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تحلیل ســیمای شــهر از منظر هویت شناســی 
 المان های شــهری در نگاه روان شناســی؛در گفت و گو با احســان مهدوی؛

 در گفت و گــو بــا مرضیه ترابی مطرح شــد؛

 نماد های هویت مند و حسِ »در مکان بودن«مادری به نام »بی چهره« 

 »انسان«؛ هویِت مکان! »ما همه خانه به دوشانِ شهری هستیم«

غالبــا نوشــته ها برآمــده از تجربــه زیســته ای اصیــل و مســتقیم اســت؛ 
نگارنــده  ذهــنِ  گوشــه   در  به ثبت رســیده  خاطــراِت  از  حاصــل  تجربــه ای 
نــه  امــا،  کوتاه نوشــت  و  ایــن جســتار  کلمــات می شــوند.  بــه  تبدیــل  کــه 
نزیســته  خاطراتــی  ثمــره حســرِت  کــه  زیســته،  تجربــه ای  از  برخواســته 
در  اســت،  خوانده هایــم  و  شــنیده ها  زاییــده  کــه  حســرتی  اســت؛ 
»شــهر«. نــام  بــه  مفهومــی  از  دیگــر،  آدم هــای  خاطــراِت  جســت و جوی 

گذشــته ام را کــه مــرور می کنــم، خاطــره ای در پیونــد با شــهر در آن نمی یابم؛ 
دوچرخه ســواری های  از  خاک خــورده  و  گرفتــه  غبــار  تصاویــری  جــز 
و  دوســتان  بــا  محلــه،  پس کوچه هــای  کوچــه  در  جمعــه  روزهــای  عصــر 
یــا  چــون »هم محلــه ای«  واژه هایــی  ســال ها  آن  اندکــم.  هم محله ای هــای 
»همســایه« در زندگــی آدم هــا و روابــِط اجتماعی شــان معنــا داشــت و بــه 
وفــور بــه کار بــرده می شــد. کثــرِت ایــن کاربــرد حاکــی از آن بــود کــه بخــش 
زندگی شــان  محــلِ  و  مــکان  بــا  ارتبــاط  در  انســان ها  روابــط  از  عظیمــی 
معنــا می یافــت. ایــن نــوع روابــط، کــه در همــان ســال ها رو بــه نیســتی 
در  هــم  مکان هــا،  چراکــه  شــد؛  رنگ باخته تــر  و  کم رنــگ  می گذاشــت، 

عینیــت و هــم ذهنیــِت ساکنان شــان، تغییــر یافتنــد.
و  کنجــکاوی  حــس  »شــهر«  رازآلــودِ  مفهــومِ  می شــدم،  بزرگ تــر  هرچــه 
کنــکاش مــن را بیش تــر برمی انگیخــت. از نقطــه ای بــه بعــد در گــذرم در 
شــهر، خیابان هــا و کوچه هــا و پیاده روهــا، تنهــا محــل عبــور نبودنــد؛ بلکــه 
مکان هایــی بودنــد از جنــسِ انگیــزه  ای بــرای جســت و جو، از جنــس حــسِ 

تعلقــی از یــاد رفتــه، همــراه بــا غبــاری از غــم.
بــه آدم هــا، غریبــه و آشــنا و  نــوع نگاهــم  کــه رشــد می کــردم،  هم زمــان 
از  کــه  تجســمی  می شــد.  ژرف تــر  و  عمیق تــر  ندیــده،  و  دیــده  مکان هــا، 
بزرگــی و بی انتهایــی شــهر داشــتم، حــاال بــه تصویــری محقــر بــا اجــزای 
انســانیِ انــدک بــدل شــده بــود؛ انــدک نــه در قالــب اعــداد و ارقــام و محقــر 
نــه در معنــای ســاحت و گســتره. نقطــه اشــتراکی بــود کــه همــه ایــن اجــزاء 
را، هرچقــدر فــراوان و کثیــر و جای جــایِ ایــن پهنــه را، هرچقــدر عریــض 
مــی داد.  تشــکیل  را  واحــدی  کل  و  می کــرد  متصــل  هــم  بــه  وســیع،  و 
اتحــادِ  بــود؛  از حضــور در شــهر«  برآمــده  اشــتراک، »هویــِت  آن نقطــه 

»شــهروندان«. مجموعــه  یگانــه   در  متفــاوت  فردیت هــای 
در پیونــدِ ایــن مجموعــه اســت کــه رابطــه بــا شــهر معنــا پیــدا می کنــد و 
خاطــرات و قصه هــای مردمــان در فضاهــای شــهری خلــق و ثبــت می شــود. 
جــزء بــه جــزء بناهــای شــهر، داســتان های ســاکنان آن را در بــر می گیــرد و 

ــا ویــران ســاختنِ بناهــا، همــه آن قصه هــا نیــز فــرو می پاشــد.  ب
ایــن قصه هــا  بــا رشــد کردنــم، جــای خالــیِ  مــن رشــد کــردم و هم زمــان 
ملموس تــر و نمایان تــر شــد؛ تــا حــدِ یــک حســرت. بــه تدریــج دریافتــم آن 
ــیِ مــن قــد  ــه دوران زندگان ــدک، ب ــی ان ــوهِ آدم های ــان انب نقطــه اشــتراک می
نــداده و متالشــی شــده اســت. تغییــر ســبک معمــاری، کــه از چنــد دهــه 
پیــش آغــاز شــده بــود، بــه نقطــه اوجِ خــود رســیده و انــدک مکان هــای 
کالبــد  تغییــر  و حتــی  تغییــر شــکل  نیــز  ســنتی  از معمــاریِ  باقی مانــده 
دیگــر  نامأنــوس،  و  کریــه  ســیمایی  بــا  تازه شــکل گرفته  شــهرِ  و  داده انــد 
فضایــی بــرای ســاکنانش بــه عنــوان جامعــه ای انســانی قائــل نمی شــود؛ 
ــر خودرومحــور اســت،  ــای مــدرنِ امــروزی، حــاال بیش ت شــهری کــه در دنی

انســان محور.  تــا 
غــرق  بــرای  مکان هایــی  پیش تــر  کــه  پیاده روهــا،  و  کوچه هــا  خیابان هــا، 
بودنــد،  تعلــق  تجربــه احســاس  و  شــدن در فضاهــای مشــترک شــهری 
حــاال بــه رهگــذر و معبــر تقلیــل یافته انــد و بــه قــول مترجــمِ »شــنیدنِ 
شــهر«، شــهر دیگــر مقصــد نیســت؛ شــهر چیــزی نیســت، جــز یکــی از 

صدهــا محــلِ عبــور. 
در حــوزه مســائل شــهری از مفهومــی یــاد می شــود، تحــت عنــوان »ژنــوم 
کاربــرد  زیست شناســی  و  ژنتیــک  در  عمومــا  کــه  ژنــوم،  واژه  شــهری«. 
دارد، در حــوزه مطالعــات شــهری، همــان عنصــر مشــترک و پیونددهنــده 
شــهروندان اســت. ایــن ژنــوم، فضــا را بــه انســان و انســان را بــه انســانِ 
حســی  پیونــد،  ایــن  نتیجــه،   در  و  می کنــد  متصــل  دیگــری  هم مــکانِ 
مشــترک را در میــان جامعــه شــهروندان نســبت بــه مکانــی کــه در آن 

می کنــد.  ایجــاد  دارنــد؛  ســکونت 
ــا هویــت مشــترک شــهری، همــان اصلی ســت کــه در فرآینــد  ــوم شــهر ی ژن
ــه اســت؛  ــاد رفت ــم  شــده و از ی پریشــان حال و پرشــتاب توســعه شــهری گ
از یــاد رفتنــی کــه ظاهــرا عامدانــه و برآینــد اقدامــات ذی نفعــان اســت. 
ایــن افــراد، کــه کیســتیِ خــود را )در ماهیــِت شــهروندی( فرامــوش کــرده 
سیاســت گذاران،  تصمیم گیــران،  جایــگاه  در  می انگارنــد،  نادیــده  یــا 
بدقــواره،  ســاختمان های  ســازندگان  شــهری،  مدیــرانِ  و  برنامه ریــزان 
طراحــان، مهندســان و ... کمــر بــه نابــودیِ هویــت شــهر بســته اند؛ هویتــی 
و  نیمه تخریب شــده  بناهایــی  از  پاره هایــی  جــز  هــم  حــاال  همیــن  کــه 
تک درخت هــای کهن ســالِ تنهــا افتــاده، چیــزی از آن باقــی نمانــده اســت. 
بازگویــی حســرِت تجربــه نزیســته  ظاهــرا اعتراضــاِت گاه  و  بی گاه مــان و 
در شــهرِ باهویــت، تــوانِ ایجــادِ وقفــه در ایــن فرآینــدِ جنون آمیــز را نــدارد؛ 

گــه گاه موفقیت آمیــز بــوده و اغلــب مغلــوب و نــاکام. 
خاطــراِت  کــه  را  روایت هایــی  و  قصه هــا  آن  بــرود؛  یادمــان  نبایــد  امــا 
جمعــیِ پــدران و مــادران و تاریــخِ شــهرمان را ســاخته اند. بــه قــول حمیــد 
امجــدِ نمایش نامه نویــس در جســتارش در بــاِب شــهر، »در ناگزیــریِ از 
کف دادن هــا، انــگار چــاره ای نداریــم جــز آن کــه آن چــه در عینیــت از دســت 
شــهر،  کــه  نــرود  یادمــان  بســازیم«.  بــاز  ذهــن  و  خاطــره  در  می دهیــم، 

می یابنــد.  هســتی  آن  در  خاطــرات  کــه  همان جایی ســت 



رئیس کمیسیون خدمات  شهری و محیط  زیست شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه هوشمندسازی اولین محور مورد 
تاکید و زیربنای کار ماست که باید در تمام حوزه های خدمات  شهری پیاده سازی شود، گفت: در این مسیر گام های اولیه 

را برمی داریم و امیدواریم در شورای ششم به نقطه قابل قبولی برسیم و رفاه شهروندان را به ارمغان آوریم.
حسن کریمدادی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در پارک ها و ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری از این مسیر 
تصریح کرد: یکی از تاکیدات شورای شهر اختصاص فضای ویژه بانوان در بوستان های بزرگ  مقیاس سطح شهر است. 
حداقل ۱۵ پارک باید در ۲ سال اول فعالیت شورای ششم به بهره برداری برسد و شاهد اختصاص فضای ویژه بانوان در 

آن باشیم.
کریمدادی با اشاره به تولید روزانه ۱۶ تا ۲۰ هزار تن خاک و نخاله در سطح شهر گفت: دیگر تاکید ما تدبیر مناسب در 

این خصوص و بهره برداری بهینه از این نخاله ها به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه است.

ششــم  شــورای  تاکیــد  مــورد  محــور  اولیــن  هوشمندســازی، 
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از شــهر بگیریــد، هویــت اش  اگــر آن هــا را  کــرد؛ چرا کــه 
گرفته ایــد. را 

بــا ارائــه یــک تصویــر کلــی می تــوان تالقــی هویــت و شــهر 
زیبایی شناســی  تاریــخ، جغرافیــا، جامعه شناســی،  در  را 
حیوانــات،  دانســت.لهجه ها،  زندگــی  کالم  یــک  در  و 
همگــی  کــه  ســنگ هایی  حتــی  یــا  انســان ها  و  مشــاغل 
در کنــار یک دیگــر شــهر را ســاخته اند، عناصــر مانایــی 
هســتند کــه بــه اصطــالح هنــری، امضــای شــهر و محــل 

بــا شــهر محســوب می شــود. مانــا بــودن  تالقــی هویــت 
بــه ایــن منظــور اســت کــه بســیاری از عناصــر شــهری در 
داشــته اند،  رفت وآمــد  شــهر  اخــالق  در  کوتاهــی  مــدت 
امــا به خاطــر عــدم تعلــق بــه شــهر نتوانستندخودشــان 
را بــا جریــان شــهر بیامیزنــد. به عنــوان مثــال در معمــاری 
کــه  تــاج اســتفاده می شــود  نوعــی  از  خانه هــای مشــهد 
در نمایــی بزرگ تــر می تــوان آن را در ســازه باالیــی هتــل 
پــارس در خیابــان امــام خمینــی مشــهد مشــاهده کــرد. 
کــه  بــود  مشــهد  بــه  روس هــا  ورود  میــراث  تــاج،  ایــن 
توانســت بــا درآمیختــن در معمــاری مشــهد مانــا شــود.

هویــت، در ســایه بیلبوردها
مبحــث مطرح شــده، زیرمجموعــه دانــش گرافیــک شــهری 
قــرار دارد کــه بــا یــک دیــد کلــی می تــوان گفــت کــه ایــران 
نســبت بــه نقــاط دیگــر جهــان در ایــن مبحــث ضعــف 
مختلــف  نقــاط  در  چراکــه  اســت؛  داشــته  عمل کــردی 
جهــان به راحتــی می تــوان جلــوه تابلوهــای اطالع رســانی 
ــد کــه تمامــا  ــی را مشــاهده کنی و نقشــه های اماکــن دیدن
بــا ســر و شــکل متفاوتــی کــه دارنــد عضــوی از هویــت یــک 
شــهر محســوب می شــوند. اینفوگرافیــک بــه کار رفتــه در 
ایــن تابلوهــا نیــز بخشــی از بدنــه شــهر را می ســازد تــا 

ــه خــود بســازد. ــه نوب تشــخص و فردیــت آن شــهر را ب
متاســفانه امروزه دلیل اصلی حضور بیلبوردها در شــهر، 
بــرای شــهرداری ها و  چرخــه پررونــق اقتصادی ســت کــه 

مقدمــه: هویــت شــهری، آیینــه احــوال مردمی ســت کــه در 
یــک شــهر دارای مســکن قلبــی و فیزیکــی هســتند؛ نمــود 
کلــی هویــت شــهری را می تــوان در ایــن ســخن کوتــاه کــرد 
کــه »از کــوزه همــان بــرون تــراود کــه در اوســت«. اعضــای 
داشــته  آرامشــی  و  خوشــایند  حــال  اگــر  جامعــه  یــک 
ســیمای  هم بســتگی  و  ثبــات  در  می تــوان  آن را  باشــد، 
اجتماع شــان دیــد؛ دقیقــا بــه همــان صــورت کــه اخــاق و 
رفتارهــای مرســوم شــهر در پیراهنــی کــه پوشــیده اســت، 

بــه نمایــش گذاشــته می شــود.
رســانه ای  شــهر  پیراهــن  سیاســی،  جامعه شناســی  در 
از  بــا آگاهــی  کــه قدرت هــا  دومنظــوره خوانــده می شــود 
تاثیرگــذاری جلوه هــای بصــری بــر افــکار عمومــی، ســعی 
دارنــد شــعار خــود را نمایــش دهنــد و هم چنیــن مــردم 
ــا قدرت هــا  ــق ب ــا تواف ــل ی ــز اگــر ســخنی در جهــت تقاب نی
سکونت شــان  محــل  چهــره  در  آن را  باشــند،  داشــته 

می کننــد. نمایــان 
باتوجــه بــه اهمیــت مطالعــه هویــت شــهری،با احســان 
مهــدوی، دبیــر جشــنواره هنــر شهری)اســتقبال از بهــار( 
مــدرس   ،98 تــا   97 و   92 تــا   91 ســال های  در  مشــهد 
دانشــگاه و دانش آموختــه طراحــی گرافیــک از دانشــگاه 
هنــر تهــران، هــم کام شــدیم تــا بــا مرکزیــت شــهر مشــهد، 
نمــود مفاهیــم هویــت و زیبایــی در شــهر را بررســی کنیــم.

در یــک نــگاه کلــی نســبت بــه ایــن مفهــوم بایــد گفــت کــه 
نیســتند  یک دیگــر  بــه  شــبیه  دوتایــی  هیــچ  در جهــان، 
ویژگی هــا،  تفــاوت  و  بــودن  فــرد  بــه  منحصــر  ایــن  و 
ســاده تر  بیانــی  بــه  اســت.  تشــخص  و  هویــت  ســازنده 
بــا  نظاره گــر می شــوید،  را  نــژاد  یــک  از  وقتــی درختانــی 
آن کــه شــاید بــه نظــر شــما در ظاهــر شــباهت بســیاری بــا 
یک دیگــر داشــته باشــند، امــا باطــن آن هــا کامــال متفــاوت 
اســت. بــا دقــت در تاریــخ نیــز در می یابیــم کــه شکســت 
او  فردیــت  کــه  زمانی ســت  انســان،  عقب افتادگــیِ  و 
القــا  بــه انســان  این بــازه زمانــی  زیــر ســوال مــی رود. در 
باشــید؛ چراکــه شــما  بایــد شــبیه دیگــران  کــه  می شــود 

هیــچ تفاوتــی نداشــته و نداریــد.
به عنــوان مثــال در قــرون وســطی، الگومحــوریِ مطلــق بــود 
کــه تشــخص را زیــر ســوال می بــرد. فرزنــد مریــم مقــدس 
الگــوی واحــدی بــود کــه انســان ها بــرای ســعادت، همگــی 
مقابــل،  در  پیــدا می کردنــد.  او شــباهت  بــه  بایــد عینــا 
آن چــه موجــب بــروز و ظهــور انســان در لبــاس پیشــرفت 
و صعــود او در قــرن بیســتم شــد، معنــا گرفتــن فردیتــی 
بــود کــه بــه بشــر امیــد مــی داد؛ یعنــی هرکــدام از شــما 
می توانیــد یــک مســیح باشــید؛ چــرا کــه خالــق هــردوی 
شــما یــک خــدا اســت. پــس خالــق هویــت و غــرور انســان 
نســبت بــه  تفاوت هایی ســت کــه او را متفــاوت از دیگــری 

ســاخته اســت.
تاریــخ،  اجتمــاع،  از  وســیعی  جهــان  شــامل  شــهر،  هــر 
اندیشــه و زندگــی گسترده ای ســت؛ تفــاوت ایــن جهــان 
گســترده بــا جهــان شــهری دیگــر موجــب شــده تــا شــهرها 
باشــند.  داشــته  را  هویــت منحصربه خــود  و  شــخصیت 
خــود  از  شــهر  هویتــی  فــرار  موجــب  بســیاری  عوامــل 
ــا از دســت  می شــود کــه دســت آخــر از خــود بی گانگــی ی
ــه ارمغــان مــی آورد. راه  ــا خــود ب رفتــن اعتمادبه نفــس را ب
ــه آن دســت  ــی ب چــاره چیســت؟ چــاره آن اســت کــه حت

عناصــر تشــکیل دهنده هویــت شــهری کــه از نظــر برخــی 
افتخــار  بایــد  شــده،  قلمــداد  خجالــت آور  یــا  ســخیف 

ایــن ســودمحوری  و  رقــم می زنــد  تبلیغاتــی  شــرکت های 
در  اقتصــادی  مســائل  مطلــق  گرفتــن  نظــر  در  موجــب 
چهــره شــهر اســت. هیچ کــدام از مــوارد هویــت شــهری 
اعــم از کاربــرد آن در زندگــی شــهروندی، محــل قرارگیــری، 
گرفتــه  درنظــر  شــهری  فرهنــگ  و  ریخــت  بــه  توجــه 
ایــن  ســایه  در  ماهیتــی  مســائل  سراســر  و  نمی شــود 
بــا  بازمی ماننــد.  شــدن  دیــده  از  و  قرارگرفتــه  بیلبوردهــا 
مثالــی روشــن تر می تــوان بــه نقــد وارد شــده بــر یکــی از 
تلویزیون هــای شــهری اشــاره داشــت؛ محــل جانمایــی آن 
در میــدان بزرگــی بــود کــه اقشــار متوســط و روبه پاییــن 
جامعــه پشــت چراغ هــای قرمزرنــگ آن، ســبز شــدن را 
نیــز کادری  انتظــار می کشــیدند. محتــوای تبلیغاتــی آن 
ــرای  نزدیــک و بســته از غذاخــوردن اعیانــی شــخصی را ب
تبلیــغ رســتورانی ســطح بــاال نشــان مــی داد. آیــا تنهــا بایــد 
مســائلی چــون پوشــش و ظاهــر بازیگــر گزینــش  شــود؟ 
تبلیغــات،  شــده  تاییــد  محتــوای  کــه  درحالــی  هــم  آن 

تــوازن شــهری را برهــم می زننــد؟
از  اقشــار  تمــام  نماینــده  بایــد  شــهر  یــک  چهــره 
باتوجــه  امــا متاســفانه  تــا ثروتمنــد باشــد،  مســتضعف 
بــه عــدم خالقیــت، شــادابی و توجــه بــه ابعــاد مردمــی، 
جلوه هــای  توســط  شــهر  بــه  آرامــش  و  محبــت  انتقــال 

نمی شــود. لحــاظ  شــهر  در  پراکنــده  بصــری 

از دســت های ســیمانی تا خرخره ســیمای تاریخی شــهر
ســیما و منظــر شــهری بــه معنــای تمــام تصاویری ســت 
کــه مــا بــا چشــم های خودمــان در هنــگام تــردد می بینیــم. 
در  اســت  ممکــن  کــه  چهــره  و  کلمــه  تصویــر،  هــزاران 
نقــش  دیواره هــا  بــر  ســطح  در  یــا  تابلوهــا  روی  ارتفــاع 
چهــره  می زنیــم،  قــدم  کــه  مشــهد  در  باشــند.  بســته 
تاریخــی و  بافــت  از لحــاظ  کــه  اتفاقــا در نقاطــی  شــهر 
دچــار  می شــوند،  محســوب  غنــی  ملــی،  کهــن  ســیمای 
آشفتگی ســت. در مشــهد، کافی ســت خیابــان خســروی 
ســیمای  در  آشــفتگی  ایــن  تــا  بپیماییــد  تامــل  بــا  را 
مغازه هــای  و  غرفه هــا  باالیــی  ســطح  در  شــهر  تاریخــی 
تجــاری مشــهود شــود. بافتــی کــه قابلیــت ســتاره شــدن 
انبــار  به عنــوان  کاربــری  تغییــر  بــا  اکنــون  امــا  دارد،  را 
عروسک فروشــی ها و مغازه هــا اســتفاده می شــود. گاهــی 
را  دیــوار  حنجــره  کــه  ســیمانی  دســت های  البــه الی  از 
یــا  تاریخــی  فیــروزه ای  کاشــی های  می تــوان  می فشــارند، 
آجرهــای قدیمــی را مشــاهده کــرد کــه چهــره اصلــی ایــن 

می ســازند. مشــهد  در  محلــه را 
از جغرافیــای  کــه  می شــود  بحرانــی  وقتــی  مســئله  ایــن 
و  کــرده  آن حرکــت  باالیــی  برزن هــای  بــه  شــهر  مرکــزی 
از بلــوار ســجاد و احمدآبــاد گــذر می کنیــم؛ محله هایــی 
کــه ســاختمان هایش ارتفــاع بیش تــری نســبت بــه باقــی 
محله هــا  ایــن  در  شــهری  ســیمای  آشــوب  دارد.  شــهر 
قالبــی  فرهنــگ  هیــچ  و  می شــود  دیــده  پیــش  از  بیــش 
ــگار کــه اصــال ایــن شــهر هیــچ هویتــی از  ــدارد. ان وجــود ن

پیــش نداشــته؛ چراکــه به عنــوان مثــال یــک ســاختمان 
ــن خــط  ــر معمــاری رومی ســت و دیگــری از ژاپ تحــت تاثی
دیــده  شــدیدی  غرب گرایــی  این هــا  مابیــن  یــا  می گیــرد 
انــگار کارشناســان در ســایه حرکــت می کننــد  می شــود. 
تابلوســازها  و  ســاختمانی  مصالــح  فروشــندگان  ایــن  و 
بــرای هویــت شــهرمان تصمیــم  می گیرنــد. هســتند کــه 
درمــورد تجربه نــگاری بایــد بــه مطالعــات هویــت شــهری 
بــه  کنم؛وقتــی  اشــاره  داشــته ام،  پاریــس  درمــورد  کــه 

شــهری  بناهــای  تمــام  انــگار  می کنیــد،  نــگاه  پاریــس 
را یــک نفــر ســاخته اســت. یــک معمــار واحــد بــه نــام 
ــای  ــه نقشــه و ســنگ بن موســیو پاریــس وجــود داشــته ک
تمــام معمــاری  ایــن شــهررا گذاشــته و ایــن سیمایی ســت 
ــه افــراد احســاس »شــهروندِ پاریــس بــودن« را القــا  کــه ب

. می کنــد

دامن شــهر، ریســمانی که باید چنگ زد
توســط  فشــرده ای  لــوح  قبــل  چندســال  دارم  خاطــر  بــه 
آســتان قــدس منتشــر شــد کــه شــامل تمــام آرایه هــا و 
ــود کــه در حــرم مطهــر رضــوی دیــده می شــود  جزئیاتــی ب
و آن را در اختیــار هنرمنــدان قراردادنــد. آن اتفــاق بســیار 
زمینه هــای  در  طراحــی   موجــب  کــه  بــود  پســندیده ای 
کــه  جزئیــات  همیــن  یعنــی  هویــت  شــد.  مختلفــی 
بخش به بخــش آن همیشــه جزئــی از زندگــی شــهروندانی 
بــوده کــه بــا کلیــت آن)مــکان( زیســته اند. در تمــام ایــن 
ســال ها می توانســتیم هویــت مشــهدی بــودن را بانمــود 
ــه مرکزیــت حــرم در تمــام شــهر  ــن آرایه هــا ب ــی از ای مدرن
گســترش دهیــم؛ مشــابه ایــن اتفــاق را می تــوان در دوره 
قاجــار مشــاهده کــرد کــه در خانه هایــی از آن عصــر در 
ــه نوعــی معمــاری آرایه هــای بصــری حــرم  اطــراف حــرم، ب
مثــل  دقیقــا  کــرد.  مشــاهده  تمام شــان  در  می تــوان  را 
درختــی کــه ریشــه هایش در سراســر ایــن خانه هــا پراکنــده 
شــده باشــند. در بعــدی گســترده، چنــگ نینداختــن بــه 
ایــن مراکــز هویتــی، بحــران زا اســت. عمومــا دو عــده در 
شــهر مســبب ایــن اتفــاق هســتند؛ عــده ای کــه آن قــدر 
از  نمی تــوان  کــه  می بخشــند  تقــدس  مرکزیــت  ایــن  بــه 
هیــچ منظــری بــه آن نزدیــک شــد و در مقابــل عــده ای کــه 
بــا دوری و فــرار از مرکزیــت، بیــن شــهر و حقیقــت آن 

می اندازنــد. فاصلــه 

آن چــه انســان ها را بــه یک دیگــر گــره  می زنــد، در خانــه 
اتفــاق می افتــد و ســپس نمــودی بیرونــی می یابــد. تربیــت 
بازارهای مــان  کوچــه  و  خیابان هــا  در  فــردا  کــه  نســلی 
خــوردن  گــره  و  تالقــی  محــل  ایــن  می توانــد  موثرنــد، 
وحــدت شــهروندان را بــا هویت شــان گــره بزنــد؛ چراکــه 

هســتند. شــهرهای مان  فــردای  صاحبــان  این هــا 
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مــادری به نام »بی چهره«
تحلیل ســیمای شــهر از منظر هویت شناســی در گفت و گو با احســان مهدوی؛

شــهری  هویــت  از  منظــور  شــما  به نظــر 
و  هویــت  فرهنــگ،  تقاطــع  و  دقیقــا چیســت 

می افتــد؟ اتفــاق  بخشــی  چــه  در  شــهر 

ــه  نظــر شــما نقــش جلوه هــای بصــری  ب
در  بیلبوردهــا،  و  دیوارنوشــته ها  مثــل  شــهر 

نمایــان کــردن حــال و هــوای حاکــم بــر شــهر تــا 
چــه میــزان اســت؟

می توانــد  شــهری چگونــه  منظــر  و  ســیما 
کنــد؟ منتقــل  را  احســاس شــهروندی 

در  چگونــه  هویــت  بحــران  یــا  بی هویتــی 
می کنــد؟ پیــدا  نمــود  شــهر  چهــره 

حضــور  اصلــی  دلیــل  امــروزه 
چرخــه  شــهر،  در  بیلبوردهــا 
پررونــق اقتصادی ســت کــه بــرای 
شــرکت های  و  شــهرداری ها 
ایــن  و  می زنــد  رقــم  تبلیغاتــی 
نظــر  در  نتیجــه  ســودمحوری 
گرفتــن مطلــق مســائل اقتصــادی 

اســت.  شــهر  چهــره  در 

می زنیــم،  قــدم  کــه  مشــهد  در 
چهــره شــهر اتفاقــا در نقاطــی کــه 
از لحــاظ بافــت تاریخی و ســیمای 
محســوب  غنــی  ملــی،  کهــن 
می شــوند، دچــار آشفتگی ســت. 
خیابــان  کافی ســت  مشــهد،  در 
بپیماییــد  تامــل  بــا  را  خســروی 
ســیمای  در  آشــفتگی  ایــن  تــا 
تاریخــی شــهر در ســطح باالیــی 
تجــاری  مغازه هــای  و  غرفه هــا 

شــود. مشــهود 

نماینــده  بایــد  یــک شــهر  چهــره 
تــا  مســتضعف  از  اقشــار  تمــام 
متاســفانه  امــا  باشــد،  ثروتمنــد 
خالقیــت،  عــدم  بــه  باتوجــه 
ابعــاد  بــه  توجــه  و  شــادابی 
و  محبــت  انتقــال  مردمــی، 
توســط  شــهر  بــه  آرامــش 
در  پراکنــده  بصــری  جلوه هــای 

نمی شــود. لحــاظ  شــهر 

نــگاه  پاریــس  بــه  وقتــی 
بناهــای  تمــام  انــگار  می کنیــد، 
ســاخته  نفــر  یــک  را  شــهری 
اســت. یــک معمــار واحــد بــه نــام 
داشــته  وجــود  پاریــس  موســیو 
تمــام  بنــای  و ســنگ  کــه نقشــه 
معمــاری  ایــن شــهررا گذاشــته و 
ایــن سیمایی ســت کــه بــه افــراد 
پاریــس  »شــهروندِ  احســاس 

می کنــد. القــا  را  بــودن« 
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بازنمایــی اهمیــت دارد؛ چراکــه از آن مکان هــا و فضاهــای 
قبــل بایــد چیــزی مانــده باشــد تــا بتــوان بــر اســاس آن 
در  مــا  اگــر  بنابرایــن  بپردازیــم.  بازشناســی  بــه  معیــار 
مواجهــه بــا شــهرها از میــان تمامــی الیه هــای اقتصــادی، 
و  و...  عــرف  هنجارهــا،  ســنت ها،  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
بــه  فقــط  معمــاری،  چــون  فیزیکــی  الیه هــای  هم چنیــن 
اســتناد فرســودگی بافــت کالبــدی یــا فرســودگی هایی در 
عمل کــرد، بنایــی را تخریــب کنیــم، در ایــن نظــام هویتــی، 

هــم تغییــرات ســریع و بزرگــی را در زمــان کوتــاه ایجــاد 
کرده ایــم )عنصــر تــداوم زمانــی را از بیــن بردیــم( و هــم 
و  کــرده  دســت کاری  مــکان  و  فضــا  در  را  ارجــاع  نقــاط 
تغییــر داده ایــم. بنابرایــن در نظــام هویتــی هــردو مولفــه 

کرده ایــم.  نابــود  را  تاثیرگــذار 
بــا  از دانــش و هنــر اســت و همــواره  معمــاری تلفیقــی 
انســان ها  رویکردهــای  و  جهان  بینــی  روزمــره،  زندگــی 
عجیــن بــوده اســت. هانــس هوالیــن می گویــد، »معمــاری، 
تجســم  ســاختمان ها  در  کــه  معنوی ســت  نظمــی 

شــاهد  یــک  ســاختمان،  هــر  بنابرایــن  اســت«.  یافتــه 
فرهنگی ســت؛ چــه بــه مفهــوم خــوب و چــه بــه مفهــوم 

آئینی ســت.  کار  یــک  ســاختن،  واقــع  در  بــد. 
معمــاری در طــول زمــان تغییــر و تحوالتــی را تجربــه کــرده 
اســت؛ هــر ســبک جدیــد بــه مــرور از دل ســبک های قبــل 
ــر تکنیک هــای ســاختمانی، هــم  ــه دلیــل تغیی برآمــده و ب
مــواد ســاختمانی و هــم جهان بینــی و وظیفــه انســان ها 
نســبت بــه جامعــه خــود تغییــر پیــدا کــرده اســت. تمامــی 
در  فرم هــای جدیــدی  بــا  مــا  ایــن مســائل ســبب شــده 
توقــع  مــا نمی توانیــم  بنابرایــن  معمــاری مواجــه شــویم. 
می شــود،  ســاخته  امــروزه  کــه  چیــزی  باشــیم  داشــته 
می شــده  ســاخته  پیــش  صدســال  کــه  باشــد  همانــی 
برآینــد  می شــود،  ســاخته  امــروزه  کــه  چیــزی  اســت. 
هنجارهــا، فرهنــگ و اراده انســانِ امروزی ســت؛ انســانی 
کــه هویــت خــود را در چارچــوب فرهنــگ و زمانــه   امــروزی 

می کنــد. تعریــف 
ایــن حیــث نمی تــوان مشــکل آشــفتگی و بی هویتــی  از 
معمــاران  و  شهرســازان  دوش  بــه  تنهــا  را  شــهرها 
انداخــت؛ چراکــه معمــاری، بازنمایــی فرهنــگ و هویــت 
و  زندگــی می کننــد  آن  در  انســان ها  کــه  جامعه ای ســت 
اساســا واژه »بی هویــت« معنــا نــدارد؛ زیــرا هرچیــز بــدی 
هــم هویــت دارد. بنابرایــن آن چــه کــه امــروزه در معمــاری 
در حــال رخ دادن اســت، برآینــد یــک اراده جمعی ســت 
کوچــِک  اراده هــای  قــوی،  اراده  یــک  اســت  ممکــن  و 

از  بیــش  شــهری،  مســائل  حــوزه  در  امــروزه  مقدمــه: 
هرچیــز شــهر در نــگاهِ هویتــی مــورد بحــث و گفت و گــو 
قــرار می گیــرد؛ چراکــه این روزهــا هویــِت شــهر اســت کــه 
نابودی ســت.  و  مخاطــره  معــرض  در  هرچیــز  از  بیــش 

در مصاحبــه پیــش رو بــا ســرکار خانــم مرضیــه ترابــی، 
از  گفتیــم؛  ســخن  دری  هــر  از  شــهر،  طــراح  و  معمــار 
بــا  آن  پیونــد  و  هویــت  در  نهفتــه  مفاهیــمِ  جزئی تریــن 
قدیمــی،  بافت هــای  حفــظ  چرایــیِ  تــا  گرفتــه،  شــهر 
تخریب هــای  معضــات  شــهری،  مدیریــت  بحران هــای 

 . و...  شــهروندی  حقــوق  پی درپــی، 
مرضیــه ترابــی پــس از گذرانــدن رشــته طراحــی شــهری 
از  بهشــتی،  شــهید  دانشــگاه  در  دکتــری  مقطــع  در 
در  تحصیــل  ادامــه  بــه  و  داده  انصــراف  رشــته  ایــن 
فنــی  دانشــگاه  در  شهرســازی  رشــته  دکتــریِ  مقطــع 
پژوهش هــای  انجــام  هم چنیــن ضمــن  پرداخــت.  برلیــن 
آکادمیــک بــا تمرکــز بــر فضاهــای عمومــی و شــرکت در 
در  نیــز  حرفــه ای  عرصــه  در  بین المللــی،  ســمینارهای 
از  عمومــی  عرصه هــای  برنامه ریــزی  و  طراحــی  حــوزه 
و...  شــهری  پاتوق هــای  پیاده روهــا،  خیابان هــا،  جملــه 
بــا تدریــس در  در تهــران و شــمال کشــور و همین طــور 
دانشــگاه های مختلــف، تجربیاتــی را کســب کــرده اســت. 

مفهــوم  تعریــف  بــه  باشــد  بهتــر  شــاید  ابتــدا  در 
تصــور  افــراد  همــه  عمومــا  چراکــه  بپردازیــم؛  »هویــت« 
در  امــا  دارنــد،  ایــن مفهــوم  از  درکــی صحیــح  می کننــد 
هویــت  دارد.  وجــود  هــم  اختالف نظرهایــی  حــال  عیــن 
و  تبلــور صفــات  و  بازتــاب  یــک چیــز،  یــا »این همانــی« 
مشــخصات همــان چیــز اســت کــه عمدتــا وجــه تمایــز 
آن را بــا چیزهــای دیگــر نمایــان می ســازد. این همانــی یــا 
هویــت دو وجــه اساســی دارد؛ بازشناســی و تشــخص. 
در بازشناســی شــما بــا ارجــاع بــه اطالعــات بایگانی شــده 
و از پیــش موجــود در ذهــن، از طریــق سیســتم تداعــی، 
چیســتی پدیــده ای کــه بــا آن مواجــه شــدید را شناســایی 
می کنیــد و متوجــه می شــوید در کــدام دســته از پدیده هــا 
قــرار می گیــرد؛ بــه فــرض مثــال تشــخیص می دهیــد کــه 

پدیــده مدنظــر، کتــاب اســت یــا یــک لیــوان. 
پدیــده  یــک  بــه شــباهت  بازشناســی بیش تــر  در حــوزه 
بــا ســایر پدیده هــای مشــابه و یــک ویژگــی درون گروهــی 
ــر  اتــکا می شــود؛ درحالــی کــه در حــوزه تشــخص تاکیــد ب
روی تفــاوت آن پدیــده بــا دیگــر پدیده هــای غیرهم ســنخ 
آن اســت. بــا تکیــه بــر مثــال ذکرشــده، زمانــی کــه متوجــه 
می شــویم پدیــده مدنظــر یــک لیــوان اســت، ذهــن بایــد 
تشــخیص دهــد کــه لیــوان در طــول تاریــخ همــواره تغییــر 
هم چنــان  تشــخص  طریــق  از  امــا  داده،  فــرم  و  شــکل 
متوجــه ایــن هســتیم کــه لیــوان علی رغــم تمــام تغییراتــی 
باوجــود  مــا  و  اســت  لیــوان  هم چنــان  کــرده،  پیــدا  کــه 
تازه بــودنِ تمــام اطالعاتــی کــه بــا آن روبــه رو شــده ایم و از 
قبــل در ذهن مــان وجــود نداشــته اند، هویــت ایــن پدیــده 
را درک و شناســایی می کنیــم. بنابرایــن زمانی کــه دربــاره 
هویــت صحبــت می کنیــم، هــم بایــد امــکان بازشناســی 

داشــته باشــیم، هــم تشــخص. 
بازنمایی ســت و  یــک نظــامِ  این کــه هویــت،  نکتــه دیگــر 
بــه همیــن جهــت مشــخصاِت اصلــی آن زمــان و فضــا 
را  ایــن مفهــوم  مــا  اســت؛ یعنــی در تداوم هــای زمانــی، 
درک کــرده و در ایــن درک عنصرهــای زمــان و فضــا موثــر 
هســتند. بنابرایــن مــا بــرای نظــام هویتــی شــهر، ایــن دو 
زمانــی؛  تــداوم  زمــان:  حــوزه  در  داریــم؛  الزم  را  عنصــر 
یــا  مانــده،  ثابــت  زمــان  طــول  در  کــه  چیزهایــی  یعنــی 
نــه به یک بــاره،  یــا تغییرات شــان  کــرده  اندکــی  تغییــرات 
ــه ایــن صــورت مــا  ــوده اســت. ب بلکــه بطئــی و تدریجــی ب
و  کنیــم  بازشناســی  را  پدیــده  یــک  هم چنــان می توانیــم 
ــن ســال  ــن هویــت، همانی ســت کــه چندی ــه ای ــم ک بفهمی
پیــش وجــود داشــته اســت یــا بخشــی از آن از گذشــته 

گرفتــه شــده و بخشــی دیگــر متعلــق بــه امــروز اســت.
نظــام  ایــن  نیــز در  مــکان  از طــرف دیگــر وجــود عنصــر 

چیــزی  هرحــال  در  امــا  انــگارد،  نادیــده  را  پایین دســت 
کــه تولیــد می شــود، بازنمایــی فضــای فرهنگی-اجتماعــیِ 

امــروزیِ مــا اســت. 
ســاختن  فکــر  بــه  کســی  اساســا  امــروزی  جامعــه  در 
و  هویــت  مــا  هســتند.  رفتــن  فکــر  بــه  همــه  نیســت؛ 
هنجارهــای فرهنگــی را در اینجــا جســت و جو نمی کنیــم 
و آن را بــه دنیــا و جایــی دیگــر حوالــه می دهیــم. مــا مــکانِ 
خــود را رهــا کرده ایــم. وقتــی ایــن نــوع دیــدگاه در قشــر 

ــه می توانیــم  عظیمــی از جامعــه نهادینــه می شــود، چگون
توقــع بازنمایــی هویتــی در معمــاری و شهرســازی داشــته 

باشــیم؟ 
ایــن تنهــا مثالی ســت، از انبــوهِ جریان هایــی کــه امــروزه 
رواج دارد. از ســویی دیگــر نــگاه و جهان بینــیِ کســانی کــه 
داعیــه کار معمــاری دارنــد، تــا حــد زیــادی تغییــر کــرده  و 
ــا فرهنگــی جامعــه  ــوی ی ــه ســاختار معن ــا پاســخ گو ب الزام
ــر خــود را پاســخ گوی ســرمایه داران  نیســتند؛ بلکــه بیش ت
می بیننــد؛ پاســخ گوی این کــه چگونــه می تــوان در زمانــی 
نصیــب  معمــاری  طریــق  از  را  ســود  بیش تریــن  کوتــاه 
مدیریــت شــهری یــا ســرمایه دار کــرد. ایــن مســئله ســبب 
می شــود کــه اساســا تمــام آن چارچوب هــا و ســاختارهایی 
کــه پیش تــر معمــاران بــر اســاس آن کار می کرده انــد، در 

حــال حاضــر وجــود نداشــته باشــد.
در حــال حاضــر ارزش هــا تغییــر کرده انــد؛ زمانــی احتــرام 
بــه همســایه و برقــراری رابطــه بــا آن هــا و بــا کوچــه، میــدان، 
خانــه و... ارزش بــوده، امــا اکنــون ارزش ایــن اســت کــه 
بیش تــر  چطــور  شــود،  ســاخته  ســریع تر  بنــا  چطــور 
توجــه مشــتری ها را جلــب کنــد و چطــور ســریع تر بشــود 

ســرمایه مصرف شــده را برگردانــد. 
بنابرایــن هــم در میــان عامــالن پروژه هــا هم چــون ســاختار 
قــدرت، تکنوکــرات و متخصصیــن و ســاختار اریســوکرات 
انســان های  و  جامعــه  میــان  در  هــم  و  تصمیم گیــران  و 
جهــت  ایــن  از  اســت.  شــده  متفــاوت  ارزش هــا  عــادی 
معمــاری، بــه عنــوان نظامــی کــه بــا ســاختارهای جــاری 
در جامعــه رابطــه ای تنگاتنــگ دارد، متاثــر از ایــن ماجــرا 

اســت.

ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه مــا چیــزی بــه نــام 
»معمــاری شــهری« نداریــم؛ در پروژه هــای معمــاری )و نــه 
لزومــا ساخت و ســاز( همــواره در طــول تاریــخ وجهه شــهری 
و این کــه چــه مناســباتی را بــا محیــط خــود برقــرار کننــد، 
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت و ایــن جــزو ذات معمــاری و از 
وظایــف آن بــه شــمار مــی رود. پــس از انقــالب صنعتــی 
شــهرها  ســریع  رشــد  واســطه  بــه  مــدرن  دوران  در  و 
چــون  شــهری  رشــته های  ساخت و ســاز،  صنعــت  و 
مطالعــات شــهری، برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری و 
... شــکل گرفــت. رســالت اصلــی ایــن رشــته ها ایــن اســت 
کــه هــم در برنامــه و هــم در طــرح بتواننــد بیــن انبوهــی 
از ساخت وســازهای منفــرد معمارانــه و بیــن زمینه هــای 

اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــیِ آن چیــزی کــه 
متاســفانه  کننــد.  ایجــاد  هماهنگــی  می شــود،  ســاخته 
آن چیــزی کــه در مشــهد شــاهد هســتیم، ایــن اســت کــه 
پیشکســوتانِ شــهر عمومــا معمــاران برجســته ای هســتند 
ــا دیــد معمارانــه بــه شــهر نــگاه می کننــد و جوانانــی  کــه ب

کــه بــه عنــوان مدیــران یــا کارشناســان موثــر امــور شــهری 
کار را بــه دســت گرفتنــد، عمومــا تحصیــالت و مطالعاتــی 
ایــن  غیــر از شهرســازی و طراحــی شــهری گذرانده انــد. 
در  جــدی ای  چالش هــای  مــا  می شــود  باعــث  مســئله 

حــوزه مفاهیــم و پروژه هــای شــهری داشــته باشــیم.  
فرهنــگ، یــک دســتگاه ارزشــی و هنجــاری می ســازد کــه 
ــم  ــر اســاس آن رفتارهای مــان را تنظی مــا در طــول زمــان ب
می کنیــم. حــال این کــه مــا بــه عنــوان موجــودِ انســانی چــه 
ادراکــی از محیــط اطراف مــان داریــم، تابــع فرهنــگ اســت؛ 
چراکــه مــا در محیــط بــر اســاس این کــه الیه هــای فرهنگــی 
کــه فیلترهــا، ارزش هــا و هنجارهایــی در ذهن مــان شــکل 
داده انــد، حضــور پیــدا کــرده و آن چــه از حضــور در محیــط 
ــردازش و آن را خــوب  ــم را در ذهــن خــود پ ادراک می کنی
یــا بــد قلمــداد کــرده و بــه ایــن نســبت، بــه آن واکنــش 
سیســتمِ  بازتــاب  فرهنــگ،  بنابرایــن  می دهیــم.  نشــان 

ارزشــی نظــام اجتماعی ســت. 
اگــر معمــاری قــرار اســت بســتری باشــد، برای وقــوع زندگی 
روزمــره مــا؛ بایــد بتوانــد بــه مطالبــات مــا نیــز پاســخ گو 
باشــد. ایــن مطالبــات از نیازهــا و جهان بینی مــان شــکل 
را  بنایــی  می خواهیــم  اگــر  مثــال  فــرض  بــه  می گیــرد؛ 
ــی داشــته  ــم آن ســاختمان چــه نمای بســازیم، قصــد داری
نشــان  جامعــه  در  را  مــا  از  شــخصیتی  چــه  یــا  باشــد، 
حــوزه  در  شــهری  مدیــر  یــک  دیگــر؛  مثالــی  در  دهــد. 
تصــدی خــود تمــام انــرژی و وقــت خــود را صــرف توســعه 
بــه  دیگــر،  مدیــری  و  می کنــد  غیرهم ســطح  تقاطع هــای 

می پــردازد. فرهنگ ســراها  توســعه 
اهمیــت  حائــز  بســیار  بناهــا  عمومــی  وجــه  بنابرایــن 
هســتند؛ چراکــه بــرای افــراد جامعــه ای کــه در ایــن فرهنــگ 
این کــه چگونــه در  و  دیگــران  ارزیابــیِ  زندگــی می کننــد، 
نــگاه دیگــران دیــده می شــوند، مهــم اســت. از ایــن رو مثــال 
در ســاخت یــک بنــای شــخصی هم چــون خانــه، نمــای 
ســاختمان یــا فضاهــای عمومــی آن مثــل اتــاق نشــیمن و 
پذیرایــی نســبت بــه فضاهــای خصوصــی چــون اتاق هــای 
 خــواب ، بیش تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و پــر طمطراق تــر 
بــه توجــه  ناگزیــر  بنابرایــن معمــاری  ســاخته می شــوند. 
ایــن  و  انسانی ســت  جامعــه  فرهنــگ  و  مطالبــات  بــه 

دارد.  انســان ها  در جهان بینــی  ریشــه  مطالبــات 

در ســوال شــما عباراتــی چــون »ســیمای شــهری«، »حــس 
تعلــق«، »شــهروند« و... عنــوان شــد کــه هرکــدام توضیــح 

و تعریــف خــود را می طلبــد. 
ســیمای شــهر: مــا وقتــی در مــورد ســیمای شــهر صحبــت 
mental map صحبــت  دربــاره  حقیقــت  در  می کنیــم، 
می کنیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه مــا در مواجهــه بــا محیــط، 
ادراک می کنیــم.  بــا حواس مــان  را  اطالعــات  از  بخشــی 
ایــن می  شــود ادراک اولیــه و آن بخــشِ عینــیِ ماجــرا. از 
بیــن همــه آن چــه بــرای مــا عینیــت پیــدا کــرده، بخشــی در 
ــن بخــش را  ــد؛ ای ذهــن مــا ته نشــین شــده و باقــی می مان
و  واکنش هــا  رفتارهــا،  مبنــای  کــه  »ذهنیــت« می نامیــم 

شادی اسعدی 
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در گفت و گــو بــا مرضیه ترابی مطرح شــد؛

»ما خانه به دوشــانِ شــهری هستیم«

بارهــا  کــه  جمالتــی  از  یکــی  همــواره 
شــنیده ایم و تنهــا بــه جهــت تکــرار، تبدیــل 

و  شــده  مــا  ذهــنِ  از  گوشــه ای  در  بــاوری  بــه 
معمــوال توضیحــی بــرای آن نداریــم، ایــن اســت 
قدیمــیِ  بافت هــای  داشــتنِ  نــگاه  زنــده  کــه 
معمــاریِ یــک شــهر، هویــِت ســاکنانِ آن شــهر 
ایــن  از  شــما  تفســیر  کــرد.  خواهــد  حفــظ  را 
گــزاره چیســت و بــه طــور کل چگونــه هویــت و 

بــا هــم تالقــی پیــدا می کننــد؟ معمــاری 

شــاید بشــود گفــت معمــاری بــه نوعــی 
ملــت  یــک  هنــر  و  فرهنــگ  انعکاس دهنــده  

چگونــه  ارتبــاط  ایــن  شــما  نظــر  بــه  اســت؛ 
شــکل می گیــرد و معمــاری شــهری در حفــظ 
یــا ارتقــای هویــت و فرهنــِگ یــک جامعــه چــه 

دارد؟ نقشــی 

معمــاری،  در  هویــت  فقــدان 
بــار  بــه  را  فراوانــی  اجتماعــی  آســیب های 

شــهروندان  در  تعلــق  حــس  عــدم  مــی آورد؛ 
بــه  آن هــا  بی توجهــی  شــهر،  بــه  نســبت 
مشــکالت شــهری و در نتیجــه عــدم مشــارکت 
اجتماعــی در امــور شــهری، شــاید تنهــا برخــی 
از نتایــجِ زیــان آورِ ایــن فقــدان باشــد. از نظــر 
شــما ســیمای شــهر چگونــه در ایجــاد احســاس 
»شــهروندی« و حــس تعلــق و مســئولیت در 

اســت؟ اثرگــذار  ســاکنان 

اساســا  امــروزی  جامعــه  در 
ــه فکــر ســاختن نیســت؛  کســی ب
همــه بــه فکــر رفتــن هســتند. مــا 
هویــت و هنجارهــای فرهنگــی را 
نمی کنیــم  اینجــا جســت و جو  در 
دیگــر  و جایــی  دنیــا  بــه  را  آن  و 
مــکانِ  مــا  می دهیــم.  حوالــه 

کرده ایــم. رهــا  را  خــود 

معمــاری  در  امــروزه  کــه  آن چــه 
در حــال رخ دادن اســت، برآینــد 
یــک اراده جمعی ســت و ممکــن 
اســت یــک اراده قــوی، اراده های 
نادیــده  را  پایین دســت  کوچــِک 
چیــزی  هرحــال  در  امــا  انــگارد، 
بازنمایــی  می شــود،  تولیــد  کــه 
اجتماعــیِ  فرهنگــی  فضــای 

مــا اســت. امــروزیِ 



پیش نشست همایش »چین و آینده نظام بین الملل« با حضور تنی چند از مدیران و مسئوالن وزارت امور خارجه، اساتید 
دانشگاه ها و کارشناسان ارشد مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به صورت حضوری در محل مرکز مطالعات 
برگزار شــد. در این نشســت، این مســئله مطرح شــد که رســالت اصلی که چین برای خود تعریف کرده تمرکز کامل بر 
توسعه داخلی بوده است اما اتفاقی که از سال 2020 به بعد درحال رخ دادن است، این است که در مواردی، چین آماده 

است تا چرخه توسعه خود را در ازای تسریع و افزایش تاثیر خود در نظام بین الملل آهسته کند .
براساس اسناد باالدستی چین، استراتژی این کشور برای آینده نظام بین الملل، عدم حرکت به سوی هژمون شدن و رهبری 

در سطح جهان حداقل در میان مدت است.
چین را با نگاه چینی و نه دیدگاه تحلیلگران غربی و نیز جابجایی قدرت های اصلی در نظام بین الملل و پیامدهای ناشی 

از این امر می بایست شناخت و نگریست.

استراتژی چین برای آینده نظام بین الملل چیست؟

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و ششم / نیمه اول بهمن  4۱۴۰۰
نگـــاه ویـژه

جهــت اساســا احســاس تعلــق نســبت بــه مکان هــا شــکل 
نمی گیــرد.

کــه  می گیریــم  نتیجــه  شــد  بیــان  تاکنــون  آن چــه  بنابــر 
تنهــا فقــدان هویــت نیســت کــه باعــث عــدم شــکل گیری 
در  اجتماعــی  مشــارکت های  عــدم  و  تعلــق  احســاس 
مســائل شــهری می شــود؛ بلکــه تمامــی عناصــر ذکرشــده 
در ایــن بحــران دخیل انــد. در حقیقــت هویــِت مــا، ایــن 

هســتیم؛  شــهری  خانه به دوشــانِ  مــا  بی هویتی ســت؛ 
هویــِت مــا ایــن اســت کــه مــا بــرای مفهــوم محلــه، بُعــدِ 
یــک  فقــط  مــا  بــرای  محلــه  نیســتیم.  قائــل  اجتماعــی 
کالسِ اجتماعــی و اقتصادی ســت و احســاس تعلقــی بــه 
آن نداریــم؛ چراکــه مــراوده ای بــا آن و همســایه های مان 

نداریــم.
مــا  شــهرهای  آینده ایــم؛  همــان  در  مــا  بنــده،  نظــرِ  بــه 
هیــچ تفاوتــی بــا یک دیگــر ندارنــد. شــما بــه یــزد، بوشــهر، 
از بخش هــای  اگــر  برویــد،  و هــر شــهر دیگــری  بجنــورد 
ایــن  و  بگیریــد  شــهری عکــس  تازه ســازِ  و  تخریب شــده 
تصاویــر را در کنــار هــم بگذاریــد، می بینیــد کــه همــه آن هــا 
ــا هــر شــهر  می تواننــد مشــهد باشــند، بجنــورد باشــند، ی
دیگــری باشــند؛ یعنــی مــا فرآینــد بازشناســی و تشــخص 
ایــن  ایــن شــهرها رعایــت نکرده ایــم؛  از  را در هیچ کــدام 
زمینــه  بــا  هماهنگــی  هیــچ  نــه  ساخته شــده  بناهــای 
ــه هیــچ  ــد و ن ــا زیرســاخت های طبیعــی خــود دارن بومــی ی
بــه  اجتماعــی.  و  فرهنگــی  زیرســاخت های  بــا  تناســبی 
همه جــا تعلــق دارنــد و بــه هیچ جــا تعلــق ندارنــد؛ بــه قــول 
 you go somewhere« ،خانــم دنیــس اســکات بــراون
that is nowhere«؛ شــما جایــی می رویــد کــه اســمش 

ناکجاآبــاد اســت. 
تمایــز هویتــی و ســاختاری یــک چیــز اســت و این کــه در 
آینــده و حتــی در حــال حاضــر نیــز معضــالت زیــادی را 
ــه فــرض مثــال این کــه  ایجــاد می کنــد، یــک چیــز دیگــر. ب
شــما در یــک شــهر کویــری معمــاری ای  اســتفاده می کنیــد 
یــا  نــوع معمــاری را در یــک شــهر سردســیر  کــه همــان 
بــه کار می بریــد، می بینیــد کــه اساســا  شــهری معتــدل 
جملــه  از  زمینه هــا  ابتدایی تریــن  در  را  مشــکالتی  چــه 
ــرژی، هم ســازی اقلیمــی و... ایجــاد می کنــد؛ چــه رســد  ان

هویتی تــر.  و  عمیق تــر  الیه هــای  بــه 

یک ســری  حرف هــا،  ایــن  همــه  مــن  نظــر  بــه 
چــرا  اساســا  اســت.  یافتــه  رواج  کــه  کلیشه هایی ســت 
بایــد جهانــی شــویم؟ و مگــر جهانــی شــدن تنهــا از راه 
تخریــب  مرکــزی  اروپــای  کجــای  مثــال  اســت؟  تخریــب 
در  و  مــا جهانی تر نــد  از  آن هــا  این کــه  وجــود  بــا  شــده؟ 
و...  ژئوپلوتیــک  اقتصــادی، سیاســی،  معــادالت  تمامــی 
در جهــان نقــش محــوری دارنــد. آیــا واقعــا جهانــی شــدن 
و  کنیــم  خــراب  داریــم  هرچــه  کــه  معنی ســت  ایــن  بــه 

بســازیم؟  بــاز  را  آن  خارجــیِ  نمونه هــای  مشــابه 
آیــا  کــه  اســت  ایــن  کــه مطــرح می شــود،  بعــدی  ســوال 
جهانی انــد؟  ســاخته ایم،  نــو  از  کــه  چیزهایــی  واقعــا 
اطــراف  بافــت  در  کــه  پروژه هایــی  همیــن  از  یکــی  کــدام 
حــرم انجــام شــده، قابلیــت رقابــت بــا ســایر پروژه هــا را در 
ســطح جهانــی دارنــد، کــه فرضــا بگوییــم در آن پــروژه از 
تکنولــوژی برتــر یــا یــک نــوآوری اســتفاده شــده یــا پایــدار 

و هوشــمند ســاخته شــده اســت؟ 
ایــن کلیشــه ها تنهــا از ســمت مدیرانــی مطــرح می شــود 
ایــده ای ندارنــد و فقــط در جلســات  کــه اساســا فکــر و 
شــرکت می کننــد. ایــن افــراد تصــور می کننــد کــه مدیرنــد، 
امــا رســما اپراتــور ســاختار قــدرت  و ســرمایه اند. آن هــا در 
جلسات شــان کلماتــی را اســتفاده می کننــد کــه بیــش از 
توضیــح دهنــد  آن  بــه  راجــع  پاراگــراف نمی تواننــد  یــک 
و بــا ایــن کلمــات مــردم عامــه را مرعــوب ایده هــای خــام 
ــان  ــی کــه اقدامات شــان هیــچ بنی خــود می کننــد؛ درصورت

تخصصــی، دانشــی و خــردی نــدارد. 

تصمیمــاِت بعــدیِ مــا می شــود. 
اگــر مــا در محیطــی زندگــی کنیــم کــه عناصــر عینــیِ آن 
ســاختمان ها  دائمــا  باشــند،  تغییــر  دســت خوش  دائمــا 
شــده،  ســاخته  جدیــد  ســاختمان های  و  شــده  تخریــب 
چیــزی  چــه  ؛  و...  کنــد  تغییــر  خیابان هــا  نــام  مــدام 
قــرار اســت در ذهــنِ مــا ته نشــین شــده و باقــی بمانــد؟ 
دســت مــا خالی ســت و آن جایــی خالی تــر می شــود کــه 
یــک درک جمعــی نمی رســیم؛ چراکــه در هــر حــال  بــه 
وقتــی در مــورد یــک موضــوع شــهری صحبــت می کنیــم، 
درک، خاطــرات، وفــاق و ... بــه صــورت جمعــی بــرای مــا 
آن کــه چیــزی »جمعــی«  بــرای  پیــدا می کننــد.  اهمیــت 
شــود، مــا بایــد بــرای آن یــک تــداوم زمانــی ببینیــم کــه 
بــا آن رابطــه برقــرار کننــد و از  تک تــک آدم هــا بتواننــد 
ــی کــه  ــه میــراث برســد. زمان ــه نســل دیگــر ب یــک نســل ب
هرکــدام از مــا خاطــرات جداگانــه و انــدک داریــم، عمــال 
نداریــم  نیــز  هویت منــد  و  ســامان یافته  جمعــی  تصویــر 
بــه همیــن دلیــل نمی توانیــم در جلســات شــهرداری،  و 
زمینــه  در  محلی مــان  جوامــع  و  تحقیقاتــی  پروژه هــای 

ســیمای شــهری بــه توافــق برســیم. 
»شــهروند«  واژه  از  کــه  زمانــی  شــهروندی:  حقــوق 
اســتفاده می کنیــم، در حقیقــت حقوقــی را بــرای ســاکنان 
انســان ها  حقــوق،  ایــن  ازای  در  هســتیم.  قائــل  شــهر 
ایــن  دارنــد.  شــهر  بــه  نســبت  را  وظایفــی  یک ســری 
مســئله نیــز محــل مناقشــه اســت؛ زمانــی کــه مــا، چــه در 
ــا  ــر شــهری و چــه کارشــناس و متخصــص، ب ــگاه مدی جای
می شــویم،  شــهری  وارد عرصه هــای  وکالتــی  شهرســازی 
یعنــی خودمــان را وکیــل و وصــی مــردم می دانیــم و بــدون 
بــه  یــا  داده  انجــام  مشــارکتی  کار  باشــیم  بلــد  این کــه 
نظرهــای متفــاوت احتــرام بگذاریــم، بــا بلــدوزر وارد عمــل 
می شــویم تــا یــک چیــزِ خــوب بســازیم؛ در ایــن فرآینــد، 

آیــا مــا بــه حقــوق شــهروندی احتــرام گذاشــته ایم؟ 
بــه  شــهروندی  هــر  این کــه  یعنــی  شــهروندی  حقــوق 

ســبب  بــه  و  خــود  فــردی  زندگــی  حــوزه  در  تنهایــی 
تعلــق بــه جامعــه محلــی خــود، تریبــون داشــته باشــد و 
در  امــا حــاال  کنــد.  را درخواســت  بتوانــد مطالبــه خــود 
بــا جوامــع محلــی  کــه چطــور  طــی گزارشــات می بینیــم 
در بافت هــای فرســوده، ســکونت گاه های غیررســمی و... 

می شــود.  برخــورد 
منــوال  همیــن  بــه  نیــز  شــهروندی  وظایــف  حــوزه  در 
بــه شــهر  نســبت  تعلقــی  احســاس  اســت؛ شــهروندان 
ندارنــد و بــرای وظایــف شــهروندی خــود از جملــه پاکیــزه  
فضاهــای  شــدن  بهتــر  بــرای  تــالش  شــهر،  نگاه داشــتنِ 
زندگــی، حفــظ امنیــت و... اهمیتــی قائــل نمی شــوند. در 
جامعــه این چنینــی حقــوق شــهروندی تنهــا بــه صــورت 
و  کتاب هــا  محتــوای  حــد  در  و  شــده  اســتفاده  الکــن 
جزوه هــا باقــی مانــده و در عمــل معنایــی نــدارد؛ حقــوق 
شــهروند  کــه  می کنــد  پیــدا  معنــا  زمانــی  شــهروندی 

و صدایــش شــنیده شــود.  باشــد  داشــته  تریبــون 
و  مکانــی  وجــه  دارای  احســاس  ایــن  تعلــق:  حــس 
تعلــق  احســاس  مکانــی  بــه  زمانــی  شــما  زمانی ســت؛ 
پیــدا می کنیــد کــه لحظــاِت ارزشــمندی را در آن ســپری 
داشــته   مــکان  آن  در  را  نابــی  زیســته  تجربــه  و  کــرده 
باشــید. بنابرایــن بــه راحتــی از آن مــکان دل نمی کَنیــد 
و آن مــکان بــا هــر مکانــی در هــر جــای دنیــا بــرای شــما 
ــودن در  ــال ممکــن اســت ب ــه فــرض مث متفــاوت اســت؛ ب
ــد، امــا حــس  ــه کنی ــه لوکــس و شــیکی را تجرب ده هــا خان
آرامــش، راحتــی و تعلقــی را کــه در خانــه پدربــزرِگ خــود 
بنابرایــن  نکنیــد.  احســاس  مکان هــا  آن  در  داشــته اید، 
اگــر آن بناهــا را خــراب کننــد، بــرای شــما اهمیتــی نخواهــد 
داشــت، امــا اگــر تصمیــم بگیرنــد خانــه پدربزرگ تــان را 
تخریــب کننــد، شــما ســریعا واکنــش نشــان خواهیــد داد، 
تمامــی خاطــرات، تجربــه  و  چراکــه شــما گذشــته خــود 
زیســته، ارزش هــا و هنجارهــای فــردی و خانوادگــی خــود 

نابــودی می بینیــد.  و  را در معــرض تخریــب 
کــه در دوره اخیــر در حــوزه شــهری در حــال  تحوالتــی 
ــا دست در دســِت هــم در آن  ــه همــه م رخ دادن اســت، ک
مقصریــم، باعــث شــده آن قــدر مــا تــداوم زمانــی را از بیــن 
ببریــم و مکان هــا و فضاهــا را تخریــب کنیــم و بــه همیــن 

مقصــر پیــدا کــردن مــا را بــه جایــی نمی رســاند؛ چراکــه 
موضــوع، شــخصی نیســت کــه بخواهیــم فــرد یــا افــرادی را 
مقصــر بدانیــم، بلکــه مشــکل ساختاری ســت و شــبکه ای 
از مســائل متاثــر از هم دیگــر هســتند. اگــر مــا نســبت بــه 
همــه عناصــر ایــن شــبکه حســاس نباشــیم، نمی توانیــم 

کاری را بــه ثمــر برســانیم.
رونــد  و  گرفتــه  شــکل  عمومــی جمعــی  عــزم  یــک  بایــد 
اقدامــات مخــرب را کنــد ســازد. هم چنیــن در خصــوص 
و  باشــیم  داشــته  بازنگــری  رویــه طی شــده  و  ســاختارها 
آن چــه  بایــد  کنیــم.  بازســازی  را  اشــتباه  ســاختارهای 
تاکنــون اتفــاق افتــاده را بــه عنــوان وضــع موجــود بپذیریــم 
و تــالش کنیــم همیــن وضــع موجــود را بهبــود ببخشــیم؛ 
نــه این کــه بیهــوده تــالش کنیــم مقصــران را، چــه حقیقــی 
محاکمــه  میــز  بــه  را  آن هــا  و  بیابیــم  حقوقــی،  چــه  و 

بکشــانیم. 
ســهم مــردم عــادی در ایــن رویــه بســیار اســت؛ چراکــه 
اگــر اتفــاق ناگــواری در شــهر رخ دهــد، بیش تریــن آســیب 
کــه  آن هــا هســتند  و  مــردم عادی ســت  گریبان گیــرِ  نیــز 
بایــد عواقــب و پیامدهــای اتفاقــات ناگــوار را در بلندمــدت 
تحمــل کننــد. از ایــن حیــث بایــد آگاه ســازی اتفــاق بیفتــد. 
بدنه هــای  دوش  بــه  عمومــی  آگاه ســازی  وظیفــه  
و  شهرســازی  معمــاری،  جملــه  از  شــهر  تخصصــی 
طراحــی شهری ســت. یعنــی مــا بایــد دانــش تخصصــی 
عامه فهــم  ادبیــاِت  بــا  محتوایــی  قالــب  در  را  خودمــان 
تولیــد کــرده و از طریــق مدیاهــای مختلــف آن را انتشــار 
در  مشــهد  در  خوبــی  اتفاقــات  زمینــه  ایــن  در  دهیــم. 
و  تســهیل گری  دفاتــر  هم چــون  اســت؛  دادن  رخ  حــال 
و چهارطبقــه.  انجمن هــای مردم نهــادی چــون چهاربــاغ 
مــردم  قشــر  از  مخاطبانــی  ســازمان ها  و  انجمن هــا  ایــن 
عــادی دارنــد. ایــن رونــدی امیدبخــش و خوشــایند اســت 
کــه بایــد ده هــا برابــر بیش تــر اتفــاق بیفتــد تــا بــه صــورت 
بــه  قــرار دهــد و آن هــا را  فراگیــر آدم هــا را تحــت تاثیــر 
لحــاظ فکــری و درک حقــوق شــهروندی توانمنــد ســازد. 
پرقــدرت  نیــروی  مقابــل  در  نیرویــی  می توانــد  این گونــه 

دهــد.  پــرورش  کاسب کارانه شــان  نــگاه  و  ســرمایه 
قــدرت  بایــد تقســیم  از ســویی دیگــر نهادهــای شــهری 
کننــد. این کــه همــه قــدرِت تصمیم گیــری بــه یــک صندلــی 
ختــم شــود، خطرنــاک اســت. مــا بایــد در ســاختارهای 
مدیریــت شــهری مان، نهادهــای بینابیــن داشــته باشــیم 
صــورت  بــه  خیابــان  کــف  از  را  مطالبــات  آرام  آرام  کــه 
صندلــی  یــک  عنــوان  )بــه  شــهردار  اتــاق  بــه  نظام منــد 

بالعکــس.  و  برســانند؛  حقوقــی( 
در  کــه  بزرگ تریــن مشــکالتی  از  یکــی  حــال حاضــر  در 
حــوزه نظــام شــهری بــا آن روبــه رو هســتیم، ایــن اســت 
هســتند  کوتاه مدتــی  مدیــرانِ  مــا،  شــهریِ  مدیــران  کــه 
بــازه  بــرای  را  اراده شــان  و  ســرمایه  و  بودجــه  تمــام  و 
یــک  شــهر،  کــه  حالــی  در  می کننــد؛  خــرج  کوتاه مدتــی 
شــما  اســت.  دائم التغییــر  و  پویــا  درازمــدت،  موضــوعِ 
بــرای یــک موجــود کهن ســال، زنــده و پویــا،  نمی توانیــد 
تصمیمــات چهارســاله بگیریــد و هیــچ تصمیــم درازمدتــی 
وجــود نداشــته باشــد و هیــچ اراده درازمدتــی نباشــد کــه 
تمــام  می آیــد،  کــه  هرکــس  کنــد.  عملــی  را  تصمیــم  آن 
ایــن آفتی ســت  لغــو می کنــد.  را  قبــل  تصمیمــاِت مدیــرِ 
بــرای شــهر و اجماعــی کــه بایــد در آن اتفــاق بیفتــد. 

ایــن مســئله کامــال درســت اســت. مــا خیلــی چیزهــا را 
کوتاه مــدت،  راه حل هــای  دنبــال  همیشــه  و  نمی دانیــم 
بــه  اســت؛  خطرنــاک  ایــن  و  هســتیم  ســریع  و  پرســود 
ــد بافــت قدیمــی را در  ــه کــه بای ــه ایــن بهان فــرض مثــال ب
بــه تخریــب یک ســری  کــرد، شــروع  ایمــن  برابــر حریــق 
می کنیــم  ایســتگاه ها  جانمایــی  و  کوچه هــا  و  خیابان هــا 
داخــل  در  بتواننــد  آتش نشــانی  عظیــم  ماشــین های  تــا 
ســریع تر  بحــران  مواقــع  در  و  کــرده  بافــت حرکــت  ایــن 
کــه  عــادی  آدم هــای  طبیعتــا  کننــد.  خدمات رســانی 

دیگــر  جاهــای  و  ندارنــد  زمینــه  ایــن  در  تخصصــی 
راه حــل  ایــن  می کننــد  تصــور  ندیده انــد،  هــم  را  دنیــا 
صحیحی ســت، امــا شــما نگاهــی بیندازیــد بــه شــهرهای 
آتــش  مهــار  ســاختار  ببینیــد  و  اروپــا  وســطی ای  قــرون 
ماشــین های  از  آیــا  اســت؛  شــکل  چــه  بــه  آن جــا  در 
آتش نشــانی اســتفاده می شــود؟ یــا بــه تولیــد ابــزارآالت 
ســاختارهای  و  زیرزمینــی  شــبکه های  ایجــاد  و  دیگــر 

می پردازنــد؟  هوشــمندانه 
مــا مدیریــت را ســخت افزاری می بینیــم، و نــه نرم افــزاری. 
مدیریــت ســخت افزاری فقــط تصــور می کنــد، بایــد خــراب 
کنــد و از نــو بســازد و اصــال فکــر نمی کنــد کــه می توانــد بــا 
برنامــه و طــرح عمــل کنــد و روی شــهروندان هــم حســاب 
بــاز کنــد؛ یــا فکــر نمی کنــد کــه می توانــد بــه ســمت ایجــاد 
منهــای  طبقــات  از  مــا  بــرود.  مناســب  زیرســاخت های 
کــه می تواننــد حکــم  و... ســاختمان های مان،  یــک و دو 
بنابرایــن  غافلیــم.  باشــند،  داشــته  را  پشــتیبان  یــک 
ســطح  در  اســت،  »ندانســتن«  مــا  معضــل  مهم تریــن 

بســیار وســیعی؛ از مدیــران و کارشناســان تــا مــردم. 
نیــز  مــا  تحصیل کــردگانِ  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه 
نیــز  دیده انــد  را  تجربیات شــان  و  دنیــا  دیگــر  نقــاط  کــه 
جمع هــای  در  دارنــد.  اتفاقــات  از  ســریعی  برداشــت 
تخصصــی، همــه افــراد بــه آخریــن نظریه هــای معمــاری 
گفت و گــو  بــه  آن  بــه  راجــع  و  آگاهنــد  شهرســازی  و 
ایــن  این کــه چطــور می شــود  بــه  امــا راجــع  می پردازنــد، 
نظریــات را خــرد کــرد و بــه تکنیک هایــی تبدیــل کــرد کــه 
در ســاختارهای شــهری و اجتماعــی و مدیریتــی مــا قابــل 
اجــرا باشــند، تعــداد اندکــی از ایــن افــراد پاســخ و ایــده ای 

دارنــد.
بــه نظــر مــن صبــر و علم آمــوزی بایــد در مــا نهادینــه شــود 
و بایــد بدانیــم کــه بایــد بیاموزیــم و کار گروهــی انجــام 
یــا  یــک معمــار  کــه فقــط  دهیــم. شــهر چیــزی نیســت 
شهرســاز یــا طــراح شــهر از پــس آن بــر بیایــد. نیــاز بــه 
زمــان اختصــاص  بــرای آن  بایــد  هم فکــری عظیــم دارد، 
ایــن  از  نکــردن بهتــر  دهیــم و خیلی وقت هــا، هیــچ کاری 
اســت کــه کاری را انجــام دهیــم کــه بــه انــواع چالش هایــی 
کــه شــهر بــا آن گالویــز اســت، موضــوع و مشــکل جدیــدی 

را اضافــه کنیــم. 

ــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه هویــت ایــن  ــد ب ــان بای در پای
نیســت کــه در همــه ســاختمان های مان کاشــی و آجــر بــه 
کار ببریــم و آن را هویــت بنامیــم. هویــت ایــن نیســت کــه 
بناهــای قدیمــی را مرمــت کنیــم و در آن ســماور و چنــد 
مجســمه  پیــرزن و پیرمــرد و لحــاف گل دوزی شــده بگذاریــم 
هویــت  اســت.  شــده  هویت منــد  بنای مــان  بگوییــم  و 
بازتــاِب آن چیزی ســت کــه مــا آن را زیســت می کنیــم و 
اگــر از ایــن هویــت شــاکی هســتیم و آن را بــر نمی تابیــم، 
لحــاظ فرهنگــی، اجتماعــی،  از  ببینیــم  و  برگردیــم  بایــد 
جهان بینــی و از لحــاظ تصمیماتــی  کــه می گیریــم، کجــای 
راه را اشــتباه رفته ایــم و ســپس در بخش هــای مختلــف از 
جملــه آموزش و پــرورش، دانشــگاه ها، نهادهــای عمومــی، 
ایــن  در  کار  بــه  شــروع  و...  شــهری  مدیریــت  محــالت، 

حــوزه بکنیــم. 
ایــران،  در  ســرمایه گذاری  هرنــوع  حاضــر  حــال  در 
و  تــورم  نــرخ  زیــرا  غیرقابل تحلیلی ســت؛  ســرمایه گذاری 
تجربــه زیســته معیــوب مــا انقــدر قــوی شــده و بــاال رفتــه 
کــه چــون کاری  بــاور رســیده ایم  ایــن  بــه  مــا  اغلــب  کــه 
آن ســودی کــه انتظــار مــی رود را نــدارد، بنابرایــن انجــامِ 
آن ارزش نــدارد. یــک نظــام اقتصــادی لجام گســیخته ای 
وجــود دارد کــه مــن فکــر نمی کنــم هیچ کــدام از بزرگ تریــن 
تولیدکننــدگان دنیــا بتواننــد بــا هیــچ کار نکــردن، ایــن همــه 
ایــران می توانیــد  کــه شــما در  بیاورنــد  بــه دســت  ســود 
بــه دســت آوریــد. اگــر درک مــا از انجــام کار ارزشــمند 
همیــن  بــه  وضعیت مــان  طبیعتــا  باشــد،  ایــن  مفیــد،  و 
شــکل خواهــد مانــد. مــا نظــام ســود و ســرمایه را در رقــم 
زیســت محیطی  جمعــی،  منفعــت  و  می کنیــم  خالصــه 
بعــد  نســل های  بــرای  کــه  ارزش هایــی  و  درازمــدت  و 
معــادالِت  در  جایگاهــی  هیــچ   می گذاریــم،  میــراث  بــه 

ندارنــد. ذهنی مــان 
ــم،  ــو کنی ــد گفت و گ ــه بای ــن اســت ک ــن حــرفِ مــن ای آخری
بایــد نقــد را بپذیریــم و بــه ســمِت آن حرکــت کنیــم. بــا 
وجــود ایــن  رونــد کــه هرکســی در ایــن خــوان گســترده، 
جیــب خــود را مملــو از پــول کنــد، پروژه هــای دلخــواهِ خــود 
ــر کــردنِ رزومــه باشــد، هیــچ تغییــر  ــه فکــر پ را بســازد و ب

مثبتــی حاصــل نخواهــد شــد. 

مدیــرانِ  مــا،  شــهریِ  مدیــران 
تمــام  و  هســتند  کوتاه مدتــی 
اراده شــان  و  ســرمایه  و  بودجــه 
خــرج  کوتاه مدتــی  بــازه  بــرای  را 

. می کننــد

تخریب هــا،  رویــه  معتقدنــد  برخــی 
در  اجتناب ناپذیــر  و  عــادی  کامــال  اتفاقــی 

تغییری ســت  ایــن  و  اســت  مــدرن  دنیــای 
را  آن  شــدن  »جهانــی«  بــرای  ناچاریــم  کــه 
بپذیریــم. تحلیــلِ شــما در ایــن بــاره چیســت؟

بــه نظــر شــما چــه کســانی را می توانیــم 
در رویــه  تخریــب مقصــر و مســئول بدانیــم؟ 

چگونــه  شــهر،  عــادیِ  شــهروندانِ  مــا،  و 
مســیرِ  ایــن  مقابــلِ  در  َســدی  می توانیــم 

کنیــم؟ ایجــاد  ناکجــا  بــه  منتهــی 

اصطالحــی  کلنگــی«  »خانــه  عبــارت 
در  اخیــر  دهه هــای  در  واقــع  بــه  کــه  ا ســت 

شهرســازیِ کشــور شــاهد هســتیم؛ بافت هــای 
حالــِت  بی رحمانه تریــن  بــه  مــدام  تاریخــی 
توجیــه  غیرقابــل  بهانه هــای  بــه  و  ممکــن 
مــدرن جــای  و ســاختمان های  تخریــب شــده 
آن هــا را می گیرنــد. چگونــه آینــده  ای را بــرای 
هویت زدایــی  رونــدِ  ایــن  نتیجــه  در  شــهرها، 

می کنیــد؟ پیش بینــی 

بخــشِ  نــگاهِ  در  می شــود  احســاس 
تخریــب   فرآینــد  جامعــه،  افــرادِ  از  عظیمــی 

بافت هــای قدیمــی و نوســازی، اتفاقــی مثبــت 
شــاید  هــم  آگاهــی  عــدم  ایــن  و  شــده  تلقــی 
دســت   و  اســت  خطرنــاک  خــود  خــودی  بــه 
رونــد  ایــن  بــه  تخریــب  طرفــدارانِ  دســت  در  
تــداوم می بخشــد. دیــدگاهِ شــما در ایــن بــاره 

؟ چیســت

زندگــی  محیطــی  در  مــا  اگــر 
آن  عینــیِ  عناصــر  کــه  کنیــم 
تغییــر  دســت خوش  دائمــا 
ســاختمان ها  دائمــا  باشــند، 
ســاختمان های  و  شــده  تخریــب 
ــام  جدیــد ســاخته شــده، مــدام ن
خیابان هــا تغییــر کنــد و ...؛ چــه 
مــا  قــرار اســت در ذهــنِ  چیــزی 
بمانــد؟ باقــی  و  شــده  ته نشــین 



والدین موثرترین افراد در تشــکیل و پرورش عزت نفس فرزندان شــان هســتند. کالم پدر و مادر با بچه ها به مرور زمان 
به کالم درونی آن ها تبدیل می شود. خیلی مهم است که این کالم چه چیز و چگونه باشد. خیلی افراد شاید در تعریف 
اعتمادبه نفس و عزت نفس این دو را با هم یکی بدانند و تفاوت قائل نشوند. عزت نفس به معنای دوست داشتن خود، 
حس ارزشمند بودن و باور به خود است. عزت نفس در واقع به کودکان اعتمادبه نفس می دهد و پایه و اساس روابط 
کودکان در بزرگ سالی می شود. زمانی که بچه ها کارهای جدید را امتحان و آزمایش می کنند، با چالش هم روبه رو می 
شوند؛ گاه اشتباه می کنند و باز به عقب برمی گردند تا یاد بگیرند و رشد کنند. عزت نفس کمک می کند تا مراحل رشد 
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روان شناســـی

و توســط ذهــن هشــیارمان کســب می کنیــم. آن بخــش از 
ذهــن کــه مســئول درک مســائل پیچیــده و جدیــد اســت، 

بخشی ســت کــه عملیــات دانســتن را انجــام می دهــد.
امــا بــا بــه چالــش کشــیدن آن چــه در مرحلــه دانســتن 

مکــرر  تجربه هــای  توســط  آموخته ایــم، 
جدیــدی  مرحلــه   وارد  زندگــی،  در 
می شــویم کــه بــه آن »فهمیــدن« گفتــه 
می شــود. ایــن فهــم در ذهــن ناهشــیار 
تجربــه ای  بــا  کــه  هــرگاه  و  می مانــد  مــا 
مشــابه مواجــه شــویم، می توانیــم از آن 
راهکارهایــی کــه در طــی فرآینــد فهمیــدن 
در مــا نهادینــه شــده، بــه طــور شــهودی 
مســائل  حــل  بــرای  تــا  کنیــم  اســتفاده 
روزمــره، همیشــه راه حل هایــی در دســت 

باشــیم. داشــته 
ــا تشــخیص تفــاوت بیــن ایــن دو  حــال ب
چــرا  کــه  می شــود  مشــخص  مفهــوم، 
نمی توانیــم از دانســته هایمان در عمــل 
زندگی مــان  کیفیــت  و  کنیــم  اســتفاده 
شــجاعت  مــا  چــون  ببریــم:  بــاال  را 
نداریــم.  را  فهــم  بــه  دانــش  تبدیــل 

درســت شــنیدید شــجاعت! دانســتن و بــه دســت آوردن 
اســت؛  تغییــر  مرحلــه   ســهل ترین  و  اولیــن  »دانــش« 
از  گــوی ای  میــدان،  و  گــوی  و  می مانیــم  مــا  آن  از  بعــد 

و آشــفتگی  باعــث تشــدید اضطــراب  انــدازه می تواننــد 
بــه  را  تصویــری  بایــد  شــهری  فضــای  شــوند.  مخاطــب 
بیننــده ارائــه کنــد کــه فــرد در آن احســاس امنیــت خاطــر 

و  آشــنا  طرح هــای  معمــوال  باشــد.  داشــته  اطمینــان  و 
مانــوس، می توانــد احســاس لــذت و تعلــق بیش تــری را 

بــرای بیننــدگان بــه وجــود آورد. 
و متخصصانــه فضــای شــهری هم چنیــن  فنــی  طراحــی 
احســاس  و  شــخصیتی  رشــد  زمینه هــای  می توانــد 
هنگامــی  و  کنــد  ایجــاد  افــراد  در  را  زندگــی  از  رضایــت 

اگــر هنــگام عبــور از روبــه روی یــک کتاب فروشــی، نگاهــی 
کتابــی  کــه  نــدارد  امــکان  بیندازیــد،  آن  ویتریــن  بــه 
بــه  نــگاه  اولیــن  در  فــردی  توســعه   و  رشــد  موضــوع  بــا 
عادت هــا« ،  »خــرده  مثــل  عناوینــی  نیایــد.  چشــمتان 
»هنــر همــه فــن حریــف شــدن در احساســات«، »بهتریــن 
ایــن  از  دیگــر  بســیاری  و  اتمــی«  »عادت هــای  خــود«، 
بــه  کتاب هــا  جلــد  روی  ترغیب کننــده  عبــارات  دســت 
طــرز وسوســه انگیزی مــا را در دام خریــد و خواندن شــان 
بایــد  بــا خــود صــادق باشــیم  اگــر بخواهیــم  می انــدازد. 
اقــرار کنیــم کــه حداقــل یک بــار در ایــن دام افتاده ایــم و 

کرده ایــم. مطالعــه  و  خریــده  خودیــاری  کتــاب 
ــا ایــن  ــی ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آی ول
مطالعــه، زندگــی مــا را بــه ســمت بهتــری ســوق می دهــد؟ 
صفحــه  ســی صد  دویســت،  از  بعــد  توانســته ایم  آیــا 
خوانــدنِ »هنــر همــه فــن حریــف بــودن«، واقعــا همــه فــن 
حریــف شــویم؟ تاثیــر مطالعــات این چنینــی بــر مــا چقــدر 

بــوده اســت؟ 
و  »دانســتن«  کلمــه   دو  مفهــوم  اســت  الزم  ابتــدا 
»فهمیــدن« را از هــم تفکیــک کنیــم؛ چراکــه نکتــه طالیــی 
و راه حــل مســئله در تشــخیص همیــن تفــاوت نهفتــه 

اســت. 
طــرق  از  را  آن  مــا  کــه  دانشی ســت  همــان  »دانســتن« 
مختلــف مثــل کتــاب، مقــاالت، مســتند ها و... فــرا گرفتــه 

مدرنیتــه،  رشــد  و  شــهری  زندگــی  ارمغان هــای  از  یکــی 
بــه  شــهر  مختلــف  بخش هــای  در  کــه  المان هایی ســت 
چشــم می خــورد. المان هــای شــهری نــه تنهــا نقــش مهــم 
زیباســازی محیــط را بــه عهــده دارنــد، بلکــه ایــن نمادهــا 
بــر  می تواننــد  فرهنــگ  و  معمــاری  هنــر،  از  تلفیقــی  بــا 

ســطح کیفیــت زندگــی شــهروندان تاثیــر بگذارنــد.
از  خــود،  زندگــی  وضعیــت  از  انســان  ادراک  و  ارزیابــی 
منابــع،  ایــن  از  یکــی  تغذیــه می شــود.  منابــع مختلفــی 
حــس بینایی ســت. در واقــع یکــی از محرک هــای اصلــی 
روان، حــس بینایــی بــه شــمار مــی رود و اکثــر اطالعاتــی 
بــه  بــا آن هــا ســروکار داریــم از طریــق چشــم ها  کــه مــا 

می افتــد. جریــان 
ــه فضاهــای  ــر هویــت بخشــی ب نمادهــای شــهری عــالوه ب
شــهری می تواننــد بــا انتقــال پیام هــا و مفاهیــم مختلــف، 
ــد. اشــکال و  ــر بگذارن ــی شــهروندان تاثی ــر ســالمت روان ب
رنگ هــای دریافتــی از محیــط اطــراف می توانــد در انســان 
احســاس  عکــس،  بــه  یــا  امنیــت  و  آرامــش  احســاس 

افســردگی و اضطــراب ایجــاد کنــد.
انتظــار مــی رود نمادهــای شــهری بــا خــارج کــردن شــهر 
انســان  آرامــش  و  روان  تســکین  باعــث  از یک نواختــی، 
ــی  ــه شــود و احســاس مطلوب خســته از کار و تــالش روزان
حاضــر،  عصــر  در  امــا  کنــد،  ایجــاد  مخاطــب  در  را 
طرح هــای مــدرن، اشــکال شــلوغ و پیچیــده و رنگ هــای 
پیــدا  ویــژه ای در معمــاری شــهری  تنــد، جایــگاه  و  گــرم 
کــرده اســت؛ بــدون توجــه بــه این کــه ایــن طرح هــا تــا چــه 

و  آورده ایــم  دســت  بــه  دانســتن  راه  از  کــه  راهکارهایــی 
مرحلــه   کــه  اینجاســت  از  زندگــی.  اســم  بــه  میدانــی 
گــوی  ایــن  بــا  مــدام  بایــد  »فهمیــدن« شــروع می شــود. 
در فرصت هایــی کــه میــدانِ زندگــی بــه مــا داده اســت، 

ــوی، مناســبِ  ــن گ ــه ای ــد ک ــا دســت مان بیای ــم ت ــازی کنی ب
کــدام بازی ســت و چــه موقــع کیفیــت مــا را در بــازی بهتــر 
مــی آورد. ارمغــان  بــه  برایمــان  ُــرد بیش تــری  ب و  می کنــد 

بیش تــری  روانــی  و  ذهنــی  ســالمت  از  شــهروندان  کــه 
و  انســانی  روابــط  ســطح  می تواننــد  باشــند،  برخــوردار 
اجتماعــی خــود را نیــز ارتقــا دهنــد. البتــه بایــد در نظــر 
داشــت کــه رابطــه انســان و محیــط، رابطــه ای 
متقابــل اســت. فضــای ســاخته شــده توســط 
و  تعلــق  کــه  ارزش می یابــد  انســان، هنگامــی 
واقــع  در  و  کنــد  زنــده  او  قلــب  در  را  امنیــت 
معنــای  مــردم  بــرای  نمادهــا  کــه  همان طــور 
مشــترکی خلــق می کننــد، فضــای شــهر نیــز در 
رابطــه بــا مــردم اســت کــه معنــا پیــدا می کنــد.

بی  شــک تعلــق داشــتن  بــه  مــکان ، يــک  نیــاز  
اســت.  فرآينــد  خلــق  انــکار   غیرقابــل   هويتــی 
 خاطــره  و  تداعــیِ  خاطــره  نشــان دهنده  تعامــل 
ــل   ــت  قاب ــد  هوي ــط  اســت.  فضــا  باي ــرد  و  محی  ف
و  و  به ياد ماندنــی  شناســایی  قابــل   ادراک،  
»در  حــسِ  بتوانــد  تــا   باشــد   داشــته    نمايــان  
مــکان بــودن« را ایجــاد کنــد.  در واقــع هويــت  
آن،   ظاهــری  شــکل   بــه   تنهــا   نــه   مــکان ،  هــر  
بلکــه  بــه  محتــوای  معنايــی و  هويــت  اســتفاده کننده  آن 

نیــز  مرتبــط  اســت.  
ــه ایــن معنــا کــه بــه پدیده هایــی اشــاره  خاطــره جمعــی، ب
در  کنــد؛  تزریــق  بــه جامعــه  را  وحــدت  کــه حــس  کنــد 
خــاص  آداب  و  فرهنــگ  بــه  باتوجــه  کــه  مکان هایــی 
اســت،  بــرده  بهــره  معنــادار  المان هــای  از  منطقــه  هــر 

شــجاعت  اســت؛  همــراه  درد  بــا  »فهمیــدن«  مرحلــه  
پــا  مســیر  ایــن  در  نمی توانــد  کســی  هــر  و  می خواهــد 
سراســر  مسیری ســت  چــون  بمانــد.  اســتوار  و  بگــذارد 
خســتگی، بی انگیزگــی و ناامیــدی. مــا در حیــن فهمیــدن 
دســت  از  را  انگیزه مــان  شــویم،  خســته  اســت  ممکــن 
بدهیــم و نا امیــد شــویم، امــا بایــد بدانیــم کــه تمــام این هــا  
گذرگاه هایــی در مســیر تغییــر اســت. کســی کــه تغییــر را 
برگزیــده ، خــود را در مســیری پــر پیچ وخــم و پــر ســوز و 
گــداز انداختــه  اســت و به همین خاطــر هــر فــردی در ایــن 
مســیر بایــد انگیــزه  خــاص خــودش را پیــدا کنــد؛ بــرای 
کســی ایــن انگیــزه، خوانــدن قصــه  انسان هایی ســت کــه 
روزی در همیــن کــره  خاکــی زندگــی می کــرده  و ایــن مســیر 
را بــا همــه  دردهایــش برگزیــده  و موفــق شــده اند، بــرای 
ــا خالــق آســمان ها و زمیــن اســت و... و  کســی صحبــت ب

زیبایــی در همیــن تفــاوت بیــن انگیزه هــا اســت.
»فهم هــا«  بــه  »دانش هــا«  کــردن  بــدل  »تغییــر«، 
و  اســت  »درمان هــا«  بــه  »دردهــا«  کــردن  بــدل  اســت، 
»ســکونی  بــه  پی در پــی«  ثباتی هــای  »بــی  کــردن  بــدل 
ــردی را  ــر تمــام کتاب هــای توســعه  ف ــس اگ ابدی«ســت. پ
وقــت  و  کردیــد  مشــورت  روان درمانگــر  بــا  و  خوانده ایــد 
و هزینــه  زیــادی را بــرای ایــن کار گذاشــتید، امــا تغییــری 
نمی بینیــد، تعجــب نکنیــد؛ چــون شــما »تغییــر« را فقــط 
در »دانســتن« محــدود کرده ایــد و بــه آن فرصــت تبدیــل 
شــدن بــه »فهــم« را ندادیــد. پــس بدانیــد کــه بایــد »از 
را«! چــون مســیر،  نجات دهنده تــان  نــام  بپرســید،  آینــه 
مســیر شــما اســت و ایــن مســیر فقــط بــه دســت شــما 

می شــود. میّســر 

بــه مــرور زمــان در ســاخت هویــت اجتماعــی  می توانــد 
بیــان روشــن  تر، فضــای شــهر  بــه  باشــد.  نقــش داشــته 
و  باشــد. شــهر  زیســته ســاکنانش  یــادآور حیــات  بایــد 
تمــام اجــزای تشــکیل  دهنــده اش می توانــد بســتر تولیــد 
باشــد.  آن هــا  فرهنگــی  گذشــته   و  مــردم  میــان  ارتبــاط 
در  شــهری  فضاهــای  یک دست  ســازی  بــا  کــه  ویژگــی  ای 
از دســت  را  انــدک کارکــرد خــود  انــدک  سرتاســر دنیــا، 

می دهــد.
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، الزم اســت عــالوه بــر توجــه 
بــه جوانــب فرهنگــی، اجتماعــی و زیباشناســی نمادهــا بــه 
جنبــه روان شــناختی آن هــا نیــز توجــه شــود. بدیــن ترتیــب، 
مبلمــان شهری ســت  و متخصصــان  هنــر طراحــان  ایــن 
و  عناصــر  از  به جــا  اســتفاده  و  طراحــی صحیــح  بــا  کــه 
ــه  ــه وجــود آوردن زیبایی هــای بصــری، ب رنگ هــا، ضمــن ب
ســالمت ذهنــی و روانــی مخاطبــان و آرامش بخــش بــودن 

محیــط نیــز توجــه کافــی داشــته باشــند.
اســتفاده  ذیــل  منابــع  از  خواندیــد  کــه  یادداشــتی  *در 

اســت: شــده 
مرتضــی؛  نوابــی  زهــرا،  هاشــمی  علیرضــا،  قاراخانــی   .1
بررســی رابطــه بیــن روانشناســی محیــط و طراحــی شــهری 

در معمــاری منظــر، تابســتان 1390.
و  مبلمــان شــهری  مــرادی خدیجــه؛  2. شــمس مجیــد، 
ــه مــورد مطالعــه شــهر  ــی )نمون ــر ســالمت روان تاثیــر آن ب

زمســتان1393. مالیــر(، 
3. رحمانــی فیروزجــاه علــی، ســهرابی ســعیده؛ بررســی 
ــن مبلمــان شــهری و کیفیــت  جامعــه شــناختی رابطــه بی
ســال  شــهری،  شــناختی  جامعــه  مطالعــات  زندگــی، 
.179-200 ص   ،1394 پاییــز  شــانزدهم،  شــماره  پنجــم، 
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ایجــاد تغییــر بــا عبــور از مرحله »دانســتن« به »فهمیدن«؛

المان های شــهری در نگاه روان شناســی؛

این گوی، اما کجاســت میدان؟

نمادهــای هویت منــد و حــسِ »در مکان بودن«

باشــد، محــل زندگــی »آدم هــا« اســت و ایــن آدم هــا هــر 
کــدام داســتان خــود را دارنــد. در فضــای شــهر اســت کــه 
داســتان های آدم هــا بــه هــم گــره  می خــورد و بــه تدریــج 
و بــا گذشــت زمــان، »تاریــخ« شــهر را می ســازد. تاریــخ 
و  فقرهــا  مکان هــا،  انقالب هــا،  آیین هــا،  و  جشــن ها 

ثروت هــا.
مــا آن  را  امــروزِ  »توســعه« آن طــور کــه مدیــران شــهریِ 
می فهمنــد، چیزی ســت خالــی از تاریــخ؛ خالــی از روایــت. 
ارزش  فاقــد  روایــت،  و  تاریــخ  توســعه،  ایــن  در  اساســاً 
خیابان هــا  و  برج هــا  اســت،  ارزش منــد  آن چــه  و  اســت 

اســت.
کافه هــا  و  خانه هــا  و  مغازه هــا  از  بســیاری  درحالی کــه 
از  بســیاری  حتــی  و  شــهر  ایــن  کوچه پس کوچه هــای  و 
مال ســازی ها و طرح هــای توســعه و خیابان کشــی ها، پــر 

آن کــه »هویــت« داشــته  از  بیــش  مــا،  امــروز  شــهرهای 
برج هــای  و  غیرهم ســطح  تقاطــع  و  خیابــان  باشــند، 
اداره کننــدگانِ  نــگاه  در  اساســاً  دارنــد.  درشــت  و  ریــز 
شــهرهای مــا، »توســعه« همیــن ساخت وســازها اســت. 
و  جــاده  و  پــل  افتتــاح  شــهری  مدیــران  افتخــار  ســند 
تقاطــعِ  ســطح های  تعــداد  چــه  هــر  و  اســت  بزرگــراه 

بزرگ تــر! افتخــار  بیش تــر،  غیر هم ســطح اش 
مشــتی  بــه  می یابــد  تقلیــل  »شــهر«  کــه  می شــود  ایــن 

کالبــد محــض! یعنــی  آســفالت؛  و  و ســیمان  آهــن 
غافــل از آن کــه ایــن »کالبــد« بــدون »روح«، فاقــد ارزش 
شــهر  »روایت« هــای  و  داســتان ها  شــهر،  روح  و  اســت 
اســت. شــهر پیــش از آن کــه محــل آمدوشــد خودروهــا 

از داســتان و روایــت هســتند و اساســاً ارزش فضاهــای 
شــهری بــه همیــن داســتان ها و آمدوشــد آدم هــا اســت، 
گرفتــه  نادیــده  روایت هــا  ایــن  مــا  شــهرهای  در  امــا 
بــه خــاک ســپرده  از خاطــره  پــر  می شــوند و ســینه های 

نمی خــورد. تــکان  آب  از  آب  و  می شــوند 
ایــن می شــود کــه بــرای نمونــه، محــدوده پیرامــون حــرم 
بــا  و هــزاران داســتان و خاطــره،  بــا هــزار ســال قدمــت 
خاکــی کــه محــل آمدوشــد بــزرگان و نــام داران و اهالــی 
شــهرهای ریــز و درشــت ایــن کشــور بــوده اســت، مغازه هــا 
را  اتفــاق  و  مواجهــه  و  لهجــه  هــزاران  کــه  بازارهایــی  و 
تجربــه کرده انــد و خاطره هــا در دل خــود دارنــد، »بافــت 
فرســوده« لقــب داده می شــود و به طــور کامــل تخریــب 
می شــود و به جــای آن پاســاژهای بی مصــرف و هتل هــای 
غــول پیکــر ســاخته می شــود کــه امــروز نیمــی از آن هــا 

ایــن شــهر، مثــل »قلعــه  خالی انــد! روســتاهای قدیمــی 
وکیل آبــاد« و »قلعــه خیابــان« و »قلعــه آبکــوه« هــم بــا 
برچســب بافــت فرســوده، درگیــر فرآینــد تملــک و تخریــب 
می شــود.  فرامــوش  آن هــا  هویــت  اساســاً  و  می شــوند 
بخش هــای  داســتان های  و  روایت هــا  بــه  راجــع  حتــی 
نمی شــود؛  شــنیده  چیــزی  نیــز  شــهر  تازه توســعه یافته 
ــا هاشــمیه تاریــخ و هویتــی ندارنــد. ــوار ســجاد ی گویــی بل
بایــد شــهر را »روایــت« کــرد. دربــاره فضاهــای کوچــک 
و  »موســیقی«  شــهر  ایــن  جدیــد  و  قدیمــی  بــزرگ،  و 
»پادکســت« و »فیلــم« و »قصــه« تولیــد کــرد. بایــد تاریــخ 
شــهر را در قــاب »نمایشــگاه« و »تئاتــر« و »ســینما« بــه 
تصویــر کشــید و داســتان هــر خیابــان و محلــه را بــه نقــل 
از مــردم اش، بــر ســر درِ آن حــک کــرد. بایــد بــه توســعه ای 
مجــال خودنمایــی داد کــه بــا روایت هــای شــهر ســازگار 

باشــد.

علی محمدزاده
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توســعه تکنوکراتیک و جای خالی »روایت شــهر«
ادامه از نگاه ویژه



دوست »پابلو پیکاسو« مجموعه ای از عکس هایی که از زندگی خصوصی این هنرمند به ثبت رسانده را به موزه »الیزه«  در 
سوئیس اهدا کرد. عکس ها که زندگی »پیکاسو« تا زمانی که او در سال ۱۹۷۳ در سن ۹۱ سالگی درگذشت را به تصویر 
می کشند توسط »دیوید داگالس دانکن«،  عکاس آمریکایی جنگ و دوست این هنرمند، به ثبت رسیدند. این مجموعه 
عکس ها فقط بخش کوچکی از  ۲۵,۰۰۰ تصاویری است که توسط این عکاس به ثبت رسیده است. »دیوید داگالس دانکن« 

برای نخستین بار در سال ۱۹۵۶ و در »کن«  با »پیکاسو«  مالقات کرد.
احتماال »پیکاسو«  هنرمندی محسوب می شود که بیشتر از هر هنرمند دیگری از او عکاسی شده است،  با این حال »دانکن« 
مدعی بود این هنرمند هیچ گاه درخواست نکرد برای عکاسی ژست بگیرد. به گفته »دانکن«،  این هنرمند به او می گفت: 
»من نقاشی می کنم،  تو عکس بگیر«. »دانکن« عکس ها را با دوربینی ثبت می کرد که صدایی تولید نمی کرد، بنابراین 

»پیکاسو« می توانست بدون حواس پرتی مشغول نقاشی شود.

عکس هایی از زندگی خصوصی پیکاسو افشا می شود

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و ششم / نیمه اول بهمن  6۱۴۰۰
فرهنـگ و هنـر

داشــت، پــس از دیــدار زیبایی هــا بــاز هــم بــه ســوال 
دنیــا  بــه  رفتــه  رنگ هــای  این بــار  و  بازگشــتم  اصلــی 

می کنــد؟« زیبــا  چیــز  چــه  را  »شــهر  بازگشــت. 
دل  بــه  بــود.  زیبــا  چیــز  همــه  این بــار  بــود،  عجیــب 
می نشســت. دلیــل داشــت و معنایــی را القــا می کــرد. 
ــر مــن گذشــته بــود و  ســخن می گفــت انــگار … . چــه ب

حقیقــت چــه بــود؟
آری، زیبایــی پــا بــه چشــمان مــن گذاشــته بــود، ریشــه 

در افــکارم دوانــده و رنــگ بــه دنیایــم بخشــیده بــو د. 
تغییــری  آن کــه  بــدون  بــود،  کــرده  تغییــر  شــهر  حــاال 

بکنــد!
چــه چیــز قــدرت بینــش ایــن حقیقــِت زیبایــی را بــه 
دیــدگان مــن بخشــید؟ کنــون یقینــی در دل نــدارم، امــا 
ــه یقیــن پــس از قرن هــا گــذر در بطــن شــهر، خواهــم  ب

گفت:»عشــق«!

بــه  را  رنــگ  می کنــد،  آدمــی  روانِ  فــدای  را  وجــودش 
را  وفــا  ایــن  از  مَثَلــی  و  بازمی گردانــد  دنیــای هجــرزده 
از  نقــل  بــه  عمیــق  و  بی پــروا  حکایتــی  در  می تــوان 

کــرد.  مشــاهده  روتــا«  »نینــو 
و  فاخــر  اثری ســت   »a time for us« موســیقیِ 
در  بلنــد  افــکار  همــدم  می توانــد  کــه  تصویرســاز 
کــه در متــن فیلــم  ایــن موســیقی  باشــد.  تشــویش ها 
ــی شــنیده  ــی فرانکــو زفیرل ــه کارگردان ــو و ژولیــت ب رومئ
ــت معــروف شکســپیر  ــم بســیاری از حکای شــد، مفاهی
از ســودای بی پایــان و  بیــان می کنــد. گویــی ســخن  را 
امیــد بی انتهــا می گویــد، در حالــی کــه تشــویش را از 
یــاد نمی بــرد. گویــی کــه پایــان تلــخ را بــرای عــام گوشــزد 
عاشــق  بــر  تنهــا  کــه  زهــر  شــیرینیِ  بــر  امــا  می کنــد، 

می کنــد. تاکیــد  پیداســت، 
روتا به خوبی احســاس عشــق،خلوت و حســرت را بیان 
می کنــد و رندانــه از قهرمــان بــودن ابــدی عشــق ســخن 
طوفــان  در  را  عاشــق  آرامــش  بــه خوبــی  او  می گویــد. 
اطرافــش بــه تصویــر می کشــد؛ آرامشــی کــه از یقیــنِ 
عشــق حاصــل شــده،همان گونه کــه بایــد باشــد. او در 
میــان نُت هــا نــگاه عاشــق بــه معشــوق را فریــاد می زنــد؛ 

کــه  نگاهــی  می کشــد؛  تصویــر  بــه 
سرشــار از وفــا و آزادگی ســت. در 
میــان تشــویش های خــود، دل بــه 
نــوای »زمانــی بــرای بــا هــم بــودن« 
خواهــد  زیبــا  نتیجــه  بســپرید. 

ــود…  . ب

تمــام  خروشــانِ  خاموشــیِ  در  خــود،  خلــوت  در  گاه 
تشــویش ها پــا بــه خیابــان می گــذارم، پــا بــه وجــود شــهر
همان جــا کــه نمایشــی از کلیشــه  اشــک ها و لبخندهــا 

ــدون وقفــه جاری ســت. ب
همه کــس،  و  همه چیــز  از  دور  بــه  خلــوت،  ایــن  در 
آهنگیــن  بطــنِ  روانــه   بی مقصــد  و  ناشــناخته 
روزمرگی هــا و تجربه هــای جدیــد می شــوم؛ آن جــا گــوش 
ــه زیبایی هایــش  ــگاه ب ــه موســیقی شــهر می ســپرم و  ن ب

ناشــناخته! تصویــر  ایــن  »زیبایی هــا«،  مــی دوزم. 
شــکل  »قــرار«  اندیشــه های  فرارگونــه،  ِســیر  ایــن  در 
می گیــرد و همیــن اصــلِ »بــودن« را قــوت می بخشــد. 
در عمــق آن نگاه هــای گــذرا، جویــای حقیقــت می شــو م 
و ســوالی همیشــه ذهــن مــرا بــه چالــش می کشــد: »چــه 

چیــز شــهر را زیبــا می کنــد؟«
در جســت وجوی پاســخ، همه چیــز رنــگ  حقیقــت خــود 
را در برابــر دیدگانــم می بــازد؛ چــرا کــه دیگــر مــن نــه آن 
بیننــده  خمــوش هســتم، بَــل قضاوت گــری بی عدالــت 

شــده ام.
مــورد  گل هــای  بــه  چراکــه  می شــود؛  زیبــا  باغچــه ای 
ــا می شــود؛ چراکــه  ــه ای زیب ــه ام آراســته شــده، خان عالق
معمــار آن بــه ســبک مــورد عالقــه ام خانــه را شــکل داده 
تــازه می گیــرد، شــکل عالقــه   زیبایــی شــکل  بــه کل  و 

مــرا!
شــده،  دشــوار  »درک«  می شــود،  آشــفته  کــه  ذهــن 
نادانــی در خفــا لبخنــد می زنــد و »حقیقــت« شرمســار 
تفــاوت  امــا  این بــار  می مانــد.  خامــوش  هتاکی  هــا  از 

در  آســمانِ  و  بــاران  نــوازش  بــه خیابــان،  رو  پنجــره ای 
ســوگ.

ذهــن آشــفته، تــالش بــرای فریــادی از جنــس ســکوت 
و آهــی عجیــب.

در  طفلــی  آزادگونــه   و  بی پــروا  چرخــش  تماشــای 
در  عمیــق.  افــکار  و  فنجــان  از  روان  بخــارِ  بــاران، 

می شــود؟  جــان  آرامِ  چیــز  چــه  تشــویش ها  غوغــای 
در ایــن تصاویــرِ هجــرزده چــه چیــز رنــگ بــه بی رنگــی 

؟ می بخشــد
بــه راســتی هــر دلــی را سودایی ســت و هــر تشویشــی 
را علــت، امــا در ایــن گونه گونی هــا تریاقــی وفــادار آرامِ 

جــان می شــود؛ دقیق تــر بگویــم یــادآورِ آرامِ جــان!
کــه  ســخن  شــیرین  تریــاقِ  وفــادار  ایــن  موســیقی، 

راســتین  ”طنــز”  اســت. ســلوک  کــرده  پی ریــزی  بــا درام 
هــم همیــن اســت: هنــری کــه در عیــن ضمــن دادن بــه 
نیــز  و  زندگانــی  منفــی  وجــوه  از  هجوآمیــز،  تصویــری 
شــمایل  بــر  قائــم  تلخ کامی هــای  و  مفاســد  بازنمایــیِ 
فردی-اجتماعــی انســان، بتوانــد در منتهی الیــه “متــن” 
از حــوادث واقعــی زندگــی نشــأت گرفتــه باشــد و بدیــن 
طریــق، تضــاد عمیــق وضــع موجــود بــا آرمــان یــک زندگــی 

مألــوف را آشــکار ســازد.
در  قتــل«  شــبیه  »مضحکــه  نمایش نامــه   روایــی  پــالت 

ناصرالدین شــاه  کــه  مدتی ســت  می گــذرد؛  قاجــار  دوران 
تــرور شــده و بــه تبــعِ ایــن حادثــه  غیــر منتظــره، اثــرات 
یک ســو  از  اســت؛  افتــاده  مملکــت  جــان  بــه  ســویی 
ســلطنت  انحصــار  رفــع  درصــدد  مشــروطه خواهان 
مطلقــه برآمده انــد و از ســویی دیگــر اســتبدادگرایان بــه 
ــاج و تخــت پادشــاهی چشــم دوخته انــد. در ایــن میــان  ت
اســت  فرنــگ  از  یکی شــان  -کــه  ناصرالدین شــاه  زن  دو 
و دیگــری از زنــان حرم ســرا، بــه منظــور پاسداشــت یــاد 
دو  برپایــی  تکاپــوی  در  مرحوم شــان،  همســر  خاطــره   و 
ناصرالدین شــاه  ایرونــی  زن   هســتند؛  متفــاوت  مراســم 
ــه  رسمی ســت و زن فرنگــیِ  ــه دنبــال برگــزاری یــک تعزی ب
مرحــوم هــم ترتیــب یــک مضحکــه را در ســر می پرورانــد. 
از طرفــی مســتراح دار شــهر “هرکی باش خــان” و نوکــرش 
تــرور  نابه ســامانی های  بــرایِ  از  -کــه  مردک جــان”  ”آقــا 
به دنبــال  شــده اند،  بی خانمــان  و  آواره  ناصرالدین  شــاه، 

بخش اول: 
تاریــخ چندصدســاله  تئاتــر ایــران، گرایــش بــه  بــر مــدارِ 
نمایشــیِ  زمــان ســبک  های  از  طنــز  متــون  اجرایی کــردن 
»خیمه شــب بازی«  و  »روحوضــی«  چــون  دیرینــه  ای 
رایــج بــوده و بی گمــان هــم پرداخــت ارزشــمندی را از ســر 
گذرانــده اســت. امــروزه امــا هــر فعــل نمایشــیِ به ظاهــر 
ــه ســنخِ اعــالی “کمــدی” نســبت  ــده دار و مضحکــی ب خن
در  “طنــز”  مفتخــر  هنــر  کــه  جایــی  تــا  می شــود؛  داده 
و  تحقیــر  تمســخر،  پوزخنــد،  دلقکــی،  ابتــذال مطربــی، 
“هنــر  فرومایــه   مرتبــه   بــه  جنســی،  زننــده ی  طعنه هــای 

مبتــذل” تنــزل یافتــه اســت.
غایــی  کارکــرد  امــروزی،  تئاتــر  ســالن های  فی مابیــنِ 
طریــق  بــه  مخاطــب  خنــده   قــوه   ارضــای  صــرف  “طنــز” 
ســخیف ترین  اعمــال  و  اجرایــی  متــون  دم دســتی ترین 
عناصــر نمایشی-داســتانیِ ممکــن صورت بنــدی می شــود 
و به واســطه ایــن ســاز و کار ناشــیانه، نمایش هــای اســماً 
کُمیکــی بــه ســاحت دیــدگان مخاطــب راه می یابنــد کــه 
نه تنهــا بــرای مفهــوم واالی “هنــر” -و احــداث نمایشــی 
درخــور از گونــه  “طنــزِ” آن- شــأن و اعــزازی قائــل نیســتند، 
کــه “تــوده” و مخاطــب عامه پســند را نیــز بــه مثابــه  ســوژه  
کنــشِ  کــه  می گیرنــد  نظــر  در  بســته ای  گــوش  و  چشــم 
خندیــدن را بــه هــر قیمــت و رویــه ای )ولــو  شــمایلِ مبتــذل 

آن(، از مدیــوم گدایــی می کنــد.
-و  طنــز  نمایش نامه هــای  مطلــوِب  کمــال  کالم:  یــک  در 
بــه تبــع آن نمایش هــای کمــدی ایرانــی- در ورطــه  هجــو ی 
آکنــده  از قراردادهــای تکــراری، ســاخت و پرداخت هــای 
و  ســفله مآب  شــوخی های  و  ســخیف  نمایشــیِ 
ناپسندی ســت کــه اتفاقــاً بــه ذائقــه  مخاطــبِ عامه پســند 
امــروزی هــم بدجــور خــوش می آیــد! بــاری، در خلــف رویــه  
»مضحکــه  نمایش نامــه   طنــز،  درام  ســفلگیِ  و  ابتــذال 
ســاختاری  پویــا،  زبانــی  از  برخــورداری  بــا  قتــل«  شــبیه 
منســجم و صورت بنــدیِ خوش نقــش درام در دیاگرامــی 
ایرانــی  طنــز  نمایش نامه هــای  قلــه   بــر  هیســتوریک، 
بــاور عمــوم،  بــر خــالف  کــه  نمایشــنامه  ای  می درخشــد؛ 
نمی باشــد،  خندانــدن  و  خندیــدن  صــرفِ  ملغمــه ای 
چراکــه “طنــز” را در ظــرف کنــش، واکنــش و جهان بینــی 
دراماتیــزه  ای از “تاریــخ” و “واقعیــت” صورت بنــدی کــرده 

اســت.
افــزون بــر ایــن، نمایش نامه نویــس آن چنــان از شــوخی های 
پیــش پــا افتــاده و دم  دســتی بهــره نجســته، بلکــه ظرافــت 
مــوزون  زیبایی شــناختیِ  کارکرد هــای  فراخــور  بــه  را  طنــز 

ماوایــی بــرای خســب و فــراغ هســتند کــه به صــورت اتفاقی 
بیــوه  ناصرالدین شــاه “عزیز الســلطنه” و  بــه قلمــروی دو 
“جان جــان خانــوم” راه پیــدا می کننــد. ســوای درایت هــای 
به ســزای متــن، اجــرای ســال نودوچهــار نمایش نامــه هــم 
کمــدی  ظــرف  در  را  خوش  نقشــی  پرداخــت  و  ســاخت 

می  ســازد. عیــان  موقعیت-شــخصیت 
بیانــی  قتــل«  شــبیه  »مضحکــه  بــاب،  همیــن  در 
ســایر  خــالفِ  بــر  و  دارد  پیلــه  بی شــیله  و  راســت  ســر 
نمایش هــای ســخیف کمــدی، کــه پیشــبرد درام را تمامــا 

می کننــد،  پیاده ریــزی  کالمــی  شــوخی های  مبنــای  بــر 
بــه   میزانســن  بطــن  در  کمیــک  موقعیت هــای  ایجــاد  از 

می جویــد.  بهــره   تمــام  هرچــه  شایســتگی 
خط روایی نمایش از دو الیه  داستانی مجزا صورت بندی 
و  مصائــب  محــور  حــول  روایــی  خــط  یــک  می شــود؛ 
چالش هــای پیشــه روی دو شــخصیِت ”آقــا مــردک جــان” 
و “هــر کی باش خــان” دراماتیــزه و خــط روایــی دیگــر هــم 
در کشــمکش و تقابــل دو بیــوه  ناصرالدین شــاه پی ریــزی 
کاربســت  بــه  بنــا  نمایــش،  روایــی  خطــوط  می   شــود. 
مولفه  هــای دراماتیــک “گروتســک و تضــاد”، از گنجیــدن 
در یــک ســیر روایــی بی آالیــش و خطــی ســرباز می زنــد؛ 
چراکــه در دیاگــرام روایــت نمایــش، “درام” بــر مصالحــی 
متبایــن و چندوجهــی شــالوده گذاری شــده، به نحوی کــه 
تأکیــد بــر یــک  وجــه آن، وجــه دیگــر را کم رنــگ و تهــی 

نمی ســازد.

»مضحکــه  خوانده شــدنِ  خوش ســاخت  و  توفیــق  رمــز 
گروتســکی  پرداخت هــای  همیــن  در  هــم  قتــل«  شــبیه 
بــا  اثــر  مولــف  فی الواقــع  می شــود.  تعریــف  متضــاد  و 
درام،  پیکــر  بــر  “گروتســک”  و  “تضــاد”  رنــگ  پاشــیدن 
و  “موقعیــت”  قلمــروی  دو  در  را  نمایــش  روایــی  ســیر 
مطایبه آمیــز  و  فکاهــی  ظرفــی  بــر  قائــم  “شــخصیت” 
کنش هــای  شــکل گیری  هم زمــان  و  نمــوده  پرداخــت 
خوش کارکــرد دراماتیــک را نیــز در دســتور کار قــرار داده 

اســت.
دو  مصائــب  پرداخــت  در  نمایــش،  آغازیــن  صحنــه  
شــخصیت “هرکی باش خــان” و “آقــا مــردک جــان” همــراه 
ناصرالدین شــاه  بیــوگان  تقابــل  فصــل  مقدمه چینــی  بــا 
بابــت  از  کــه  نوکــرش،  و  مســتراح دار  می شــود:  ارائــه 
گشــته اند،  آواره  شاهنشــاه  تــرور  پســا  هرج و مرج هــای 
“هرکی باش خــان”،  همســرِ  مقــوا”،  “اختــر  خانــه   بــه 
کــه  بانــو،  اختــر  بخســبند.  چنــد  ســاعاتی  تــا  آمده انــد 
ســکه  شــاهی اش درون چــاه مســتراح گیــر کــرده، جــواز 
ســکه   درآوردن  ازای  در  را  ایشــان  نوکــر  و  شــوهر  اتــراق 
شــاهی اش شــرط می کنــد. بــاری، ســکه یافــت نمی شــود و 
“هرکی بــاش خــان” و “آقــا مــردک جــان” آالخــون واالخــون 

می ســپارند. ره  شــب  تاریکــی  دل  بــه 
منتســب  روایــیِ  خــط  بــا  درام  قــالب،  صحنه  هــای  در 
مــرگ  ناصرالدین شــاه هم پوشــانی می شــود؛  بیــوگان  بــه 
ناصرالدین شــاه، عیــال ایرونــی ایشــان “عزیــز الســلطنه” 
همســر  یــاد  پاسداشــت  به منظــور  تــا  داشــته  آن  بــر  را 
مرحومــش، تعزیــه ای را ترتیــب اثــر دهــد. از ســوی دیگــر 
همســر فرنگــی شــاه هــم برپایــی یــک مضحکــه  تمــام و 

را در ســر می پرورانــد. کمــال 
بخــش قابــل توجــه ای از بــار دراماتیــک نمایــش در همیــن 
ــل میــان دو بیــوه  ناصرالدین شــاه  نقطــه و از تضــاد و تقاب
شــکل می گیــرد؛ فی الواقــع ســیر روایــی درام بــا وام گرفتــن 
شــخصیتی  مدیوم هــای  برهم کنــش  و  جــدال  همیــن  از 
یــا  )دلهــره  غــم  متضــاد  کنش هــای  بیــوگان،  ناهم ســان 
انزجــار( و خنــده )طنــز و مطایبــه( را به طــور هــم زمــان بــه 
ســاحت دیــدگان مخاطــب عرضــه می کنــد. بدیــن منظــور 
از کنش هــای  جهــان داســتانی نمایــش، جهانــی آکنــده  
پریشــان و از خــود بیگانــه اســت؛ جهــان مطایبه آمیــزی 
پرداخــت  عمیــق  و  تلــخ  بســی  چشــم اندازی  از  کــه 
ضدیــت  کــه  جهانی ســت  چنیــن  یــک  در  و  می شــود 
نگــرش دو بیــوه  مزبــور، تقابــل دو رســته “مدرنیســم” و 
ــا  “ســنت” را در ظــرف مضمــون جــای می دهــد؛ هرچنــد ب

نگــره  انتقادگونــه   خــرد و کمینــه.
بگومگوهــای “جان جــان خانــوم” و “عزیــز الســلطنه” عمــال 
به ســان محاکاتی ســت از اعمــال، اطــوار و اخــالق زشــِت 
موجــب  نهایــت  در  کــه  دســتی،  پاییــن  فکــری  ســطوح 
ریشــخند و اســتهزاء می شــود و هم زمــان عیــب و فقــدان 

خــرَد را نیــز عیــان می ســازد.

علیرضا هنگوال
نویسنده و منتقد ادبی

محمدسجاد اعتماد گلستانی
کارشناسی مدیریت مالی 98

نقد و بررســی نمایش »مضحکه شــبیه قتل«؛

گذری به موســیقی؛

اقتــدارِ فرم، اُبهِت مضمون

مرهمــی بــرای لحظه  عزیزِ یاد»انســان«؛ هویِت مکان!



رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان هشتمین روز از دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران، از فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب از سوی ناشران خبر داد.

به نقل از روابط عمومی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، علی رمضانی با اشاره به تعداد کتاب های فروخته شده در 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۰۳ نسخه کتاب به ارزش ۷۳۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون 

و ۵۶۵ هزار و ۱۸ ریال از سوی مردم خریداری شده است.
وی افزود: با پایان هشتمین روز دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۱۹۸ هزار و ۷۴۲ سفارش ثبت شده است که از این 
تعداد ناشران ۱۳۷ هزار و ۲۵ سفارش را به شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران تحویل داده اند و مابقی سفارش ها به 

تعداد ۵۳ هزار و ۲۶۹ سفارش در انتظار ارسال است.

فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب در هشت روز

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و ششم / نیمه اول بهمن  7۱۴۰۰
ادبـــــــی

»کلمـه هـــا زنـده انـــد و ادبیــات یــک گریــز اســت؛ گریــزی نــه 
از زندگــی، کــه بــه ســوی آن«.

زمانــی کــه بــه کتاب فروشــی رفتــه بــودم و بــه دنبــال کتابــی 
ــه  ــود، رو ب ــه چنــدان خــوب ب ــم را، کــه ن ــا حال می گشــتم ت
راه کنــد، نگاهــم بــه کتابــی افتــاد کــه اســم جالبــی داشــت: 

»تولســتوی و مبــل بنفــش«
بــر روی کتــاب،  نــام نویســنده مــورد عالقــه ام  بــا دیــدن 
لبخنــد کشــیده ای بــر روی لبانــم نشســت و بــدون آن کــه 
متوجــه باشــم موضــوع کتــاب چیســت، آن را خریــداری 
کــردم تــا بــه راز تولســتوی و مبــل بنفشــی کــه تصویــر آن 
بــر روی کتــاب بــود، پــی ببــرم. در اولیــن فرصتــی کــه پیــدا 
کــردم، نشســتم و خــودم را بــرای خوانــدن کتــاب و کشــف 

رازهــای آن آمــاده کــردم.
مردمک هــای  شــدن  رد  و  کتــاب  کــردن  شــروع  بــا  امــا 
چشــمم از روی خــط بــه خــط آن، بــا داســتانی روبــه رو 
ــان  ــا آن چن ــود، ام ــم متفــاوت ب ــا تمــام تصورات ــه ب شــدم ک
جذب کننــده کــه کتــاب از میــان دســتانم پاییــن نیامــد.
از  دلیــل  بــه  کــه  زنــی  دربــاره  واقعــی؛  بــود،  داســتانی 
دســت دادن یکــی از عزیزتریــن افــراد زندگــی اش تصمیــم 
بــه  کتــاب؛  یــک  روز،  هــر  :خوانــدن  می گیــرد  عجیبــی 

مــدت یــک ســال.
بــه  خانــه،  در  کــه  مشــغله هایی  باوجــود  ســنکویچ  نینــا 
دلیــل وجــود فرزنــدان و همســرش برایــش وجــود داشــت، 
امــا خــوب  شــدن حالــش و فروکــش کــردن اندوهــی کــه 
عذابــش مــی داد را در یــک چیــز دیــد؛ آن هــم نشســتن 
بــر روی مبــل بنفــش و خوانــدن کتاب هایــی بــود کــه او را 
از دنیــای واقعــی بیــرون بکشــند و در داســتان هایی ببرنــد 

کــه حــال او را دگرگــون می کننــد.
امــا ایــن تصمیــم بــه ایــن ســادگی ها هــم نبــود. نینــا در 
ــه  ــه رو می شــود کــه اگــر مــا ب ــا مشــکالتی رو ب ابتــدای راه ب
آن تصمیــم  جــای او بودیــم، احتمــال داشــت بی خیــالِ 
عجیــب و غریبــی کــه نینــا نامــش را »راه گریــزی بــرای 
برگشــت بــه زندگــیِ گذشــته« گذاشــته بــود، می شــدیم

زمانــی  شــیرازی  حافــظ  محمّــد  شــمس الدین  خواجــه 
بــه عالــم خاکیــان قــدم نهــاد کــه آفتــاب خــوی خونریــز 
مغــوالن تــازه فروکــش کــرده بــود. او از شــاگرد نانوایــی بــه 
حافــِظ زمــان بــودن می رســد کــه غیــر از آن چــه، هــم دوره 
و یــار جگرخــوار او، محمّــد گلنــدام، بــه مــا می گویــد بایــد 
خواجــه شــیراز را در هالــه ای دیــد کــه حتــی دیــوان آب و 
شــکرش هــم آن را بــه خوبــی بــه مــا نشــان نمی دهــد و 

بایــد بگویــم »تــو راز زمانــه مجــوی«.
و  می افتــد  ســرش  بــه  جوانــی  عشــق  کــه  ســری  پیرانــه 
هــم  گاهــی  می دهــد.  مانــد،  نخواهــد  غــم  ایــام  مــژده 
ــام  ــان از نی دلــش از چــرخ گــردون می گیــرد و شمشــیر زب
بیــرون می کشــد و شــراب تلخــی می خواهــد کــه تــا یــک  
ایهام گونــه  زبــان  شــورش.  و  شــر  و  دنیــا  ز  بیاســاید  دم 
خواجــه و اشــعار تلفیقــی اش، کــه چــون آب و شــکر در 
بــه جایــی می کشــاند  هــم آمیخته  انــد، هــر مخاطبــی را 
و دلــش هم چــون غــزالِ گریزپایــی از بنــد او می گریــزد و 

آزادانــه می چرخــد. را  دیــوان  دشــت 
خواجــه  شــیراز را بایــد بــا تناقــض زبانــش و نشــانه های 
بــا  عشــق بازی  َســرِ  کــه  را  عارفــان  شــناخت؛  کالمــش 
می درنــد،  ســالوس  خرقــه  و  دارنــد  معشــوق  حضــرت 
ّــر حافــظ کــه  یگانــه آشــنایی هســتند بــا خواجــه زمــان. تفک
در ســبک او اثرگــذار بــوده، چنــد بنیــان اصلــی و اســتوار 
دارد و همــه  عناصــر فکــری و نیــز راهبردهــا، رهنمودهــا و 
رفتارهــای او در زندگــی بــر ایــن بنیان هــا بنــا شــده اســت. 
ــظ مســتلزم شــناختن  ــا مشــرب حاف ــن رو آشــنایی ب از ای

پایه هــا و اســاس تفکــر اوســت.
خواجــه شــیراز کــه شــرط دیــدن جمــال را از پــس پرده هــای 
بــه جمــال  ناســوتی می دانــد، ولــی همــواره چــراغ حــّب 
قــوّت  تــا  اســت  داده  قــرار  ســالکان  فــراروی  را  خداونــد 
پرچــم دار  کــه  حافــظ  باشــد.  فــراق  از  ســوخته  دل هــای 
و  خواننــده  آن چنــان  اســت،  عارفانه-عاشــقانه  اغــزال 
بایــد  کــه  خــود می کنــد  مفتــون  را  دیوانــش  در  گردنــده 

زبــان، پدیــده ای کــه از مهم تریــن کارکردهایــش ایجــاد 
مــدرکات،  تجربیــات،  انسان هاســت؛  بیــن  »ارتبــاط« 
مجــال  زبــان،  شــریان  در  همــه   ، و...  علــوم  عواطــف، 
اشــتراک می یابنــد. گاه ایــن داد و ســتد، درون زبانــی 
زبان هــای  یــا  زبــان  بــا  گاه  و  می شــود  انجــام  خــاص 

دیگــر.
در پدیــده انتقــال زبانــی )فرهنگــی(، حجــم کثیــری از 
کــم  و  می شــود  منتقــل  موضــوع  بــه  مربــوط  مفاهیــم 
کــم جــای خــود را در زبــان مقصــد بــاز کــرده و شــاید 
ــازد. در  ــه ایجــاد تغییــر فرهنــگ مقصــد نیــز دســت ی ب
مواجهــه بــا ایــن پدیــده چــه بایــد کــرد؟ آیــا بایــد بــا نــگاه 
»پاســبانی« بــه مقولــه زبــان، بــر بــرج و بــاروی تمــدن 
نزدیک شــونده  مفهــوم  و  واژه  هــر  و  ایســتاد  خــودی 
بــه زبــان خــودی را بــا تیــر ســره گرایی هــدف قــرار داد؟ 
آیــا بایــد دروازه هــای زبــان را بــه روی زبان هــای بیگانــه 
و مفاهیــم(  )واژه هــا  فقــط ورود مستشــرقان  و  گشــود 
را بــه نظــاره نشســت؟ آیــا بایــد در تشــبه و نزدیکــی 
ــان دیگــر، چنــان گــرم در تیــه قربــت و  ــه فرهنــگ و زب ب
قرابــت بــا بیگانــه برانیــم کــه گاه از رســوالن زبــان بیگانــه 

در بیگانگــی پیــش افتیــم؟
مقــوالِت فــوق، ســه نــوع نگــرش در رویارویــی بــا پدیــده 
انتقــال زبانی ســت. در ایــن میــان نــگاه »فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی« کــه یکــی از وظایفــش »پاســداری 
قابــل  نگارنــده  بــرای  ســت،  فارســی«  ادب  و  زبــان  از 

تامــل اســت.
ایــران( در  از تاســیس فرهنگســتان اول )فرهنگســتان 
حــال  در  فارســی  زبــان  فعلــی،  فرهنگســتان  تــا   1314
بازیابــی  احیانــا  و  اســتقالل  حفــظ  بــرای  تالشی ســت 
در  گروهــی  روی،  همیــن  از  خــود.  پیشــین  قــدرت 
یافتــن  و  گزینــی  واژه  بــه  شــدند  مامــور  فرهنگســتان 
اینجاســت  پرســش  بیگانــه.  واژه هــای  بــرای  جانشــین 
کــه آیــا صــرف جایگزینــی واژه باعــث اســتقالل زبــان 
مــی شــود؟ آیــا قــدرت از دســت رفته زبــان و اندیشــه 
بــا جایگزینــی الفــاظ و رنــگ ایرانــی زدن بــر پیکــر تفکــر 

گشــت؟  بازخواهــد  وارداتــی 
واژه گزینــان  تــالش  برآینــد  آن چــه  نگارنــده  گمــان  بــه 
فرهنگســتان در چندســال اخیــر بــوده، حاصــل نوعــی 
نــگاه صلــب و الیتغیــر بــه پدیــده ســیالی چــون زبــان 
اســت کــه بــرای هــدف فــوق راه بــه دیهــی نخواهــد بــرد. 
مــا از واژه هــای بیگانــه ترســانیم. می ترســیم از این کــه 
ــی  ــچ زبان ــه در هی ــان فارســی )اســتقاللی ک اســتقالل زب
نورســیده ها  ایــن  قــدم  بــا  نیســت(  و  نبــوده  میســر 
دیگــر  فرهنگ هــای  بــا  ارتبــاط  از  مــا  افتــد.  خطــر  بــه 
کــه  مقصودیــم  ایــن  پــی  در  شــاید  یــا  می ترســیم، 
کــردن  مســمی  بــا  را  دیگــر  زبانــی  اندیشــه  حاصــل 
بــه نــامِ فارســی، ایرانیــزه کــرده و بــه نــام خــود کنیــم. 
از ســر شــوق بچــه دار  درســت مثــل زوج عقیمــی کــه 
بــودن، نــوزادی دزدیــده و نــام خــود را بــر آن می نهنــد 
زندگــی  بــودن«  »بچــه دار  توهــم  بــا  خوش خیــال  و 
می کننــد. مــا نیــز حاصــل اندیشــه دیگــری را دزدیــده 
و بــه نــام خــود کــرده و ســر بــر آســمان فخــر ســوده و 
اندیشــه دیگــری را صــرف داشــتن نــام فارســی بــه نــام 

می کنیــم. خــود 
مامــوران  خــودی،  زبــان  در  ســر  بــر  کــه  سال هاســت 
ورود  را مجــوز  وارداتــی  اندیشــه  و  واژه  و  گماشــته ایم 
ــه تغييــر  ــار اجبــار مجبــور ب ــر ب ــا واژه را زی نمی دهیــم، ی
نــام می کنیــم تــا جایــی کــه »هلی کوپتــر« بــا زبــان الكــن 
ــوت«  ــد و »اپیگل ــراف می کن ــودن اعت ــال« ب ــه »چــرخ ب ب
بــه »برچــاک نــای« بــودن قســم می خــورد. بــه راســتی 
»کرومــوزوم«،  جــای  بــه  تــن«  »فــام  جایگزینــی  در 
را  هدفــی  چــه  و...  »دندریــت«  جــای  بــه  »دارينــه« 
ــاء و حفــظ  ــده راه احی ــه گمــانِ نگارن دنبــال می کنیــم؟ ب
قــدرت زبــان ایــن نیســت کــه همــه عمــر کســروی وار و 
کزازی گونــه بدویــم در پــی تازانــدن و تارانــدن »همــه« 
واژه هــای بیگانــه از ســاحت زبــان. در ایــن میــان بایــد 
نخســت تــالش کنیــم کــه در فراینــد تولیــد اندیشــه و 
علــم در جهــان معاصــر ســهیم باشــیم تــا محــق شــویم 
بــه مســمی کــردن مفاهیــم بــه نــام خــود. دو دیگــر نیــز، 
محــدوده واژه گزینــی در فرهنگســتان را تهدیــد کنیــم 
تــا زحمــات اســاتید بزرگــوار، در پــی جایگزیــن یافتــن 
کرومــوزوم  ایمیــل،  هلی کوپتــر،  چــون  واژه هایــی  بــرای 
و  دارنــد  زبــان  اســتقالل  بــرای  نــه خطــری  کــه   ،  ... و 
مالــکان  کــه  مــردم  نــزد  در  ناخلفشــان  جایگزیــن  نــه 

زبان انــد محبــوب اســت، بــه هــدر نــرود.

نمــی دادم،  قــرار  اولویــت  در  را  خوانــدن  کتــاب  »اگــر 
و  گــرد  همیشــه  یابــم.  دســت  گریــز  بــه  نمی توانســتم 
خاکــی بــرای جــارو کــردن و لباســی بـــرای جمـــع كـــردن 
وجـــود دارد. همیشــه بایــد شــیر خریــد، شــام پخــت و 
ظرف هــا را شســت. امــا هیچ یــک از این هــا نمی توانســت 
بــرای یــک ســال جلــودارم شــود. مــن بــرای یک ســال بــه 

نکنــم،  برنامه ریــزی  نــدوم،  کــه  مــی دادم  اجــازه  خــودم 
تذکرهــا:  ایــن  بــا  ســال  یــک  نبینــم.  تــدارک  و  تهیــه 
ــال درآمــد باشــم.  ــی خی ــرم، ب نگــران نباشــم، ســخت نگی
ــود،  ــوب ب ــانواده خـ ــرای خـ ــک درآمــد دیگــر بـ ــه ی ــه ک البت
امــا مدت هــا بــود کــه بــا یــک حقــوق ســر کــرده بودیــم، 
بگذرانیــم.  هــم  را  دیگــر  یک ســـال  می توانســتیم  پــس 
می بایســت خرج هــای اضافــه را کنــار می گذاشــتیم و بـــا 

بگوییــم:  او  بــا  هم نــوا 
شــعر حافظ همه بیت الغزل معرفت اســت

آفریــن بــر نفــس دلکش و لطف ســخنش 
شــعر حافــظ بــه قــدری رمزآلــود اســت کــه بــرای هــر کســی 
کــه دیــوان بــه دســت می گیــرد، گویــی دقیقــا بــرای احــوال 

او ســروده شــده و می توانــد بــا توجــه بــه حــال و روحیــات 
خــود تفســیری از آن بکنــد.

اشــعار  بیش تــر  و  می گوینــد  لســان الغیب  را  خواجــه 
اتفــاق  بــه  البتــه  می داننــد؛  قرآنــی  معانــی  دارای  را  او 
جمیــعِ خوش فهمــان شــهرت او کاذب نیســت و در مــاده 
دیوانــش ایــن معنــی ظاهــری تمــام دارد. از میــان شــاعران 

می کردیــم«. زندگــی  گــذران  داشــتیم،  آن چــه 
ــا گذشــت زمــان، حتــی آدم هــای اطــراف  امــا رفته رفتــه و ب
نینــا بــه اســتقبال از تصمیــم او پرداختنــد و کتاب هایــی 
هدیــه  او  بــه  می آمــد،  خــوب  خودشــان  نظــر  بــه  کــه  را 
می دادنــد. همســر و هرکــدام از پســرانش وظیفــه ای را در 
خانــه بــه عهــده گرفتنــد و خــودش آن چــه را کــه می خوانــد 
در وب ســایتی بــا جهــان بــه اشــتراک گذاشــت و اســتقبال 

خوبــی هــم دریافــت کــرد.
البــه الی  در  کتــاب  نیســت.  ایــن  ماجــرا،  اصــل  امــا 
صفحــات خــود، یــک خــط داســتانیِ ثابتــی دارد کــه در 
خــالل آن پیام هایــی را بــه مخاطــب می رســاند و کاراکتــر 
کــه  کتاب هایــی  از  تکه هایــی  کــردنِ  بازگــو  بــا  اصلــی 
مطالعــه می کنــد، هم چــون »آن چــه بیــش از همــه دوســت 
ــه سمت وســوی  ــو جــدا نخواهــد شــد«، مــا را ب داری، از ت
تــاب آوری در رویارویــی بــا رنج هــا و تــوانِ تحمــل غــمِ از 
یــادآوردی  و  می دهــد  ســوق  اطرافیان مــان  دســت دادنِ 
ــا یــاد کســانی  می کنــد کــه هنــوز هــم می تــوان خندیــد و ب
کــه دیگــر در کنــار مــا نیســتند، بــه زندگــی ادامــه داد.

ــاب در دســته روان شناســی،  ــرار گرفتــن کت ــه ق ــا توجــه ب ب
دلیــل  بــه  منفــی  تصــوری  مــا  از  برخــی  اســت  ممکــن 
بــه  کتاب هــا،  نــوع  ایــن  بــودنِ  زرد  یــا  کســل کننده 
بــه  امــا  باشــیم،  داشــته  بنفــش«  مبــل  و  »تولســتوی 
ــاب را از ســایر کتاب هــای  ــن کت ــه ای ــی ک نظــر ویژگــی اصل
هم دســته ای خــود جــدا می کنــد، رونــد متفــاوت و جــذاب 
داســتان اســت کــه مــا را بــه هــر ســو می بــرد و جــان تــازه ای 
بــه مــا می بخشــد.  کتــاب  بعــد از هــر صفحــه خوانــدنِ 
نینــا ســنکویچ بــا روی مبــل بنفــش نشســتن و خوانــدن هر 
روز یــک کتــاب و غــرق شــدن در داســتان ها و زندگی هــای 
شــخصیت های خیالــی، دوبــاره بــه زندگــی برگشــت و بــا 
غــم از دســت دادن عزیزتریــن فــردِ زندگــی اش کنــار آمــد.

وقتــی کتــاب را بــه پایــان رســاندم، بــا این کــه تولســتویی 
در کار نبــود، امــا لبخنــد زدم؛ چــون راز مبــل بنفــش را 
فهمیــده بــودم. امــا راز اســم تولســتوی روی کتــاب چــه 
بــود؟ شــاید اگــر بــه دنبــال کتــاب بگــردی و آن را بــا ترجمــه 
یادتــان  البتــه  بفهمــی.  بخوانــی،  کــرد  لیــال  روانِ  بســیار 
باشــد کــه بهتــر اســت خوانــدن آن را بــر روی مبلــی بنفــش 

آغــاز کنیــد!

بــه  بــوده کــه اشــعار حافــظ  از او، صائــب معتقــد  بعــد 
جهــت شــهرت و کثــرت اشــعارِ خــوب، نمی تــوان انتخابــی 
بــر دیگــری برتــری تمــام  از اشــعار او صــورت و یکــی را 
داد؛ زیــرا نزدیــک بــه تمــام اشــعار او در مرتبــه ای عالــی 
بــه لحــاظ کیفیــت قــرار دارنــد. ایــن بیــت صائــب تبریــزی 
ــا خواهــد  ــن ادعــای م ــواه ای ــه معشــوق خــود، گ خطــاب ب

بــود:
هالک حســن خداداد او شــوم که ســراپا

چو شــعر حافظ شــیراز انتخاب ندارد
و  ســخن  شــعر،  رفــت،  ســخن  آن  از  آن چــه  ســوای 
دست به دســت  و  سینه به ســینه  آن قــدر  او  مضامیــن 
حــرف  امــروز  کــه  کرده انــد  زمزمــه  را  آن  همــه  و  گشــته 
تــازه ای شــاید بــه حســاب نیایــد، امــا صفــا و دلبــریِ ســخنِ 
خواجــه آن چنــان اســت کــه مضمــون در آن گــم می شــود؛ 
برخــالف شــاعران ســبک هنــدی کــه مضامیــن عالــی را 
آنــان  بــه شــعر  بیــان  ایــن  گاهــی  البتــه  بیــان می کننــد. 
را  لطمــه می زنــد کــه همیشــگی نیســت و نمی تــوان آن 
عیــبِ ایــن ســبک بــه شــمار آورد. بــه هرحــال مضمــون در 
شــعر حافــظ آن چنــان همــوار و آرام بیــان شــده کــه خــودِ 

بــه چشــم نمی آیــد. مضمــون گویــی 
البتــه از موســیقی گوش نــواز و بیــان روان حافــظ نمی تــوان 
گذشــت؛ گویــی حافــظ فکــر همه جــا را کــرده و مخاطبــان 
ــه نظــر نگارنــده در  را بــه ســمت خودفهمــی می کشــاند. ب
بیتــی نباشــد، بهتــر  اگــر  کــه  او نمی تــوان گفــت  دیــوان 
و  هــم می خــورد  بــر  کامــال  ابیــات  ارتبــاط  چــون  اســت؛ 
نمی تــوان آن را غزلــی کامــل دانســت. پــس حافــظ خــوب 
دانســته کــه، کــه را کجــا گــذارد و ســخن خــود را کجــا و 
در کــدام زمــان بیــان کنــد. گویاســت کــه او را زمــان دان و 
ســخن صیقل دهنده بنامیــم، کــه اگــر ایــن را بگوییــم کــم 

نکرده ایــم. لطفــی 
مثــال در همیــن بیــت از غزلــش که می گوید: 
پرسشــی دارم ز دانشــمند مجلس بازپرس 
توبــه فرمایــان چــرا خود توبه کمتــر می کنند

هــم پنــد اســت و هــم رمــز و همــه هــم خواهنــد فهمیــد 
جــان کالم او را.
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کیلوگــرم( و ســرعتی بیــن 5 الــی 10 کیلومتــر بــر ســاعت 
دارنــد؛ پــس بایــد موتــور الکتریکــی اســتفاده شــود کــه 
گشــتاور راه انــدازی باالیــی داشــته و در ســرعت کــم موتــور 
در حداکثــر بازدهــی خــود باشــد. بــه زبــان ســاده، بایــد 

یــک موتــور قدرتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

دیفرانسیل: 
چرخ هــای خــودرو بــا ســرعت های متفــاوت می چرخنــد؛ 
به ویــژه هنــگام پیچیــدن ســر پیچ  هــا چــرخ داخلــی نســبت 
از  می پیمایــد.  را  کم تــری  مســافت  خارجــی  چــرخ  بــه 
ــی  ــا نســبت جابه جای ــر اســت ب ــی کــه ســرعت براب آن جای
بــر زمــان، پــس چــرخ داخلــی نســبت بــه چــرخ خارجــی 
مســافت  کــه  چرخــی  و  می پیمایــد  را  کم تــری  مســافت 
کم تــری جابه جــا می شــود، ســرعتش هــم کم تــر اســت. 
در ایــن موقعیــت وظیفــه دیفرانســیل اســت کــه تعــادل 
طراحــی  در  کنــد.  کنتــرل  را  ســرعت چرخ هــا  و  خــودرو 
دیفرانســیل پارامتــری بــه نــام نســبت تبدیــل دیفرانســیل 
وجــود دارد کــه بــرای هماهنگــی بــا گیربکس هــا اســتفاده 
و  خــودرو  طراحــی  بــه  وابســته  پارامتــر  ایــن   می شــود. 
عواملــی ماننــد وزن، شــیب روی و ســرعت خــودرو اســت.

باتری ها: 
منبــع تغذیــه و نیــروی محرکــه ایــن خودروهــا در حــال 
از  باتری هــا  ایــن  دارنــد.  باتــری   12 الــی   8 بیــن  حاضــر 
نــوعِ سرب-اســیدی هســتند كــه عــالوه بــر ســنگین بــودن، 
انــرژی قابــل قبولــی هــم تولیــد نمی كننــد. مهندســین بــرقِ 
ایــن مجموعــه ســعی در تقویــت و بهینه ســازی باتری هــای 
ــی اســتفاده از  ــن منظــور در پ ــد و بدی ایــن خودروهــا دارن
بــه  لیتیومــی  باتری هــای  هســتند.  لیتیمــی  باتری هــای 
علــت وزن کم تــر، نیــاز بــه نگهــداری کم تــر و طــول عمــر 

 ۱۳۸۹ ســال  مهرمــاه   27 در  هــوا خورشــید  پژوهشــکده 
در حاشــیه ضلــع غربــی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا 
سرپرســتی دکتــر احــد ضابــط، دانشــیار گــروه متالــوژی و 
رئیــس فعلــی ایــن دانشــگاه تأســیس شــده اســت. در ایــن 
حــوزه  در  پژوهشــی  علمــی-  فعالیت هــای  پژوهشــکده 
و  اقتصــادی  پایــداری  هــدف  بــا  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
روز جامعــه  نیازهــای  بــا  زیســت محیطی کشــور مطابــق 
مرجــع  پژوهشــگاه  بــه  شــدن  تبدیــل  و  می شــود  انجــام 
در  انــرژی  حــوزه  پیشــرفته   فناوری هــای  چندرشــته ای  و 
ســطح کشــور بــرای تحقــق آینــده ای بــدون کربــن، از جملــه 
اهــداف ایــن پژوهشــکده اســت. در واقــع ایــن پژوهشــکده 
میــان  ارتبــاط  ایجــاد  بــه  کننــده ای  کمــک  می تــوان  را 
توانمنــدی  و  خالقیــت  دانســت.  صنعــت  و  دانشــگاه 
کشــور  سراســر  دانشــگاه های  علمــی  دانش آموختــگان 
بــرق،  مکانیــک،  چــون  رشــته هایی  در  مهندســین  و 
بــه  منجــر   ... و  شــیمی  مهندســی  صنایــع،  متالــورژی، 
ــوم مهندســی و صنعــت انرژی هــای  ــان عل ــوی می ــد ق پیون
تجدیدپذیــر شــده اســت. در کنــار متخصصیــن علمــی، 
نیروهــای ســتادی و اجرایــی بــا تــالش خــود بــه پیشــرفت 
کمــک  دیگــر  مراکــز  بــا  پژوهشــکده  ارتبــاط  و  پرژوه هــا 
تاکیــد  جهــت  بــه  گــزارش  ایــن  در  می کننــد.  شــایانی 
هم چنیــن  و  صنعــت  و  دانشــگاه  پیونــد  اهمیــت  بــر 
مختلــف،  رشــته های  دانش آموختــگان  همــکاری  لــزوم 
نمونــه ای از پروژه هــای در حــال انجــام ایــن پژوهشــکده 

را شــرح خواهیــم داد.
یکــی از دغدغه هــای آســتان قــدس رضــوی همــواره راحتــی 
و آســایش خاطــر زائریــن مرقــد مطهــر امــام هشــتم)ع( 
بــرای  حاضــر  حــال  در  اســاس  همیــن  بــر  اســت؛  بــوده 
جابه جایــی زائریــن کم تــوان در صحن هــای حــرم مطهــر 
رضــوی، از خودروهــای الکتریکــی اســتفاده می شــود کــه 
وارداتــی  و  کشــور چیــن  ســاخت  ایــن خودروهــا  اغلــب 
هســتند. پــس دور از انتظــار نیســت کــه شــرکت ســازنده، 
معیارهــای ســاخت و طراحــی ایــن خودروهــا را براســاس 
در  اســتفاده  مناســب  و  خــود  کشــور  بومــی  شــرایط 
بــه  توجــه  بــا  گرفتــه  باشــد.  نظــر  در  خیابان هــای چیــن 
ــی کــه همــواره از ارکان  ــه تولیــد مل شــعار ســال و توجــه ب
اساســی كشــور بــوده، شــرکت شــهاب خــودرو اقــدام بــه 
ایــن خودروهــا کــرده  بومی ســازی و مهندســی معکــوس 
نخبــه  نیروهــای  بــه  را  ایــن خودروهــا  بازتولیــد  و  اســت 
دانشــگاهی ســپرد تــا موانــع تولیــد خودروهــا را برطــرف 
ایــن خودروهــا را  انــرژی الکتریکــی،  کــرده و در مصــرف 
ــه بررســی چالش هــا و تغییــرات  بهینــه کننــد. در ادامــه ب

ایــن خودروهــا می پردازیــم. اجــزاء  در 
بــه  زیســت محیطیِ  آلودگی هــای  الکتریکــی  خودروهــای 
دارنــد  بنزینــی  خودروهــای  بــه  نســبت  کم تــری  مراتــب 
كشــورهای  همــه  در  مناســب  حلــی  راه  عنــوان  بــه  و 
جهــان بــرای اســتفاده در اماکــن گردشــگری و ســیاحتی 
آلودگی هــای  و  آالینده هــا  انتشــار  از  جلوگیــری  جهــت 
حــرم  در  به همین خاطــر  می شــوند.  پیشــنهاد  صوتــی 
می شــود.  اســتفاده  خودروهــا  نــوع  ایــن  از  نیــز  مطهــر 
تیــم مختصصیــن ایــن پــروژه، قبــل از شــروع بــه کار بــر 
مشــكالت  و  بررســی ضعف هــا  بــا  ابتــدا  زائربرهــا،  روی 
زائربرهــای از كار افتــاده و هم چنیــن تهیــه پرســش نامه  
از خادمینــی كــه بــا ایــن خودروهــا رانندگــی می كننــد، بــه 
كــم و كاســتی های ایــن خودروهــا در طراحــی ظاهــری و 
فنــی پــی بردنــد و نیازســنجی مناســبی بــه عمــل آوردنــد. 
عمــده طراحــی و تغییــرات در چهــار سیســتم پیشــران، 
ــه، سیســتم ترمــز و سیســتم تعلیــق انجــام  شاســی و بدن
طراحــی  چالش هــای  بررســی  بــه  اینجــا  در  می شــود. 

می پردازیــم.  سیســتم ها  ایــن  از  هریــک 
سیســتم پیشران: 

خودروهــای  بخش هــای  مهم تریــن  از  سیســتم  ایــن 
قســمت های  بــودن  هماهنــگ  کــه  الکتریکی ســت 
مختلــف آن اهمیــت بســیاری دارد. سیســتم پیشــران از 
بخش هــای موتورالکتریکــی، کنترلــر، باتــری، دیفرانســیل 

اســت. شــده  تشــکیل  اکســل  و 
موتور: 

ــوژی بــه کاررفتــه  ــا توجــه بــه تکنول موتورهــای الکتریکــی ب
در آن هــا انــواع مختلفــی دارنــد و هرکــدام بــرای کارایــی 
خاصــی اســتفاده می شــود کــه طــراح بایــد بــا توجــه بــه 
مشــتری،  انتظــار  مــورد  عمل کــرد  و  خــودرو  ماموریــت 
موتــور مناســب را انتخــاب کنــد، امــا همــه  الکتروموتور هــا 
از یــک اصــل بــرای تولیــد حرکــت اســتفاده می کننــد و 
آن، اصــل مغناطیــس اســت )قطب هــای هم نــام آهنربــا 
هم نــام  غیــر  قطب هــای  و  می کننــد  دفــع  را  یک دیگــر 
این کــه  گرفتــن  نظــر  در  بــا  می رباینــد(.  را  یک دیگــر 
زائربرهــا وزن بــار زیــادی را تحمــل می کننــد )تقریبــا 1200 

بیش تــر نســبت بــه باتــری هــای ســرب- اســیدی دارنــد 
ــن  ــر از آن هــا محســوب می شــوند. ای و از ایــن حیــث، برت
مناســبی  بســیار  جایگزیــن  تــا  شــده  ســبب  ویژگی هــا 
بــرای اســتفاده بــه عنــوان منبــع تغذیــه در خودروهــای 
وزن  محاســبات،  اســاس  بــر  باشــند؛ چراکــه  الکتریکــی 

باتــری ســرب- اســید 480 کیلوگــرم و وزن باتــری لیتیومــی 
)معــادل(، 216 کیلوگــرم اســت )بــا در نظــر گرفتــن تــوان 
خروجــی یکســان(. بنابرایــن از نظــر وزنــی بــا به کارگیــری 
وزن  از  کیلوگــرم   260 می تــوان  تقریبــا  لیتیومــی  باتــری 
خــودرو را کاهــش داد کــه اثــر قابــل توجهــی در کارایــی 
خــودرو بــا هــر بــار شــارژ خواهــد داشــت. البتــه ناگفتــه 
بایــد  لیتیومــی  باتری هــای  از  اســتفاده  در  کــه  نمانــد 
مالحظــات ایمنــی و اســتاندارد در نظــر گرفتــه شــود؛ چــون 
ایــن باتری هــا بــه ضربــه و حــرارت حســاس اند. هم چنیــن 
باتری هــای  نســبت  بــه  لیتیومــی  باتری هــای  قیمــت 

سرب-اســیدی حــدودا ســه برابــر بیش تــر اســت.
کنترلر: 

کنترلرهــا ابزارهایــی هســتند کــه از قطعــات الکترونیکــی، 
بــرای  آن هــا  از  و  شــده   ســاخته  ترانزیســتورها  ماننــد 
موتــور،  بــه  ورودی  جریــان  و  فرکانــس  ولتــاژ،  تنظیــم 
چــرخ  دلخــواه  گشــتاور  و  دور  بــه  دســتیابی  هــدف  بــا 
اســتفاده می شــود. کنترلرهــا می تواننــد موتــور را به طــور 
کننــد.  متوقــف  و  راه انــدازی  کنترل شــده  کامــال  و  نــرم 
شــتاب راه انــدازی و توقــف را می تــوان بــا برنامه نویســی 
بــه دقــت تنظیــم نمــود. توانایــی کنترلــر در راه انــدازی و 
تنش هــای  مالحظــه  قابــل  کاهــش  موجــب  نــرم  توقــف 
می شــود.  خــودرو  اجــزار  در  الکتریکــی  و  مکانیکــی 
خودروهــای احتــراق داخلــی، از گیربکس هــای مکانیکــی 

ــا بتواننــد ســرعت و  ــد ت ــه ای اســتفاده می کنن چنــد مرحل
گشــتاور دلخــواه چــرخ را تامیــن کننــد. به عنــوان مثــال 
دنــده یــک خودورهــای احتــراق داخلــی، کم تریــن ســرعت 
و  بیش تریــن گشــتاور را بــه چــرخ منتقــل می کنــد. امــا 
در خودروهــای الکتریکــی یکــی از وظیفه هــای کنترلرهــا 

تغییــر دور و گشــتاور اســت. 
شاسی: 

ســاخت،  فرآینــد  نــوع،  جنــس،  شاســی ها  ســاخت  در 
آن  انطباق پذیــری  مهم تــر  همــه  از  و  جــوش كاری  نحــوه 
انطباق پذیــری شاســی  دارد.  اهمیــت  قطعــات  ســایر  بــا 
از ایــن جهــت مهــم اســت كــه ســایر اجــزا روی شاســی 
ایــن  شاســی،  ســاخت  در  اگــر  و  می شــوند  نصــب 
شــاخصه در نظــر گرفتــه نشــود، ممکــن اســت هنــگام بــه 
هــم وصل کــردن قطعــات دچــار مشــکل شــویم؛ بــه عنــوان 
ــه عــدم کارایــی صحیــح سیســتم تعلیــق  ــوان ب مثــال می ت
می شــود،  الســتیک ها  ســریع  فرســودگی  باعــث  کــه 
افــراد را در  اشــاره کــرد. شــرکت ســازنده، وزن متوســط 
گرفتــه  نظــر  در  کیلوگــرم   70 طراحــی شاســی خودروهــا 
و بــه هنــگام اســتفاده خودروهــا در داخــل كشــور ثابــت 
شــده کــه ایــن شاســی ها دچــار ضعــف هســتند و باعــث 
بــه  تعلیــق شــده اند. متخصصیــن  بــه سیســتم  آســیب 
 80 بــاال  وزن  تحمــل  بــرای  قوی تــر  شاســی هایی  دنبــال 
کیلوگــرم هســتند؛ بــا توجــه بــه این کــه کم تــر از ده درصــد 
در  می دهــد،  تشــکیل  شاســی  وزن  را  خــودرو  کل  وزن 
این کــه  بــا  بــرای شاســی ها،  به کارگیــری جنــس مناســب 
نظــر  از  امــا  اســت،  فــوالد  از  ســبک تر  آلومینیــوم  فلــز 
فــوالد گران تــر اســت؛  از  برابــر  هزینــه آلومینیــوم چهــار 
پــس بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات اقتصــادی، در ســاخت 

می شــود. اســتفاده  فــوالد  از  شاســی ها، 
بدنه: 

گرفتــه  کار  بــه  کامپوزیتــی  مــواد  بدنه هــا،  ســاخت  در 
می شــود. بدنه هــای قبلــی زائربرهــا دارای ارتفــاع کوتاهــی 
صندلی هــا  خرابــی  باعــث  فضــا  کمبــود  ایــن  و  بودنــد 
می شــد. مانعــی کــه در ســاخت بدنــه جدیــد وجــود دارد، 
همیــن  بــه  و  اســت  اولیــه  قالــب  بــاالی  بســیار  هزینــه 
بایــد به دنبــال شــرکت حامــی و توجیــه کارفرمــا  جهــت 

ــود. ب
ترمز: 

در سیســتم ترمــز ماشــین های بنزینــی، قطعــه ای وجــود 
دارد کــه بوســتر ترمــز نامیــده می شــود. وظیفــه ایــن قطعــه 
ایــن اســت کــه نیــروی وارد شــده از ســوی راننــده بــه پــدال 
ترمــز را افزایــش می دهــد و راننــده بــرای ترمزگیــری نیــاز 
بوســترهای  کنــد.  وارد  پــدال  بــه  زیــادی  نیســت، فشــار 
هــم  خــالء  و  می کننــد  کار  خــالء  ایجــاد  براســاس  ترمــز 
توســط موتور هــای احتراقــی ایجــاد می شــود. بنابرایــن در 
اســتفاده  ترمــز  بوســتر  از  برقــی نمی توانیــم  خودرو هــای 
 كنیــم؛ چــون امــكان ایجــاد خــالء بــا اســتفاده از موتورهــای 
الكتریكــی وجــود نــدارد. بــه همین خاطــر راننــدگان ایــن 
وارد  ترمــز  پــدال  بــه  زیــادی  بایــد فشــار  نــوع خودرو هــا 
ــرای رفــع ایــن مشــکل  ــا ترمزگیــری انجــام شــود. ب کننــد ت
نیــز پژوهش گــران مجموعــه هــوا خورشــید در حــال تــالش 
هســتند تــا بتواننــد جایگزینــی بــرای بوســتر ترمــز پیــدا 

کننــد.
تعلیق: 

تــن   3 تــا  بیــن 2/5  کــه  بــاال خــودرو  بــه وزن  بــا توجــه 
اســت، بایــد سیســتم تعلیــق قــوی بــه کار گرفتــه شــود. 
بــا آن،  قــوی متناســب  از سیســتم تعلیــق  اســتفاده  در 
شــود.  بــرده  کار  بــه  زیــاد  قطــر  بــا  الســتیک هایی  بایــد 
ایــن امــر موجــب افزایــش ارتفــاع ســطح خــودرو از ســطح 
ســخت  زائریــن  بــرای  را  اســتفاده  کــه  می شــود  زمیــن 
شــرایط  بــا  خودرویــی  وجــود  عــدم  علــت  بــه  می کنــد. 
بیــن خودروهــای داخلــی،  فنــی و محدویــت مشــابه در 
بایــد سیســتم تعلیــق جدیــدی متناســب بــا خودروهــای 

شــود.  طراحــی  الکتریکــی 
در  كــه  پروژه هایی ســت  از  نمونــه  یــک  تنهــا  پــروژه  ایــن 
حــال حاضــر در ایــن پژوهشــكده بــر روی آن تحقیــق و 
طــی  در  مختلــف  پروژه هــای  از  انبوهــی  و  می شــود  كار 
ایــن ســال ها از ابتــدای تاســیس ایــن مجموعــه تاکنــون 
انجــام شــده  اســت. فعالیت هایــی از ایــن قبیــل در ایجــاد 
بســیار  مســئله  کــه  دانشــگاه،  و  میــان صنعــت  ارتبــاط 
اشــتغال زایی  و  انگیــزه  افزایــش  بــرای  اساســی  و  مهــم 
دانشــجویان اســت، نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد كــه اگــر 
ــن مهــم اهمیــت  ــه ای ــی كــه روی كار می آینــد، ب دولت های
ــی  ــد، انقالب ــرار دهن داده و آن را جــزء دســتور كار خــود ق
در عرصــه صنعــت ایــن كشــور را شــاهد خواهیــم بــود. 
هم چنیــن اگــر مطابــق بــا گفته  هــای رهبــر معظــم انقــالب 
كنیــم  اعتمــاد  مملكــت  ایــن  نخبه هــای  و  جوان هــا  بــه 
بــر مشــكالت  بــه آن هــا ایمــان داشــته  باشــیم، قطعــا  و 
اقتصــادی نیــز فائــق خواهیــم آمــد و قــدم خیلــی بزرگــی 

بــرای پیشــرفت كشــور خواهیــم برداشــت.
*در پایــان از جنــاب مهنــدس فرجادفــر و کلیــه کارکنــان 
پژوهشــکده هــوا خورشــید تشــکر می کنــم کــه در تهیــه 

ــاری رســاندند. ــن گــزارش مــا را ی ای
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گزارشــی از یک پژوهش متفاوت 
در پژوهشــکده هوا خورشــید دانشــگاه فردوسی؛

مینی بــوس برقی، زیر ذره بین


