلســه بگذاریــم و مهمــان دعــوت کنیــم .در بــازار گلســتان
نیــز اگــر خاطرتــان باشــد ،کارگاههــای داســتان نویســی را

برگــزار کردیــم .اینچنیــن برنامههایــی در مشــهد ســابقه
نداشــت .مــا جلســات گوناگونــی در آن مجموعــه داشــتیم .بــه
طــور مثــال آقای«کوثــری» را دعــوت کردیــم ،کارگاههــای
مختلــف و برنامههــای گوناگونــی ماننــد روز درخــتکاری و
شــب یلــدا داشــتیم و بــه گونـهای زمینــه آن شــد کــه آمادگــی
فروشــگاه بــزرگ را کســب کنیــم.
بــا افتتــاح ایــن مجموعــه چــه بازخــوردی از
کتــاب فروشــیهای دیگــر دریافــت کردیــد؟
خیلــی از هـمکاران از افتتــاح ایــن مجموعــه اســتقبال کردنــد.
برخــی از آنهــا هــم ممکــن اســت یکــی از علــل کــم شــدن
فروششــان ،بــر اثــر رکــود بــازار کتــاب را وجــود پردیــس
کتــاب بداننــد.
برنامههــای جمعههــای پردیــس یــک نــوآوری
در فضــای رخــوتزده فرهنگــی شــهر مشــهد
اســت .انگیــزه شــما از برگــزاری و پیگیــری ایــن
مراســم چیســت؟
همانگونــه کــه گفتــم از ابتــدا نیــز قصــد مــا بــر همیــن
بــود .حتــی در طراحــی اینجــا هــم فکــر برگــزاری ایــن چنیــن
مراســمی را کردهایــم .از مهــر  95ایــن جلســات را بــه شــکل
منظــم برگــزار کردیــم .ایــن جلســه جمعههــای آخــر ماهمــان
اســت .جــدای از ایــن  21جلســه کــه تــا حــال داشــتیم ،هفتــاد
الــی هشــتاد برنامــه جنبــی دیگــر ماننــد جش ـنهای امضــا و
دیدارهــای مختلــف هــم برگــزار کردهایــم.
چــه بازخوردهــای مثبــت یــا منفــی از
برنامههایتــان ،چــه از داخــل و چــه بیــرون از
شــهر مشــهد دریافــت کردهایــد؟
بازخوردهــای خوبــی دریافــت کردیــم .چــه داخــل شــهر
مشــهد چــه از شــهرهای دیگــر بازخوردهــای خوبــی داشــتیم.
مــردم اســتقبال خوبــی میکننــد .همیــن کــه همیشــه
جلســههایمان را ســر زمــان برگــزار میکنیــم و ســاعت
د ِه مــا ،ده و یــک دقیقــه نشــده اســت ،باعــث میشــود
مــردم بتواننــد برنامهریــزی کننــد .و عــدهای از مخاطبــان
مــا (بیســت الــی ســی درصــد) همــه جلســههای مــا را
شــرکت میکننــد و میگوینــد حتــی اگــر کتــاب را نخوانــده
باشــیم بــا آمــدن بــه اینجــا یــک فهــم کلــی از کتــاب پیــدا

میکنیــم .یــک ســری از مخاطبــان نیــز بنــا بــه موضــوع
جلســه متفــاوت هســتند .بعضــی هــم عمومــی اســت کــه
بســیاری عالقــه دارنــد .بــه طــور مثــال ،آقــای «رنانــی» کــه
آمــده بودنــد ،خیلیهــا آمــده بودنــد کــه از اوضــاع اقتصــادی
آگاه شــوند.
بازخــورد منفــی هــم نداشــتیم امــا انتقاداتــی وجــود دارد و
ظرفیــت جلســات مــا محــدود اســت .دوازده عــدد در ســال
میگذاریــم .بعضــی اوقــات ،برخــی ده تــا پانــزده کتــاب
میآورنــد و میگوینــد بــرای جمعــه ایــن مــاه بگذاریــد .امــا
برنامههــای مــا بــه ایــن شــکل نیســت .هیئتــی داریــم و
کتابهــا را انتخــاب میکنیــم .گاهــی تعــداد زیــادی کتــاب
را بررســی میکنیــم .امــا خــب توقــع در مــردم ایجــاد شــده
اســت و علتــش آن اســت کــه بازخــورد برنامههــا خــوب
بــوده اســت .بعضــی پخــش کتابهــا در تهــران میگوینــد
بــه علــت ایــن کــه صــوت برنامــه شــما درشــبکه اجتماعــی
پخــش میشــود ،روز بعــد برنامههایتــان فــروش کتابــی
کــه در برنامــه داشــتید افزایــش پیــدا میکنــد و از شــهرهای
دیگــر و نــه فقــط مشــهد ،درخواســت کتــاب میشــود .برخــی
کتابهــا ماننــد «سرشــت شــر» کــه اصــا تمــام شــد .چــون
آقــای «ملکیــان» بودنــد و بســیار شــنیده شــد اصــا چاپــش
تمــام شــد .خــب ایــن بســیار خــوب اســت همیــن کــه مــردم
تشــویق بــه کتابخوانــی میشــوند ،همــان چیــزی اســت
کــه دلخــواه ماســت.
شــما بــه عنــوان فــردی کــه خالــق چنیــن فضایی
هســتید چــه پیشــنهادی بــرای فضــای فرهنگــی
شــهر مشــهد داریــد تــا از ایــن رخــوت خــارج
گــردد؟
هــر جایــی کــه نهادهــای دولتــی بــه آن کاری نداشــته باشــند
و بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود قطعــا مثبــت اســت و
جــواب میدهــد .شــما مثــا کافــه کتــاب آفتــاب را مشــاهده
کنیــد واقعــا مســتقل دارد بــه خوبــی عمــل میکنــد و
برنامههــای گوناگونــی برگــزار میکنــد .هرجایــی کــه اســم
نهــاد دولتــی نیایــد موفــق اســت .وقتــی اســم نهــاد دولتــی
بیایــد بــرای مــردم جذابیتــی نــدارد .امــا اینجــا همیــن کــه
مســتقل اســت باعــث بــه وجــود آمــدن اقبــال بــاال میگــردد.
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فرهنگی

دمی با دانشجویان

به بهانه روز کتاب و کتابخوانی از چند تن از دانشجویان دانشگاه خواستیم تا چند خطی درباره آخرین کتابی که خوانده بودند برایمان بنویسند.
لذتی که حرفش بود

«پیمــان هوشــمندزاده» در عرصــه عکاســی برنــدهی چنــد جایــزهی ارزشــمند داخلــی و بیــن المللــی شــده اســت .معرفــی و آشــنایی بــا نویســنده حیــن خوانــدن کتــاب رخ میدهــد .اگــر چــه ایــن کتــاب بــه
هیــچ وجــه یــک کتــاب آموزشــی و تخصصــی عکاســی نیســت امــا بــرای دوسـتداران عکــس یــا بــرای کســانی کــه بــه دنبــال واکاوی نگاههــا و اندیشـههای اهــل هنرنــد و یــا حتــی
بــرای اهالــی فلســفه میتوانــد جالــب باشــد .کتــاب نســبتا کــم حجــم و حــدودا صــد صفحــه اســت امــا شــاید بتوانــد بیــش از یــک کتــاب چنــد صــد صفح ـهای ذهــن را درگیــر کنــد و
تاثیرگــذار باشــد.
پیمــان هوشــمندزاده از چراهــای ذهنــش مینویســد ،از افــکار عبــوری ،از خاطراتــش کــه چگونــه در پــی ســوالهای ذهنــش راه مــرور بــاز کردهانــد و گاه خــود ســبب ســوالی دیگــر
شــدهاند ،از چگونگــی مواجهــه بــا ترسهــا و وســواسها ،از شــهامتهایش در رابطــه بــا آدمهــا ،درسهایــی کــه ســعی کــرده بــه آنهــا بدهــد و درسهایــی کــه از آنهــا گرفتــه اســت،
بــه معنــای معمــول و هســتی واژههــا میپــردازد و از قابهایــی کــه ســاخته ،تجاربــش حیــن عکاســی و حــس و حــال عکسهــا و ماجراهــا میگویــد.
ستاره گاراژیان
از زندگی ،کار ،کودکی ،خاطره ،فکر و همه و همه مینویسد.
در ظاهر ممکن است خاطرات ،سخنان و تحلیلها پرشدار و نامنسجم باشند اما از نظر من این ویژگی نگاه فیلسوف مآبانهی تصویر شده در این کتاب است.
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درمان شوپنهاور

خیلــی برایــم عجیــب اســت کــه کتابهــای «یالــوم» خســته کننــده نیســتند .حتمــا رازی در آن اســت چــرا کــه معمــوال کتابهــای ســرگرمکننده بــا ایــن فــرم نوشــته نمیشــوند .ایــن رمــان یالــوم هــم
ماننــد رمانهــای دیگــرش جنب ـهی آموزشــی دارد و ایــن باعــث میشــود کــه هیچجــوره از خواندنــش پشــیمان نشــوید .از اســم کتــاب برمیآیــد کــه بــه معنــی یــک نــوع مکتــب رواندرمانــی برگرفتــه از
فلســفه «شــوپنهاور» باشــد .امــا بــا خوانــدن کتــاب کمکــم متوجــه میشــوید کــه نــام کتــاب بــه ایــن معنــی اســت کــه «چگونــه شــوپنهاور را درمــان کنیــم» .ایــن رمــان متشــکل از دو رمــان تقریبــا مســتقل
از هــم اســت کــه یــک فصــل درمیــان از پــی هــم میآینــد .یکــی بــه جلســات گــروهدرمانــی یــک روان درمانگــر ســرطانی میپــردازد و دیگــری بــه زندگــی غریبان ـهی شــوپنهاور،
فیســلوف آلمانــی قــرن هجدهــم میــادی .شــخصیتهایی کــه در گروهدرمانــی حضــور دارنــد بــه خوبــی توصیــف شــدهاند و خواننــده بــه خوبــی میتوانــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد.
مــردی بــه نــام «فیلیــپ» در گــروه حضــور دارد کــه شــخصیتی مشــابه شــوپنهاور دارد و شــیفتهی فلســفه او نیــز هســت و در جوانــی دچــار وســواس جنســی بــودهاســت .داســتان تحــت
تاثیــر ورود او بــه گــروه قــرار میگیــرد .او میخواهــد یــک مطــب روان درمانــی فســلفی دایــر کنــد و بــرای گرفتــن مجــوز ایــن کار مجبــور اســت در جلســات گــروه شــرکت کنــد.
کتاب به مسائلی مانند تنهایی فلسفی ،روابط جنسی ،وسواس فکری و مرگ به صورت عمیق میپردازد و در نهایت با یک پایان تاثیرگذار به اتمام میرسد.
البتــه در مــورد کتابهــای یالــوم همیشــه ایــن خطــر وجــود دارد کــه خواننــده را دچــار جهــل مرکــب کنــد .آن هــم در چنیــن موضوعــات حساســی کــه بــا زندگــی ارتباطــی تنگاتنــگ دارد.
شهریار شمسیپور
در انتهــا خواننــده بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه ایــن کتــاب از او یــک رواندرمانگــر نمیســازد.
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زوال پدرساالری

آخریــن جمعــه شــهریور مــاه ســال  1396در «پردیــس کتــاب» مشــهد دورهــم جمــع شــدیم تــا در یازدهمیــن نشســت نقــد و بررســی کتــاب ،بــا موضــوع کتــاب «زوال پدرســاالری» بــا حضورنویســنده کتــاب
مرحــوم دکتر«ســید محمــد امیــن قانعـیراد» شــرکت کنیــم کــه ایــن نشســت باعــث آشــنایی بســیاری از افــراد ماننــد مــن بــا ایــن کتــاب ارزشــمند شــد.
بــر روی جلــد کتــاب عــاوه بــر عنــوان کتــاب ،شــاهد عبــارت «فروپاشــی خانــواده یــا ظهــور خانــواده مدنــی» هســتیم کــه در نــگاه اول متوجــه میشــویم بــا کتابــی جامعهشناســی مواجهیــم ،کــه در عیــن
حجــم کــم ( 268صفحــه) مطالــب کاملــی را بیــان کــرده اســت.
خانــواده نهــادی مهــم و حســاس اســت؛ بطــوری کــه میتــوان گفــت تاثیــری کــه خانــواده بــر جامعــه میگــذارد کمتــر از تاثیــری کــه از آن میپذیــرد نیســت .زوال پدرســاالری کتابیســت دربــارهی تحــوالت
نهــاد خانــواده از جملــه ازدواج ،طــاق و مســائل پیرامــون آنهــا در ســدهی اخیــر ،بــه خصــوص پــس از انقــاب مشــروطه تــا کنــون .همــه چیــز در هــر لحظــه در حــال تغییــر اســت و
خانــواده نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .امــا شــناخت تغییــرات و نحــوهی برخــورد بــا آنهــا یکــی از مهمتریــن عوامــل در حفــظ و نگهــداری ایــن نهــاد اســت .همگــی شــاهد هســتیم
کــه پدرســاالری در حــال از دســت دادن جایــگاه خــود اســت ،ولــی ایــن اتفــاق نتیج ـهی چیســت؟ چــه تاثیــری بــر خانــواده دارد و چگونــه بایــد بــا آن برخــورد کــرد؟ اینهــا ســواالتی
اســت کــه در ایــن کتــاب پاســخ داده میشــوند.
در بخشــی از کتــاب نوشــته شــده اســت« :در بیــن انــواع ســرمایه اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی خانــواده نقــش بســیار مهمــی دارد بــه گون ـهای کــه میتــوان از آن بــه عنــوان مــادر
ســرمایههای اجتماعــی نــام بــرد» .از ایــن تعریــف میتــوان نتیجــه گرفــت حــل مشــکالت خانــواده تاثیــر بســزایی در حــل مشــکالت و بهبــود جامعــه دارد .شــاید در ابتــدا حــس کنیــم
خوانــدن چنیــن کتابــی دشــوار اســت ولــی تنهــا پــس از چنــد صفحــه متوجــه موثــر بــودن مطالــب آن در بهبــود روابطمــان در زندگــی اجتماعــی خــود میشــویم کــه همیــن ویژگــی،
سارا اسفندیاری
انگیــزهای بــرای ادامــه دادن و همچنیــن خوانــدن کتابهــای مشــابه میشــود .
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جزء از کل

محض حسابگر مشکالتش را حل کند زندگیاش چه شکلی میشود؟ جواب :این شکلی!
وقتی کسی به مرگ خیره شود و بخواهد باعقل
ِ
بعــد از ایــن مقدمــه کوتــاه بایــد بگویــم کــه اگــر ایــن کتــاب را یکــی دوســال پیــش خوانــده بــودم احتمــاال عاشــقش میشــدم امــا االن نهایتــا میتوانــم دوســتش داشــته باشــم؛ چــرا؟ چــون کتــاب پــر
از فلســفه بافیهــا و تفکراتــی دربــاره زندگــی اســت .در گذشــته مــن عاشــق ایــن حرفهــا ،مخصوصــا البــه الی داســتانها بــودم امــا از وقتــی کتابهــای تقریبــا آکادمیــک فلســفه را خوانــدم ترجیــه
میدهــم ایــن فلســفه بافیهــا را بــه شــکل منظــم و شســته رفتهتــر در کتابهــای مرجــع و دانشــگاهی فلســفه بخوانــم؛ جایــی کــه قلــم بــه دســت دارم بــرای حاشــیه نویســی و نقــد
ایــن انگارههــا و دیگــر داســتان را بــه عنــوان حیــاط خلوتــی بــرای خســتگی در کــردن میپســندم؛ جایــی کــه تنهــا تعلیــق میتوانــد آن را بهتــر و فراختــر کنــد .البتــه مقــدار تعلیــق
و وجــه ماجرایــی جــز از کل بــه شــکل یــک نمــودار نمایــی زیــاد میشــود و میتــوان گفــت هرچــه صفحههــای اول داســتان کــه پــر از فلســفه بافیهاســت و دیــر خوانــده میشــود،
صفحههــای نهایــی پرتعلیــق و نفسگیــر اســت و بــه چشــم بهــم زدنــی میگــذرد جــوری کــه گاهــی افــکارت الی صفحههــا جــا میماننــد و فقــط ورق میزنــی و ورق میزنــی...
و بــه باالخــره در صفحههــای آخــر حســرت میخــوری کــه کتــاب رو اتمــام اســت! یــک چشــم بــه داســتان پرکشــش و پــر ظرفیتــش داری و چشــم دیگــر بــه حجــم صفحــات باقــی
مانــده و در آخــر دلــی برایــت میمانــد کــه افســوس میخــورد بابــت رهــا شــدن باقــی ماجــرا .البتــه اشــتباه برداشــت نشــود؛ پایانبنــدی داســتان از بهتریــن پایانبندیهایــی بــود کــه
بــا آن موجــه شــده بــودم ،نــرم و پرمغــز .در بــاب اندیش ـههای پیــش زمین ـهی نــگارش ایــن کتــاب میشــود بــه محکــوم بــه شکســت بــودن تمــام ایدئولوژیهــا و جهانبینیهــا بــرای
محمد آلمراد
حــل بحــران مــرگ و بــه ســخره کشــیدن راهکارهــای «اگزیســتانس» (مثــل پیشــنهاد خلــق و )...اشــاره کــرد.
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چین در ده کلمه

نویســنده همچــون یــک فــرد مــردم نــگار شــروع بــه نــگارش واقعیتهایــی میکنــد کــه از ســال  ۱۹۵۰در جامعـهاش در خــال انقــاب کمونیســتی و انقــاب فرهنگــی ،تــا ســال  ۲۰۱۰دیــده اســت و آنهــا
را در ده کلمــه بیــان میکنــد« .خلــق ،رهبــر ،خوانــدن ،نوشــتن ،لوشــون ،انقــاب ،ناهمگونــی ،تودههــا ،مشــابه ســازی ،شــیره مالــی »
خــط بــه خــط ایــن کتــاب شــما را بــه یــاد انقــاب ســال  ۵۷ایــران و وضعیــت بعــد از آن تــا بــه امــروز میانــدازد انــگار در هم ـهی ایــن مســائل پــا بــه پــای چیــن قــدم برداشــتیم بــه جــز مشــابه ســازی!
(تولیــد کاالهــای غربــی بــه شــکل مشــابه ســازی شــده و صــادر کــردن آنهــا) کــه اتفاقــا عامــل رشــد اقتصــادی چیــن نیــز همیــن اســت.
خلــق :خلــق و خدمــت هــدف انقــاب بــود ولــی امــروزه خلــق بیشــتر یــک شــرکت بدنــه یــا پوســته اســت کــه در دورههــای مختلــف از آن اســتفاده میکننــد تــا محصــوالت گوناگــون
را بــه بهانـهی آن بــه بــازار روانــه کننــد .پکــن در روزهــای انقــاب (تهــران درروزهــای انقــاب) شــهری بــود کــه در آن همــه باهــم برابــر بودنــد ولــی امــروزه ...
رهبــر :قانــون جانشــینی «ماکــس وبــر» ،پــس از مــرگ رهبــر واقعــی در ســال  ۱۹۷۶رهبــران ســاختگی (رئیــس جمهــوران) مثــل علــف هــرز در سراســر چیــن (ایــران) جوانــه زدنــد کــه
تمــام ســرمایهی اجتماعــی بعــد از انقــاب را بــا افــکار توســعه اقتصــادی از بیــن بردنــد.
آقــای لوشــون :در چیــن هــم یــک نظریــه پــرداز و اندیشــمند در دوران انقــاب حضــور داشــت کــه خــود ثمــرهی انقــاب را ندیــد ولــی جمالتــش همــه جــا پخــش شــد و هرکــس
جمل ـهای کــه بــه نفعــش بــود را میگفــت و تــه آن یــک «اقــای لوشــون (شــریعتی) میگویــد» اضافــه میکــرد.
فاطمه آقایی رضوانی
و بقیهی کلمات به همین شکل...
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شماره 18

اصالحات نیازمند انقالب !

نقدیبراصالحاتوشورایعالیاصالحطلبان
رضا امیرزاده

ارشد اقتصاد توسعه 91

در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ،92هرچنــد بــه دلیــل
رد صالحیتهــای گســترده ،پیــروز انتخابــات کاندیــدای
اصالحطلــب نبــود ،امــا منتخــب مــردم در ایــن انتخابــات
کاندیــدای مــورد حمایــت جریــان اصالحــات بــود و پیــروزی
«حســن روحانــی» در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه
منزلــهی پیــروزی اصالحطلبــان بــه شــمار میرفــت .پــس
از ایــن پیــروزی و بــه دنبــال بازتــر شــدن فضــای فعالیــت
بــرای احــزاب اصالحطلــب ،اصالحطلبــان درصــدد برآمدنــد
تــا گام دوم خــود را بردارنــد و آن فتــح کرس ـیهای مجلــس
دهــم بــود .بدیــن منظــور تالشهایــی صــورت گرفــت تــا
ســاختاری جهــت تصمیمگیــری در ارتبــاط بــا لیســت مــورد
حمایــت اصالحطلبــان در شــهرها و اســتانهای مختلــف
تدویــن گــردد .ســاختار پیشــنهادی ،تشــکیل شــورایی تحــت
عنــوان «شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبــان»
بــود کــه بــا مشــورت مرحــوم «هاشــمی رفســنجانی» و
«ســید محمــد خاتمــی» و تأییــد نهایــی رهبــر جریــان
اصالحــات شــکل گرفــت .ایــن شــورا متشــکل از دبیــران کل
احــزاب اصالحطلــب و برخــی اعضــای حقیقــی در جریــان
اصالحــات بــود .اولیــن خروجــی ایــن شــورا «لیســت امیــد»
اصالحطلبــان در انتخابــات مجلــس دهــم بــود کــه در تهــران
بــا قاطعیــت و در برخــی شــهرهای کشــور نیــز موفــق بــه
کســب کرسـیهایی در مجلــس دهــم و در نهایــت منجــر بــه
تشــکیل فراکســیونی تحــت عنــوان «فراکســیون امیــد» در
مجلــس شــد .پــس از آن نیــز در انتخابــات ریاســت جمهــوری
در ســال  96و انتخابــات همزمــان شــوراهای شــهر پنجــم،
شــورای عالــی اصالحطلبــان بــا ارائــهی لیســت امیــد در
انتخابــات شــوراها و حمایــت مجــدد از حســن روحانــی موفــق
شــد گزین ـهی مــورد حمایــت خــود را بــار دیگــر بــر مســند
ریاســت جمهــوری نشــانده و در اکثــر شــهرها و بــه ویــژه در
کالنشــهرهای کشــور صندلــی شــوراهای شــهر را فتــح کنــد.
نحــوهی بســته شــدن لیســت امیــد در انتخابــات شــوراها امــا
بــا انتقــادات بســیار زیــادی در میــان اصالحطلبــان مواجــه
شــد و از آن زمــان تــا کنــون شــورای عالــی اصالحطلبــان
بارهــا توســط افــراد مختلــف در جبهــهی اصالحــات مــورد
نقدهــای جــدی قــرار گرفتــه اســت .برخــی از منتقدیــن ایــن
شــورا معتقــد هســتند کــه ایــن شــورا بــرای انتخابــات مجلس
دهــم تشــکیل شــده و ادامـهی فعالیــت آن بــا همــان صــورت
پیشــین غیــر قابــل توجیــه اســت .در ایــن فرصــت قصــد داریم
عملکــرد شــورای عالــی اصالحطلبــان و خروجیهــای آن را
مــورد نقــد و بررســی بیشــتر قــرار دهیــم.
شــکلگیری «فراکســیون امیــد» در مجلــس ،بــرای
اصالحطلبانــی کــه در مجلسهــای هفتــم ،هشــتم و
نهــم جــز چنــد کرســی بینتیجــه در اختیــار نداشــتند،
میتوانســت پیــروزی مهمــی محســوب شــود .امــا عملکــرد
نماینــدگان منتخــب لیســت امیــد و اعضــای ایــن فراکســیون
در ســه ســال گذشــته بهگونـهای بــوده کــه موجــب تخریــب
چهــرهی اصالحــات و شــورای اصالحطلبــان در نظــر مــردم

شــده اســت .تقریبـ ًا هیــچ یــک از نماینــدگان منتخــب لیســت
امیــد متعهــد بــه تصمیمگیــری جبهــهای و جریانــی نبــوده
و پــس از اســتفاده از نــام و اعتبــار اصالحــات ،هــر یــک
در مجلــس ســاز خــود را نواختهانــد .شــاید بزرگتریــن
انتقادهــا در ایــن حــوزه ،متوجــه مدیریــت بســیار ضعیــف
رئیــس فراکســیون امیــد «محمدرضــا عــارف» باشــد کــه
همزمــان ریاســت شــورای عالــی اصالحطلبــان را نیــز
بــر عهــده دارد .ناهماهنگــی و ت ـکروی نماینــدگان لیســت
امیــد در تمــام رأیگیریهــای مجلــس از ســال  95تــا کنــون
مشــهود و آشــکار بــوده اســت .شــورای عالــی اصالحطلبــان
نیــز بــه عنــوان نهــاد تصمیمســازی کــه ایــن افــراد را
روانــهی مجلــس کــرده اســت ،هیــچ ســازوکاری جهــت
متعهــد ســاختن منتخبیــن خــود بــه عملکــرد جبهــهای و
جریانــی نداشــته و پــس از انتخابــات تنهــا نظارهگــر عملکــرد
ضعیــف لیســت خــود بــوده اســت .ایــن مســأله در انتخابــات
شــوراها نیــز بــار دیگــر تکــرار شــده اســت و شــوراهای شــهر
ن شــهرها پــس از پیــروزی قاطــع لیســت
بــه ویــژه در کال 
اصالحطلبــان هیچگونــه پاســخگویی در مقابــل شــورای
عالــی اصالحطلبــان و جریــان اصالحــات در خصــوص
تصمیمــات و رونــد تصمیمســازیهای خــود نداشــتهاند.
حــال آن کــه شــوراهای شــهر نتیج ـهی انتخاباتــی هســتند
کــه در آن نظــارت اســتصوابی نیــز وجــود نداشــته و شــورای
عالــی اصالحطلبــان بــا انتخابــی آزادانــه ،لیســتهای خــود
را معرفــی کردهانــد و بهگونــهای میتــوان شــوراهای
شــهر پنجــم را عصــارهی جریــان اصالحــات بــه شــمار
آورد .شــوراهای اصالحطلبــی کــه در جریــان قانــون منــع
بهکارگیــری بازنشســتگان بــا عملکــردی شــرمآور بهجــای
پیشتــازی در پایبنــدی بــه یکــی از معــدود قوانیــن رو بــه
پیشــرفت کــه در چنــد دهــهی اخیــر بــه تصویــب رســیده
اســت ،از تمــام تــوان قانونــی و غیرقانونــی و غیراخالقــی خــود
جهــت فــرار از ایــن قانــون و اجبــار مجلــس بــرای اســتثنا
کــردن شــهردارها از ایــن قانــون اســتفاده کردنــد و در نهایــت
بــا روســیاهی ناگزیــر از ورود بــه فراینــد انتخــاب شــهردار
جدیــد در کالنشــهرها شــدند .حــال آنــان کــه ســالها
شــعار جوانگرایــی دادهانــد و همــواره بــا رأی و حمایــت
جوانــان توانســتهاند کرســیهای قــدرت را فتــح کننــد،
حتــی آن هنــگام کــه موفــق بــه قانونگریــزی نشــدهاند
و بــه اجبــار بــه قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان تــن
دادهانــد ،در میــان گزینههــای خــود بــرای کســب کرســی
شــهرداری تهــران بــاز هــم حتــی یــک گزینــهی جــوان را
مطــرح نکردهانــد و تمامــی گزینههــای آنهــا بــاالی 50
ســال ســن دارنــد.
شــورای عالــی اصالحطلبــان تبدیــل بــه شــورایی شــده
اســت کــه هــر دو ســال یــک بــار بــا اســتفاده از نــام و
اعتبــار اصالحــات فعالیــت خــود را آغــاز میکنــد و بــا بســتن
لیســتی متشــکل از افــرادی کــه تنهــا خــود را اصالحطلــب
مینامنــد ،تکلیــف خــود را پایــان میدهــد .برخــی معتقدنــد
ایــن شــورا بایــد کار خــود را پایــان دهــد و «شــورای
هماهنگــی اصالحطلبــان» کــه متشــکل از نماینــدگان
احــزاب اصالحطلــب اســت ،ســکان کار را بــه دســت گیــرد.
چــرا کــه شــورای عالــی اصالحطلبــان بــه دلیــل حضــور

بســیاری از اشــخاص حقیقــی ،موجــب تضعیــف احــزاب
اصالحطلــب و تصمیمســازی عــدهای انــدک بــرای یــک
جریــان شــده اســت .گویــی ایــن افــراد فرامــوش کردهانــد
کــه در شــورای هماهنگــی اصالحطلبــان جــز چنــد حــزب
کــه شــمار آنهــا بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت نمیرســد،
ســایر احــزاب حتــی امکانــات الزم بــرای پذیرایــی از یــک
جمــع  5نفــره را در دفاتــر خــود ندارنــد و بیــش از  70درصــد
احــزاب موجــود در شــورای هماهنگــی بــه عنــوان «احــزاب
تکنفــره» شــناخته میشــوند .هراسانگیزتــر آنکــه در
شــورای هماهنگــی اصالحطلبــان افــرادی حضــور دارنــد
کــه گاهــی در جریــان یــک رأیگیــری ســه یــا چهــار حــق
رأی دارنــد و همزمــان بــه عنــوان نماینــدهی ســه یــا چهــار
حــزب در جلســات شــورای هماهنگــی شــرکت میکننــد،
در حالــی کــه هیــچ یــک از ایــن احــزاب توانایــی برگــزاری
یــک کنگــره حتــی بــا حضــور  10نفــر را تــا کنــون نداشــته
اســت .حــال برخــی منتقدیــن شــورای عالــی اصالحطلبــان
بــر ایــن عقیدهانــد کــه تصمیمســازی جریــان اصالحــات
بــرای آینــدهی مــردم و کشــور بایــد در چنیــن نهــاد ویرانـهای
صــورت گیــرد .برخــی منتقدیــن شــورای عالــی نیــز بــه
تشــکیل «پارلمــان اصالحــات» و جایگزینــی آن بــا شــورای
عالــی اصالحطلبــان اعتقــاد دارنــد .چنــدی پیــش نیــز
جمعــی بالــغ بــر  100نفــر از جوانــان اصالحطلــب کشــور
در نامــهای تحــت عنــوان «اصــاح اصالحــات» بــه ســید
محمــد خاتمــی خواســتار تغییــر در چینــش و ســاختار شــورای
عالــی اصالحطلبــان شــدند .نامــهای کــه بــا واکنــش تنــد
اکثریــت جریــان اصالحــات بــه ویــژه اعضــای شــورای عالــی
اصالحطلبــان در شــهرها و اســتانهای مختلــف مواجــه شــد.
فــارغ از آنکــه ایــن نامــه بــا چــه اهدافــی نگاشــته شــده و
آیــا مســیر درســتی را بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود انتخاب
کــرده بــود یــا خیــر ،واکنــش اصالحطلبــان بــه ایــن نامــه و
تــاش بیوقفـهی آنــان بــرای تخریــب چهــرهی نویســندگان
نامــه و اختالفافکنــی میــان آنهــا ،بدنــهی اصالحــات را
بیــش از پیــش از رهبــران خــود ناامیــد ســاخت .حــال آنکــه
نویســندگان نام ـهی اصــاح اصالحــات نیــز خــود راه را بــه
درســتی درنیافتــه بودنــد و مســیر را بــه اشــتباه طــی کردنــد.
چــرا کــه آنــان بــه دنبــال ایجــاد تغییراتــی در شــورای عالــی
اصالحطلبــان و اضافــه شــدن برخــی اشــخاص بــه ایــن
شــورا بودنــد ،در حالــی کــه عنــوان نامــهی آنــان «اصــاح
اصالحــات» بــود و بدن ـهی اصالحــات را بــه ظهــور جریانــی
بــرای احیــای گفتمــان اصلــی اصالحــات نویــد مــیداد .امــا
آنــان نیــز تنهــا بــه حضــور چنــد شــخص در شــورای عالــی یا
تغییــر ریاســت آن راضــی بودنــد و چهبســا بهتــر بــود ،نامـهی
خــود را بــا عنــوان «اصــاح شــورای عالــی اصالحطلبــان»
منتشــر میکردنــد تــا امیــد واهــی در دل دلســوزان جریــان
اصالحــات نیــز ایجــاد نکننــد.
امــروز مســألهی اصلــی اصالحــات و اصالحطلبــان ،اعضــا یــا
حتــی ســاختار شــورای اصالحطلبــان نیســت .آنچــه موجــب
میشــود لیســتی کــه از شــورای عالــی اصالحطلبــان خــارج
میشــود و بــه مجلــس یــا شــورا راه مییابــد بــه هیــچ عنــوان
بــه جریــان و جبهـهی اصالحــات پایبنــد نباشــد ،آن اســت که
اساسـ ًا اصالحــات مســیر خــود را گــم کــرده اســت .بــه همیــن
ادامه صفحه 6
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دلیــل اســت کــه افــرادی کــه امــروز خــود را اصالحطلــب
مینامنــد و حتــی سالهاســت کــه نــام اصالحطلــب را
یــدک میکشــند ،پــس از کســب قــدرت عملکــردی متفــاوت
بــا کاندیداهــای جریــان راســت و اصولگــرا ندارنــد .مســألهی
اصلــی جریــان اصالحــات امــروز ایــن اســت کــه تقریبـ ًا هیــچ
یــک از اعضــای شــورای عالــی اصالحطلبــان در شــهرهای
مختلــف کشــور نــه اصالحطلبانــه فکــر میکننــد و نــه
زندگــی آنهــا اصالحطلبانــه اســت .مســأله آن اســت کــه
آنهــا بــه دنبــال کســب رأی از مردمــی هســتند کــه تفکــر
و ســبک زندگــی آنهــا کامــ ً
ا اصالحطلبانــه اســت؛ لــذا
در تمامــی انتخاباتهــا شــعارهای آنــان منطبــق بــا نیازهــا،
تفکــر و زندگــی مــردم اســت امــا هیــچ یــک از آنهــا روش
زندگــی اصالحطلبانــه و حتــی تفکــر اصالحطلبانــه نداشــته
و ندارنــد .تــا زمانــی کــه رییــس شــورای اصالحطلبــان یــا
رؤســای شــوراهای شــهر اصالحطلــب افــرادی هســتند کــه
هنــوز افــراد را بــا نــوع پوشــش ،شــرکت در راهپیماییهــا،
ســابقهی بســیج و امثــال آن ارزشگــذاری و گزینــش
میکننــد؛ هرگــز پیشــرفتی در جریــان اصالحــات رخ
نخواهــد داد .حتــی اگــر تمامــی لیســتهای بــه اصطــاح
امیــد در تمــام شــهرهای کشــور بــه پیــروزی برســند.
اصالحــات تنهــا زمانــی مســیر صحیــح خــود را خواهــد یافــت
کــه بــه خواســتهای اصیــل خــود بازگــردد .مطالباتــی
نظیــر لغــو نظــارت اســتصوابی ،اصــاح و رفرانــدوم قانــون
اساســی ،حــذف گزینــش نهادهــای امنیتــی از مراکــز دولتــی
و ســازمانهای بــزرگ ،حــذف حجــاب اجبــاری و هــر نــوع
اجبــار دیگــر در زندگــی مــردم ،آزادی مــردم در انتخــاب دیــن
و اظهــار و عمــل بــر اســاس عقایــد خــود بهصــورت آزادانــه،
کوتــاه کــردن دســت نهادهــای امنیتــی و نظامــی از اقتصــاد
و سیاســت و  . ...مادامــی کــه شــورای عالــی اصالحطلبــان
از افــرادی تشــکیل شــده باشــد کــه یــک فــرد را تنهــا بــه
دلیــل حضــور در یــک مهمانــی از جنــس تمــام مهمانیهایــی
کــه در خانههــای مــردم شــهرهای مختلــف کشــور برگــزار
میشــو د و ســاختار کنونــی حاضــر بــه پذیــرش و حتــی بــاور
آن نیســت ،از تمــام موقعیتهایــی کــه توانایــی کســب آنــان را
داشــته اســت حــذف کننــد ،خروجیهــای جریــان اصالحــات
نیــز هیــچ تفاوتــی بــا خروجیهــای جریــان اصولگــرا
نخواهــد داشــت و تنهــا تفــاوت آن ناامیــد ســاختن مــردم از
تنهــا جریانــی اســت کــه کورســوی امیــدی بــه آن داشــتند.
اصالحــات تنهــا زمانــی معنــا خواهــد یافــت کــه تفکــری نــو
و مــدرن بــر جریــان اصالحــات حاکــم شــود و افــراد متحجــر
و واپسگرایــی کــه سالهاســت بــا تفکــری پوســیده و
بــه نــام اصالحطلــب از امیــد مــردم سواســتفاده میکننــد،
جــای خــود را بــه کســانی دهنــد کــه اصالحطلبانــه فکــر
و اصالحطلبــی را زندگــی میکننــد .ادامــهی رونــد کنونــی
شــورای عالــی اصالحطلبــان ،شــورای هماهنگــی جبهــهی
اصالحــات و اشــخاص حقیقــی کــه تنهــا نــام اصالحطلــب
را سالهاســت یــدک میکشــند تنهــا یــک نتیج ـهی آشــکار
خواهــد داشــت و آن قربانــی شــدن و نابــودی اصالحــات در
کشــور بــرای همیشــه خواهــد بــود.
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مــردم ایــران پــس از انقــاب و بــه ویــژه در دو دهــه اخیــر،
بــرای رفــع نقایــص موجــود در ســاختار حکومــت و همچنیــن
دســتیابی بــه آزادی ،ایــن آرمــان متعالــی انقــاب ،در صــدد
ایجــاد اصالحــات در ســاختار حکومــت برآمدنــد .بــا توجــه
بــه شــرایط احــزاب پــس از انقــاب اســامی ،جریانهــای
مردمــی بــرای حرکــت بــه ســمت اصالحخواهــی بــه جریــان
اصالحــات گرایــش پیــدا کردنــد .ایــن جریــان بــا پیــروزی
«ســید محمــد خاتمــی» در انتخابــات ســال  1376وارد عرصــه
حکومــت شــد .جنــاح اصالحــات از همــان ســالهای آغازیــن
شــروع فعالیــت بــه پایــگاه قدرتمنــدی در میــان مــردم دســت
پیــدا کــرد .حمایــت مردمــی از جریــان اصالحــات تــا کنــون
ادامــه داشــته اســت؛ بدیــن صــورت کــه در ادوار گذشــتهی
انتخابــات ،کاندیداهــای مــورد حمایــت ســید محمــد خاتمــی
رهبــر جریــان اصالحــات -مــورد اقبــال عمومــی قــرارگرفتهانــد.
نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان بــر انتخــاب دو مجلــس
و ریاســت جمهــوری ،وجهــهی انتخابــات آزاد در ایــران را
خدشــهدار کــرده اســت و همچنیــن بــا ایجــاد محدودیــت
حداکثــری بــرای کاندیداتــوری امــکان حضــور افــراد شایســته
و جــوان را کــه فاقــد حمایــت سیســتماتیک هســتند ،در
انتخابــات ســلب میکنــد .بــا وجــود تمــام ایــن نظارتهــا
و محدودیتهــا درصــد بــاالی مشــارکت مردمــی در حداقــل
دو انتخابــات گذشــته ،نشــانگر زنــده بــودن امیــد مــردم بــه
امــکان ایجــاد اصالحــات از طریــق صندوقهــای رای و راه
باریکــهی باقــی مانــده از مســیر دموکراســی اســت .امیــد
مــردم بــه ایــن امــکان در بینابیــن تمــام مصاعــب موجــود
آنچنــان ریشــهدار بــوده اســت کــه پــس از اعــام نتایــج
ادوار گذشــته انتخابــات پــس از ســال  ،88مــردم را بــه جشــن
و پایکوبــی واداشــته اســت .امــا ماجــرا پــس از آغــاز دورهی
دوم ریاســت جمهــوری «حســن روحانــی» بــه طــور کل تغییــر
کــرد .افــول وی از وعدههــا و شــعارهای انتخاباتــی خــود
ماننــد :رشــد اقتصــادی ،مهــار تــورم و ایجــاد آزادیهــای
سیاســی و همچنیــن عــدم رعایــت اصــل صداقــت بــا مــردم،
گروههــای مردمــی حامــی خــود را از دســت داد و از آن جــا
کــه وی حمایــت تمــام قــد جریــان اصالحــات را بــا خــود

داشــت ،بخــش عظیمــی از حامیــان ایــن جریــان ریــزش پیــدا
کردنــد.
شــرایط ایجــاد شــده منجــر بــه ایجــاد جنبشــی موســوم
بــه «برانــدازی» شــد .برانــدازان قائــل بــه عــدم شایســتگی
جمهــوری اســامی بــرای حاکمیــت ایــران هســتند و مبــارزه
بــه هــر شــکلی را بــرای خلــع نظــام از قــدرت درســت
میداننــد .بــا نگاهــی بــه فضــای مجــازی میتــوان فهمیــد
کــه حامیــان ایــن تفکــر روز بــه روز در حــال افزایــش هســتند.
نظــارت شــورای نگهبــان بــر گــذرگاه دموکراســی کــه شــامل
انتخابــات آزاد و فعالیــت مجلــس بــه عنــوان نماینــده مســتقیم
مــردم بــرای قانونگــذاری و عــاوه بــر ایــن برخــورد
نهادهــای امنیتــی بــا فعالیــن مدنــی و همچنیــن عملکــرد
ضعیــف و بــه دور از آرمانهــای اصالحطلبــی جریــان
اصالحــات ،تاثیــر مســتقیمی بــر افزایــش برانــدازان داشــته
اســت.
از نگاهــی دیگــر حتــی برانــدازان هــم بــه دنبــال اصالحــات
هســتند امــا در مســیرهای منتهــی بــه آرمانهــا و
خواســتههای خــود ،در مســیر آزادی و اصــاح بــه بنبســت
برخــورد کردهانــد و بــه همیــن جهــت انجــام اصالحــات
درون سیســتم را ناممکــن میداننــد.
عــدهای صرفــا فعالیــت اپوزوســیونها و کشــورهای دیگــر
را در ایجــاد فضــای برانــدازی موثــر میداننــد امــا بایــد بــه
ایــن ســوال پرداخــت کــه آیــا عملکــرد حکومــت و جریــان
اصالحــات کــه برخواســته از درون حکومــت اســت در از بیــن
بــردن امیــد مــردم بــه ایجــاد اصالحــات در سیســتم ،تاثیــری
بــه مراتــب بیشــتر از معانــدان نظــام نداشــته اســت؟
بــرای خــروج کشــور از شــرایط کنونــی و برداشــتن گامــی
بــه ســوی جلــو و نیــل بــه ســوی رفــاه و آزادی کــه تنهــا
راه جلوگیــری از فروپاشــی درونــی کشــور اســت ،بــه عــزم
جــدی حکومــت بــرای شــنیدن صــدای معترضــان و ســازش
بــا مخالفــان خــود و همچنیــن گشــودن دموکراســی و آزادی
کــه از آرمانهــای انقــاب بــوده اســت ،نیــاز اســت .بــدون
حرکــت بــه ســمت اصالحــات اساســی نمیتــوان آینــدهی
روشــنی را بــرای ملــت و حکومــت ایــران در میــان فشــارهای
اقتصــادی و درگیریهــای سیاســی و ایدئولــوژی داخلــی
متصــور شــد.
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چند و چون قانون منع به کارگیری بازنشستگان
علی قربانی
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عکاس :زهرا ضیایی

شــهریور مــاه ســال جــاری و پــس از گذشــت دو ســال از
اولیــن روز مطــرحشــدن آن در مجلــس شــورای اســامی،
باالخــره «قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان» بــه
دســتگاههای اجرایــی دولتــی ابــاغ گردیــد تــا ظــرف مــدت
شــصت روز افــراد مشــمول ایــن قانــون از ســمتهای خــود
کنارهگیــری کننــد .امــا از همــان روزهــای ابتدایــی ابــاغ
تاکنــون ،بحــث و جدلهــای گوناگونــی پیرامــون اجــرای
ایــن قانــون صــورت گرفتــه اســت؛ از البــی شــهرداران
کالنشــهرهایی چــون تهــران و مشــهد و ترفندهــای مختلــف
مهــدی تــاج ،رییــس فدراســیون فوتبــال کشــور بــرای ابقــا
بــر صندلیهــای مدیریتــی خــود گرفتــه تــا دیگــر راههایــی
کــه ســایرین بــرای دور زدن ایــن قانــون انجــام میدهنــد.
همیــن حواشــی و جنجالهــا بــود کــه انجمــن اســامی
دانشــجویان نواندیــش را واداشــت تــا تصمیــم بــه برگــزاری
برنامــهای جهــت ابهامزدایــی از ایــن قانــون و پاســخ بــه
ســواالت دانشــجویان حــول حساســیتهای بــه وجودآمــده بــا
حضــور یکــی از نمایندههــای مجلــس بگیــرد کــه ســرانجام
پــس از حــدود یــک مــاه پیگیری مکــرر ،ایــن برنامــه در تاریخ
بیستوســوم آبــان مــاه بــا حضــور دکتــر حمیــد گرمابــی،
نماینــده محتــرم مــردم نیشــابور و فیــروزه در مجلــس شــورای
اســامی در تــاالر رجایــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی
برگــزار گردیــد .در ایــن نوشــتار برآنــم تــا گزارشــی مختصــر
از اهــم مباحــث مطرحشــده در ایــن جلســه را بــه رشــته
تحریــر درآورم تــا عالوهبــر آشــنایی کامــل بــا ایــن قانــون
و بندهــای آن ،انتقــادات وارده بــه آن را نیــز در ایــن قالــب
مطــرح کنــم.
جلســه بــا ارائــه توضیحاتــی پیرامــون ضــرورت طــرح و
تصویــب ایــن قانــون آغــاز شــد و دکتــر گرمابــی عــدم حضــور
جوانــان در عرصههــای مدیریتــی کشــور و متوســط ســنی
بــاالی مســئولین دولتــی را مهمتریــن دالیــل احســاس نیــاز
بــه وجــود چنیــن قانونــی عنــوان کــرد .ایشــان بــا اشــاره بــه
دایــره محــدود مجموعــه مدیــران و عــدم شایستهســاالری
در ســالهای پــس از انقــاب اســامی ،وجــود بحرانهــای
متعــدد پــس از انقــاب و عــدم اعتمــاد بــه مدیریــت ایــن
بحرانهــا توســط نیروهــای کمتجربــه و نیــز عــدم وجــود
دورههــای آموزشــی در حــوزه سیاســت را اساسـیترین موانــع
جوانگرایــی بیــان کردنــد .در ادامــه ایشــان متــن قانــون
مذکــور را بــرای دانشــجویان قرائــت کردنــد کــه آن را بــه
زبانــی ســادهتر اینگونــه میتــوان شــرح داد:
بهکارگیــری مجــدد افــراد بازنشســته یــا بازخریدشــده در
دســتگاههای دولتــی کــه از بودجــه عمومــی کل کشــور
اســتفاده میکننــد ،ممنــوع میباشــد بــه اســتثنای افــراد
شمردهشــده در تبصــره اول ،یعنــی:
 .1روســای ســه قــوا ،معــاون اول رییسجمهــور ،نائبرییســان
مجلــس ،اعضــای شــورای نگهبــان ،وزرا ،نماینــدگان مجلــس
و معاونــان رییسجمهــور
 .2بهکارگیــری افــراد بازنشســته در نیروهــای مســلح بــا
مجــوز فرمانــده کل قــوا
 .3بهکارگیــری بازنشســتگان وزارت اطالعــات تــا ســقف

یــک درصــد از مجمــوع نیروهــای شــاغل رســمی ایــن
وزارتخانــه در هــر دوره مدیریتــی صرفــا در همــان وزارتخانــه
 .4جانبــازان بــاالی  50درصــد ،آزادگان بــاالی ســه ســال
اســارت و فرزنــدان شــهدا
تبصــره دوم :دســتگاههای موضــوع ایــن قانــون در
صــورت لــزوم میتواننــد از خدمــات بازنشســتگان متخصــص
بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســی و باالتــر بــه صــورت
پارهوقــت و ســاعتی اســتفاده کننــد .حداکثــر ســاعت مجــاز
بــرای اســتفاده از بازنشســتگان ،یــک ســوم ســاعات اداری
کارمنــدان رســمی اســت و حقالزحمــه ایــن افــراد متناســب
بــا ســاعت کاری آنهــا حداکثــر معــادل یــک ســوم کارمنــدان
رســمی همــان شــغل تعییــن و پرداخــت میشــود.
تبصــره ســوم :دســتگاههای مشــمول مکلفنــد ظــرف
مــدت شــصت روز از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون (،)1397/6/26
آن را اجرایــی کننــد.
تبصــره چهــارم نیــز ایــن قانــون را بــه مناطــق آزاد
تجــاری -صنعتــی تســری میدهــد.
رییــس ســابق دانشــکده مهندســی پلیمــر دانشــگاه امیرکبیــر
پــس از آن بــه اولیــن پرســش جــدی ایجادشــده پیرامــون
ایــن قانــون مبنــی بــر اینکــه آیــا شــهرداران نیــز مشــمول
آن میشــوند یــا خیــر پرداخــت و گفــت« :در مــورد اســتثنا
قائلشــدن بــرای شــهرداران دو اســتدالل در بیــن نماینــدگان
مجلــس وجــود داشــت :موافقیــن ،شــهرداران را بــا واســطه
انتخــاب مــردم میدانســتند و برکنــاری آنــان را دهنکجــی
بــه رای مــردم برداشــت میکردنــد .همچنیــن آنهــا معتقــد
بودنــد کــه شــهردار تهــران بــه طــور اســتنباطی (و نــه
قانونــی) معــادل یــک وزیــر یــا نماینــده مجلــس میباشــد
و بــه تبــع آنهــا او نیــز از ایــن قانــون مســتثنی اســت.
در مقابــل مخالفیــن نیــز طبــق مــاده  5قانــون خدمــات
کشــوری ،شــهرداری را نهــاد عمومــی غیردولتــی در نظــر
گرفتــه و اســتثنا قائلشــدن بــرای ایــن ارگان را غیرقانونــی
میدانســتند ».بــه نقــل از پروفســور گرمابــی ،استثناشــدن
شــهرداران از ایــن قانــون در دور اول در مجلــس رای نیــاورد
و زمانــی هــم کــه بــه صورتــی دیگــر از کمیســیون اجتماعــی
مجلــس استفســاریه گرفتــه شــد و البیهــای ســنگین بــرای
آن صــورت گرفــت ،مــورد موافقــت نماینــدگان واقــع نشــد.
دو نکتــه دیگــری کــه ایــن عضــو فراکســیون امیــد حــول
ایــن قانــون بــه آنهــا اشــاره کــرد ،یکــی ضمانــت اجرایــی
ایــن قانــون بــود کــه ایشــان آن را در گــرو همــکاری مجلس،

قوهقضاییــه ،رســانهها و مــردم دانســتند و دیگــری خــا
قانونــی موجــود در آن بــود(( :ایــن قانــون شــامل کســانی کــه
بازنشســتهاند امــا بــه دالیلــی تــا بــه حــال خــود را بازنشســت
یــا بازخریــد نکردهانــد ،نمیشــود)) .احتمــال اضافــه شــدن
تبصــرهای کــه ایشــان را نیــز دربربگیــرد ،موضوعــی بــود کــه
در ادامــه حمیــد گرمابــی بــدان اشــاره نمــود .وی همچنیــن
تشــریح کــرد کــه اعمــال ایــن قانــون ،تغییــر محسوســی در
میــزان اشــتغال ایجــاد نخواهــد کــرد چــرا که افــراد زیــادی را
شــامل نمیشــود و هــدف ایــن قانــون بیشــتر حضــور افــراد
جــوان و بهرهجویــی از شــیوههای جدیــد در مدیریــت کالن
کشــور بــوده اســت.
بــا توجــه بــه حضــور دکتــر گرمابــی در کمیســیون صنایــع
و معــدن مجلــس شــورای اســامی و از آنجــا کــه ایــن
قانــون شــرکتهای خصولتــی را نیــز شــامل میشــود،
ایشــان بهکارگیــری بازنشســتگان در مناصــب تماموقــت و
هیئتمدیرههــای برخــی از ایــن شــرکتها چــون شــرکت
شســتا و شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس و بهطورکلــی
سرازیرشــدن احتمالــی افــراد مشــمول ایــن قانــون بــه ســوی
ایــن شــرکتها را مســئلهای حائــز اهمیــت بــرای مجلــس
دانســت کــه نســبت بــه آن بیتفــاوت نخواهــد بــود.
در پایــان بــه مــدت بیســت دقیقــه دانشــجویان پرس ـشها و
انتقــادات خــود را نســبت بــه ایــن قانــون مطــرح نمودنــد کــه
جنجالیتریــن آنهــا انتقــاد دانشــجویی بــود کــه بــا اشــاره
بــه وابســتگی خانوادگــی مقامــات در جمهــوری اســامی،
پیشــنهاد تصویــب قانــون منــع بهکارگیــری وابســتگان را
ارائــه نمــود! وی همچنیــن بــا خردهگیــری از بنــد  4تبصــره
اول ایــن قانــون ،جانبــازان بــاالی  50درصــد را آن هــم در
ســنهای بــاال ،فاقــد توانایــی جســمانی الزم جهــت امــور
اجرایــی کشــور دانســت .ایــن دانشــجو در پایــان ســخنانش
از دکتــر گرمابــی خواســت« :پــس از ایجــاد تبصرههــای
رانتــی در قانــون ،از مســئولین بنیــاد شــهید نخواهیــد کــه
تســلیم فشــار مقامــات باالدســتی شــما نشــوند!» دانشــجویی
دیگــر نیــز بــا عنــوان اینکــه بســیاری از مســئولین ارگانهــا
و ســازمانهای تصمیمگیرنــده و تاثیرگــذار کشــور ،میانگیــن
ســنی بســیار باالتــری دارنــد ولــی مشــمول ایــن قانــون
نمیشــوند ،از دکتــر گرمابــی علــت را جویــا شــد کــه ایشــان
پاســخ را تنهــا در یــک جملــه خالصــه کردنــد « :امــام (ره)
فرمــود کــه مجلــس در راس امــور اســت ولــی در برخــی
مــوارد میبینیــم کــه اینگونــه نیســت!»
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در بیــن نویســندگان خارجــی و رمانهــای غربــی نــام «آلبــر
کامــو» و آثــارش همیشــه در ذهنــم خودنمایــی میکنــد؛
میتــوان گفــت ممکــن اســت علــت ایــن قضیــه حیــات
پــر فــراز و نشــیب آلبــر کامــو باشــد کــه جذابیــت ایــن
رماننویــس فرانســوی را دو چنــدان کــرده اســت .شــاید
بتــوان گفــت اذعــان بــه ایــن قضیــه کــه چــرا رمانهــای او
جــزو رمانهــای برتــر و پــر طــرفدار اســت بــه دلیــل ســبک
خــاص و نامفهــوم او باشــد کــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
کودکــی آلبــر کامــو در آفتــاب گــرم و ســوزان «الجزایــر» کــه
آن زمــان تحــت اســتعمار «فرانســه» بــود و شــهرهای دیگــر
شــمال آفریقــا از جملــه «تونــس» گذرانــده شــد .پــدرش
در جنــگ جهانــی اول کشــته میشــود و آنهــا بــه محلــه
فقیرنشــینی در الجزایــر کــوچ میکننــد .مــادر بــا رختشــویی
خــرج و مخــارج زندگــی را تامیــن میکــرد و زندگــی فقیران ـه
آنهــا بــه قــول خــود او مانــع ایــن شــد کــه فکــر کنــد زیــر
آفتــاب و در تاریــخ همــه چیــز خــوب اســت.
کامــو در دانشــگاه الجزایــر بــه تحصیــل فلســفه مشــغول شــد
و در همیــن زمــان بــه علــت عالقــه زیــادی کــه بــه فوتبــال
داشــت بــه عنــوان دروازهبــان بــه تیــم جوانــان دانشــگاه
پیوســت .امــا ســل ،بیمــاری زودهنگامــی کــه او را بــه خــود
مبتــا کــرده بــود موجــی بــزرگ و دردنــاک در زندگـیاش بــه
وجــود آورد و او را مجبــور بــه تــرک عالقــه و اشــتیاق خــود
کــرد.
در ادامــه بــا یکــی از معروفتریــن رمانهــای آلبــر کامــو بــه
نــام «بیگانــه» آشــنا میشــویم.
بیگانــه اثــری کالســیک و شســته رفتـهای اســت کــه در ســال
 1942بــه چــاپ رســید و جامعــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم را
مجــذوب خــود کــرد ،بطوریکــه آن را بهتریــن کتــاب بعــد
از متارکــه جنــگ میدانســتند .کامــو ایــن رمــان را آغازگــر
فلســفه پوچــی خــود میدانســت کــه بعدهــا آن را بســط و
گســترش داد .همچنیــن او در بــاب تفســیر دقیــق ایــن رمــان،
«افســانه ســیزیف» را نگاشــت تــا خواننــدگان را کمــی از ابهــام
و فضــای راز آلــودی کــه بــا خوانــدن ایــن رمــان در ذهنشــان
ایجــاد میشــود بیــرون آورد .قهرمــان داســتان شــخصیتی
اســت بــه نــام «مورســو» کــه میتــوان آن را نمونــه اعــای
انســان پــوچ در نظــر گرفــت چــرا کــه او انســان خــود باختهای
اســت کــه بــرای هیــچ چیــز ارزشــی قائــل نمیشــود .جدایــی
عاطفــی او از محیــط پیرامونــش و همچنیــن تســلیم و تفویــض
محــض بــودن او در برابــر شــرایط موجــود درســتی ایــن ادعــا
را اثبــات میکنــد .بنابرایــن میتــوان علــت نامگــذاری
کتــاب را بیتفاوتــی و پوچگرایــی قهرمــان داســتان دانســت
کــه در مقابــل افــراد دیگــری قــرار گرفتــه اســت کــه از هــر
نظــر بــا آنهــا تفــاوت دارد .او در برابــر آنهــا بیگانــه تلقــی
میشــود چــرا کــه جامعــه اینگونــه ایجــاب میکنــد.
انســان پــوچ در ایــن کتــاب کــه شــخص اول داســتان را

شــامل میشــود هرگــز بــه فکــر مــرگ نیســت بلکــه
میخواهــد زندگــی کنــد امــا امیــد و آرزو بخــش انکارشــدنی
رونــد و جریــان زندگــی او خواهــد بــود .بــرای او همــه چیــز
هـمارز و همتــراز یــک دیگرنــد .او در عیــن حــال کــه مشــتاق
بــه زندگــی کــردن اســت بــه همــان نســبت هــم از آن فــرار
میکنــد .از نظــر او خدایــی وجــود نــدارد و چــون انســان
خواهــد مــرد پــس آرزو کــردن نمیتوانــد معنایــی داشــته
باشــد .تنهــا کاری کــه میکنــد ایــن اســت کــه دســت بســته
منتظــر مرگــش میمانــد بــدون آن کــه تالشــی بــرای زندگــی
قبــل از مرگــش کــرده باشــد .دربــاره کتــاب بیگانــه میتــوان
گفــت کــه ایــن داســتان چیــزی را روشــن نمیکنــد بلکــه بــه
گونـهای میخواهــد چیــزی را مخفــی کنــد .اســتدالل دربــاب
آن معنایــی نــدارد و همــه چیــز در زمــان حــال اتفــاق میافتــد
بــه گون ـهای کــه رویدادهــا پشــت ســر هــم بیــان میشــوند
و وقتــی اتفــاق دیگــری در حــال جریــان بــود رویــداد قبلــی
از بیــن مــیرود و کامــا از ذهــن خواننــده محــو میشــود.
بیگانــه شــامل دو بخــش اســت کــه بــه طــور یقیــن بــا یــک
دیگــر ارتبــاط موضوعــی دارنــد .بخــش اول بــا مــرگ مــادر
قهرمــان داســتان آغــاز میشــود و در ادامــه رونــد عــادی
زندگــی او بافــت اساســی داســتان را تشــکیل میدهــد .علــت
ایــن کــه در مراســم تدفیــن مــادرش حتــی ذرهای متاثــر و
غمگیــن نمیشــود ،چــه چیــزی جــز هنجــار شــکنی و
پوچگرایــی او میتوانــد باشــد؟
در ادامــه مورســو بــا همســایه خــود آشــنا میشــود کــه بــرای
او آغازگــر ماجراهایــی اســت .بخــش اول بــا کشــته شــدن
مــرد عربــی بــه دســت او تمــام میشــود کــه خــود مورســو
تنهــا علــت ارتــکاب بــه قتلــش را آفتــاب و تابــش خورشــید
میدانــد .او حتــی از کشــتن مــرد عــرب ناراحــت نیســت چــرا
کــه میگویــد انســان هیــچ دســتی در سرنوشــت خــود نــدارد
و اتفاقــات و پیشــامدهای زندگــی همــه از حیطـ ه کنتــرل فــرد
خــارج هســتند.
مورســو در بخــش دوم محکــوم بــه اعــدام میشــود امــا
بــاز هــم بیاعتناســت و هیــچ تالشــی بــرای دفــاع از خــود
نمیکنــد .او حتــی آن را جــزو رونــد عــادی و طبیعــی
زندگ ـیاش میانــگارد .او معتقــد اســت انســان زود بــه همــه
چیــز عــادت میکنــد .خــود آلبــر کامــو در بــاب معرفــی رمــان
بیگانــه میگویــد« :در جامعــه مــا هــر کســی در تدفیــن مــادر
نگریــد خطــر اعــدام تهدیــدش میکنــد».
و در نهایــت ،ســبک خــاص و شــیوه عجیــب نــگارش رمــان
بیگانــه علتــی اســت کــه آن را در بیــن آثــار زمــان خــودش
متفــاوت کــرده اســت .نویســنده آنچنــان بــا مهــارت خاصــی
خواننــده را در ژرفــای کلمــات و معانــی آن غــرق میکنــد
کــه مجســم کــردن خــود بــه عنــوان شــخص اول داســتان
کاری ســخت و پیچیــده نمیتوانــد باشــد .آلبــر کامــو ســه
ســال بعــد از دریافــت جایــزه نوبــل ادبیاتــی یعنــی در ســال
 1960در 47ســالگی بــر اثــر ســانحه تصــادف کشــته شــد و
رویــای چــاپ نســخه اول رمــان جدیــدش را بــرای همیشــه
بــه ابدیــت ســپرد.

بهوقتداستان
گزارشی از جلسات خوانش و
بررسی داستان های کوتاه
ملیاک مقدم
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از نخســتین روزهــای پاییــز ،چهارشــنبهها و یــا گاهــی ســه
شــنبههای هــر هفتــه در انتهاییتریــن کالس طبقــه ســوم
دانشــکده ادبیــات گــرد هــم آمدیــم.
نخســت از «صــادق چوبــک» آغــاز نمودیــم .بــا داســتان
«قفــس» فضــای قفسآلــود ترســیمی چوبــک از جامعــه
زمــان خــود را بــه بوتــه نقــد کشــیدیم .در نیمــه دوم مهرمــاه
ســراغ «گورکنهــا» و نــگاه انتقــادی چوبــک از وضعیــت
زنــان در جامعــه ســنتی رفتیــم.
ســپس بــا گذشــت اولیــن مــاه پاییــز دفتــر چوبــک را بســتیم و
نویســندهای معاصرتــر را برگزیدیــم .در دو هفتــه اول از دومین
مــاه پاییــز بــه دو اثــر از «هوشــنگ گلشــیری» پرداختیم.
در جلســه اول «معصــوم اول» گلشــیری را گشــودیم و در
بــاب پیچیدگیهــای نمادیــن داســتان بــه گفــت و گــو
نشــتیم .در جلســه دوم امــا داســتانی وهمآلودتــر و خیالیتــر
را انتخــاب کردیــم و در فضــای وهمآلــود «حریــف شـبهای
تــار» (از هوشــنگ گلشــیری) گام نهادیــم .بــا وجــود آن کــه
شــاید زمــان بیشــتری را میبایــد صــرف هوشــنگ گلشــیری
و داســتانهای کوتاهــش مینمودیــم بــرای ایجــاد تنــوع
در جلســات بــه طــور موقــت گلشــیری را کنــار گذاشــتیم و
نویســندهای متفــاوت را برگزیدیــم.
در نیمــه دوم آبــان مــاه «بــزرگ علــوی» را آغــاز نمودیــم.
زندگـیاش را بــه دو نیمــه تقســیم کردیــم و از هــر دو نیمـهی
آن داســتانی را گزیدیــم .نخســت بــه داســتانی مربــوط بــه
قبــل از زمــان زندانــی گشــتن وی روی آوردیــم و ســپس
در آخریــن جلســه از آبــان بــه نیمــه دیگــر زندگــی او ،یعنــی
زندگــی درون زنــدان پرداختیــم.
در جلســه نخســت ،داســتان کوتــاه «چمــدان» از مجموعــه
داســتان «چمــدان» را کــه در فضــای آلمــان ترســیم میشــود
و شــباهاتی بــا زندگــی شــخصی بــزرگ علــوی دارد ،خواندیــم
و ســپس در جلســه بعــد بــه داســتان «ســتاره دنبال ـهدار» از
مجموعــه داســتان «ورق پارههــای زنــدان» کــه وی آن را در
زنــدان نگاشــته اســت ،پرداختیــم.
در ادامــه بــرای جلســات بعــدی بــه گفــت و گــو پیرامــون
نویســندهای گوناگــون پرداختیــم و قصــد آن کردیــم کــه در
مــاه آذر از داســتانهای فارســی زبــان بــه شــکل موقــت
گــذر کنیــم و نگاهــی بــه آثــار بــزرگ ترجمــه داشــته باشــیم.
بــرای مــاه آینــده داســتانهای کوتــاه «ارنســت همینگــوی»
را برگزیدیــم کــه زمــان دقیــق و اســم داســتان را در کانــال
انجمــن اعــام مینماییــم.

