*«امرروزمرهدرجامعهپساانقالبی»اثرعباسکاظمی
نشرفرهنگجاوید
«مطالعات فرهنگی» در جهان نیز رشــته جوانی اســت ،چه
برســد به ایران که بیش از یک دهه نیســت که بهطورجدی به آن
پرداخته شده است .بدون شک یکی از بانیان و از تأثیرگذارترین
چهرههای این رشــته ،دکتر عباس کاظمی اســت که در مقاالت
و کتابهــای خــود از ایــن رهیافــت برای بررســی جامعــه ایران
اســتفاده کرده است .او که در ســال  1392کتاب مهم «پرسهزنی
و زندگی روزمره ایرانی» را منتشــر کرده بود ،در ســال  95با کتاب
«امــر روزمــره در جامعــه پســاانقالبی» روایتی جــذاب و بدیع و
انضمامی از زندگی ایرانیان در دهههای اخیر ساخته و پرداخته
کــرد .کتــاب در بخش «زندگی سیاســی اشــیا در ایــران انقالبی»
بــه نمودهــا و نمادهای زندگی روزمــره در دهه 60چــون پیکان،
ویدئو ،کراوات ،لباس جین ،تجربه صف و نقاشیهای طبیعت
بــر دیوارهــا اشــاره میکنــد و در بخــش بعــدی بــا نــام «جامعه
پساانقالبی» مضامین و تجربیاتی چون مصرفگرایی ،جدایی،
زندگــی زیرزمینی و برجنشــینی ،شــادی ایدئولوژیــک ،کنکوری
شــدن زیســت جمعی ،فســاد طبقه متوســط و بچه پولدارهای
تهرانــی را مــورد توجــه قــرار میدهــد .در ضمیمــه پایانــی نیــز
تحلیلی درخشــان و قابلتأمل از «نشانهشناســی بیلبورد گاج»
در ســاختمان واقع در ضلع شــمال غربی میــدان انقالب تهران
ـ همــان میدان معروفی کــه مردم در بهمن  57پیکره اســکلت
لخــت فلــزی آن را با حضور خــود پوشــاندهاند -ارائــه میدهد:
«تصویرمؤسسهگاجکهبرپیشانیمیدانانقالبداغشدهاست،
صرفاًتابلویتبلیغاتینیستبلکهنشانهپیروزیالگویتکراری
کنکــور بر خالقیتهای آموزشــی و الگوهای ایدئولوژیکی کشــور
اســت ».ایدههای بکر عباس کاظمی وقتی بــا نثر جذاب و ذهن
علمــی او تلفیق میشــوند و روی زندگی واقعی مردم انگشــت
میگذارند،خوانندهعالقهمندراشیفتهوشیدامیکنند.کاظمی
به ســبک مطالعه فرهنگی ،دست از کلیشههای انتزاعی شسته
تــا بتوانــد به روایتــی انضمامی برســد؛ روایتی که آدمــی ،تجربه
زیســت خــود را در البــهالی ســطور متــن آن ،درمییابــد و مورد
بازخوانیوبازبینیقرارمیدهد.

*«جابهجاییدوانقالب»اثرمهدینجفزاده/نشرتیسا
«انقــاب  »1357همچنان محل مباحثه اســت و تحلیل آن
جذابمیکند.کتابدکترنجفزاده،البتهتنهابهتحلیلانقالب
 57نمیپــردازد ،بلکه میخواهد به پرسشــی دیگر پاســخ دهد:
چرا در جامعه ســنتی عصــر قاجــار ،انقالبی مدرن (مشــروطه)
رخ داد و در جامعــه در حال مدرنیزه شــدن دوره پهلوی ،انقالبی
مذهبی اتفاق افتاد؟ نجفزاده میپرســد آیــا واقعاًانقالب ،57
اتفاقــی و ناگهانی بود و وقــوع آن در ایران چهل ســال پیش ،باید
محل تعجب باشــد؟ پاسخ مؤلف به اکثر موارد سؤال اخیر ،البته
منفی است و برای مستدل کردن این امر و نیز یافتن جوابی برای
پرســش نخســت ،معتقد اســت باید بــه دو امــر توجه ویــژه کرد:
1ـ رابطــه دولــت و جامعــه در ایــران و2ـ ســاخت مذهبی جامعه
ایران .در موضوع نخست ،نجفزاده نظریه «جامعه شبکهای»
ژول میگدال را مبنای تحلیل رابطه قرار میدهد و بنابر آن به این
نتیجهمیرسدکهبرخالفنگرشهایرایجکه دولت استبدادی
را جامعالقــوا و جامعــه اســتبدادزده را منفعــل در برابــر اعمال
قدرتمیداند،ازقضادولتدرایران،ازایفایکارکردهایمدرن
و گسترده خود عاجز اســت و قدرت آن بهواسطه تکثر قدرت نزد
طبقات و قشــرهای مختلف اعــم از مالکین ،اشــراف ،روحانیان
و ...تحلیــل مــیرود .دربــاره ســاخت مذهبــی جامعه ایــران نیز
نجــفزاده با تحلیــل رابطه متقابل دو نهاد ســلطنت و دیانت از
عصــر صفویه به اینســو بر این عقیده اســت که شــیب صعودی
قدرتیابــیعملــیو اجتماعی روحانیت،نتیجهخــودراباید در
انقالب مشــروطه منعکس میکرد؛ کما اینکــه در آغاز نیز چنین
بود،امااجتهادهایمتفاوتوتضادمنافعباعثشدروشنفکران
ســکوالر ،راننــدگان ماشــین انقــاب شــوند .بــه نظر نجــفزاده،
رضاشــاه با درهمکوبیدن بنیانهای جامعه شبکهای ،مقدمات
ایجــاد «جامعــه تــودهای» را ایجــاد کــرد و وقتــی ایــن وضعیت
اجتماعــی در دهههای  40و  50بواســطه شــتاب مدرنیزاســیون،
با نوعی حس سرگشــتگی و غربت و نیز تغییــر رویکرد روحانیت
به سیاســت (نظریه والیت فقیه) توأم شد ،انقالب مذهبی  57را
اجتنابناپذیر ساخت و باالخره «مذهب» طلب تاریخی خود را
از «سلطنت» و حکومت مشروطه ،باز پس گرفت.
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*«هویتایرانی»اثراحمداشرف/ترجمهحمیداحمدی
نشرنی
به نظر میرسد که مسأله «ملیت» و «هویت ایرانی» در حال
احیایگفتمانیاستواینکپسازچهاردههازوقوعانقالبیکه
طی آن ،گفتمان اسالم سیاسی بر گفتمان ناسیونالیسم پهلوی
غلبه کرده بود ،امروزه شاهد این هستیم که ناسیونالیسم ایرانی
درشکلیمعتدلتروبهدورازشعارهایرادیکالوباستانیعصر
پهلــوی ،در حال ارائه تصویری متناســب با نگرشهای مذهبی
و تاریخــی جامعه ایران اســت .در عین حال ،آرام گرفتن نســبی
امواج توفنده «جهانیشــدن» نیز کــه در دهههای اخیر محرک
گسترش تمایالت «قومگرایانه» در جهان و ایران بوده است ،به
این بازگشــت یاری رســانده اســت .در ایران در سالی که گذشت،
صدای حامیان نگرشهای ناسیونالیستی چون دکتر سیدجواد
طباطبایی رســاتر و واضحتر به گوش همگان رســید و در نقد تند
او بــر نگرشهای مصطفی ملکیان درباره ناسیونالیســم ایرانی
منعکسشد.درآغازسال95واماقبلازاینماجرا،انتشارکتابی
از دکتر احمد اشــرف ،استاد مبرز علوماجتماعی ،به همت دکتر
حمیــد احمدی که نزدیک به ســه دهه اســت ســنگربان مفهوم
«ایرانیت» در آکادمی است ،اتفاقی مهم بود .کتاب اشرف که در
آن مقاالتی از نیولی و شــهبازی (از ایرانشناسان نامور) نیز آمده
اســت ،یک ایده محوری دارد و آن ،این اســت :ملت و احســاس
هویــت ملی ،امری جدید و مربوط بــه دو قرن اخیر تاریخ جهان
اســت .بنابرایــن آن روایت رمانتیک و حماســی از ملیــت که در
ایــران و جهــان هواخواهانــی متعصــب دارد ،بــا واقعیتهــای
تاریخی نمیخواند .اما؛ و این اما بســیار مهم اســت :مردم ایران
و معدودی از دیگر کشورهای جهان امروزی ،تجربه برخورداری
از هویت مشــترک سیاسی  -ســرزمینی را دارند و پیشینه این امر
بهزمانهخامنشیان(شهبازی)/ساسانیان(نیولی)برمیگردد.
پــس اگرچه «هویت ملی ایرانی» امری نویــن و برآمده از تجربه
یک قرن اخیر اســت ،اما «هویت فرهنگی ایرانی» امری تاریخی
است که از اعصار پیش از اسالم تا به امروز (از ساسانیان تا دوران
اســامی ،از صفویه تا عصر جدید) در اشــکال متنوع بازســازی و
بازآفرینیشدهاست.

*«چگونهدربارهکتابهاییکهنخواندهایمحرفبزنیم؟»
اثرپییربایار/نشرترجمانعلومانسانی
امروزه تقریباًاکثر دلســوزان به حال فرهنگ ،از پایین بودن سرانه
مطالعــه کتاب در ایــران و تبعات آن نظیر بحــران در اقتصاد کتاب و
شــمارگان های پاییــن و ...شــکایت میکنند .ایــن امر برآمــده از این
پیشفرض اســت که کتابخوانــی فضیلتی بیاما و اگر اســت و باید
زمانی هرچه بیشــتر را به خواندن کتابهایی هرچه بهتر اختصاص
داد.درچنینجوی،احتماالًانتخابکتاب«چگونهدربارهکتابهایی
که نخواندهایم حرف بزنیــم؟» و توصیه خواندن آن به عالقهمندان
کتاب ،نوعی نقض غرض میکند .با این همه ،بنا به دالیلی این گونه
نیســت« .پییر بایار» نویســنده این کتاب ،اســتاد دانشــگاه «پاریس
 »8اســت و مخالــف کتابخوانی و موافــق تبلیغ شــوهای متظاهرانه
فرهنگــی نیســت ،بلکه در پــی «روایتــی پســتمدرن از کتابخوانی»
اســت .طبق این روایت ،این فرض مندرج در سنت متافیزیک غربی
که گمان میکند ســنخ اعــای کتابخوانی مترادف بــا مطالعه کامل
و دقیــق و کلمــه به کلمه اثــر و فهم نیت و مقصود نویســنده اســت و
بایــد بهنوعی بــه اجماعنظــر نهایی میــان مؤلــف و مخاطب منجر
شــود ،فرضی واهــی ،نادرســت و ناممکن اســت .بنا به ایــده «مرگ
مؤلــف» روالن بــارت ،هر مؤلفــی پس از نــگارش اثر میمیــرد و این
مخاطب اســت که بنا به تجربههای ذهنی و احواالت شخصی خود،

اثــر را از آن خــود میکند و بــه آن جان و معنا میبخشــد؛ معنایی ولو
متفاوت و ولو ناپایدار و متزلزل« .پییر بایار» از چنین منظری منتقد
نگرشهایی اســت که تعهداتی مبنی بر کتابخوانی و کاملخوانی را
ترویج میدهند و معتقد اســت گاه نمیتوان مرزی مشــخص میان
«خوانــدن» و «نخواندن» ترســیم کرد؛ ضمن اینکــه «گاه برای آنکه
حق مطلب درباره یک کتاب ادا شود ،بهتر است آن را کامل نخوانده
باشــیم یا حتی باز نکرده باشیم ».این تعبیری اســت که اسکار وایلد
نیز درباره آن اندیشــیده اســت« :کتابــی را که بایــد داوری کنم ،هرگز
نمیخوانم؛چونخواندنشموجبپیشداوریمیشود».بایارفراتر
از ایــن نــکات ،از خطرات خواندن نیز ســخن به میان مــیآورد زیرا او
نگران آن اســت که تابوهای فعلی دربــاره اهمیت کتابخوانی کامل،
افــراد را از آفرینش و خالقیــت دور نگه دارد و آنــان را به خوانندگانی
منفعل بدل کند .شــاید بتوان گفت بایار از اینکه مخاطب ،خوانشــی
فعــال و مشــارکتی برابــر بــا نویســنده در خلــق متن نداشــته باشــد،
واهمه دارد و میکوشــد در این کتاب ،به پرورش مخاطبانی جســور و
خــاق کمک کند؛ کســانی که با خواندن یک کتــاب ،در آن و ایدههای
نویسندهاش،غرقنمیشوندومیتوانندخودنیزسخنیابداعکنند.
وایلدمعتقدبودکتابخوانیباخالقیترابطهایمعکوسدارد.بایار
نگران همین رابطه اســت .این کتاب به قلم محمد معماریان و مینا
مزرعهفراهانیجامهپارسییافتهاست.
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