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تورقداســتانها،تاملدرشــهرها

امــروزه در ایــران مفهــوم »شــهر« و »اهلــش« در میــاِن متخصصــاِن توســعه 
شــهری مخــدوش شــده اســت. در نــگاه آنــان اهــل شــهر بــه شــهروند تقلیــل 
کــه  بــه معنــی کســانی  اســت. شــهروند، اصطالحــی حقوقی ســت،  یافتــه 
دارنــد.  تکالیفــی  آن  ازای  در  و  هســتند  حقوقــی  از  برخــوردار  شــهر  در 
شــد؛  منصــرف  شــهری  شــهروندی  از  یــا  شــد  شــهری  شــهروند  می شــود 
ــاری و قراردادی ســت. همین طــور  ــرِ اعتب ــک ام ــامِ شــهروندی ی ــه مق چــرا ک
مفهــوم شــهر در غایــت خــود بــه مکانــی برخــوردار از انــواع کاربری هــا و 
آن  در  جمعیتــی  کــه  شــده  کاســته  فــرو  ارتباطــی  شــریان های  از  کالفــی 
کــه  این روســت  از  نباشــند.  اهلــش  اســت  ممکــن  امــا  دارنــد،  ســکونت 
بزرگــی  شــهرهای  در  سال هاســت  کــه  برمی خوریــم  کســانی  بــه  وقتــی 
چــون تهــران و کــرج و مشــهد ســکونت دارنــد یــا حتــی در آن جــا متولــد 
شــده اند، می پرســیم »اهــل کجائیــد؟« پاســخ می دهنــد اهــل جــای دیگــری 
هســتند؛ جایــی کــه بــه آن تعلــق دارنــد و خلــق و خوی شــان شــبیه مردمــان 
آن جاســت. در حالــی کــه ممکــن اســت آن جــا هــم زاده نشــده باشــند یــا 
حتــی آن جــا را هــم ندیــده باشــند، امــا اصالــت و هویت شــان را از آن جــا 

نــد.  گرفته ا
ــا پیــش از شــش دهــه اخیــر، شــهر »جایــی«  در طــول تاریــخ شهرنشــینی ت
بــود و »اهالــی« داشــت. مکانــی کــه فقــط جایــگاهِ شــهروند اســت، شــهر 
منظورمــان  بیــان  بــرای  نــدارد.  هویــت  و  حیــات  و  نمی شــود  محســوب 
اســتفاده  شــهر«  »ژنــومِ  نوظهــورِ  اصطــالِح  از  شــهر،  هویــِت  و  حیــات  از 
علــم  از  عاریــه ای  واژه ای   )génome فرانســوی:  )بــه  ژنــوم  می کنیــم. 
بــه قامــوس مطالعــات شــهری راه یافتــه اســت. ژنــوم  ژنتیــک اســت کــه 
کل  می تــوان  آن  به واســطه  کــه  مفهومی ســت  خــود،  اصلــی  تعبیــر  در 
محتــوای ژنتیــک یــک فــرد انســانی را تشــریح و بازتولیــد کــرد. ایــن مفهــوم 
بــه خوبــی معــرِف ماهیــت شــهر نیــز هســت، و نوعــی خوش ســلیقگی در 
ایــن وام گیــری دیــده می شــود. ژنــوم را می تــوان ذیــِل مبحــث کجایــِی شــهر 
و کیســتِی اهــل آن مطــرح کــرد. بــه عبــارت دیگــر واقــع شــدِن شــهر در 
یــک محیــط معلــوم و خــاص و تعاملــی کــه بــه روزگاران میــان ســاکنان و 
ناگسســتنی  بــه پدیدارشــدن نســبتی  آن محیــط شــکل می گیــرد، منجــر 
میــان آن مــکان و مردمــان اش می شــود کــه نتیجــه اش »جایی شــدن« شــهر 
بــه آن شــهر  اهالــی هــر شــهری نســبت  اهالــی اش اســت.  و کسی شــدن 
رمــوز،  ایــن  دانســتن  بــدوِن  و  گشــته  سینه به ســینه  کــه  دارنــد  معرفتــی 
زندگــی و بقــا در آن »جــا« نیــز ناممکــن اســت. بنابریــن پاســداراِن ژنــوم 
شــهر، اهــل شــهرند و اگــر شــهری ویــران شــود، امــا اهلــش زنــده بماننــد آن 
شــهر دوبــاره احیــا می شــود، امــا اگــر شــهری -هــر چنــد عظیــم و پررونــق- 
از اهالــی خالــی شــود، ژنــوم آن می میــرد و عاقبــت متــروک خواهــد شــد. 
قصــه ای  و  روایــت  دارد؛  هــم  قصــه  و  روایــت  دارد،  ژنــوم  کــه  شــهری 
دســت  کــف  مثــل  را  آن  و  دارنــد  بــاور  آن  بــه  شــهر  اهــل  تک تــِک  کــه 
شــهر  یــک  ژنــوم  غریبه انــد.  آن  بــا  دیگــران  کــه  شــناختی  می شناســند؛ 
تاریخــی  فراینــدی  بلکــه محصــول  نمی شــود،  ایجــاد  اراده  و  بــا خواســت 
روزگار  امــا  بــزرگ  زیســتگاه های  کــه  طبیعی ســت  پــس  اجتماعی ســت.  و 
بایــد  شــهر  نیاینــد.  حســاب  بــه  شــهر  و  باشــند  نداشــته  ژنــوم  ندیــده، 
صاحــِب دل شــود تــا بــا اهالــی اش پیونــد برقــرار کنــد. بــه همیــن ســبب 
مردمــان هــر شــهری، آن را از جاهــای دیگــر بیش تــر دوســت دارنــد و در 
فــراق دل تنگــش می شــوند. چنــان کــه ســعدی دربــاره شــیراز گفتــه اســت: 
ــار،  ــر معی ــاد«. اگ ــد// خــاک شــیراز و آب رکن آب ــم نمی دارن »دســت از دامن
در  شــیراز  اهــِل  باشــد.  داشــته  اهــل  کــه  جایی ســت  شــهر  باشــد،  ژنــوم 
اهلیــت خــود انتخــاب و اراده ندارنــد؛ چنــان کــه یــک شــیرازی را نمی تــوان 
عبــارت  بــه  کــرد.  نایــل  شــیرازی بودن  بــه  یــا  معــزول  شــیرازی بودنش  از 
نمی توانیــم  و  باشــیم  شــیرازی  اگــر  نباشــیم،  شــیرازی  نمی توانیــم  دیگــر 

باشــیم.  شــیرازی  مگــر  باشــیم  شــیرازی 
ــد. ســر و کارِ  دِل شــهر، جایی ســت کــه جوهــره شــهر در آن رســوب می کن
دل بــا کیفیــت اســت و بــا کمیت هــا کاری نــدارد. چــه بســیار شــهرهایی کــه 
در پیــچ و خــم تاریــخ، جمعیــت و وسعت شــان کــم و زیــاد شــده، امــا »جایــی 
بودنشــان« دگرگــون نشــده اســت. بــه نظــرم ایــن مصــرِع حافــظ »خوشــا 
شــیراز و وضــع بی مثالــش« بــه خوبــی گویــای ایــن حیثیــت از شــهر اســت. 
ــه اســت: »خوشــا  ــاره شــیراز چنیــن گفت ــر هــم ســعدی درب ــرن قبل ت یــک ق
تفــرِج نــوروز خاصــه در شــیراز// کــه بَرکَنَــد دل مــرد مســافر از وطنــش«. 

وضــِع بی مثــال و صفــای شــیراز، ثمــره ژنــوم ایــن شــهر اســت. 
شــهر  آن  اهــل  بلکــه  نمــی آورد،  وجــود  بــه  شهرســاز  یــک  را  شــهر  یــک 
هم چــون  واقعــی  شهرســازِ  دیگــر،  عبــارت  بــه  می آورنــد.  وجــود  بــه 
باغبانی ســت کــه ژنــوم شــهر را بــه جــا مــی آورد و فضــای مطلــوب رشــد و 
تعالــی شــهر را فراهــم می کنــد. مجریــان و متخصصــان اگــر دانــش و تــوان 
باغبانــی ندارنــد، دســت کم بایــد نگــران باشــند ژنــوم شــهر زیــر دســت و 

نشــود.  لگدمــال  ایشــان  اقدامــات  و  برنامه هــا  پــای 
بی شــک هــر شــهری ژنــومِ خــود را دارد؛ پــس مســائلش هــم مخصــوص 
وجــوهِ  بیماری هــا،  منظــرِ  از  بتــوان  اگــر  بنابرایــن  اســت.  منحصربه فــرد  و 
مشــترِک پرشــماری میــاِن شــهرها پیــدا کــرد امــا از آن جــا کــه ژنــوم یکســان 
ندارنــد، راهِ درمــان آن هــا نیــز یکــی نخواهــد بــود و پیچیــدن نســخه های 
تولیــد  مهلک تــری  بیماری هــای  نامربــوط،  البتــه  و  یک دســت  درمانــی 

از شــهریت اش ســاقط می کنــد. را  کــه شــهر  می کنــد 
ســخن آخــر ایــن کــه بــرای درمــاِن دردهــای هــر شــهر بایــد بــه ســراغ ژنــومِ 

همــان شــهر رفــت و بــا توجــه بــه آن دســت بــه اقــدام زد. 

صفحه 4
حملهغولهایمیلیاردیبههویتمشهد



وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در کنفرانســی خبــری گفــت: پیــام مــن بــه مــردم روســیه ایــن اســت، البتــه اگــر کــه آنهــا بتواننــد بشــنوند چــون 
کرملیــن بــا جدیــت رســانه ها را از بیــان حقیقــت منــع می کنــد. پیامــم ایــن اســت کــه مــا می دانیــم کــه شــما هیــچ بخشــی از ایــن جنــگ 

را نمی خواهیــد.
او افــزود: هزینه هــای اقتصــادی ای کــه مــا تاکیــد داریــم علیــه روســیه اعمــال کنیــم، علیــه شــما نیســت. هــدف آنهــا بــرای وادار ســاختن 
دولــت شــما بــه توقــف اقداماتــش اســت، بــرای متوقــف کــردن تخاصمــش. و در شــرایطی کــه میلیون هــا تــن در سراســر جهــان علیــه 

تخاصــم مســکو متحــد شــده اند، مــا هــم در کنــار شــمایی کــه از رهبرانتــان می خواهیــد بــه ایــن جنــگ پایــان دهنــد، می ایســتیم.
بلینکــن گفــت: رئیس جمهــور پوتیــن، در میــان بســیاری از توجیهــات نادرســتی کــه بــرای حملــه بــه اوکرایــن ارائــه کــرده، نیــاز بــه 
محافظــت از اقــوام روســی و روس زبانــان در برابــر یــک تهدیــد خیالــی را ذکــر کــرده اســت. حملــه و بمبــاران علیــه خارکیــف کــه یکــی از 

ــه باعــث پیشــبرد ایــن هــدف ادعایــی می شــود؟ ــان در اروپاســت، چگون بزرگتریــن شــهرهای روس زب
بلینکن همچنین از لفاظی هسته ای پوتین انتقاد کرده و آن را »اوج بی مسوولیتی« خواند.

بلینکن: هدف تحریم ها مردم روسیه نیست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  2۱۴۰۰
خبرنامــــه

مقدمه
ــه  ــن، رســانه ها را ب ــه اوکرای ــه روســیه ب روزهاســت کــه حمل
خــود مشــغول کــرده اســت. نیروهــای روس روز پنجشــنبه 
بــه اوکرایــن حملــه کردنــد. پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن 
ــه کشــور دیگــر، شــناخته  ــن تهاجــم یــک کشــور ب بزرگ تری
رســیدیم؟  این جــا  بــه  کــه  شــد  چــه  امــا  اســت.  شــده 
دو  تجربــه  کــه  انســانی  بیســت و یکم،  قــرن  در  چطــور 
جنــگ خونیــن را در کارنامــه خــود دارد، هم چنــان آن را 
بــه آغــوش می پذیــرد؟ چــه شــد کشــوری کــه پایان بخــش 
ــود، خــود آغازگــر جنگــی شــده اســت  جنــگ جهانــی دوم ب
کــه قابلیـّـت تبدیــل شــدن بــه جنــگ جهانــی ســوم را دارد؟
بــه  نگاهــی  بایــد  پرســش ها،  ایــن  بــه  دادن  پاســخ  بــرای 

بیندازیــم.  اروپــا  تاریــخ 
پیمــان ناتو

پیمانــی سیاسی-نظامی ســت کــه در ســال 1949، بــا هــدف 
تهدیــدات  بــه  نســبت  عضــو،  کشــورهای  امنیــت  تامیــن 
ــن پیمــان 12 عضــو داشــت،  ــدا ای شــوروی، امضــا شــد. ابت
امــا  اکنــون تعــداد اعضــای آن، بــه 30 کشــور رســیده اســت. 
از اعضــای مهــم آن می تــوان بــه آمریــکا، بریتانیــا، فرانســه 
و ایتالیــا اشــاره کــرد. مطابــق مــاده 5 ایــن پیمــان، حملــه 
بــه یکــی از اعضــای ناتــو، حملــه بــه تمــام کشــور های عضــو 

اســت. 
پیمان ورشــو

در ســال 1955، شــوروی و هفــت کشــور متحــدش پیمــان 
ــو محســوب  ــه نات ــد کــه پاســخ شــرق ب ورشــو را امضــا کردن
می شــد. سیاســت کلــی  ورشــو نیــز هم چــون بنــد پنجــم 
ــال فروپاشــی شــوروی در ســال  ــه دنب ــو اســت. ب پیمــان نات

ــه طــور کامــل منحــل شــد. ــن پیمــان ب 1991، ای
ناتو در پی تصرف شــرق

ناتــو  از فروپاشــی شــوروی و انحــالل پیمــان ورشــو،  پــس 
بــرای  کــه  چــرا  داد؛  دســت  از  را  خــود  وجــودی  فلســفه 
مقابلــه بــا شــوروی بــه وجــود آمــده بــود. امــا خیلــی زود 
نظامــی  نیــروی  یــک  عنــوان  بــه  اهدافــش،  بازتعریــف  بــا 
مشــترک میــان آمریــکا و اتحادیــه اروپــا مطــرح شــد. در 
ســال 1991، کشــور های اروپــای شــرقی، بــه دغدغــه اصلــی 
آمریــکا و ناتــو تبدیــل شــدند. بلــوک غــرب قصــد داشــت 
ــد  ــا نتوانن ــد ت ــل کن ــه ســمت خــود متمای ــن کشــور ها را ب ای
در آینــده مجــدداً هم پیمــان روســیه شــوند. روســیه همــواره 
را  آن  و  دانســته  را غیرضــروری  بــه شــرق  ناتــو  گســترش 
تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی خــود قلمــداد می کنــد. پوتیــن 
هــم در ســخنرانی اخیــر خــود، علــت تهاجــم روســیه بــه 
اوکرایــن را زیاده خواهــی ناتــو می دانــد. تاکنــون ســه کشــور 
اســتونی(،  لتونــی،  )لیتوانــی،  از متحدیــن ســابق شــوروی 
اروپایــی  تحلیل گــران  درآمده انــد.  ناتــو  عضویــت  بــه 
ــو اختــالف  نظــر  می نویســند »اروپاییــان درمــورد اهــداف نات
دارنــد«؛ درحالی کــه اروپــا ایــن پیمــان را هم چنــان دفاعــی 
و منطقــه ای می دانــد، دولــت آمریــکا مایــل اســت آن را بــه 

صــورت گرفتــه اســت. در نهایــت پــس از حــدود ســه مــاه 
کــرد  باطــل  را  نتایــج  اوکرایــن،  عالــی  دادگاه  اعتــراض، 
بــه  یوشــچنکو  بــار  ایــن  برگــزار شــد.  انتخابــات مجــدد  و 
ــج ســال  ــچ پن ــوان رئیــس جمهــور انتخــاب شــد. یانوکوی عن

پیــروز شــد. و  کــرد  انتخابــات شــرکت  بعــد در 
انقالب 2014

ایــن  در  شــد.  آغــاز   2013 درســال  اوکرایــن،  ناآرامی هــای 
از  یانوکویــچ،  ویکتــور  اوکرایــن،  جمهــور  رئیــس  ســال 
امضــای یــک قــرارداد تجــاری بــا اتحادیــه اروپــا، ســر بــاز 
ــو  ــه نات زد. ایــن پیمــان می توانســت اوکرایــن را یــک قــدم ب
روابــط  مقابــل،  در  او  کنــد.  نزدیک تــر  اروپــا  اتحادیــه  و 
نتیجــه مجموعــه ای  در  کــرد.  قوی تــر  روســیه  بــا  را  خــود 
کــه  گرفــت  شــکل  تظاهــرات ضد دولتــی  و  اعتراض هــا  از 
بــه اشــغال کاخ ریاســت جمهــوری در ســال 2014  نهایتــاً 
رأی  یانوکویــچ  برکنــاری  بــه  اوکرایــن،  و مجلــس  انجامیــد 
داد. روســیه ایــن انقــالب را نوعــی کودتــا خوانــد. چنــد روز 
بعــد، دولــت جدیــد بــه ریاســت آرســنی یاتســنیوک بــر ســر 
کار آمــد. ایــن دولــت، طرفــدار اروپــا و افزایــش همــکاری 
بــا ناتــو بــود. انقــالب 2014، توانســت تــا حــدودی دســت 
روســیه را از دخالــت در اوضــاع سیاســی اوکرایــن کوتــاه 

بــه ســر می بــرد. کنــد. یانوکویــچ اکنــون در روســیه 
بحــران کریمه

بخشــی  بــه  تبدیــل  کریمــه  شــوروی،  فروپاشــی  از  پــس 
خودمختــار از کشــور اوکرایــن شــد. منطقــه ای بــا پارلمــان 
محلــی کــه تحــت قوانیــن اوکرایــن اداره و نخســت وزیــرش 
از  درصــد   60 حــدود  می شــد.  تأییــد  کی یــف  ســوی  از 
جمعیــت کریمــه، روس تبــار هســتند. زبــان روســی، زبــان 
ــا کریمــه،  ــن ب ــاط فرهنگــی اوکرای ــود و ارتب ــی منطقــه ب اصل
چیــزی بیــش از یــک پیونــد سیاســی محســوب نمی شــد.
نقــاط  دیگــر  بــا  کریمــه  در  اعتراضــات   ،2014 ســال  در 
اوکراینی هــای  و  روس تبارهــا  بــود.  متفــاوت  اوکرایــن 
بــا دولــت جدیــد غرب گــرا،  طرفــدار روســیه در مخالفــت 
بــه خیابان هــا آمدنــد و خواســتار مداخلــه نظامــی روســیه 
شــدند. یانوکویــچ هــم از پوتیــن خواســت تــا بــرای برقــراری 
بــه  روســیه،  شــود.  اســتفاده  مســلح  نیروهــای  از  صلــح، 
قــدرت رســیدن یــک حکومــت طرفــدار غــرب را در اوکرایــن، 
ــا در پشــت  ــرای حضــور سیاســی و نظامــی رُقَب مقدمــه ای ب
مرزهــای خــود قلمــداد کــرد. در 26 فوریــه، روس هــا حــدود 
رزمایــش  یــک  بــرای  را  خــود  نیروهــای  از  نفــر  هــزار   150
در طــول مرزهــای اوکرایــن مســتقر کردنــد. یــک روز بعــد 
مهــم  ســاختمان های  ناشــناس،  یونیفــرم  بــا  نظامیانــی 
روســیه  درآوردنــد.  تصــرف  بــه  را  فرودگاه هــا  و  کریمــه 
می کــرد.  رد  را  کریمــه  در  نظامــی  دخالــت  هرگونــه 
ــدون جلــب نظــر  ــار کــرد و ب پارلمــان کریمــه، دولــت را برکن
او  برگزیــده شــد.  بــه نخســت وزیری  آکســیونوف  کی یــف، 
نــدارد و  قبــول  را  اوکرایــن  کــه دولــت جدیــد  کــرد  اعــالم 
از روســیه درخواســت کمــک کــرد. پوتیــن بــرای حفاظــت 
او  کــرد.  اعــزام  نظامــی  نیــروی  بــه کریمــه  از روس تبار هــا 

خوانــد.  فاشیســت  را  اوکرایــن  دولــت جدیــد 
پیوســتن به روسیه

توســط  همه پرســی  یــک   ،2014 مــارس   16 در  ســرانجام 
دولــت کریمــه بــرای پیوســتن ایــن شــبه جزیره بــه روســیه 
مثبــت  رأی  شــرکت کنندگان  از  درصــد   96 شــد.  انجــام 
بــه  کریمــه  پیوســتن  ســند  پوتیــن  بعــد  روز  دو  دادنــد. 
روســیه را امضــا کــرد. اروپــا و آمریــکا در پاســخ اقدامــات 
روســیه، فقــط آن هــا را محکــوم کردنــد و در عمــل واکنــش 

ندادنــد. خاصــی نشــان 
جنــگ دونباس، پیامد اشــغال کریمه

ــه بخــش  ــن اســت ک ــه ای در شــرق اوکرای ــاس منطق دونب
اعظم آن را اســتان های دونتســک و لوهانســک تشــکیل 
می دهنــد. روس هــا بــا 39 درصــد از جمعیــت اســتان 
دونتســک،  جمعیــت  از  درصــد   38 و  لوهانســک 
اســتان  دو  ایــن  در  قومــی  اقلیــت  بزرگ تریــن 

. هســتند
تعــداد زیــادی از ســاکنین اســتان های لوهانســک 
ــی الحــاق  ــد. درپ ــدار روســیه بودن و دونتســک طرف
ــا  ــا ب ــد ت ــه روســیه، ایــن گــروه ســعی کردن کریمــه ب
الگــو گرفتــن از کریمــه و بــا تصــرف ســاختمان های 
دولتــی، کنتــرل را در ایــن دو اســتان بــه دســت 
خواســتار    ،2014 آوریــل   6 در  آن هــا  بگیرنــد. 
ایــن  پیوســتن  مــورد  در  همه پرســی  برگــزاری 
مناطــق بــه روســیه شــدند. هماننــد آن چــه در 
کریمــه رخ داد، امــا این بــار دولــت اوکرایــن، 
ترتیــب  بدیــن  برخاســت.  مقابلــه  بــه 
در  و درگیری هــای مســلحانه  زدوخوردهــا 

سراســر جهــان گســترش دهــد.
اوکرایــن و جنــگ جهانی دوم

بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم، اوکرایــن از ســال 1941 تــا 
1944، در اشــغال آلمــان بــود. مــردم اوکرایــن کــه از حکومت 
اســتقبال  نــازی   نیرو هــای  از  بودنــد،  ناراضــی  اســتالین 
دریافــت  خواهــان  اوکراینی هــا،  از  برخــی  حتــی  و  کردنــد 
ســالح و مهمــات، بــرای جنگیــدن بــا ارتــش شــوروی شــدند.

استقالل
اوکرایــن،  شــوروی،  جماهیــر  اتحادیــه  فروپاشــی  از  پــس 
در 23 اوت 1991، اســتقالل خــود را اعــالم کــرد. پــس از 
اتحادیــه  ایــن  در  بزرگ تریــن جمهــوری  اوکرایــن  روســیه، 

ــود.   ب
تفاهم نامه بوداپســت

پس از نابودی شــوروی، اوکراین قســمتی از زرادخانه اتمی 
ــار داشــتن حــدود  ــا در اختی ــرد و ب ــه ارث ب ــن کشــور را ب ای
1700 موشــک، تبدیــل بــه ســومین قــدرت بــزرگ هســته ای 
جهــان شــد. در ســال 1994، تفاهم نامــه بوداپســت میــان 
کشــورهای  و  قزاقســتان  بــالروس،  اوکرایــن،  کشــور  ســه 
بریتانیــا، روســیه و آمریــکا بــه امضــا رســید. بــر اســاس ایــن 
تفاهم نامــه، ایــن ســه قــدرت بــزرگ، بــه اوکرایــن، بــالروس و 
قزاقســتان در ازای واگــذاری تســلیحات هســته ای خــود بــه 
ــه اســتقالل و حاکمیــت  ــد کــه:  1. ب روســیه، تضمیــن دادن

ایــن ســه کشــور احتــرام بگذارنــد.
خــودداری  آن هــا  علیــه  زور  از  اســتفاده  یــا  تهدیــد  از   .2

کننــد.
3. از فشــار اقتصــادی بــرای تاثیرگــذاری بــر سیاســت آن هــا 

اســتفاده نکننــد.
4. اگــر هرکــدام از ایــن کشــور ها هــدف تهدیــدی شــود، کــه 
در آن از ســالح های هســته ای اســتفاده شــود، بــه دنبــال 
اقــدام فــوری شــورای امنیــت بــرای کمــک بــه آن هــا باشــند.

5. ســالح هســته ای علیه این ســه کشــور به کار نبرند.   
بــا  پیــش  آمــد،  ســوالی  تعهــدات  آن  مــورد  در  اگــر   .6

کننــد. مشــورت  یک دیگــر 
بند هــای  بارهــا  روســیه  و  آمریــکا  بعــد  ســال های  در 
کوچمــا،  بعد هــا  گذاشــتند.  زیرپــا  را  تفاهم نامــه  ایــن 
رئیس جمهــور وقــت اوکرایــن، گفــت کــه پیــش از امضــای 
قــرارداد بوداپســت، ایــن جملــه را از زبــان همتــای فرانســوی 
را  تــو  کــه  نکــن  اعتمــاد  آن هــا  »بــه  اســت:  خــود شــنیده 

می دهنــد«.  فریــب 
انقــالب نارنجی

در ســال 2004، نخســت وزیر وقت، ویکتور یانوکویچ، پیروز 
انتخابــات ریاســت جمهــوری اعالم شــد. ایــن نتایج به مذاق 
ــه ایــن دلیــل کــه یانوکویــچ  مــردم اوکرایــن خــوش نیامــد. ب
مجرمانــه  ســوابقی  بــا  و  روســیه  شــیفته  سیاســت مداری 
بــود. او یــک بــار در ســال 1967 و بــار دیگــر در ســال 1970 

ی  ا بــر
دادگاه  توســط  تعــرض،  و  دزدی  جرایــم 
محکــوم شــد. مســموم شــدن یوشــچنکو، رقیــب 
جرقــه ای  ماننــد  انتخابــات،  در  یانوکویــچ  اصلــی 
مــردم  بــود.  مــردم  خشــم  بــاروت  انبــار  در 
بــرای اعتــراض بــه خیابان هــا ریختنــد. 
کــردن  ملغــی  خواهــان  معترضــان 
اعتقــاد  و  بودنــد  انتخابــات  نتایــج 
تقلــب  انتخابــات  در  داشــتند 

دونبــاس رخ داد کــه تــا اواخــر تابســتان ســال 2020 بــه طــول 
انجامیــد. از آغــاز درگیری هــا، 29 بــار آتش بــس داده شــده، 
طــور  بــه  ایــن کشــمکش ها،  بــه  نتوانســت  امــا هیچ کــدام 

دائمــی پایــان دهــد.
بحران 2021 روســیه-اوکراین

در دســامبر 2021، روســیه پیش نویــس دو معاهــده را عرضــه 
کــرد کــه شــامل دو درخواســت بــود؛ عــدم پیوســتن اوکرایــن 
بــه ناتــو و نیــز کاســتن از تعــداد ســربازان و ســخت افزار های 
نظامــی ناتــوی مســتقر در شــرق اروپــا. کرملیــن در صــورت 
نظامــی  پاســخ  بــه  تهدیــد  خواســته ها،  ایــن  تحقــق  عــدم 
بــه  و  کردنــد  رد  را  معاهــده  ایــن  ناتــو  و  آمریــکا  می کــرد. 
روســیه هشــدار دادنــد کــه در صــورت حملــه نظامــی بــه 

اوکرایــن، تحریم هــای بین المللــی، ســخت خواهنــد بــود.
و  دونتســک  منطقــه  دو  روســیه   ،2022 فوریــه   21 در 
لوهانســک را بــه عنــوان کشــور هایی مســتقل، بــه رســمیت 
بیســت وچهارم  روز  4 صبــح  در حــدود ســاعت  شــناخت. 
منطقــه  در  ویــژه  نظامــی  عملیــات  آغــاز  پوتیــن  فوریــه، 
دونبــاس را اعــالم کــرد. در نتیجــه ایــن فرمــان، نیرو هــای 
یــورش بردنــد.  بــه مرز هــای اوکرایــن  روس از ســه جهــت 
کی یــف در شــمال، دونتســک در شــرق و کریمــه در جنــوب.

پیش گیــری از جنگ
بخواهــد  کشــوری  اگــر  ناتــو،  پیمــان   10 مــاده  اســاس  بــر 
ورود  بــا  بایــد  اعضــا  تمامــی  شــود،  معاهــده  ایــن  عضــو 
گیــرد.  صــورت  امــر  ایــن  تــا  باشــند  موافــق  عضــو جدیــد 
بســیاری از تحلیل گــران معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه مــاده 
10، احتمــال عضویــت اوکرایــن در ناتــو بســیار کــم اســت؛ 
چراکــه ایــن کشــور نمی توانــد رضایــت تمامــی اعضــا را بــرای 
ــد و از اســتاندارد های الزم  ــب کن ــه پیمــان، جل ورود خــود ب
بــرای پیوســتن بــه ناتــو، برخــوردار نیســت. آن هــا می گوینــد 
آمریــکا و ناتــو می توانســتند بــا بیــان ایــن مطلــب، از جنــگ 

کننــد.  جلوگیــری 
نتیجه گیری

شــکل گیری  در  را  روســیه  هــم  و  غــرب  هــم  می تــوان 
بــا  ناتــو،  و  متحــده  ایــاالت  دانســت.  موثــر  جنــگ  ایــن 
گســترش مرزهــای ایــن پیمــان بــه ســوی شــرق و روســیه بــا 
دخالت هــای غیرمنطقــی در سیاســت اوکرایــن، مقدمــات 
حیــاط  را  اوکرایــن  روســیه،  ســاختند.  فراهــم  را  جنــگ 
خلــوت خــود می دانــد و بارهــا اعــالم کــرده کــه می خواهــد 
حائلــی میــان مرزهــای خــودش و ناتــو وجــود داشــته باشــد. 
اوکرایــن  و  داده  قــرار  پیش فــرض  را  مســئله  ایــن  برخــی، 
توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  امــا  می کننــد.  محکــوم  را  غــرب  و 
نمی شــود کــه اوکرایــن کشــوری آزاد اســت و حــق دارد در 
اگــر  باشــد.  مختــار  خــود،  کشــور  سیاســت های  انتخــاب 
سیاســت ها  اتخــاذ  در  را  کشــور  یــک  تمایــالت  بخواهیــم 
جــاده  دهیــم،  دخالــت  دیگــر  کشــوری  خط مشــی های  و 

کــرد. خواهیــم  همــوار  را  آینــده  جنگ هــای  از  بســیاری 
اوکرایــن،  جنــگ  از  روســیه  و  غــرب  هــدف  بــا  رابطــه  در 
تحلیل گــران  از  بســیاری  امــا  نــدارد.  وجــود  نظــر  اتفــاق 
معتقدنــد کــه آمریــکا قصــد دارد بــا بلنــد کــردن انگشــت 
اتهــام بــه ســمت روســیه، او را مقصــر اصلــی جنــگ نشــان 
ایــن کشــور،  علیــه  تحریم هــای ســنگین  بــا وضــع  و  داده 
اقتصــاد روســیه را در هــم بشــکند. روســیه هــم بــا حملــه 
ــه انداختــن بیــن مرزهــای خــود و  ــه اوکرایــن، درپــی فاصل ب
ناتــو و هم چنیــن تســلط بیش تــر بــر دریــای ســیاه اســت. 
همان طــور کــه پتــر کبیــر، دســتیابی بــه آب هــای آزاد را یکــی 
امــا مســئله  روســیه می دانســت.  اصلــی  از سیاســت های 
واضــح ایــن اســت کــه در جهــان امــروز، جنــگ به هیچ وجــه 
نمی توانــد راهــکار مناســبی بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی 
بــرای  جبران ناپذیــر،  آســیب های  به جــز  چیــزی  و  باشــد 
ــار نخواهــد آورد؛ مردمــی کــه  ــه ب مــردم کشــورهای درگیــر ب
می شــوند.  دولت مردان شــان  زیاده خواهی هــای  قربانــی 
هیتلــر، آغازگــر بزرگ تریــن جنــگ تاریــخ، در آخریــن دقایــق 
زندگــی خــود و پیــش از خودکشــی گفــت: »فــردا میلیون هــا 
نفــر مــن را نفریــن خواهنــد کــرد. ایــن سرنوشــت اســت«.

ایمانوئــل کانــت می نویســد: »داشــتن قشــون دائمــی، دیگــر 
نظامــی  قــوای  افــزودن  در  کــه  می کنــد  وادار  را  دولت هــا 
ــدارد. مخــارج  ــر هــم ســبقت جوینــد و ایــن رقابــت انتهــا ن ب
دشــوارتر  جنــگ  از  صلــح  کــه  می شــود  ســبب  امــر  ایــن 
تخفیــف  بــرای  کــه  اســت  مجبــور  دائمــی  ســپاه  و  شــود 
ــراد  ــادرت ورزد. در حکومتــی کــه اف ــه هجــوم مب ــار، ب ــن ب ای
حــق رأی نداشــته باشــند، تصمیــم بــه جنــگ ســاده ترین 
و ســهل ترین امــر اســت؛ زیــرا در چنیــن صورتــی، رئیــس 
بــر  بلکــه حاکــم  نیســت؛  مــردم  افــراد  از  دولــت، عضــوی 
ــه  ــه جنــگ نخواهــد رفــت و ب سرنوشــت آن هاســت. خــود ب
لــذت طعــام و شــراب و شــکار و جشــن و ســرور او لطمــه ای 
نخواهــد خــورد. بــه همیــن دلیــل می توانــد بــا دالیــل جزئــی 
و بی معنــی بــه جنــگ اقــدام کنــد، گویــی بــه شــکار مــی رود«.

نیما کیوان 
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»زیر شــاق نقش اول ها«
بازبینــیِ علــل حملــه روســیه بــه اوکراین از نگاهِ تاریخ؛



کتــاب »هیچــکاک فلســفی: »ســرگیجه« و اضطراب هــای بی خبــری«، نوشــته رابــرت بــی. پیپیــن، بــا ترجمــه امیــر خضرایــی منــش 
توســط نشــر تــگ منتشــر شــد. رابــرت بیوفــورد پیپیــن، فیلســوف آمریکایــی کــه در فلســفه آلمانــی به ویــژه اندیشــه های گئــورگ ویلهلــم 
فریدریــش هــگل، از ســرآمدان اســت، در یکــی از کتاب هــای خــود تحــت عنــوان »هیچــکاک فلســفی: »ســرگیجه« و اضطراب هــای 

ــه اســت. ــم ســرگیجه پرداخت ــه تحلیــل فصل به فصــل فیل ــری« ب بی خب
ــازار نشــر  ــا هرمنوتیــک فلســفی گادامــر« نوشــته علیرضــا آزاد را منتشــر و راهــی ب نشــر تــگ همچنیــن کتــاب »فهــم فهــم: آشــنایی ب
کــرده اســت. »هرمنوتیــک فلســفی« یکــی از شــاخه های »هرمنوتیــک« یــا »علــم تأویــل« اســت. علــم هرمنوتیــک کــه موضــوع آن تأویــل 
و تفســیر متــن، اعــم از مکتــوب و غیرمکتــوب، اســت عمــری چندهزارســاله دارد، امــا هرمنوتیــک فلســفی در نیمه هــای ســده بیســتم 

نضــج یافتــه و ویــژه بررســی دقیــق ماهیــت »فهــم« اســت.

چاپ آثار جدید درباره هیچکاک و گادامر

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  3۱۴۰۰
تاریخ و اندیشـه

بــه  بایــد  کــرد،  درک  اطرافیانــش  و  مــردم  ذهــن  در  را 
جســد  محافــظ  به عنــوان  کــه  او  کــرد.  رجــوع  زبارســکی 
لنیــن فعالیــت می کنــد، اظهــار مــی دارد، به عنــوان محافــظ 
آرامــگاه در تمــاس اســت  بــا  جســد بیســت و چهار ســاعته 
و بــه همکارانــش دســتور داده کــه حتــی اگــر مگســی روی 
تابــوت نشســت، بــه او تلفــن بزننــد و در غیــاب او هرگونــه 
تالشــی بــرای کنــار زدن آن مگــس ممنــوع اســت. زبارســکی 
مدعی ســت در تمــام مــدت زندگــی اش در خــواب می دیــده 
کــه بــه او تلفــن شــده تــا خــود را بــرای کنــار زدن مگســی کــه 

بــه محــل برســاند. تابــوت نشســته،  روی 

فســاد سیستماتیک شوروی
امــا رهبــری شــوروی از ایــن موفقیت هــای نفــوذ بــه ظاهــر 
چــرا  می گیــرد؛  غلطــی  نتیجه هــای  توخالــی،  و  چشــم گیر 
نیــروی  یــک  به عنــوان  می توانــد  گاهــی  خــوب  نفــوذِ  کــه 
تکثیرکننــده عمــل کنــد، امــا کشــورهایی کــه به طــور موثــر 
را،  نظامــی  ضعــف  نمی تواننــد  می کننــد،  اســتفاده  آن  از 
نظامــی  کننــد.  جبــران  اســت،  فاســد  بنیــادی  به طــور  کــه 
فاســد  سیســتماتیک  به طــور  هــم  شــوروی  اتحــاد  ماننــد 
اســت. پــس بنابرایــن طــوری عنــوان می شــود کــه بعضــی 
یــک تهاجــم خراب کارانــه  از  از مشــکالت کنونــی شــوروی 
از شکســت های  بعضــی  گنــاه  اســت.  ناشــی شــده  پنهــان 
وحشــتناک شــوروی در انبــار کــردن گنــدم بــه گــردن عملیــات 
ــی  ــه گندم هــای واردات )نیســت در جهــان( ســازمان ســیا علی
ــه یــک  ــان ب ــی آن شــوروی می افتــد و از طرفــی مشــکالت مال
ــرای تضعیــف روبــل نســبت داده  توطئــه بانک هــای غربــی ب

می شــود.
بــا تمــام رویاهــای بــزرگ اســتالین، همــه فرصــت یافته انــد 
تــا قبــل از تحقــق رویــای بــزرگ او، شــاهد از دســت رفتــن 
بــرای  ســالمت دیکتاتــور باشــند. نشســت ســران شــوروی 
بررســی ایــن مهــم تشــکیل می شــود. بــر روی تمامــی ظــروِف 
غــذا  حــاوی  کــه  ایــن نشســت  در ســالِن  داده شــده  قــرار 
هســتند، گواهــی شــده اســت کــه هیچ گونــه ســمی یافــت 
نشــد. یــک پزشــک در فواصــل منظــم هــوا ســالن را آزمایــش 
می کنــد. اســتالین میهمانانــش را مجبــور می کنــد بیــش از 
حــد شــراب بنوشــند. آن هــا جــرات مخالفــت ندارنــد؛ چراکــه 
ایــن کار بــه ایــن معنی ســت کــه رازی بــرای پنهــان کــردن دارنــد 
و می ترســند بــر اثــر مســت شــدن آن را بــه زبــان بیاورنــد. 

یکــی از اعضــای گارد محافــظ او می گویــد کــه او تنهــا اســت و 
دلــش بــرای او می ســوزد. تمامــی حــرکات او نشــان می دهــد 
کــه اســتالین پیــر شــده اســت. فرســودگی جســمانی در دفتــر 
سیاســی خیلــی شــبیه بــه حالــت سیاســت شــوروی در قبــال 

جهــان ســوم به نظــر می آیــد.

پایان عصر جنون شخصیت پرســتی اســتالین
و  تــک حزبــی شــوروی صــدای وهــم آور  این جــا در رســانه 
جنــون  مــردم،  بــرای  مســکو  رادیــو  گوینــده  تهدیدکننــده 
یــادآوری  را  اســتالین  خودبینــی  و  شخصیت پرســتی 
بیمــاری  مــورد  در  را  دولــت  رســمی  اطالعیــه  او  می کنــد. 
ــد  ــا تــرس مجبورن اســتالین قرائــت می کنــد و مــردم کشــور ب
تــا بــه اخبــار مربــوط بــه شــمارش گلبول هــای ســفید او گــوش 
بــه محــض  تــا  دهنــد. حکومــت شــوروی مدعــی می شــود 
رســانه ای شــدِن خبــر بیمــاری اســتالین، مــردم بــا توصیه هــا 
ــاران  و پیشــنهادهای عجیــب و شــگفت آور روزنامه هــا را بمب
کرده انــد و حتــی سراســیمه حاضرنــد جــان خــود را به خاطــر 

او از دســت بدهنــد.

می داننــد. جمهــور  رئیــس 
از  بعــد  کــه  اســت  ب«   گ  »کا  ایــن  پوتیــن  انتخــاب  بــا 
تــا رده اول قــدرت در کشــور  چنــد ســال غــروب، مجــددا 
ــازه ای ظاهــر می شــود کــه  ــه صــورت مــرد ت ــد. او ب ــاال می آی ب
ــرام و  ــه م ــاداری ب ــر وف ــی ب ــه ای اش کامــال مبتن گذشــته حرف

آییــن وطــن بــوده اســت.

قدرت مشــاوران پوتین در کرملین 
تصمیــم الحــاق کریمــه ظاهــرا توســط گــروه کوچکــی از افــراد 
ایوانــف، ویچســالو ولودیــن، والدیســالو  از جملــه ســرگئی 
ســارکوف، الکســاندر دوگیــن، ماکســیم اورشــکین، ســرگئی 
شــویگو، کــه ســابقا وزیــر اضطــراری و فرمانــدار مســکو و حــاال 
وزیــر دفــاع اســت، ســرگئی الوروف و روســای ســرویس های 
پوتیــن محســوب  کلیــدی  از مشــاوران  کــه همــه  امنیتــی، 
ــب آن جاســت کــه از بیــن  ــود. جال ــه شــده ب می شــوند، گرفت
تمامــی ایــن شــخصیت ها، تنهــا الورف و شــویگو و روســای 
ســرویس های امنیتــی نماینــده نهادهــای سیاســی-امنیتی 
روســیه بــوده و بقیــه مشــاوران شــخصی پوتیــن محســوب 
می شــوند. بــه گفتــه برخــی منابــع، تیــم مشــاوران پوتیــن 
معتقدنــد: »هیــچ حقیقتــی وجــود نــدارد و همیشــه حقایــق 

ــد«. جایگزیــن وجــود دارن

والدیســالو ســارکوف و تنش با اوکراین
اســت  رســیده  خــود  اوج  بــه  اوکرایــن  بحــران  کــه  حــاال 
بــد  گرفتــه،  بــاال  اوکرایــن  شــرقی  مرزهــای  در  تنش هــا  و 
پوتیــن  از مشــاوران کلیــدی و ســابق  بــه یکــی  تــا  نیســت 
ســارکوف  والدیســالو  بپردازیــم.  هــم  اوکرایــن  حــوزه  در 
تقاطــع  در  گمراه ســازی  و  فریــب کاری  در  را  مهارت هایــش 
مبهــم تجــارت و سیاســت پــرورش داد. خیلــی پیش تــر از 
آن کــه سیاســت مداران غربــی از اصطــالح »اخبــار جعلــی« 
حــال  در  ســارکوف  کننــد،  اســتفاده  حربــه  عنــوان  بــه 
بسترســازی بــرای ایــن موضــوع بــود و روســیه امــروز از آن 
تکنیک هــا بــرای ایجــاد آشــفتگی در روش هــای حکومتــی 

می کنــد. اســتفاده  غربــی 
واژه،  کلیــد  ایــن  بــا  و  ممکــن«  امــر  هنــر  سیاســت،  »هنــر 
ســارکوف خــود را به عنــوان کســی می دیــد کــه نمایــش را اداره 
می کنــد و در تــالش اســت تــا بــرای همــه بازیگــران نقشــی 
در نمایش نامــه خــود پیــدا کنــد. برخــی پژوهش گــران غربــی 
کــرد؛  ابــداع  را  مســتقل  دموکراســی  ســارکوف  معتقدنــد 
سیســتمی کــه در آن ســر و صــدای انتخــاب دموکراتیــک 

فقــط یــک نتیجــه داشــت: ادامــه حکومــت پوتیــن.
والدیســالو ســارکوف دو ســال پیــش بــا اطالعیــه کــه رســانه 
کرملیــن آن را در اختیــار عمــوم قــرار داد، از ســمت خــود 

ــار شــد. برکن
بــا این کــه اگــر بخواهیــد راجــع بــه برخــی سیاســت مداران 
و رهبــران جهــان صحبــت کنیــد یــا بنویســید بایــد خیلــی 
خــود  حســرت  هرگــز  پوتیــن  امــا  کنیــد،  عمــل  محتاطانــه 
را بــرای تاســیس مجــدد یــک اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه 
منظــور عــرض انــدام در مقابــل غــرب پنهــان نســاخته اســت 
و حــاال واکنش هــای خشــونت بار او را در اوکرایــن می توانیــم 
مالحظــه کنیــم کــه تمــام آن هــا از همیــن حســرت اســتالین 

شــدن نشــات می گیــرد.

*گزیــده  ای از منابع:
ــر اســاس دست نوشــته ها و  ــن پژوهــش ب - بخــش عمــده ای
خاطــرات واســیلی میتروخیــن افســر ارشــد کا گ ب نوشــته 

شــده اســت.
- ادوارد راژینســکی، زندگی نامــه اســتالین بــر پایــه اســناد 

مخفــی، اطالعــات، چــاپ ششــم، ۱۳۹۵.
از شــوروی  امنیتــی شــوروی  پنــو، ســازمان های  پاتریــک   -
اســتالین تــا روســیه پوتیــن، آســیم و 
فرهنــگ نشــر نــو، چــاپ اول، ۱۳۹۲.
واســیلی  و  آنــدرو  کریســتوفر   -
میتروخیــن  اســناد  میتروخیــن، 
ک گ ب و جهــان ۱، اطالعــات، 

.۱۳۹۵ ســوم،  چــاپ 

اســتالین بــه مشــاجره و کشمکشــی آشــکار بــا غــرب و طبــق 
بهانــه  بــه  او  دارد.  احتیــاج  دشــمنانی  وجــود  بــه  معمــول 
ــد  ــد علیــه ســرزمین های شــوروی می توان وجــود تهدیــد جدی
ــای شــرقی  ــه اســتقرار دموکراســی در اروپ از تظاهــر کــردن ب
خــودداری کنــد و بــر خفقــان در داخــل کشــور نیــز بیفزایــد.
چرچیــل بــا ســخنرانی معــروف خــود در فالتــون بــه کمــک 
اســتالین آمــده و ایــن بهانــه را بــه او داده اســت. او حــاال 
می توانــد ادعــا کنــد کــه شــوروی دوبــاره تهدیــد بــه تجــاوز 
شــده اســت. تهدیــد جنــگ همــان چیزی ســت کــه اســتالین 
مــورد  رادیویــی در  برنامه هــای  نیــاز دارد.  بــه آن  به شــدت 
در  طوفانــی  جنــگ،  افــروزان  آتــش  و  امپریالیســم  تهدیــد 

میــان مــردم بــه پــا کرده انــد.
دســت های اســتالین بــاز شــده و زمــان تحقــق یافتــن رویاهــای 
او خــود را در شــرایطی  امــا  بــزرگ بســیار نزدیــک اســت، 
می بینــد کــه ابتــدا می بایســت رعــب و وحشــت را در داخــل 
کشــور خــود بیش تــر کنــد. تصفیه هــای مکــرر جامعــه مدنــی 
در اجتماعــی خفقــان به وســیله عملیــات رعــب و وحشــت 
شــکل گرفتــه اســت. داشــتن وجهــه »خــدا- خــدا اســتالین« 
می توانــد تصفیه شــده ها را بــه آخریــن نبــرد خونیــن واقعــی و 
سرنوشت ســاز هدایــت کنــد. از نظــر اســتالین تحقــق یافتــن 
رویــای بــزرگ نزدیــک اســت و او می توانــد بــا ایــن پشــتوانه، 
مــردم خــود را در حملــه بــه دژ دشــمن رهبــری کنــد. حــاال 
اســتالین بــه ســوی تحقــق رویــای بــزرگ، ســومین و آخریــن 
ــی پیــش  ــی و پیدایــش جمهــوری شــوروی جهان جنــگ جهان

مــی رود.

حامیــان صلح، ماموران اســتالین
کار  بــه  را  دلخواهــش  ترفندهــای  از  یکــی  بیــن  ایــن  در  او 
بــه  اســت،  جنــگ  تــدارک  در  کــه  حالــی  در  و  می گیــرد 
ــح،  ــن حامیــاِن صل ــح می پــردازد. ای تحســین از حامیــان صل
همــان افــرادی هســتند کــه زیــر نظــر مامــوران »کا گ ب« 
شــوروی در کشــورهای مختلــف فعالیــت دارنــد و می بایســت 
بــه عوامــل و مخبریــن اســتالین در پشــت جبهــه دشــمن 
بعــدی تبدیــل شــوند. اســتالین می گویــد در برخــی کشــورها 
مبــارزه بــرای صلــح بــه مبــارزه برای سوسیالیســم توســعه پیدا 
خواهــد کــرد. در زبــان ســری فی مابیــن اســتالین و عوامــل او 
در کشــورهای دیگــر، ایــن حــرف بــه ایــن معنی ســت کــه: »مــا 
از طریــق جنبــش صلــح بــه قیــام و انقــالب خواهیــم رســید«.
بــود،  بــزرگ  رویــای  اندیشــه  در  همیشــه  کــه  اســتالین 
می دانســت دو عامــل احساســی وجــود دارد کــه می توانــد 

جامعــه شــوروی را متحــد ســازد. خــط داســتانی کــه اســتالین 
آن را طراحــی کــرده، مصمــم بــودن ســازمان یهــودی و منفــور 
نابــود  را  جوینــت اســت کــه درصــدد اســت خلــق روســیه 
وطــن  روشــن فکران  کــه  می کنــد  بیــان  این طــور  او  کنــد. 
بــه دســتور ســازمان جوینــت کار می کننــد و از ایــن طریــق 
ایدئولــوژی کشــور را مســموم می کننــد. پــس اســتالین بــا دو 
عامــل تــرس و تنفــر مــردم از یهــود، بــه اتحــاد و صف آرایــی 

می پــردازد. خلــق 
مثبــت  نتیجــه  مــردم  ســاختن  متحــد  جهــت  او  ترفنــد 
ــای ایدئولوژیکــی در  ــا جاسوســی و الق ــدر ب می دهــد. او آن ق
ــان در راهپیمایی هــای  ذهــن مــردم نفــوذ کــرده اســت کــه آن
خــود تصاویــر اســتالین را بــاالی ســر خــود تــکان می دهنــد.
اســتالین را بــا ایــن جمــالت تکریــم می کننــد: »بــه دنبالــت تــا 
دوران شــگفت انگیز می آییــم، راه پیــروزی را طــی خواهیــم 
را  او  دشــمن  بــا دست نوشــته هایی،  برخــی  حتــی  و  کــرد« 
اســتالین  باشــید!  مراقــب  »یهودیــان  می کننــد:  تهدیــد 

بازخواهــد گشــت«. بــه زودی 
او  مکتــب  و  اســتالین  نفــوذ  عمــق  بتــوان  این کــه  بــرای 

ــرده اســت،  اســتالین در همــان جــوی کــه خــودش ایجــاد ک
او  مــی رود.  دنیــا  از  تظاهــر  و  وحشــت  و  رعــب  میــان  در 
ــاالری کــه غذاهایــش توســط پیــش مرگ هــا  بی حرکــت در ت
و هــوای ســالنش به طــور منظــم توســط پزشــکانش آزمایــش 
می شــد، قــرار می گیــرد. هــزاران نفــر بــه خیابان هــا آمده انــد 

ــد. ــگان وداع کنن ــا خدای ــا ب ت
می دانســتند  ســال ها  ایــن  طــول  در  کــه  همــرزش  رفقــای 
بــا او،  بــرای تصمیم گیــری بــدون مشــورت  هرگونــه تــالش 
مجــازات بی رحمانــه ای خواهــد داشــت، حــاال اســتالین را 
ــه  ــه مســکو و مســتقیما ب ــد و ب در حالــت مــرگ رهــا می کنن
بــه ادامــه حیــات شــوروی و تقســیم  تــا  دفتــر او می رونــد 

بپردازنــد. قــدرت 

حفــظ متحــدان با وجود فشــار اقتصادی
بیش تــر  ســوم،  جهــان  در  را  متحدانــش  مســکو  آرام  آرام 
ــد.  ــر فشــار اقتصــادی خــود می بین ــار ســنگین زی ــوان ب به عن
افغانســتان،  تــا  پــرو  از  صــادرات گســترده ســالح شــوروی 
را  دریافت کننــده  جوامــع  سیاســی  وضعیــت  و  اقتصــاد 
چیــز  شــوروی  اتحــاد  می کنــد.   بی ثبــات  ســوم  جهــان  در 
مهمــی جــز ســالح بــرای عرضــه بــه جهــان ســوم نــدارد و 
خریــد  مالــی  توانایــی  هــم  آن  دریافت کننده هــای  بیش تــر 
آن را ندارنــد و حــاال مســکو دیگــر نمی توانــد آن هــا را کمــک 

مالــی کنــد.
بــا ایــن حــال شــوروی برخــی متحــدان خــود را در کنــارش نگه 
مــی دارد. آن هــا بــا تجهیــز هواپیمــا، موشــک و تانک هایــی 
بــه ارزش 12 میلیــارد دالر، یــک قاتــل کشــتار دســته جمعــی 
در آفریقــا را کــه نیــم میلیــون نفــر از شــهروندان بالــغ خــود 
را بــه نــام مارکسیســت لنینیســت کشــته بــود، همــراه بــا 

خــود می ســازد.
گــردن  را  فروپاشــی  گنــاه  کــه  اســتالین  یــاران  نهایــت  در 
متحــده  ایــاالت  طراحــی  بــه  امپریالیســتی  توطئــه  یــک 
پــای  زیــر  را  لنیــن  خدایــگان  مجســمه های  می انداختنــد، 
شــوروی،  سوسیالیســتی  جماهیــر  اتحــاد  و  دیــده  مــردم 
بــا ســرعتی سرســام آور خــرد  امپراتــوری جهــان  بزرگتریــن 
»کا  اطالعاتــی  ارزیابــی  رئیــس  لیونــف  و تجزیــه می شــود. 
گ ب« وقتــی اتحــاد شــوروی شــروع بــه فروپاشــی و تجزیــه 
می کنــد، ایــاالت متحــده را بــه یــک الشــخور تشــبیه می کنــد 
ــا تنفــر  ــرود آمــده ت ــر ســر اتحــاد شــوروی ف ــا ســرعت ب کــه ب
ــه آتــش اختالف هــای  ــزد و ب ــا را از یک دیگــر برانگی مــردم م
داخلــی دامــن بزنــد. آن هــا می دانســتند ضــد آمریکایــی و 
ضــد امپریالیســم بــودن حداقــل در ســطح خرافــی جاذبــه 
کــه  جاذبــه ای  دارد.  بــودن  کمونیســت  ضــد  از  بیش تــری 
بــرای تبلیــغ رســمی شــوروی و تدابیــر ویــژه »کا گ ب« مهــم 
اســت. »کا گ ب« در یکــی از گزارشــاتش اعــالم مــی دارد در 
یــک گردهمایــی، زنــی از پشــت بلندگــو عنــوان کــرده اســت: 
»مــا هیــچ مســجدی نداریــم، مــا یــک مســجد در گروزنــی 
بــاز کردیــم، امــا مســئوالن آن را بســتند. مــا هــر روز دعــا 
مــا  از خداونــد خواســتیم مســئول بدبختی هــای  کردیــم و 
را مجــازات کنــد. او دعــای مــا را شــنید. آن هــا یکــی پــس 
اســتالین،  از صحنــه خــارج شــدند؛  یــا  مردنــد  دیگــری  از 
خــود  دعــای  بــه  مــا  خروشــچف.  و  مولوتــف  مالنکــف، 

مخفیانــه هــر روز ادامــه خواهیــم داد«.
کمــی می گــذرد و دعــای زنــی کــه »کا گ ب« قبــال مناجــات او 

را بــه دفتــر مرکــزی گــزارش کــرده بــود، مســتجاب می شــود.

 ارگان هــای قــدرت با هدایت پوتین
حــاال کســی دیگــر بــر روســیه حکومــت می کنــد. عناصــری 
احتمــال  و  کرده انــد  اشــغال  را  قــدرت  مهــم  جایگاه هــای 
مــی رود از منابــع فســاد مالــی خصوصی ســازی بهــره هــم 
می برنــد. ایــن خصوصی ســازی نســبی نهادهایی ســت کــه 
آن هــا را در اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق ارگان هــای امنیتی 
 FSB می خواندنــد. تعــدادی از عناصــر جاسوســی شــوروی و
اهرم هــای  تمامــی  جدیــد  تغییــرات  بــا  می تواننــد  فعلــی 
قــدرت را بــه تصــرف خــود دربیاورنــد. اهــرم قــدرت نظیــر 
قــدرت سیاســی و قــدرت اقتصــادی. اعضــای FSB به عنــوان 
یکــی از ســرویس های مخفــی جایگزیــن »کا گ ب« دیگــر 

نــه در دولــت، بلکــه در بخــش خصوصــی کار می کننــد.
تحــت  اکنــون  روســیه  شــرکت های  بزرگ تریــن 

کنتــرل مامــوران ســابق  »کا گ ب« قــرار دارنــد. 
به طــور مثــال فــردی مــورد حمایــت FSB و بــا 

موفــق شــد  روســیه  ویــژه  پلیــس  مداخلــه 
»ترانــس  شــرکت  مدیریــت  بــه 

نفــت«، دارنــده انحصــاری خطــوط 
نفــت روســیه، منصــوب شــود. 
راس  متحــدان طبیعــی  اینــان 

بــه  روســیه  در  قــدرت 
زیــرا  می آینــد؛  حســاب 
مدیــون  را  قدرت شــان 

سید محمود کمال آرا )زکریا( 
پژوهش گر مسائل سیاسی و روابط بین الملل

حســرت استالین شدن
بــرای اتحاد جماهیر



طــرح صيانــت از فضــاي مجــازي تاكنــون بــا فراز و نشــيب ها و حــرف و حديث هــاي بســيار روبــه رو بــوده اســت. دربــاره ايــن طــرح 
مخالفــان بســيار و موافقــان انــدك، نكاتــي را در رد يــا قبــول ايــن طــرح مطــرح كرده انــد. 

در دنيــاي امــروز، دسترســي بــه فضــاي مجــازي، حتــي از معيشــت و رفــاه جامعــه بــا اهميت تــر شــده اســت؛ چــرا كــه ايــن عرصــه عــالوه 
ــر ارايــه دامنــه وســيعي از كســب وكار، بخــش مهمــي از نيازهــاي انســان امــروز در زمينه هــاي مختلــف و حياتــي را پاســخ مي دهــد.  ب
ــا پيــر و همــه اقشــار جامعــه را در بــر مي گيــرد،  ــا يــك چنيــن امــر بنياديــن و تاثيرگــذاري كــه نيــاز آن از كــودك ت از ايــن رو مواجهــه ب

مســتلزم پيش نيازهايــي اســت.
هم چنیــن هرگونــه طرحــي كــه منجــر بــه نوعــي مراقبــت از فضــاي مجــازي شــود، مســتلزم دقــت، ظرافــت، گفت وگوهــاي جــدي بــا افــكار 
عمومــي، بهره گيــري از بســياري صاحب نظــران مــورد اعتمــاد جامعــه؛ شــفافيت، صداقــت و صراحــت، اقنــاع جامعــه، حضــور جــدي 

گروه هــاي مــورد اعتمــاد جامعــه در تصميم ســازي و تصميم گيــري و حتــي نظــارت جــدي بــر مصوبــات اســت. 
ادامه این یادداشت را می توانید در کیوآر کد درج شده بخوانید.

صیانتی كه از صیانت برخوردار نیست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  4۱۴۰۰
اجتمــــاعی

شــهرهای  اساســی  مســئله های  از  یکــی  حاشیه نشــینی 
امــروز اســت کــه بــا وجــود گذشــِت دهه هــا از بحــث دربــاره 
دارد  وجــود  هم چنــان  گوناگــون،  اقدامــات  انجــام  و  آن 
اســت. در کشــور  هــم شــده  تشــدید  مــوارد  برخــی  در  و 
مــا، راهــکار غالــب و متــداول بــرای رفــع حاشیه نشــینی، 
مناطــق  بــرای  شــهری  زیرســاخت های  و  امکانــات  تأمیــن 
کم برخــوردار و حاشیه نشــین بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
تــالش شــده بــا تأمیــن بودجــه، امکانــات و زیرســاخت های 
حامل هــای  درمانــی،  و  بهداشــتی  حوزه هــای  در  مختلــف 
انــرژی، آب و فاضــالب، شــبکه معابــر و... بــه مــرور تأمیــن 
شــده و کمبــود ســرانه های موجــود برطــرف شــود. امــا بــه 
و  فرهنگــی  بعــد  کــه  محرومیت زدایــی  از  دیگــری  بعــد 

هویتــی اســت، توجــه نشــده اســت.
اساســی  مســائل  از  یکــی  گفــت  بایــد  رابطــه  ایــن  در 
حاشیه شــهر کــه خــود موجــب تشــدید حاشیه نشینی ســت، 
بــودن« اســت. یعنــی یــک ســاکن  »داغ ننــگ حاشــیه ای 
ســکونت  از  حاشیه نشــین،  و  کم برخــوردار  محدوده هــای 
در ایــن مناطــق احســاس بــدی دارد؛ تــا حــد و انــدازه ای 
کــه بســیاری اوقــات ســعی در پنهــان کــردن محــل ســکونت 
خــود از همــکاران و هم کالســی ها و ســایر شــهروندان دارد 
ــق نمادهــا و نشــانه های گوناگــون،  ــد از طری و تــالش می کن
بــه  رفتــن  شــهر،  برخــوردار  مناطــق  در  تفریــح  ماننــد 
رســتوران های نســبتاً معــروف و ماننــد آن، از هویــت محلــه  
ــه مناطــق  ــه شــکلی خــود را ب و منطقــه خــود فــرار کنــد و ب
برخــوردار شــهر گــره بزنــد. ایــن مســئله، نوعــی احســاس از 
خــود بیگانگــی در فــرد ایجــاد می کنــد و نوعــی بی اعتنایــی 
و بی تفاوتــی نســبت بــه محلــه و محــدوده خــود را در او 
آن  انتظــار  چشــم  فــردی  چنیــن  طبیعتــاً  می انگیــزد.  بــر 

خــود، بی اعتنــا خواهنــد بــود. در حالــی کــه اتفاقــاً پیشــران 
اساســی توســعه در محــالت و مناطــق کم برخــوردار، افــراد 
توانمنــد خــود محلــه هســتند کــه بایــد بــه محلــه عالقــه 
بــرای بهبــود شــرایط  داشــته باشــند؛ در محلــه بماننــد و 
ســازوکار  ایــن  بایــد  اســاس،  ایــن  بــر  کننــد.  تــالش  آن 
در  مــکان  منزلــت  ارتقــای  آن،  حــل  راه  و  شــود  دگرگــون 
مناطــق پاییــن و کم برخــوردار شــهر اســت. در ایــن رویکــرد، 
هــدف  زیرســاخت ها  و  تأمیــن خدمــات  کــه  آن  بــه جــای 
موتــور  مثابــه  بــه  هویــت  و  فرهنــگ  بــه  باشــد،  اساســی 

از  و  آورد  بــه دســت  مناســب تری  مالــی  تــوان  کــه  اســت 
محلــه و محــدوده خــود فــرار کنــد. ایــن فــرار، بــه واقــع نــه 
به خاطــر  کــه  خدمــات؛  و  زیرســاخت ها  کمبــود  به خاطــر 
از  فــرد  حاشیه ای ســت.  و  پایین شــهری  هویــت  از  فــرار 
ــد.  ــرار می کن ــه و محــدوده خــود ف ــام و نشــان منفــی محل ن
ــی کــه ایــن داغ ننــگ وجــود داشــته باشــد  ــا زمان ــاً ت طبیعت
و محــالت حاشیه شــهر و پاییــن شــهر دارای نــام و نشــان 
منفــی باشــند، افــرادی کــه بــه حــدی از توانمنــدی برســند، 
محلــه را تــرک خواهنــد کــرد و نســبت بــه محلــه و منطقــه 

محــرک محرومیت زدایــی نــگاه مــی شــود. بــه ایــن الگــو، 
گفتــه  محــور  هویــت  و  محــور  فرهنــگ  شــهری  توســعه 
می شــود. بــر اســاس ایــن رویکــرد، مدیریــت شــهری بایــد 
از طریــق راهبردهــای بازاریابــی اجتماعــی و ارتقــای مــکان، 
ــت مــکان را در ذهــن ســاکنان از یــک طــرف و عمــوم  منزل

شــهروندان از طــرف دیگــر ارتقــا بخشــد.
مقیــاس  جاذبه هــای  ایجــاد  امــر،  ایــن  راه هــای  از  یکــی 
شــهر در محــالت کــم برخــوردار اســت. هــدف آن اســت 
محــالت  ایــن  در  هویت منــد  و  فرهنگــی  فضاهــای  کــه 
افــراد  پیونــد دهنــده  عامــل  ایجــاد شــود. مصــرف فضــا، 
بــا محیط هــای شهری ســت. در ایــن رویکــرد، بــرای غلبــه 
بــر تصویرهــای منفــی از محلــه تــالش می شــود و تصویــر 
محلــه ارتقــاء پیــدا می کنــد؛ یعنــی تــالش بــر ایــن اســت 
کــه یــک تصویــر فرهنگــی پــر جنب وجــوش از محلــه ارائــه 
شــود. هــدف از ایجــاد ایــن تصویــر فرهنگــی جــذاب، جــذب 
طریــق،  ایــن  از  شــده  وارد  ثــروت  تــا  اســت  گردشــگران 
یــا  مــکان  بازاریابــی  از  تزریــق شــود.  اقتصــاد محلــی  بــه 
)برنــد(  نشــان  و  تصویــر  ارائــه  بــرای  اجتماعــی  بازاریابــی 

می شــود. اســتفاده  مــکان،  از  مناســب 
)هــدف  مــکان  توســعه  از  اســت  عبــارت  مــکان  بازایابــی 
در  مرتبــط  فعالیت هــای  انجــام  و  فرهنگــی(  گردشــگری 
اســت.  مــکان  برندینــگ  کار،  ایــن  ابــزار  مهم تریــن  آن. 
شــهری  اقتصــاد  یــک  مــکان،  بازاریابــی  و  نشــان گذاری 
می گــذارد  نمایــش  بــه  را  مدنــی  غــرور  و  شــده  بازیابــی 
ازخودبیگانگــی  احســاس  شــدن  برطــرف  باعــث  کــه 
از  راســتا،  ایــن  در  می شــود.  ســاکنان  طردشــدگی  و 
تکنیک هــای طراحــی شــهری نیــز بهــره گرفتــه می شــود و 

می شــود. ســاخته  یــا  بازطراحــی  طراحــی،  مــکان، 
در  نــگاه  ایــن  تقویــت  راســتای  در  بایــد  اســاس،  ایــن  بــر 
و  فرهنگــی  وجــه  اهمیــت  بــر  و  کوشــید  شــهری  توســعه 

کــرد.  توجــه  و  تأکیــد  حاشــیه زدایی  در  هویتــی 
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ارتقــای منزلــت مکان به مثابه راهبرد حاشــیه زدایی

فضایــِی  نمــود  شــاخص ترین  عنــوان  بــه  شــهری  هویــت 
هنجارهــا  ارزش هــا،  تعییــن  عهــده دار  جامعــه،  هویــت 
اســت.  شــهر  فضــای  ســاخت  در  انســانی  روابــط  و 

هویــت شــهری در کالن شــهر مذهبــی مشــهد از 
بــا  گذشــته  ادوار  طــی  کــه  مهمی ســت  مســائل 
بــه  تصمیم گیــران  و  مدیــران  حاکمیــت،  تغییــر 

اســت.  درآمــده  مختلفــی  رنگ هــای 
و  قدیمی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  شــهر  ایــن 
شــناخته  ایــران  شــهرهای  جمعیت تریــن  پــر 
حضــرت  مقــدس  بــارگاه  حضــور  کــه  می شــود 
هویــت  اســت.  مهــم  ایــن  از  حاکــی  )ع(  رضــا 
شــهر مشــهد بیــش از هــر چیــز وابســته بــه حــرم 
اســت؛ لــذا بــا رونــد رو بــه پیشــرفت و امــروزی 
بســیار  مشــهد  شــهری  هویــت  بررســی  شــهر، 

می رســد.  نظــر  بــه  ضــروری 
بازارهــا،  هیاهــوی  نقاره هــا،  صــدای  گذشــته  در 
قدیمــی  پرپیچ و خــم  مســیرهای  مطبــوع  ترکیــب 
منتهــی  حــرم  مرکزیــت  بــه   خشــتی  بناهــای  و 
می شــد، امــا مشــهدِ امــروز و اطــراف حــرم عبــارت 
ترافیــک زده کــه  بلنــد و  از چهــار خیابــان  اســت 
احاطــه  بلندمرتبــه  هتل هایــی  از  جنگلــی  بــا 
نامطبــوِع  ترکیــب  و  ازدحــام  ایــن  اســت.  شــده 
بــه  ســو  چهــار  از  نوکیســگی  و  ســرمایه داری 
مشــهدِ  در  می شــود.  منتهــی  طالیــی  گنبــد 
و  نــدارد  وجــود  حریمــی  هیــچ  دیگــر  امــروزی 
از  انبوهــی  بــه  کــه  یافتــه  حــرم چنــان گســترش 
پیونــد خــورده  اقامتــی  و  تجــاری  ســاختمان های 
قولــی  بــه  یــا  توریســت ها  جلــب  هدف شــان  کــه 

اســت. زوّار  اســکان  دیگــر 
نــگاه  کــه  زمانــی  شــهرها،  بــه  هویت بخشــی  مــورد  در 
غلبــه  شــهری  ساخت وســاز  حــوزه  بــر  مهندســی محور 
پیــدا کنــد،  هویــت شــهر را مطابــق بــا همــان نــگاهِ ســودآور 
نــگاه مهندســی همه چیــز را دو  شــکل می دهــد؛ چراکــه 
ــری  ــه محاســبه ســود حداکث ــا می نگــرد و ب ــار ت ــا چه دو ت
ایــن  شــاهد  مشــهد  شــهر  در  مــا  بنابرایــن  می اندیشــد! 
زدن  دور  بــرای  متعــددی  راه هــای  کــه  هســتیم  جریــان 
قانــون و خریــد فضــا وجــود دارد؛ پــس طبیعی ســت کــه 
ــا 6 متــری  ــر اســاس هیــچ ضابطــه ای در کوچه هــای 4 ی ب

بــر آورنــد. هتل هایــی مرتفــع و مجلــل ســر 

توســعه  طــرح  این جــا  در  اســت.  افکنــده  ســایه  مشــهد 
انداختــن  جریــان  بــه  بــرای  بهانه ای ســت  تنهــا  حــرم 
همیــن  تــا  کــه  میلیــاردی  چنــد  غول آســای  پروژه هــای 
ــه نابــودی کشــانده اســت؛  جــای کار بخــش عمــده ای را ب

ــا قلــب مشــهد کــرده اســت کــه  در واقــع همــان کاری را ب
داد. انجــام  مســجداالحرام  بــا  وهابیــت 

مجلــل  و  بلنــد  ســاختمان های  احــداث  گفــت  بایــد 
آشــکار  تناقــض  یــک  شــهر  مقــدس  هســته  جــوار  در 
را دچــار  و حتــی مســافران  کــه شــهروندان  هویتی ســت 
حاکــم  فلســفه  فراینــد،  ایــن  ادامــه  می کنــد؛  ســردرگمی 
و هویــت  کلــی دگرگــون می کنــد  بــه  را  بــر فضــای شــهر 
و  توریســتی  هویتــی  بــه  را  حــرم  معرفتــی  و  ایمانــی 
هویــت  ســلب  یعنــی  ایــن  و  می کنــد  بــدل  گردشــگری 
جدیــد  هویتــی  جانشــینی  ســودای  و  شــهر  هزارســاله 
ــه قــدرت هویــت نمادیــن قبلــی  کــه ممکــن اســت هرگــز ب

تردیــدی نیســت کــه بــه خاطــر افزایــش جمعیــت ایــران 
بحــران  و  بازدیدکننــدگان  افزایــش  نســبت  همیــن  بــه  و 
ترافیــک، حــرم نیــاز بــه طرحــی تــازه و اساســی داشــت. 
نوســازی  و  به ســازی  طــرح  تصویــب  بــا  کــه  بــود  چنیــن 

و  قانونــی  بُعــد  فعالیت هایــی  مشــهد،  مرکــزی  بافــت 
اجرایــی بیش تــری پیــدا کــرد کــه بــه تغییــر چهــره شــهر 
قــرار  کــه  آن هــا  امــا  مــی داد.  بیش تــری  مشــهد ســرعت 
بــود »گام مهمــی در راســتای بهبــود وضعیــت نابســامان 
را  ســاده  راه حــل  بردارنــد،  مشــهد«  فرســوده  بافــت 
بــه  حــذف  مرمــت،  جــای  بــه  کــردن  ویــران  برگزیدنــد: 
ــه دلیــل ضعــف مدیریتــی،  ــه نحــوی کــه ب جــای ترمیــم. ب
اثــری از خانه هــای مســکونی مجــاور حــرم باقــی  تقریبــا 
الگــوی  بــه جــای دنبــال کــردن  نمانــده اســت! در واقــع 
درســت مرمــت و گســترش و حفــظ یــک بافــت تاریخــی، 
بــر شــهر  نــگاه تجــاری، بی هویــت و ســرمایه دارانه  یــک 

نرســد.
در حالــی کــه در کشــوری مثــل فرانســه شــما نمی توانیــد 
دل تــان  کــه  کجــا  هــر  عبارتــی  بــه  و  بخریــد؛  را  فضــا 
شــهر  بخواهیــم  اگــر  کنیــد.  ساخت وســاز  می خواهــد 
بایــد گفــت  بــا پاریــس مقایســه کنیــم،  مشــهد را 
ســاختمانی  نــدرت  بــه  پاریــس  مرکــزی  بافــت  در 
بلنــد تــر از 5 یــا 6 طبقــه دیــده می شــود. در واقــع 
از  خــارج  در  را  ساخت و ســازها  تمــام  پاریــس  در 
ــر روی زمیــن آزاد انجــام می دهنــد.  ایــن بافــت و ب
در بافــت قدیمــی، ســاختمان کلیســای ســکره کــر 
یــا قلــب مقــدس قــرار دارد و در محوطــه فضــای 
بــاز کلیســا یــک فضــای بــاز ســی کیلومتری دیــده 
مرکــزی  پاریــس  از  اعظمــی  بخــش  کــه  می شــود 
اهمیــت  حائــز  نکتــه  واقــع  در  دارد.  قــرار  آن  در 
تنهایــی  بــه  پاریــس  شــهردار  کــه  اســت  ایــن 
نیســت.  شــهری  مســائل  بــرای  تصمیم گیرنــده 
در واقــع کســانی کــه قــدرت را در دســت دارنــد، 
بــرای همــه  بلکــه شــهر  نیســتند؛  میــدان  یکه تــاز 
اســت، نــه بــرای یــک عــده ای کــه مــی تواننــد پــول 

بدهنــد.  را  آن 
اخیــر  ســال های  در  متاســفانه  امــا،  مشــهد  در 
و  سیاســت مدران  کــه  هســتیم  ایــن  شــاهد 
کســانی کــه قــدرت و ســرمایه را در دســت دارنــد، 
رضــا  امــام  حــرم  از  کــه  هســتند  ایــن  دنبــال  بــه 
)ع( چگونــه می شــود پــول درآورد. بــا ایــن اوصــاف 
مشــخص نیســت کــه در 30 ســال آینــده از بیــن 
برج هــا و مجتمع هــای تجــاری، کــه ســر بــه فلــک 
ــه  کشــیده اند، اصــال امــکان ایــن وجــود دارد کــه ب
حــرم برســیم؟ یــا در همــان بیــن، دچــار ســردرگمی 
ــر مارشــال برمــن خــود  ــه تعبی و فراموشــی می شــویم و  ب

را نیــز از یــاد مــی بریــم؟!
شــده  اســتفاده  زیــر  منابــع  از  خواندیــد،  کــه  نوشــتاری  *در 

اســت:
هویــت  محمد،1392،بررســی  قضایــی،  و  مهســا  ضمیــری،   -
آن هویت ســاز  مولفه هــای  شناســایی  و  مشــهد  شــهر  شــهری 
نــژاد،  شــریفی  و  آرزو  فرامــرزی،  و  محمدرضــا  مبهــوت،   -
مــوردی  نمونــه  شــهری:  نشــانه های  در  ســجاد،1392،هویت 

مشــهد شــهر 
- مســتند نســیان

- oral-history.ir

نفیسه روشندل 
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی 1400

حملــه غول هــای میلیاردی به هویت مشــهد



رئیس جمهوری پیشین آمریکا، حمله روسیه به اوکراین را »هولوکاست« خواند و از مسکو خواست تا به این درگیری خاتمه دهد.
ترامپ به فاکس بیزنس گفت: روسیه باید کشتن این مردم را متوقف کند و یک توافق می تواند به این درگیری خاتمه بدهد.

در ایــن مصاحبــه مفصــل، رئیس جمهــور پیشــین آمریــکا همچنیــن از دولــت جــو بایــدن بابــت نــوع مدیریــت بحــران روســیه – اوکرایــن بــه 
تنــدی انتقــاد کــرد. او گفــت کــه اکنــون بایــد کاری در رابطــه بــا روســیه انجــام داد و بــا ایــن پرســش مجــری فاکــس بیزنــس روبــرو شــد کــه 

راهــکار چیســت؟
دونالــد ترامــپ گفــت: خــب شــما بایــد روی یــک توافــق کار کنیــد. آن هــا بایــد کشــتن ایــن مــردم را متوقــف کننــد. آن هــا دارنــد مــردم را 

می کشــند و بایــد ایــن کار را متوقــف کننــد و همیــن االن هــم متوقــف کننــد.
ــود، هرگــز  ــود اگــر اکنــون در کاخ ســفید می ب ــاره ایــن درگیــری اظهارنظــر کــرده و گفتــه ب ایــن رئیس جمهــوری پیشــین آمریــکا قبــال هــم درب

چنیــن اتفاقــی رخ نمــی داد.

ترامپ، حمله روسیه را »هولوکاست« خواند

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  5۱۴۰۰
نگـــاه ویـژه

»زیــارت  انتشــارِ  دســِت  در  کتــاِب  در  رو  پیــش  گفتــار 
حاصــل  شــهر،  زیــارت  اســت.  شــده  مکتــوب  شــهر« 
نشســت های گفتمانی ســت کــه پژوهشــکده نویــن شــهر 
معنــوی ثامــن بــا حضــور دانشــوران علــوم انســانی دربــاره 
فرهنــگ، اجتمــاع، اندیشــه و مدنیــت شــهر مشــهد، در 
فاصلــه آبان مــاه 1394 تــا نیمــه ســال 1396 برگــزار کــرد. 

حوزه هایــی  وارد  »مــکان«  مفهــوم  طريــق  از  شــهر 
هنــر  جامعه شناســی  و  دیــن  جامعه شناســی  چــون 
مثــل  زیــادی  مفاهیــم  بــا  جامعه شناســی  در  می شــود. 
داریــم.  ســروکار  ناکجــا  و  مــکان  غیــر  االمــکان،  مــكان، 
اتوپیــک  وجــوه  اگــر  شــهر  اجتماعــی  مطالعــات  در 
نــوراه«  »پیــر  چــون  متفکرانــی  بگذاریــم،  کنــار  را  مــکان 
مفاهیمــی ماننــد »مکان هــای حافظــه« را مطــرح کردنــد 
ــام نگاشــته اســت. بحــث  ــا همیــن ن ــز ب ــی نی و حتــی کتاب
حافظــه  مــکان،  میــان  نســبت  بــر  ناظــر  حافظــه  مــکان 
از  پــس  اروپــای  در  ویــژه  طــور  بــه  کــه  اســت  تاریــخ  و 
جنــگ جهانــی دوم اهمیــت زیــادی یافــت؛ زیــرا پــس از 
بــرای اندیشــمندان  وقــوع جنــگ جهانــی دوم خصوصــا 
پرســش مطــرح  ایــن  اجتماعــی  یهــودی در حــوزه علــوم 
شــد کــه چگونــه خاطــره کشــتار آشــویتز را حفــظ کننــد 
بنابرایــن  نشــود.  فرامــوش  تاریخــی  واقعــه  ایــن  تــا 
در  فاجعــه  ایــن  یادمــان  و  یادبــود  حافظــه،  مســئله 
ســطح شــهر اهمیــت پیــدا کــرد و در نتیجــه، هــم شــاهد 
ظهــور مکان هــای حافظــه در اروپــا بودیــم و هــم شــاهد 
حافظــه  مکان هــای  ایــن  جملــه  از  حافظــه.  ابژه هــای 
بــه جنــگ جهانــی  کــه  گمنــام  مــرگ ســرباز  از  می تــوان 
نــام  یهودیــان  کشــتار  یادمــان  و  می شــود  مربــوط  اول 
مکان هــای  از  نمونه هایــی  شــاهد  هــم  ایــران  در  بــرد. 

تهــران. صلــح  مــوزه  ماننــد  هســتیم؛  حافظــه 
مؤثــر  بســیار  اجتماعــی  مطالعــات  در  جنــگ  موضــوع 
جایــگاه  کــه  زمانــی  مقايســه  مقــام  در  اســت.  بــوده 
مطالعــات اجتماعــی جنــگ در اروپــا را بــا جنــگ ایــران 
مقایســه می کنیــم، می بینیــم جــای مطالعــات جنــگ در 

اســت. غایــب  کامــال  ایــران  اجتماعــی  علــوم 

مکا ن هــای حافظــه
ابژه هــای حافظــه در غــرب بســیار مشــهود اســت. بــرای 
نشــانه گذاری  را  پاریــس مکان هــا  مثــال در جــای جــای 
فــالن  در  و  مــکان  ایــن  در  کــه  نوشــته اند  و  کرده انــد 
مــکان  ایــن  یــا  اســت؛  شــده  ســرباز کشــته  یــک  تاریــخ 
فــالن  تاریــخ،  فــالن  در  و  بــوده  یهودیــان  زندگــی  محــل 
تعــداد یهــودی دســتگیر شــده اند و... . بــه ایــن ترتیــب 
مخاطــب  بــه  و  نشــانه گذاری  را  شــهر  نقــاط  تمــام 
یــادآوری می کننــد کــه ده ســال، بیست ســال  و صدســال 
ایــن مکان هــا روی داده اســت.  پیــش چــه حوادثــی در 
گاهــی هنــگام عبــور از ســطح شــهر می بینیــم کــه وســط 
گذاشــته اند؛  زیبایــی  گل  دســته  اتوبــان  یــا  خیابــان 
ــن اســت کــه آن مــکان، مــکان حافظــه اســت  دلیلــش ای
و در تاریــخ وقــوع آن حادثــه بــا گذاشــتن گل بــه نوعــی 
ادای احتــرام می کننــد و بــه ایــن ترتیــب شــهر بــه مکانــی 

بــرای یــاد آوری تاریــخ بــدل می شــود.
جایی ســت  اســت؛  گــذر  مــکان  مــا  بــرای  شــهر  امــا 
می گذریــم.  آن  از  کار  محــل  بــه  رســیدن  بــرای  کــه 
ــع، مــکان نیســتند و  ــه واق ــرو ب ــا مت ایســتگاه های قطــار ي
ســوار  تــا  شــما می ایســتید  کــه  هســتند  جایــی  بیش تــر 
و محــل  نامــکان  نوعــی  واقــع  در  و  بعــدی شــوید  قطــار 
ــه. مــکان، جایی ســت  ــد راهروهــای خان گــذر اســت؛ مانن
کــه بشــود در آن زیســت و بیش تــر از پنــج دقیقــه در آن 
مانــد. پــس مــكان بایــد بــا زیســتن در آن پیونــد بخــورد. 
ــرو را  ــن فرصــت اســتفاده کــرد و مت ــد از ای در نتیجــه بای
بــه جایــی بــرای زیســتن افــراد تبدیــل کــرد تــا آن هــا بــا 
هدفــی غیــر از متــرو ســوار شــدن نیــز بــه آن وارد شــوند.

فرهنــگ و مکانــی شــدن شــهر
مکان هــا  ایــن  کــه چگونــه  اســت  ایــن  اساســی  پرســش 
شــهری  مشــترک  فضــای  بــه  و  نماییــم  زیســت  قابــل  را 
ــی  ــه ســراغ المان هــا و ابژه های ــل کنیــم. در نتیجــه ب تبدی
زیســت پذیر  و  مــکان  در  مانــدن  باعــث  تــا  می رویــم 
و صندلــی  میــز  گذاشــتن  مثــال  بــرای  شــود.  آن  شــدن 

مــکان. یــک  در  زیســتن  بــرای  دعوتی ســت 
یکــی از شــهرداران مشــهور و تأثیرگــذار پاریــس کــه بــه 

بــه مســئله هویــت شــهر مشــهد از جنبه هــای گوناگونــی 
می تــوان پرداخــت. در نــگاه درون دینــی خــود زیــارت فــارغ 
از تبعــات اقتصــادی آن موضوعیــت دارد. زیــارت از جنبــه 
فــردی منشــا ایجــاد تحــول درونــی در انســان و از جنبــه 
ایــن  در  تمدن سازی ســت.  مبــداء  و  منشــاء  اجتماعــی 
نــگاه مهم تریــن کارکــرد مشــهد ایــن اســت کــه می توانــد 
بــر اســاس ظرفیت هــای خــود، مرجــع شــکل گیری اســالم 
انقالبــی در جهــان شــود.  البتــه در ایــن رویکــرد هــم زیــارت 
کارکردهــا  ایــن  ولــی  اقتصادی ســت،  کارکردهــای  دارای 
جنبه هــای  امــا  می گیــرد.  قــرار  اصلی تــر  امــر  یــک  تبــع 

هویتــی مشــهد در ایــن زاویــه خالصــه نمی شــود.
بــه هویــت مشــهد می تــوان از نــگاه برون دینــی  و از جنبــه 
ادبیــات  در  مــا  کــرد.  نــگاه  نیــز  برندســازی  و  بازاریابــی 
برندینــگ غیــر ازبرندینــگ محصــول، برندینــگ مــکان هــم 
ــه  ــالن ب ــه شــهر عشــق، می ــا پاریــس ب ــال در دنی ــم. مث داری
ــه شــهر مــدرن معــروف  اســت. این هــا  شــهر مــد و توکیــو ب
شــهرهایی هســتند کــه در برندســازی موفــق بوده انــد. ایــن 
ایــن برنــد  امــر چگونــه اتفــاق افتــاده اســت؟ اوال این کــه 
ــر مبنــای یک ســری ظرفیت هــای فرهنگــِی موجــود اتفــاق  ب
ثانیــا  تقویتــش کرده انــد.  و  را شناســایی   آن  کــه  افتــاده 
توســعه شــهر و بــه ویــژه بخش هــای اصلــی و مرکــزی آن 
بــا همیــن مزیــت اصلــی رشــد کــرده  متناســب و مرتبــط 
و  ســاختمان ها  معمــاری  چــه  پاریــس،  در  مثــال  اســت؛ 
چــه نورپردازی هــای شــب ها یــا حاشــیه رود ســن طــوری 
طراحــی شــده کــه همــان مفهــوم برنــد اصلــی ایــن شــهر 

)عشــق( را بــه ذهــن متبــادر کنــد.
ویــژه  )بــه  قدیمــی  شهرشــان  بافــت  روی  مبنــا  همیــن  بــا 
می یابنــد(  آن هــا حضــور  در  توریســت ها  کــه  اماکنــی  در 
بافــت   در  پاریــس  در  مثــال  دارنــد؛  بســیاری  تعصــب 
قدیمــی شــهر اصــال اجــازه این کــه نمــای ســاختمان عــوض 
ــز  ــده تمای ــک عنصــر ایجادکنن ــد. چــون ی شــود را نمی دهن
و  مشــترک  جمعــی  تجربــه  یــک  و  اســت  هویت ســاز  و 
ــی کــه مــا  ــد. در حال ــه شــهرها ایجــاد می کن ــا بقی ــز ب متمای
در مشــهد بافــت قدیمــی شــهر را تقریبــا نابــود کرده ایــم. 
بکنیــم،  هــم  برندســازی  بخواهیــم  اگــر  در مشــهد حتــی 
ــن اتفــاق  ــر ظرفیت هــای فرهنگــی موجــود ای ــد مبتنــی ب بای
چنیــن  ایجــاد  محــور  مهم تریــن  شــک  بــدون  و  بیفتــد 
واقــع  اســت. در  زیــارت  امــر  و  امــام رضــا  مزیتــی، حــرم 

آن،  نــام  حتــی  و  اقتصــاد  تــا  شــهر  ایــن  شــکل گیری  از 
گره خــورده بــه همیــن مزیــت اســت. بــر ایــن اســاس اگــر 
بخواهیــد تفریــح و اماکــن تجــاری را هــم در شــهر توســعه 
ذیــل  و  اصلــی  مزیــت  همیــن  بــا  متناســب  بایــد  دهیــد، 
ــا  آن طراحــی شــوند. معمــاری، نحــوه طراحــی، نســبتش ب
و شــاخص های  زیــارت  فرهنــگ  در  اصلــی، همــه  مزیــت 
آن  بــا  متناســب  جاذبه هــای  توســعه  و  زیــارت  فرهنــگ 
حــل می  شــوند و برنــد اصلــی شــهر مشــهد توســعه پیــدا 

. می کنــد
البتــه ایــن امــر بــه معنــای نادیــده گرفتــن ســایر جنبه هــای 
نــگاه  همــان  در  مســئله  نیســت.  تفریحــی  و  اقتصــادی 
اصــل و فــرع اســت و این کــه قــرار اســت فرهنــگ زیــارت 
حــل شــود در ســرمایه داری و  توســعه، یــا بالعکــس ایــن 
ــن  ــه ســرمایه جهــت دهــد. در ای ــه ب ــت شــهر باشــد ک مزی
نــگاه آن چــه مهــم می شــود، مــدل طراحــی و شــکل گیری و 
اصــل و فــرع کــردن هــر کــدام اســت کــه قــرار اســت کــدام 

ــد. ــگاه را حاکــم کن ن
آن  بــا  انســانی هــم متناســب  ارتباطــات  ایــن شــرایط  در 
مزیــت رقابتــی شــکل می گیــرد؛ یعنــی اگــر شــما محوریــت 
ــه  ــد ب ــد، بعــد بای ــد شــهر انتخــاب کردی ــرای برن ــارت را ب زی
زائــر- تعامــالت  نحــوه  میزبانــی،  فرهنــگ  مثــل  مســائلی 
انســانی توجــه کنیــد. مجمــوع  ارتباطــات  و... در  مجــاور 
ایجــاد  شــما  بــرای  رقابتــی  مزیــت  یــک  می توانــد  این هــا 
کنــد کــه ایــن مزیــت رقابتــی بــرای مشــهد هیچ وقــت در 

حــوزه تفریــح محــض یــا تجــارت قابــل کســب نیســت.
امــا در نــگاه اقتصــادی ســودمحور اوال بهره بــرداری کــور از 
فضــا بــدون توجــه بــه تقویــت محــور هویتــی مشــهد اتفــاق 
می افتــد و آن جایــی هــم کــه مســئله زیــارت مــورد توجــه 
قــرار می گیــرد، صرفــا ذیــل متغیــری بــه نــام مانــدگاری زائــر 
مطــرح می شــود کــه ایــن متغیــر تمــام معــادالت مســئوالن 
و سیاســت گذاراِن مــا را تغییــر می دهــد. تمــام معــادالت 
بیش تــر  چطــور  زائــر  کــه  می گیــرد  شــکل  مبنــا  ایــن  بــر 
بمانــد،  بیش تــر  روز  یــک  اگــر  چــون  بمانــد.  مشــهد  در 
بیش تــر  روز  یــک  می خواهــد،  اســکان  بیش تــر  روز  یــک 
در  و  می کنــد  خریــد  بیش تــر  روز  یــک  می خــورد،  غــذا 
بیش تــری  ســود  مانــدن،  بیش تــر  روز  یــک  ایــن  نتیجــه 
ــن در حالی ســت  ــرای اقتصــاد شــهر حاصــل می شــود. ای ب
بــه  نــگاه  تحدیــد  شــد،  داده  شــرح  کــه  همان طــور  کــه 
ســرمایه دارانه  جنبــه  از  مشــهد  شــهر  و  زیــارت  مســئله 
ــز کاهــش  در بلندمــدت نفــع اقتصــادی عمــوم مــردم را نی

داد. خواهــد 

و  نویســنده  کــرد،  توجــه  بســیار  هنــری  سیاســت گذاری 
نمایشــنامه نویس مشــهور، آنــدره مالــرو اســت. مالــرو بــه 
ــر اهمیــت  ــرای هن ــه داشــت و اصــوال ب ــی عالق ــر خیل تئات
زیــادی قائــل بــود. وی معتقــد بــود کــه هنــر، نوعــی ضــد 
تعینــات  بــر  آن  بــا  می تــوان  یعنــی  اســت؛  سرنوشــت 
غلبــه  جســمی  حتــی  و  طبقاتــی  و  تاریخــی  اجتماعــی، 
بیفتــد  کســی  دل  بــر  هنــر  عشــق  این کــه  بــرای  و  کــرد. 
روی  هنــری  اثــر  بــا  تصــادف  یــا  مواجهــه  نوعــی  بایــد 
دهــد. در نتیجــه، زمانــی کــه وزیــر فرهنــگ فرانســه شــد، 
سیاســتی بــه نــام سیاســت دموکراتیزاســیون فرهنــگ بــه 
ــه متــن  ــد فرهنــگ را ب ــا کــه بای ــن معن ــه ای وجــود آورد. ب
خانواده هــای  در  کــه  افــرادی  بــرای  شــهر  تــا  بــرد  شــهر 
و  برخــورد  مــکان  نیــز  نیامده انــد  دنیــا  بــه  فرهنگــی 
ابژه هــای هنــری و تجلیــات فرهنــگ باشــد.  بــا  مواجهــه 
چــون مائــرو بــه تئاتــر بیــش از دیگــر هنرهــا عالقه منــد 
ایجــاد  فرهنــگ  خانه هــای  شــهر  ســطح  تمــام  در  بــود، 
کــرد و تئاتــر را عمومــی ســاخت. از همیــن روســت کــه 
تئاتــر  و  می شــود  شــناخته  تئاتــرش  بــه  فرانســه  امــروز 
شــهر  ســطح  در  همگانــی  آمــوزش  بــرای  وســیله ای  بــه 

تبدیــل شــده اســت.

گفت  وگــوی دیــن و هنــر
ایــن  شــهر  موضــوع  در  مســئله محور  پرســش های  از 
اســت کــه تقســیم فضــا چگونــه انجــام می شــود و هنــر 
کــه محــل گــذر  را  ایــن شــهر  و دیــن چگونــه می تواننــد 
تبدیــل  زیســت،  بــرای  یعنــی فضایــی  مــکان،  بــه  اســت 

. کننــد
اســتفاده  پتانســیل  یــک  عنــوان  بــه  شــهر  از  می تــوان 
کــرد و فضاهــای میــان هنــر و دیــن را عادالنــه تقســیم 
از  اســتفاده  بــا  را  دینــی  فضاهــای  می تــوان  نمــود. 
هنــر آراســت و از ایــن طریــق میــان هنــر و دیــن رابطــه 
ایــن کار، کلیســای کاتولیــک  برقــرار کــرد. نمونــه موفــق 
اســت کــه هنــر را در خــود بازتولیــد کــرده اســت. بــرای 
مثــال، گاهــی کلیســا بــه تئاتــر تبدیــل می شــود و تئاتــر 
را  آن  دلیــل  بــه همیــن  و  هنرهاســت  تمــام  دربردارنــده 
هنــر توتــال می نامنــد. مــن بــرای انجــام شــعائر مذهبــی 
صــدای  شــنیدن  بــرای  بلکــه  نمــی روم،  کلیســا  بــه 
و  کلیســا  فوق العــاده  ويتراهــای  دیــدن  و  ارگ  آســمانی 
واقــع  مــی روم. در  بــه آن جــا  بنــا  معمــاری اعجاب انگیــز 
ــا  ــا مجســمه، هــم ب کلیســای کاتولیــک مخاطــب را هــم ب
ــد.  ــا معمــاری آشــنا می کن ــا موزیــک و هــم ب ــرا، هــم ب ويت
چــه  مــا  مذهبــی  مکان هــای  و  مســاجد  مقابــل،  در  امــا 
چیــزی را نشــان می دهنــد؟ حتــی در بعضــی مــوارد کــه 
هنرهــای  و  اســت  امضــا  بــدون  اســت،  خــوب  معمــاری 
دیگــر، ماننــد موســیقی و نقاشــی نیــز بــه طورکلــی طــرد 

ند. شــده ا
ایــران،  تــا زمانــی کــه در جامعــه  بــه نظــر مــن  بنابرایــن 
هنــر و دیــن یک دیگــر را بــه طــور متقابــل رد می کننــد، 

بــود. خواهنــد  کوتاه مــدت  و  فانــی  فعالیت هــا 

سارا شریعتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

میثم ظهوریان
فعال فرهنگی

دین، هنر، شــهر

مشهدالرضا)ع(،
مســئله هویــت و رویکردهای مختلف

رویکــرد تفکیک گرا؛

مــا  شــهرهای  احــوال  بــر  ناخوشــی  و  خــوش  روزگاران 
از  ولــی  اســت،  گذشــته  هویتی شــان  بافت هــای  و 
هــر  بــا  اخیــر،  دهه هــای  در  گســترده  مداخــالت  شــروع 
دســت اندازی و تخریبــی، تــاری از پــود هویــت و فرهنــِگ 
و  خاطره هــا  و  اســت  گسســته  کشــور  ایــن  از  گوشــه ای 
داده انــد  غصه هــا  و  نســیان  بــه  را  جای شــان  قصه هــا، 
منزلــت  و  احتــرام  صاحــب  کــه  محترمــی  مردمــان  و 
بــر  و  شــده اند  آواره  گوناگــون  بهانه هــای  بــه  بوده انــد، 
. اســت...  رفتــه  بی حرمتی هــا  تعلقات شــان  بــر  و  آن هــا 
نيســت                          قشــنگ  خوبــان  ســاحت  بــه  بي حرمتــي 

نيســت ســنگ  آيينــه  پاســخ  كنيــد  بــاور 
بافت هــای  در  به ویــژه  شــهرها،  اغلــب  در  کــه  فاجعــه ای 
ــوده و هســت، ریشــه در  ــان ب ــی در جری تاریخــی و مذهب
فراموشــِی  عظیــم؛  فراموشــِی  یــک  دارد؛  نســیان  همــان 
ــه الی هیاهــوی نوســازی  هویــت، فرهنــگ و انســان در الب

کج مــدار و ســوداگر !
نارنــج و حافــظ و ســعدی  امــروز بعــد از مشــهد، شــیرازِ 
هــم بی رحمانــه درآســتانه  تخریــب گســترده قــرار گرفتــه 
شــده  فراگیــر  و  سرتاســری  فاجعــه،  و  بحــران  اســت. 
فــروش، حــاال همــه  بــرای  لیســت شــهرهایی  در  اســت. 
شــهرهای کهــن و باهویــت ایــران را می بینیــم؛ از مشــهد 
گرفتــه تــا شــیراز، قــم، قزویــن، تبریــز، گــرگان، زنجــان و 

امتــداد ایــن نســیان در نجــف و کربــال!
ایــن  هویــت  و  فرهنــگ  حــراج  در  توســعه،  بهانــه   بــه 

البتــه  ســرزمین بســیار مســرفانه عمــل کرده ایــم و صــد 
و  دالالن  کام  بــه  بلکــه  توســعه،  و  پیشــرفت  بــه کام  نــه 
بــه  را  ایــن فروشــندگی ســوداگرانه، شــهرها  ســوداگران. 
می کشــاند؛  احتضــار  بــه  و  می کنــد  دچــار  تنگــی  نفــس 
در  شــهر  ایــن  اکنــون  و  آورده  مشــهد  ســر  بــر  همان کــه 
را  اِحیایــش  عــزم  صادقانــه  اگــر  و  می بــرد  به ســر  کمــا 
ــش، جــز خاطــره ای  ــوی ناب ــن شــهر و رنگ و ب ــم، از ای نکنی

مانــد.  نخواهــد  باقــی 
لختــی تأمــل و قــدری تعقــل بایــد. انقــالب اســالمی ســال 
مبنــی  را  راه  نقشــه  امــام)ره(  و  می پیونــد  به وقــوع   57
بــر ترجیــح یــک مــوی کوخ نشــینان بــر همــه کاخ نشــینان 
عمــده  کــه  آن جــا  امــا  می کننــد.  ترســیم  به درســتی 
یــک  ترجیــح  سیاســت  شــهری،  متولیــان  و  مدیــران 
)به زعــم  مــردم  همــه  بــر  درشــت دانه  ســرمایه دار  مــوی 
ایشــان( ریزدانــه را به طــور ویــژه دنبــال کــرده و می کننــد، 
از آن مبانــی کــه برایــش  پرواضــح اســت کــه تلقی شــان 

اســت.  وارونــه  کردیــم  انقــالب 
عــالج ایــن درد نســیان، یــادآوری اســت. یــادآوری ادب 
و  هویــت  بــا  مــردم،  و  شــهر  بــا  مواجهــه  در  پیشــینیان 
و  نشســت  پیشــینیان  تجربــه  دوش  بــر  بایــد  فرهنــگ. 
ــات محــالت  ــرد از حی ــد حراســت ک ــده را ســاخت. بای آین
فرهنــگ  سرچشــمه های  کــه  شــهری  هویتــی  عناصــر  و 
انســجام های  محکــم  شــیرازه های  و  پیونــد  عامــالن  و 

بــود. خواهنــد  و  بــوده   تاریخــی  و  اجتماعــی 
بایــد دســت ها را شســت و وضویــی جانانــه گرفــت؛ بــرای 
و  فرهنــگ  میــراث،  بــا  مواجهــه  در  نصوحانــه  توبــه ای 

ایــن ســرزمین. هویــت 

دکتر حمیدرضا محروقی
رئیس پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

شــهرِ نســیان زده، شهرِ بی حافظه



دانشــجویان خارجــی کــه بخــش مهمــی از منابــع درآمــد اوکرایــن را تشــکیل می دهنــد، در حــال حاضــر در یــک منطقــه جنگــی گرفتــار شــده اند و 
احتمــاال بــا ادامــه جنــگ، همــه آن هــا از تحصیــل در اوکرایــن صــرف نظــر کننــد.

موسســات آمــوزش عالــی اوکرایــن همــواره بــه دلیــل شــرایط خــوب تحصیــل و هزینه هــای پاییــن، بــرای دانشــجویان خارجــی یــک جاذبــه تحصیلــی 
ــا آغــاز حملــه روســیه بــه ایــن کشــور،  دانشــجویان خارجــی در وضعیــت نابســامانی قــرار گرفتنــد. چنــان کــه شــرایط  بــه حســاب می آمدنــد. امــا ب

بســیاری از آن هــا نیــز بــرای بازگشــت بــه کشورشــان فراهــم نبــود.
خارکیــف دومیــن شــهر بــزرگ اوکرایــن، اکنــون شــاهد ســخت ترین نبردهــا میــان ســربازان اوکراینــی و نیروهــای متجــاوز روســی اســت. دانشــجویان 
ــرای  ــان ب ــر جه ــاالت متحــده مقصــد برت ــر ای ــی اگ ــد؛ حت ــکا دارن ــه آمری ــن، نســبت ب ــی اوکرای ــص داخل ــد ناخال ــری از تولی ــی ســهم بیش ت بین الملل

تحصیــالت دانشــجویان خارجــی باشــد.
تحقیقــات وزارت آمــوزش و علــوم اوکرایــن در اواخــر ســال ۲۰۲۰ نشــان داد کــه دانشــجویان بیــن المللــی بــه طــور متوســط، هــر کــدام بیــش از ۷۰۰۰ 
دالر در ســال خــرج مــی کننــد. امــا بــا تشــدید جنــگ در اوکرایــن بســیاری از کشــورها از دانشــجویان خــود خواســته اند کــه ایــن کشــور را تــرک کننــد. 

مشکل اقتصادی اوکراینی ها در پی خروج دانشجویان خارجی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  6۱۴۰۰
دارالفنـــون

مقدمه
و  قدیــم  مشــهدِ  ســاکناِن  بــرای  مــدرن  محلــه  ای  »ارگ« 
محلــه ای کهن ســال در نــگاهِ ســاکناِن کنونــِی شــهر اســت. 
محلــه ای کــه در اواخــرِ اولیــن دهــه از ســال 1300، بــه محلــی 
بــرای ســکونِت اعیــان و افــراد وابســته بــه طبقــاِت بــاالی 
جامعــه  تبدیــل می شــود. بــه تبــِع آن، ارگ انبوهــی از اماکــن 
اداری، سیاســی، اجتماعــی یــا فرهنگــی، هم چــون بانک هــا، 
و  هتل هــا  ســینماها،  باغ هــا،  کنســول گری ها،  ادارات، 
جــای  خــود  در  را  رســتوران ها  و  کافه هــا  و  مهمان خانه هــا 
می دهــد. از همــان زمــان اســت کــه ارگ می شــود، محــِل 
بــرای  بــرای کار و چــه  روزمــره ســاکنیِن شــهر؛ چــه  گــذارِ 

تفریــح. 
همــه  وجــود  بــا  می خــورد،  ارگ  محلــه  بــه  کــه  گــذرت 
هنــوز  داده،  رخ  ســاختمان ها  چهــره  در  کــه  تغییراتــی 
و  آجرهایــی  تابلوهایــی،  یــا  دیوارهایــی  ســازه هایی، 
درخت هایــی، گذشــته تاریخــی و تمدنــِی شــهر را بــه یــادت 
می آورنــد. این کــه ســهمت از حضــور در ایــن گذشــته چقــدر 
بــوده، نکتــه مهــمِ ماجــرا نیســت؛ چــون فــارغ از هــر ســهمی 
ــن گوشــه از شــهر، از حســی  و هــر حضــوری، مکان هــای ای
»آشــنا« و »شــناس« ســخن می گوینــد؛ حســی کــه می گویــد، 
اگرچــه در خلــِق خاطــراِت زمانــه ای کــه ایــن محــل پررونــق و 
پرهیاهــو بــود، نقشــی نداشــتی، امــا چیســتی و کیســتِی تــو، 

ثمــره همیــن خاطــراِت نزیســته ات اســت. 
روایِت شــهر، تالشــی برای یافتِن هویِت گم شــده

ســومین بخــش از ســری محله گردی هــای »روایــت شــهر«، 
بــا  و  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان  توســط  کــه 
برگــزار  چهاربــاغ  گردشــگری  توســعه  انجمــن  همــکاری 
و  دانشــجویان  از  جمعــی  بــا  تــا  شــد  بهانــه ای  می شــود، 
خراســان پژوه  ســلیمان نوری،  رضــا  آقــای  راهنمایــی  بــا 
محلــه  بــه  مشــهد،  ارگ  خیابــان  کتــاب  نویســنده  و 

بزنیــم. ســری  ارگ  خاطره انگیــز 
بیش تــر  را  دانشــجویان  اســت  تــالش  در  شــهر«  »روایــِت 
و  بناهــا  در  نهفتــه  ارزش   و  شــهر  در  حضــور  حــِس  از 
آشــنایِی  چراکــه  ســازد؛  آگاه  شــهر  تاریخــِی  مکان هــای 
گذشــته،  از  باقی مانــده  به یــادگار  رگه هــای  بــا  بیش تــر 
آدم هــا را نســبت بــه مســائِل شــهری و مشــکالِت مکانــی 
کــه در آن منــزل دارنــد، دغدغه مندتــر می ســازد. روایــِت 
شــهر تــالش می کنــد آدم هــا را در یافتــِن هویــِت گم شــده 
خــود هوشــیارتر کنــد؛ هویتــی کــه بخــش عظیمــی از آن، 
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، بــا هویــِت شــهر و مــکاِن 

اســت. خــورده  گــره  و  تنیــده  هــم  در  زیســت مان 
کلیســای ده دی، یادگاری از حضور ارامنه در مشــهد

ــداِن  ــِع شــرقِی می ــح، ضل ــاه 1400 ســاعت 10 صب 29 بهمن م
ده دی، زمــان و مــکاِن آغازیــِن قــرارِ مــا بــود. 

در همــان ضلــِع میــدان، نقــِش برجســته صلیبــی بــر روی 
دری کوچــک و محقــر، اولیــن نشانی ســت کــه از »کلیســای 
کــه  وارد  می خــورد.  چشــم مان  بــه  مقــدس«  مســروپ 
می شــویم، برخــی بــه عکاســی از محوطــه بیرونــی کلیســا 
از  بازدیــد  بــه  شــروع  هــم  برخــی  و  می شــوند  مشــغول 
جای جــای محــل می کننــد، تــا مبــادا گوشــه  و نقطــه ای از 

بمانــد. دور  چشم شــان  از  آن 

ــده عمــر دارد؛ ســاختمان هالل احمــر، کــه  ــر از نگارن بیش ت
و  اســت؛  ارگ  بناهــای ساخته شــده در خیابــان  اولیــن  از 
اداره دارایــِی آلمانی ســاز، کــه هنــوز هویــِت تاریخــی خــود 

را کــم و بیــش حفــظ کــرده اســت.
جنبــه  بــر  عــالوه  مکان هــا،  ایــن  اغلــِب  تشــابه  وجــه 
ارزشــمندِ ملــِی  قدیمی بودن شــان، ایــن اســت کــه از آثــارِ 
ثبت شــده بــه شــمار می رونــد و وجــودِ بیش تریــن تعــداد 
ــه نســبت طــوِل آن، ســبب  ــی در ارگ، ب ــار ثبت شــده  مل آث
و  ارزش  از  شــهری،  هویــت  منظــر  از  محلــه  ایــن  شــده 

باشــد.  برخــوردار  باالیــی  اهمیــِت 

بــه خانــه ملــک می رســیم؛ ملــک شــخصی حــاج حســین 
خوش نــام   ثروتمنــداِن  از  کــه  تبریــزی،  ملک التجــار 
از  یکــی  عنــوان  بــه  را  او  قدیمی ترهــا  و  بــود  روزگار  آن 
بزرگ تریــن واقف هــای تاریــخ معاصــر ایــران می شناســند. 
ســنتِی  آجرکاری هــای  و  بیرونــی  محوطــه  پنجره هــای  از 
آن  وســیِع  حیــاط  وارد  می کنیــم،  گــذر  کــه  ملــک  خانــه 
حمــامِ  تنهــا  از  آثــاری  هنــوز  حیــاط،  انتهــای  می شــویم. 
خصوصــِی مشــهد باقــی مانــده اســت؛ حمامــی تاریخــی کــه 
ســال ها در زیــر انبوهــی از خــاک مدفــون شــده بــود و پــس 
از مدت هــا در اواخــر دهــه 80 شمســی کشــف می شــود.
کارگاه هــای هنرهــای ســنتی کــه در خانــه ملــک دایــر اســت، 
ایــن مــکاِن تاریخــی را زنــده نگــه داشــته اســت؛ چراکــه در 
ــه، ردی از هنرهــای ســنتِی  ــه گوشــه اتاق هــای خان گوشــه ب
ــا دوخــت و  ــه ت ــارِ ســفال و ســرامیک گرفت خلق شــده، از آث
دوزهــای ســنتی، بــه چشــم می خــورد. در حیــِن بازدیدمــان 
از اتاق هــا و تــاالر، نگهبــاِن خانــه هــم مــدام نگــران اســت کــه 

ظاهــرا زمانی کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی شــکل می گیــرد، 
تعــدادی از مســیحی های ایرانــی و غیرایرانــی، کــه برخــی 
مهاجــرت  مشــهد  مقصــد  بــه  بودنــد،  ارامنــه  از  آن هــا  از 
می کننــد و عمدتــا در ارگ ســاکن می شــوند. اواخــرِ دوران 
قــدری  بــه  ارگ  مســیحِی  ســاکناِن  جمعیــِت  رضاشــاه، 
افزایــش می یابــد کــه از اســتاندارِ وقــت، ســاخِت کلیســایی 
در ایــن محلــه را درخواســت می کننــد. ســاِل 1917 اســت کــه 
ــی، مســروپ  ــده خــط ارمن ــامِ ابداع کنن ــن ســاختمان هم ن ای
مقــدس، ابتــدا بــه عنــوان مــادور )نمازخانــه( بنــا شــده و پــس 

از ده ســال بــه کلیســای ارامنــه تبدیــل می شــود.  

بنــای کلیســا، بــه اســلوب معمــارِی ارمنــی ســاخته شــده 
اســت؛ دو گنبــد مخروطی شــکل و 12 ســتون کــه یــادآورِ 12 
حواری ســت. »مدرســه آریــن« در ضلــع شــمالِی کلیســای 
ــاِن ســاکناِن شــهر، شــهرِت  مســروپ مقــدس، شــاید در می
 40 دهــه  بــه  آن  قدمــِت  امــا  باشــد،  نداشــته  را  کلیســا 
معمــارِی  ســبِک  وام دارِ  را  خــود  معمــارِی  و  برمی گــردد 
اقلیت هــای  مدرســه  تنهــا  »آریــن«  اســت.  ایــران  معاصــر 
دینــی در مشــهد اســت کــه در ســال 1395 توســط شــورای 
خلیفه گــرِی ارامنــه بــه مالــک شــخصی واگــذار می شــود. 

خانه ملک، هنوز زنده اســت
پرســه زنی های  امــا  اســت.  ملــک  خانــه  بعــدی  مقصــدِ 
لذت بخــش  را  محله گــردی  کــه  اســت  مقصــد  دو  بیــِن 
می کنــد؛ در راه از روبــه روی چندیــن مــکان  »شــناس« عبــور 
در  کــه  قدیــم(،  اســفند  )ســوم  دی  ده  میــدان  می کنیــم: 
محــل دروازه ارگ مشــهد واقــع شــده؛ خیاطــی جیســون 
ســال   30 حــدودِ  آن  خاطره انگیــزِ  تابلــوی  کــه  کینــگ، 

مبــادا حضــورِ مــا خطــری باشــد بــرای وســایِل به جای مانــده 
از هنرمنــدان و هنرجوهــای کارگاه هــا!

مــرور قصه های مکان های »شــناس«
در راســته خیابــان ارگ، از خانــه ملــک تــا توقــف گاهِ بعــدی، 
یعنــی بــاغ ملــی، گاه گــداری آقــای ســلیمان نوری بــه برخــی 
می کــرد  اشــاره  خیابــان  حاشــیه  »شــناس«  مکان هــای 
ذهن مــان  بــه  را  نام های شــان  کــه  می خواســت  مــا  از  و 

بســپاریم. 
در بــاغ ملــی، کنــارِ چنــارِ ســال خورده ای توقــف می کنیــم؛ 
چنــاری کــه قدیم ترهــا پاتــوِق شــعرای شــهر بــود و همیــن 
دلیلــی می شــود تــا در میــاِن »ارگی هــا« و آن هایــی کــه اهــل 
گشــت و گذار در بــاغ ملــی بودنــد، بــه نــام »چنــار الشــعرا« 
معــروف شــود. داســتاِن تاریــِخ یک به یــک مکان هایــی کــه 
بــه خاطــر  را  نام شــان  و  کردیــم  برخــورد  آن هــا  بــا  راه  در 
ســپردیم، مــرور می کنیــم: کاروان ســرا و حمــام مرمــر، کــه 
بــه پاســاژ طــالی مرمــر داده اســت؛  را  حــاال جــای خــود 
اســناد  ثبــت  اداره  اولیــن  کــه  ثبــت،  کمــی جلوتــر کوچــه 
و امــالک شــهر را در خــود جــای داده اســت و بــه گنبــد 
ســبز منتهــی می شــود؛ مهمان ســرای جواداالئمــه امــروزی 
ارتــش، کــه اولیــن ایســتگاه رادیویــی  و ســاختماِن قدیــمِ 
شــهر در آن پــا گرفــت؛ هتــل پــارِس معــروف، کــه هنــوز هــم 

پذیــرای مســافراِن غالبــا غیرایرانــِی شــهر اســت و... .
وجــه  و  زیادنــد  محلــه  ایــن  خاک خــورده  داســتان های 
اشــتراک اغلــِب مکان هــای آن »اولیــن« بودن شــان اســت؛ 
اولیــن مدرســه اقلیت هــای دینــی، اولیــن ســینماهای شــهر، 
اولیــن حمــام خصوصــی، اولیــن رســتوران سلف ســرویس، 

اولیــن... .
فرهنگ ســرای بهشــت، پایاِن قرار 

پــس از انــدک توقفــی، بــه مقصــدِ یکــی دیگــر از همیــن 
ــان  ــن خیاب ــت، اولی ــان جن ــم؛ خیاب ــه راه می افتی اولین هــا ب
مســکونِی راســته ارگ. خیابانــی کــه در ابتــدا ثروتمنــداِن 
بعــد  مدتــی  و  می کننــد  منــزل  آن  در  پایین خیابــان 
پاساژســازی در آن رونــق می گیــرد و چهــره مســکونِی آن 

می یابــد.  تغییــر  تجــاری  چهــره ای  بــه 
راســته جنــت را کــه پیــش می گیــری و پاســاژها و مغازه هــای 
در  بهشــت  فرهنگ ســرای  می گذرانــی،  کــه  را  پوشــاک 
ــه  ــی ک ــان می شــود. مکان ــان نمای ــره تجــارِی خیاب ــِس چه پ
در برگ هــای تاریــخ، نــام و نشــان های متفاوتــی را تجربــه 
کــرده اســت؛ زمانــی مدرســه مســتوفی بــود و بعــد بــه تــاالر 
عروســی تبدیــل شــد و در نهایــت بــه فرهنگ ســرایی بــرای 
تقویــِت فرهنــگ و هویــت شــهری و شناســاندن مشــهد بــه 

ــر یافــت.   ســاکنیِن آن، تغیی
درِ  روبــه روی  همگــی  فرهنگ ســرا،  از  بازدیــد  از  پــس 
تــا  می شــویم  جمــع  مــدرس،  خیابــان  ســمت  از  اصلــی، 
قــاِب عکــِس یادگاری مــان از پرســه زنی در ارگ را بــه ثبــت 

برســانیم.
ســاعت یــک بعــد از ظهــر اســت و ایــن، نقطــه پایانــِی قــرارِ 

ماســت.  

شادی اسعدی
مسئول طرح روایت شهر

در جســت وجوی مکانِ از دســت رفته
گزارشــی از ســومین  محله گردیِ »روایِت شــهر«؛ 

* اثری از ملیکا خورسندی



محمدرضــا پرهیــزگار، مترجــم، نویســنده و اســتاد دانشــگاه روز سه شــنبه )۱۰ اســفندماه( در ۷۹ ســالگی بــر اثــر عــوارض ناشــی از شکســتگی اســتخوان در 
شــیراز از دنیــا رفــت. در پــی درگذشــت او برخــی چهره هــای فرهنگــی دلنوشــته ای را در ســوگ او منتشــر کرده انــد.

ــا محمــد بهمن بیگــی نوشــته اســت: »مــژه بســتیم  ــه اشــتراک گذاشــتن عکســی از دیدارشــان ب ــا ب ــات کــودک و نوجــوان ب ــور، نویســنده ادبی احمــد اکبرپ
قیامــت رســید

مرگ چه خواب سبکی بوده است.
بــه اتفــاق زنده یــاد دکتــر رضــا پرهیــزگار و دوســتان رفتــه بودیــم خدمــت بهمن بیگــی بــزرگ... تــوی راه دکتــر شــوخی می کــرد بــا ســن و ســال بــا ناتوانــی و 

کهولــت و نهایتــا مــرگ... بــه قــول قدیمی هــا انــگار مــرغ دلــش زده بــود کــه بعــد از بهمن بیگــی نوبــت بــه خــودش می رســد. یــادش مانــا.
ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره وضعیــت آمــوزش ترجمــه در دانشــگاه ها نیــز اعتقــاد داشــت: دربــاره ترجمــه ادبــی، اگــر توقــع داشــته باشــیم کــه مترجمانــی از 
بیــن دانشــجویان بیــرون بیاینــد، مثــل ایــن می مانــد کــه بپرســیم رشــته ادبیــات فارســی تاکنــون چنــد شــاعر را تربیــت کــرده اســت. بنابرایــن، مقــدار زیــادی 
از کار ترجمــه ادبــی در اثــر تجربــه و ذوق شــخصی اســت. البتــه نمی توانــم بگویــم آمــوزش هیــچ تاثیــری بــر ترجمــه ادبــی و حتــی ترجمــه شــعر نــدارد امــا 
عمومــا آمــوزش در ترجمــه اختصاصــی مثــل ترجمــه فنــی،  علمــی و اقتصــادی، می توانــد مفیــد باشــد؛ چراکــه ترجمــه ادبــی، مقــدار زیــادی بــه ذوق و جوشــش 

مترجــم بســتگی دارد.

دلنوشته هایی برای درگذشت رضا پرهیزگار

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هشتم/ نیمه اول اسفند  7۱۴۰۰
ادبــــــی

نویســنده،  هــر  ذهــن  بــر  حاکــم  فضــای  در  اصــوال 
گفتمان هــای سیاســی و اجتماعــی مــدرن جامعــه وجــود 
ــد. چــه بســا نویســندگاِن بســیاری کــه هویــت پنهــان  دارن
شــده ای را در آثــار خــود آشــکار می کننــد و ایــن نوشــته ها 
ســر منشــایی خواهنــد بــود بــرای کســانی کــه تــازه بــه ایــن 
ــه  ــدم گذاشــته اند. درحقیقــت شهرنشــینی و مدرنیت راه ق
شــهر  دارنــد؛  داســتانی  ادبیــات  بــا  الینفکــی  ارتبــاط 
چونــان محملــی بــرای مدرنیتــه بــا تمایــز هرچــه بیش تــرِ 
می یابــد.  تشــخص  عمومــی  از  خصوصــی  فضاهــای 
ابزارهــای  بــه  آن  در  روزمــره  زندگــی  گــزارش  بنابرایــن 
را  تغییــرات  ایــن  بازتــاب  تــوان  کــه  دارد  نیــاز  جدیــدی 
جدیــد  و  مــدرن  ابزارهــای  ایــن  از  یکــی  داشــته  باشــد. 
ادبیــات داســتانی در اشــکال مختلــف آن، یعنــی رمــان و 
داســتان کوتــاه متبلــور می شــود. اگــر بخواهیــم بــه زبانــی 
بــه  نویســندگان  »بیــن  گفــت:  می تــوان   بگوییــم  دیگــر 
عنــوان عنصــر انســانی و فضــای شــهری ارتباطــی ایجــاد 
نیســت«.  چــاره ای  آن  گریــز  از  را  مولــف  کــه  می شــود 
آن  تصویرگــر  رمــان  و  مدرنیتــه  و  فرهنــگ  بســتر  شــهر 
بــه شــمار مــی رود و تــالش در درک چگونگــی بــه تصویــر 
اســت؛  اســتوار  نویســنده  اســم  بــه  بــر ســتونی  کشــیدن 
ــوان عنصــری  ــن رابطــه مختــص نویســنده بــه عن البتــه ای
هــم  بــا  الیــه  هــر  در  عناصــر  تمــام  و  نیســت  اجتماعــی 

هســتند. درگیــر 
مثــال،  بــا  ســخن  کــردن  ســاده تر  و  بیش تــر  فهــم  بــرای 
اثــر  »همســایه ها«  رمــان  بــه  کــرد  خواهیــم  اشــاره ای 
نــگارش  زمــان  در  کــه  نویســنده  ایــن  محمــود.  احمــد 
صنعــت  شــدن  ملــی  مبــارزات  دوران  تجــارب  داســتان، 
28 مــرداد و مرارت هــای ســال های بعــد  نفــت، کودتــای 
اســتواری  فضــای  بــا  دارد،  خــود  توشــه  در  را  کودتــا  از 
قطب ســازی های  از  اســت،  نمایــان  هــم  رمانــش  در  کــه 
وجــود  بــا  اســت.  کــرده   خــودداری  جامعــه  مرســوم 
تاکیــدی کــه محمــود بــر تاثیــر فعــاالن سیاســی در مســیر 
رشــد اجتماعــی دارد، امــا نبایــد دور از نظــر دانســت کــه 
در چندیــن جــای داســتان بــه نقــد آن هــا می پــردازد. در 
اجتماعــی  فضاهــای  از  شــده  تعریــف  عناصــر  مجمــوع 
رمــان  در   ۱۳۳۱ تــا   1323 ســال های  بیــن  اهــواز  شــهر 
محمــود  آثــار  دیگــر  در  و  نشــده  متوقــف  »همســایه ها« 
»شــهر  شــهر«،  یــک  »داســتان  رمان هــای  خصــوص  بــه 
ســوخته«، »مــدار صفــر درجــه« و »درخــت انجیــر معابــد« 

می یابــد.  ادامــه 
بســیاری  جــای  انــدک  انــدک  مدرنیتــه  و  شهرنشــینی 
بــه  نظــر می رســیدند  بــه  کــه شــاید دور  را  از چیزهایــی 
ســرعت گرفــت و وقتــی یــک چیــزی بــه الیه هــای عمیــق 
ــه خــود مشــغول  ــد، حتمــا اذهــان را ب جامعــه ســرایت کن
خواهنــد  آن  ســمت  بــه  شــاعران  یــا  نویســنده  و  کــرده 
رفــت. مقابلــه یــک نویســنده در قلــم آن نمــود پیــدا کــرده 
و مقابلــه یــک شــاعر در متــن منظــوم آن. علــی ای حــال، 
هیــچ نویســنده ای نمی توانــد صداهــای حاشــیه را نادیــده 
ــر خــود  ــن رشــد مدرنیزاســیون را منفــک از اث ــرد و ای بگی
و  پرداختــه  یک جانشــینی  ازمنــه  بــه  حداقــل  یــا  بدانــد 

حــال را فرامــوش کنــد.
اثــری فــارغ از خــط مشــی راهبــردی خــود و هــدف  هــر 
خالــق آن از دنیــای اطــراف خــود تاثیــر می پذیــرد و رابطــه 
دوســویه ای بیــن متــن، زمینــه متــن و جایــی کــه در آن 
نویســنده-  ذهــن  گفــت  -می تــوان  اســت  شــده  زاده 

پابرجاســت.
یکــی از عناصــر هــر داســتانی، مکانی ســت کــه قصــه در 
نویســندگان  از  بســیاری  بــرای  امــا  می افتــد،  اتفــاق  آن 
آن قــدر جریــان داســتان و روابــط بیــن شــخصیت ها مهــم 
ــوان عنصــر  ــه عن ــه مــکان ب ــد ب ــح می دهن اســت کــه ترجی
درجــه دوم یــا حتــی درجــه چنــدم نــگاه کــرده و بپردازنــد. 
مــکان حتــی  بــه عنصــر  و زودگــذر  نــگاه بی تفــاوت  ایــن 
در شــاهکارهای نویســندگانی چــون داستایوفســکی هــم 
دیــده می شــود؛ امــا نبایــد دور از نظــر داشــت کــه ایــن 
بعضــی  در  نیســت.  برقــرار  همیشــه  کم لطــف،  معادلــه 
کــه  دارد  اهمیــت  آن قــدر  مــکان  ادبــی،  شــاهکارهای 
نویســنده ناگزیــر اســت داســتان را در ذیــل آن یــا بعــد 
از وصــف کامــل فضــا روایــت کنــد. در ایــن متــون، مــکان 
یــا  شــود  حــذف  اگــر  کــه  می کنــد  پیــدا  اهمیــت  آن قــدر 
بــه  داســتانی  فضــای  کنــد،  تغییــر  و  گذاشته شــده  کنــار 
و  متصــل  زنجیر هایــی  هم چــون  گویــی  می ریــزد؛  هــم 
درهــم تنیــده اســت کــه بــاز شــدن یکــی از آنــان باعــث از 
ــوی  ــزرگ عل هــم گســیختن تمامــی قســمت ها می شــود. ب
تخریب شــده  بخش هــای  از  برخــی  حتــی  داســتانش  در 

ــاب اجتماعــی  ــه هویــت شــهری و بازت جــای جــای رمــان ب
شــیراز  شــهر  روزگار  آن  ســنت های  بــه  و  پرداختــه  آن 
یوســف  کــه  باغــی  می کنــد.  اشــاره  سیاوشــان  تعزیــه  و 
مثابــه  بــه  می تــوان  را  می کننــد  زندگــی  آن  در  زری  و 
تمــام  کــه  دانســت  کوچــک  شــهری  در  جهان بینــی 
از  می دهــد؛  قــرار  خــود  دل  در  و  گویاســت  را  اتفاقــات 
ناپدیــد شــدن ســحر تــا بــازی کــردن دوقلوهــای زری و در 
پایــان هــم، دیــدن و فــرش شــدن جنــازه غــرق در خــون 
یوســف. بــا ایــن تفاســیر می تــوان بــه ایــن نقطــه رســید 
کــه فضاســازی، عنصــری غیــر قابــل انــکار در ذهــن خلــق 
ــده  ــاد تعیین کنن ــا نظمــش زی ــر ی ــده هــر اثری ســت. نث کنن
دارد،  اختصــاص  آن  بــه  اثــر  هــر  کــه  زمینــه ای  نیســت؛ 

اســت.  آشــکار  و حقیقــت  پنهــان  پیــدای  ایــن  گویــای 
مــا،  بحــث  مــورد  حیطــه  و  رمان هــا  داســتان  از  فــارغ 
هویــت  موضــوع  بــه  بیش تــر  معاصــر  داســتانی  ادبیــات 
بــه  تیتــروار  و  اجمالــی  نگاهــی  پرداختــه  اســت.  شــهری 
ایــن  اثبــات  در  مــا  دســت  عصــای  دوره  ایــن  رمان هــای 
مدعــا خواهــد بــود؛ در رمــان »بــوف کــور« صــادق هدایــت، 
کــه شــاید ایــن موضــوع را بــرای خواننــده و مخاطبــش دور 
از نظــر داشــته باشــد، نویســنده -و نــه راوی- ســعی بــر 

آن دارد کــه از مکان هــا و ســاختمان هایی کــه هــر کــدام 
هســتند،  مرتبــط  داســتان  موتیف هــای  بــا  طریقــی  بــه 
اثیــری،  زن  راوی،  مثــال  بدهــد.  بــه خواننــده  را  اخبــاری 
پیرمــرد خنزرپنــزری و حتــی ســاختمانی کــه کالســکه چی، 
مــرد را روبــه روی آن می بــرد. حتــی نویســندگان گاه از ایــن 
تعریــف و توضیــح اجمالــی هــم فراتــر رفتــه و توصیفاتــی 
ایــران می دهنــد  از وضعیــت آپارتمان هــای مســکونی در 
مــورد بررســی  آنــان در دوره  کــه نشــان دهنده وضعیــت 
خــود اســت. نمونــه زیــر توصیــف آپارتمــان در رمــان »گاو 

ــی اســت: ــر مــدرس صادق ــر جعف ــی« اث خون
»آپارتمــان مــا یــک اتــاق بیش تــر نداشــت. در را کــه بــاز 
ــود  ــه هــم هــال ب ــاق بزرگــی می شــدی ک می کــردی وارد ات
و  خــواب  اتــاق  هــم  و  کار  اتــاق  هــم  و  پذیرایــی  هــم  و 
بــه  چســبیده  کوچکــی  آشــپزخانه  و  نشــیمن  اتــاق  هــم 

اتــاق...«. آن 
کوچــک  خانه هــای  از  کــه  توصیفــی  و  روایــت  ایــن 
خانه هایی ســت  از  بســیاری  نمایانگــر  گفته شــده، 
ایــران  شــهرهای  جای جــای  در  انقــالب  از  بعــد  کــه 
مدرنیزاســیون  و  آپارتمان نشــینی  رشــد  و  ساخته شــده 

داشــته  اســت. دنبــال  بــه  معاصــر  دوره  تــا  را 
درج جزئیــات در برخــی رمان هــا تــا جایــی قابــل ســتایش 
از  زیبــا  گفــت جلــدی  می تــوان  کــه  اســت  و شــگفت آور 
شــهر را بــه مــا ارائــه می دهــد؛ تــا جایــی کــه انــگار مــا در 

شــهر را روایــت می کنــد کــه غیــر قابــل گسســت هســتند:
غیــر  ســوزانی  آفتــاب  را  تهــران  شــهر  ...خیابان هــای   «
قابــل تحمــل کــرده بــود... . تیشــه و اره بــه دســت گرفتــه 
تنــگ  کوچه هــای  می انداختنــد.  را  کهــن  درخت هــای  و 
می انداختنــد،  را  محله هــا  بنیــان  و  می کردنــد  خــراب  را 
مــردم را بی خانمــان می کردنــد و ســال ها طــول می کشــید 
ــی هــم  ــه ای ســاخته شــود. آن های ــن برهــوت خان ــا در ای ت
کــه ســاخته می شــد، توســری خــورده و بی قــواره بــود...«. 
یکــی دیگــر از رمان هایــی کــه بــه مــا بــرای درک فضــای 
اجتماعــی شــهر و هم چنیــن معمــاری مکان هــای متعــددِ 
مخــوف«  »تهــران  رمــان  می کنــد،  کمــک  توصیف شــده 
در  رمــان  ایــن  داســتان  کاظمی ســت.  مشــفق  نوشــته 
و  جنــوب  تــا  شــمال  از  تهــران  شــهر  مختلــف  محــالت 
ــه  ــر، ب ــن اث ــق ای ــاده اســت. خال ــاق افت ــا غــرب اتف شــرق ت
خوبــی تضــاد بیــن شــمال وجنــوب شــهر تهــران را بازگــو 
می کنــد و گویــا دســت خواننــده را گرفتــه و درحــال پرســه 
کتــاب قصــه  در  قــول حبیبــی  بــه  اســت.  در شــهر  زدن 
شــهر تهــران، نمــاد شــهر نورپــرداز ایرانــی، »مکان هایــی 
تفننــی  نــه  می شــوند،  گــزارش  مخــوف«  »تهــران  در  کــه 

واقعی ســت«. کامــال  بلکــه   تصادفــی.  نــه  و  هســتند 

حداقــل  ایرانــی  داســتان های  و  رمان هــا  واکاوی  بــا 
شــهری  فضاســازی  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  می تــوان 
پیشــبرد هــدف داســتان ها  می توانــد کمــک بســزایی در 
خــود  جذابیــت  و  زیبایــی  گاهــی  رمان  هــا  و  داشــته 
وقتــی  هســتند.  شــهر  در  دادن شــان  رخ  مدیــون  را 
توصیــف  بــه  شــروع  خاصــی  طنــازی  بــا  نویســنده ای 
غــرق  فضایــی  در  را  خواننــده  می کنــد،  شــهر  جزئیــات 
می کنــد کــه پــر اســت از کوچه پس کوچه هــای یــک شــهر 
شــاید  کــه  شــهری  یــدک می کشــند.  را  خــود  تاریــخ  کــه 
مخاطــب یــا خواننــده در آن خاطــره ای نداشــته باشــد، امــا 
بــا شــخصیت های  بــا خوانــدن داســتان و همزادپنــداری 
مشــترک  خاطره هــای   در  را  خــود  می توانــد  داســتانی 
دنیــای  در  و  کــرده  رهــا  را  خــود  دنیــای  و  دهــد  جــای 
ــا بگــذارد. گاهــی اوقــات توصیفــات رمان هــا از  داســتان پ
شــهرها آن قــدر زیبــا و دلبرانــه اســت کــه خواننــده را بــر 
بزنــد،  قــدم  کــه حتمــا در کوچه هایــش  مــی دارد  وا   ایــن 
خویــش  خــوش  خاطــرات  از  یــادی  و  کنــد  پاییزگــردی 
بــه درختــان و گیاهــان و  بــرود و دل  بــه پاســاژها  کنــد؛ 
بــرای یک بــار کاســتی ها  طبیعــت بســپارد و حتــی شــده 
ــگ  ــی، زندگــی رن ــن جهان ــد. در چنی و رنج هــای آن را ببین

می گیــرد. خــود  بــه  ســاده تری 
روایت گــر  کــه  »سووشــون«،  رمــان  در  دانشــور  ســیمین 
جنــگ جهانــی و مشــقت های مــردم آن زمــان اســت، در 

زیســته ایم. ســال ها  آن 
گــره  یک دیگــر  بــه  شــهر  و  مــا  زندگــی  دیگــر  حــال 
قابــل تصــور نیســتند. داســتان  بــدون هــم  و  خورده انــد 
زندگــی مــا خــواه یــا ناخــواه بــا شــکل و مناســبات شــهری 
در هــم تنیــده شــده اســت. ایــن شــکل زندگــی از همــان 
کــم  کــم  و  شــد  نویســنده ها  بــرای  الهامــی  منبــع  ابتــدا 
امــا  گرفتنــد.  شــکل  زمــان  طــول  در  ادبــی  شــهرهای 
همــه  از  تاثیرپذیــری اش  دار  گیــر و  ایــن  در  پایتخــت 
خــوب،  بــود.  بیش تــر  خــود  هم نامــان  و  هم ردیفــان 
در  پدیده هــا  تمامــی  اصــوال  هســت!  هــم  منطقــی 
مهم تــر  رویکــرد  پایتخت هــا  مخصوصــا  شــهر ها  کالن 
همــه  در  حقیقــت  ایــن  و  می کننــد.  پیــدا  بزرگ تــری  و 
همیــن  ارزیابی ســت.  و  بررســی  قابــل  جامعــه  ابعــاد 
دســته بندی های  و  طبقــات  بــه  می تــوان  را  موضــوع 
گرفــت.  نتیجــه  یــک  آن  از  و  داد  ســرایت  هــم  بزرگ تــر 
نــه تنهــا دنیــای رمان هــا بلکــه اقتصــاد، تجــارت، صنعــت 
بــه  شــهرها  کالن  و  پایتخــت  در  دیگــر  چیــز  هــزاران  و 
طــرز دیگــری بــروز و ظهــور پیــدا می کننــد؛ گویــا صــدای 
از  بیــش  جامعــه  بــر  تاثیرگــذاری اش  و  بلندتــر  آنــان 
ایــن قاعــده مســتثنی  از  حواشی ســت. نویســندگان هــم 
نبــوده و نیســتند، ولــی کم لطفــی کرده ایــم، اگــر نگوییــم 
بســیاری رمان هــای درجــه عالــی هــم داریــم کــه زمینــه 
ــات خــوش  ــوده اســت و در جهــاِن ادبی آن هــا پایتخــت نب
را  رمانــی  تعــداد  همیــن  بخواهیــم  اگــر  درخشــیده اند. 
کــه در ایــران نوشــته و بــه چــاپ رسیده اســت را واکاوی 
کنیــم »کلیــدر« و »سووشــون« را می تــوان بــه عنــوان پــر 
و  ســبزوار  در  ترتیــب  بــه  کــه  برگزیــد،  خواننده ترین هــا 
ــل توجهــی خواننــده  ــد، امــا تعــداد قاب شــیراز روی داده ان
ــن  ــا آن هــا زندگــی کــرده، ای ــد. مــردم ب و مخاطــب را دارن
رمان هــا را بــه هــم هدیــه داده و چــه بســا طریــق زندگــی 
آنــان بــا خوانــدن ایــن رمان هــا دگرگــون شده اســت و ســر 

درآورده انــد. ناکجاآبــاد  از 
کــرد؛  شــهرگردی  رمــان  یــک  بــا  می تــوان  حتــی  گاه 
داستان هاســت؛  قبیــل  همیــن  از  نتــردام«  پشــت  »گــوژ 
زیــر  نویســنده  کــه  نوتــردام، مکانی ســت  کلیســای شــهر 
متــن خــود قــرار داده و داســتان را در آن بازگــو می کنــد.
امــا شــهر را می تــوان از دریچــه دیگــری هــم نگریســت؛ 
متعــدد  خرده شــکل های  از  کــه  کلــی  شــکلی  هم چــون 
رابطــه  اینجــا شــکل و محتــوا  تشــکیل شــده  اســت؛ در 
تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد؛ هــر شــکل محتــوای خــاص خــود 
ــا دیگــر شــکل ها محتوایــش  ــل ب را داراســت، امــا در تقاب
و  بازتاب هــا  طرفــی،  از  شــود.  جایگزیــن  می توانــد 
میــان  رابطــه  شکســتن  خواســتار  شــهری  بازنمایی هــای 
خــودش  شــکل،  کــه  هنگامــی  و  هســتند  محتــوا  و  فــرم 
و  شــفاف تر  خالص تــر،  می کنــد،  جــدا  محتویــات  از  را 
و  شــکل ها  میــان  رابطــه  می شــود.  ظاهــر  پذیرتــر  فهــم 
در  شــکل ها  اســت؛  مشــهود  شــهر  ســطح  در  محتواهــا 
می کننــد  خــارج  اصلی شــان  محتــوای  از  را  خــود  شــهر 
نمایــش  معــرض  بــه  دیگــر  محتواهایــی  قالــب  در  و 
وجــود  ظاهــر  بــه  گرچــه  ترتیــب  بدیــن  می گذارنــد. 
و  هســتند  هم زمــان  پــس  تهی انــد،  واقــع  در  دارنــد، 
بازنمایی هــای فضایــی، شــکل  هایی  مبنــای  بــر  نیســتند. 
حاکم انــد،  شــهر  در  ایدئولــوژی  و  قــدرت  بــه  وابســته 
کــه از محتواهــای اصلــی خــود خــارج شــده اند و صرفــا 
شــهر  در  واقــع،  در  درک انــد.  قابــل  ذهنــی  به صــورت 
بــا  عینــی   و  ذهنــی  بــه صــور  ایدئولــوژی حاکــم  و  افــراد 
فضاهــای  بازتولیــد  و  تولیــد  بــه  رابطــه  ایــن  شکســتن 
مقاصدشــان  در جهــت  بازنمایاننــده(  )فضاهــای  شــهری 

زنــد. می پردا
ــی و  ــا کتــب جغرافیای ــا ب ــم تنه ــد بگوی در انتهــای کالم بای
نقشــه نمی تــوان مــکان و محــل ســکونتی را شــناخت؛ گاه 
ــن نکته هــای  ــره ذهــن خــود را توســعه داده و ای ــد دای بای
رازآلــود را از خــالل منابــع تاریخــی و ادبــی جســت و جو 
کــرده و بیابیــم. بــه خصــوص رمان هــا و ژانــر داســتانی، 
قــدم  صباحی ســت  چنــد  کــه  آن،  کالســیک  معنــای  بــه 
بــه عرصــه هســتی گذاشــته و بــه نوبــه خــود مــدرن بــه 
حســاب می آیــد. در دنیــای امــروز هــر دانشــی دریچــه ای 
نبایــد  انســان  ها می گشــاید.  و  بــه روی جهــان  را  جدیــد 
ســرعت  بــه  و  گرفتــه  نادیــده  را  متــون  متقابــل  رابطــه 
نویســندگان  ســخن،  دیگــر  بــه  بگذریــم.  آن هــا  کنــار  از 
مــا ناگزیــر بــه درک رابطــه هویــت شــهری و مدرنیتــه بــا 
زمینه هــای غالــب داســتان ها و حتــی دنیــای خیال انگیــز 
ــار  ــان آث ــه ســطح مخاطب ــد و ایــن دانــش را ب خــود بوده ان
در  ســاعته  چنــد  تورقــی  و  داده انــد  تســری  هــم  خــود 
ــر تاییــدی خواهــد بــود  رمان هایــی کــه نامشــان رفــت، مُه

بــر ادعــای مــا.
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تورق داســتان ها، تامل در شــهرها
نگاهــی بــه بازتــاب شهرنشــینی در ادبیات معاصر ایران؛
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