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 «آیا بازخوانی آثار صمد بهرنگی کافی است؟»

 ...چرا باید راه و اندیشه صمد را زیست

 جعفر ابراهیمی

 

زخوانی آثار صمد بهرنگی به کوشم فراتر از ضرورت بادر این یادداشت می

صمد بهرنگی را یک  زیستن بر مدار اندیشه و روشهایی اشاره نمایم که زمینه

هایی است که در ارتباط کند. این رویکرد بر اساس پرسشضرورت تلقی می

گیرد. آیا بازخوانی و واکاوی صمد و ی مواجهه با صمد شکل میبا نحوه

ش کافی است؟ آیا زندگی و آثار صمد موضوع مناسبی برای ااندیشه و روش

اشی و تحقیقات دانشگاهی است یا یک روش مواجهه با نمایشگاه عکس و نق

 جهان پیرامون است؟ 

اگر چه واکاوی آثار صمد یک ضرورت است اما صرف بازخوانی کافی نیست 

توان مورد می و باید اندیشه و روش او را زیست این موضوع را از دو منظر

گری یط عینی جامعه است و دیارزیابی قرار داد. یکی از این وجوه شرا

 های مخالفان به اندیشه و روش صمد است.واکنش

خواهانه های برابریاقبال جامعه به اندیشهبررسی وضعیت اجتماعی نشان از 

صورت خاص دارد. بررسی مطالبات های بهرنگی بهندیشهصورت عام و اهب

-مان به ما نشان میهای اجتماعی از کارگران و زنان تا دانشجویان و معلجنبش
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اعی قرار دارد. خواهی در محور مطالبات این جریانات اجتمه عدالتدهد ک

گردد بارز می ایخواهانهر میان معلمان با مطالبات برابرید عینیت این رویکرد

اند این مطرح شدههای اجتماعی ه کمک شبکهسال اخیر و بکه در نی سه

کید بر با تأو رفاهی  مطالبات معیشتی خواهانه اجتماعی در کنارمطالبات برابری

آمیز نظام آموزشی یک ساختار تبعیضآموزش کیفی، برابر و رایگان و نفی 

رویکرد هژمونیک در نرح مطالبات بوده است که ناظر به تغییر در مناسبات 

اجتماعی به سمت یک ساختار برابر است. به همان اندازه که دولت و مجلس 

صی به آموزش از بخش خصودر راستای بنگاهی کردن آموزش و حمایت 

خصوص هاند به اشکال مختلف اقشار مختلف جامعه بعمومی تعرض نموده

رابر آن های ضد آموزشی واکنش نشان داده و در بمعلمان به این سیاست

مد در ص یاند. از این منظر ضرورت بازخوانی و زیست اندیشهمقاومت کرده

رسد جایگاه در خور خود را در به نظر میآید و دل تضادهای امروز بیرون می

 جامعه بیشتر از قبل بارز خواهد نمود. 

 های صمد درشهاما وجهی دیگر از ضرورت و اهمیت بازخوانی و زیست اندی

به گردد. برای درک این اهمیت کافی است بررسی واکنش مخالفان وی بارز می

صورت عام هنه بخواهابرابری یله دقت نماییم که چرا و چگونه اندیشهاین مسأ

گرفته  صورت خاص نی همین چند سال اخیر مورد هجمه قرارهو راه صمد ب

صمد در عین  ؛گذردسال که از مرگ صمد می 48 چند نی ایناست. هر

برخی خواص و جریانات  یمحبوبیت و مقبولیت عمومی، همواره مورد هجمه

 بوده است. 

 یهای رسانهبه کمک شومننامه و در قالب فحشهای سرمایه و بازار رسانه

ای که از ملی و حامیان و هواداران هنر و ادبیات حامی وضع موجود چهره
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ای است که با کنند چهرهارائه می 50و  40 یش در نی دههاصمد و همراهان

 یسازی حقیقت در سایهگردد. این وارونهتروریسم و خشونت تداعی می

سی صورت بیای جهانی مانند بیرگ رسانههای بزی کارتلحمایت گسترده

های منبعث از سازی ارزشگیرد که در حال تئوریزه کردن و عادیمی

نئولیبرالیسمی که تمام شئون زیست انسانی را در سود و  ؛نئولیبرالیسم هستند

درصد جامعه را به استثمار بکشد.  99کند تا بیشتر بتواند رقابت خالصه می

ها را حفظ و پاسداری ، چنان آئینی این ارزشنئولیبرالیسموننی مذهب  پیروان

قابل استثمار باالتر نرخ اصل خود فقط در میزان  یکنند که از نسخهمی

عنوان حامیان تشخیص هستند. در یک چنین شرایطی که مجلس و دولت به

هایی مثل کنند تا عرصههای نئولیبرالیسم بدون کمترین خطا عمل میسیاست

 ینبیعی است روبنای فرهنگی نبقه ؛و بهداشت را کاالیی نمایندآموزش 

بوی ورنگ کند تا هر چیزی را کهمسلط هر چه در توان دارد را بسیج می

های خاص از میدان به در ساالری دارد را با برچسبمقاومت در برابر سرمایه

 هاست. خشونت و تروریسم یکی از این برچسب .نماید و سرکوب کند

ترین شکل ممکن معیشت و زیست هایی که در وسیعهمین منظر در سالاز 

هشت سال تاراج اموال عمومی  یواسطهشده است و بهواقع مردم مورد هجوم 

شوند و های نجومی امروز توجیه میهای میلیاردی، فیشدر قالب اختالس

کسانی که دست ی گردد. همهحتی فضای عمومی شهری چون  ارث تقسیم می

دارند هر صدایی از جنس مردم را با برچسب خشونت به محاق  در جیب مردم

هایی است که برند. در این میان صدای صمد و راه صمد یکی از این مقولهمی

نلب بودن از میدان خارج شود در باید در اثر تکرار زیاد با برچسب خشونت

روشنفکران  راستای این رویکرد، جوانان مبارز و انقالبی دیروز برچسب

ترویج خشونت و  بهرنگی مصداق های صمدخورند و کتابمیتروریست 
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گیرد تا خشونت و ستم نهفته سازی صورت میگردد. این وارونهتروریسم می

 مسلط و ایدئولوژی حاکم پنهان بماند.   یی نبقهدر مناسبات سود و سرمایه

د فقر و ساالری وجود داراز سرمایهاما تا زمانی که تضادهای بنیادی منبعث 

ین اندیشه و زیست ابرجدا نمود بناتوان از بطن و قلب جامعه را نمی نابرابری

توان با تبلیغات پوشالی از بطن تز این شرایط نمییعنوان آنتصمد را هم به

سکوت ای که هیوالی سرمایه بر زندگی مردم در جامعهجامعه حذف نمود. 

-و خودسوزی زحمتدکشی جایی که خو درت. اسمرگباری را تحمیل کرد 

سوی زشت مناسبات بازار شده و آنتحمیل حل راه یک کشان و کارگران 

کنند درست در امید از فردا خودکشی میرقابتی است در جایی که کودکان نا

فروشند ودستان از کلیه تا چشم خود را میهمین بزنگاه هولناک تاریخی که فر

-ار بر لبان برخی از محتوای رهاییامید با تکر یی که واژهتا زنده بمانند. جای

اندهای ثروت ب گردد و ترجمان سودای بازگشت به قدرتِبخش خود خالی می

اند. ید نسلی انقالبی را به مسلخ بردهگردد همان کسانی که زمانی امو قدرت می

امید است ای از دیدگان حامل بارقهبازخوانی آثار صمد برای فرودستان و ستم

های صمد، ماهی سیاه کوچولو، امید رسیدن به قهرمان تاریخی قصه خصوصهب

 دریا و رهایی را دارد.

راستی  دستِ هایسیاست هایکنصافها و جادهشومنکه  حالیدر آری 

کنند رونمایی می ،های مرکزمالها و مگاتولیدات هنری و ادبی خود را در برج

را نشینان و نردشدگان کسانی دارند کتاب اولدوز صمد هاحتماالً در میان حاشی

ی فداکار، هااش قدر انسانکنند که مردمانزنند و به شهری فکر میورق می

دانند و مبارزان راه آزادی و برابری را مشتی جوان شجاع و با صداقت را می

های بعد وقتی کنند و در سالفدایی جهل تلقی نمی ماجراجو و رمانتیک و
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روند تجزیه در خاک و فراموشی ها پس از مرگ، ها و ژورنالیستمنبرخی شو

ها و راه صمد به گُل خواهد کنند اندیشهعمومی را سپری می در بین افکار

، فراتر از بازخوانی آثار او، راه شرنی که افراد معتقد به راه صمد نشست به

 صمد را تجربه و زندگی کنند. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 


