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گشت بیامر که چون چشم تو گردد نرگس / شیوه تو نشدش حاصل و بیامر مباند

گنبد دوار مباند این  یادگاری که در   / ندیدم خوشرت  از صدای سخن عشق 

نوروزنامه 1399

نارص فکوهی

سخن	مدیر	مسئول

یی
کو

اس
اد	
رد
مه
س:	

عک

	امسال،	سال	خوشی	برای	انسان	ها	و	از	همه	بیشتر	برای	ما	انسان	های	ایران	نبود.	اما
	طبیعت	راه	خودش	را	می	رود	و	کاری	چندان	به	جنون	و	بالهت	انسان	ها	ندارد.	هرچند
اندازه،	کاری	به	کارش	داریم	و	آرامش	نمی	گذاریم.	و	گمانمان	آن از	 	ما،	همیشه	بیش	
	بود	که	شاید	امسال	برغم	تلخی	هایش	برای	ما،	باز	هم	بتوانیم	طبیعت	تمام	خوشی	ها
	و	زیبایی	های	طبیعت	را	تا	جایی	که	برای	ما	خوب	باشند،	ارج	بگذاریم،	اما	چنین	نشد.
به	جای ناگهان،	 که	 بود	 اینگونه	 و	 می	خواهیم.	 ما	 که	 نمی	گردد	 گونه	ای	 به	 عالم	 	چرخ	
	آنکه	ما	از	طبیعت	و	موجوداتش	بگوییم	و	خود	را	باز	هم	مرکز	عالم	تصور	کنیم،	این
	بار	طبیعت	ما	را	به	گوشه	ای	راند	و	یکی	از	کوچکترین	موجودات	خود	را	مامور	کرد	تا
	سخنش	را	به	گوش	های	سنگین	ما	و	به	خصوص	به	گوش	های	سنگین	تر	کسانی	که	قدرت
	و	ثروت	های	انسانی	را	در	دست	دارند،	برساند؛	تا	به	ما	بفهماند	نه	آنقدر	قوی	هستیم
	که	می	پنداریم،	نه	آنقدر	هوشیار	و	نه	آنقدر	حتی	شایسته	ی	زیستن؛	چرا	که	انسان	ها
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	خشونت	خود	را	نه	تنها	علیه	موجودات	دیگر	بلکه	حتی	علیه	همنوعان	خویش	بی	هیچ
	ابایی	به	کار	می	گیرند.	طبیعت	نیز	این	بار	تصمیم	گرفت،	فرشته	ی	مرگ	را	مامور	کند	تا
	سخنانش	را	با	زبانی	که	بهتر	برایمان	قابل	درک	باشد	به	گوشمان	برساند	و	برای	همین
	نیز	تصمیم	گرفت	که	فصل	نوروز	و	شادمانی	هایمان	را	نادیده	بگیرد	و:	ناگهان	تمام	جهان
اتوبوس	ها، ابری	مه	آلود	و	سیاه	فراگرفت،	مدارس	تعطیل	شدند،	دانشگاه	ها	بسته،	 	را	
	کشتی	ها،	هواپیماها	ایستادند،	ایستگاه	ها	و	رستوران	ها،	بازارها،	پارک	های	بازی	خالی
	شدند،	خیابان	ها،	پرسه	زنانشان	و	مغازه	ها	خریدارانشان	را	از	دست	دادند...	مردم	همه
	هراسان	در	این	و	آن	گوشه	پناه	گرفتند	و	یا	دیوانه	وار	در	جاده	ها	سرگردان	شدند،	همه
	می	خواهند	از	مرگ	که	در	چهره	ای	ناپیدا،	در	موجودی	با	ُخردترین	شکل	ممکن،	از	راه
	رسیده،	فاصله	بگیرند:	هرکسی،	کسان	دیگر	را	موجوداتی	شیطانی	می	بیند؛	به	چشم
فرشته و	چروکیده	ی	 پنجه	های	الغر	 همه	ی	دست	ها،	دست	هایی	هستند	شبیه	 	همه،	
نمی	گیرند،	هیچ را	در	دست	 ندارند،	هیچ	دستی	 ایمان	 و	 باور	 به	هیچ	آغوشی	 	مرگ،	
	بوسه	ای	را	بر	گونه	و	پیشانی	و	دستان	خود	برنمی	تابند:	مرگ	همه	جا	ممکن	است	باشد.
بترسند. باید	 بترسند.	 دارند	 و	حق	 کرونا	می	ترسند.	 از	 از	مرگ	می	ترسند.	همه	 	همه	
	کرونای	جادویی،	عشقی	است	فرسوده،	واژگون	شده	و	ویرانگر	که	خود	را	در	قالب	مرگ
	بزک	کرده	است.	مارکز	می	نوشت:	»عشق	در	روزگار	وبا«	و	ما	باید	بنویسم:	»کرونا		در

	روزگار	بدون	عشق«.

	خیابان	ها	خالی	است	و	دل	ها	پُر.	همه	می	ترسند.	از	مرگ؟	خودشان	هم	نمی	دانند؛	از
	چیزی	موهوم	وحشت	دارند.	از	پیرمرد	یا	پیرزنی	که	سرفه	ای	کوتاه	می	کند،	از	دستی	که
	به	سویشان	می	آید،	از	چهره	ای	که	ممکن	است	بخواهد	اندکی	به	آن	ها	نزدیک	شود.	بر
	چهره		هایشان	نقاب	زده	اند،	نمی	خواهند	کسی	آن	ها	را	ببیند.	نمی	خواهند	حتی	کسی	را
	ببینند.	از	خانه	بیرون	نمی	آیند	و	نباید	هم	بیایند.	در	کوچه	و	خیابان،	اگر	به	آن	ها	قدم
	بگذارند،	با	دقت	راه	می	روند	تا	به	هیچ	کسی	نزدیک	نشوند	و	باید	چنین	کنند.	شک	و
	تردید	در	همه	ی	نگاه	ها	هست.	پشت	عینک	ها،	همه	به	دنبال	چهره	مرگ	هستند.	کرونا
	عشقی	را	که	نداشتیم	از	ما	گرفت	تا	به	ما	بفهماند	چرا	به	عشق	نیاز	داریم.	پوست	ها،
	پوست	ها،	و	باز	هم	پوست	ها.	عشق	به	آنکه	بتوانی	دستی	را	در	دست	بگیریم،	سرمان
	را	بر	شانه	کسی	که	دوست	داریم،	بگذاریم.	چهره	مان	را	به	چهره	ای	که	دوست	داریم
وارد پوستمان	 درون	 میلیون	ها	عصب	 با	 که	 را	 دیگر	 پوستی	 و	حرارت	 کنیم.	 	نزدیک	
	می	شود،	حس	کنیم.	اینکه	بتوانیم	آزادانه	در	خیابان	ها	در	جنگل	ها	در	طبیعت،	در	کوه
	و	میان	درختان	و	سبزی	ها	پرسه	بزنیم.	بار	دیگر	گل	ها	را	از	نزدیک	ببوییم	و	به	همه	ی
	پدیده	های	طبیعت	بدون	ترس	و	تردید	دست	بزنیم،	لمسشان	کنیم	و	بوسه	ای		خالی
	از	وحشت	بر	آن	ها	بزنیم.	همه	چیز	در	این	عشق	است.	همه	چیز	در	این	احساس	زیبایی
	لمس	کردن	و	حسی	است	که	درون	پوست	هایمان	فرو	می	رود	و	تمام	وجودمان	را	آکنده
	می	کند.	همه	چیز	در	کرونایی	است	که	به	ما	می	فهماند	عشق	را	کجا	باید	جستجو	کرد:
	در	بدن	ِدیگری	انسانی	و	غیرانسانی،	که	بی	او،	گویی	دود	می	شویم	و	به	هوا	می	رویم.

هزار یا	 روز	 دیگر.	صد	 روز	 ده	 یابد.	 پایان	 بدی	 به	 یا	 به	خوبی	 همه	چیز	 که	 روز	 آن	 	و	
	روز	دیگر،	تنها	یک	چیز	باقی	خواهد	ماند:	زمزمه	ای	که	آرام	در	گوشمان	جمله	ای	را
	می	خواند	تا	برای	پوستی	که	لمسش	می	کنیم،	آنکه	در	آغوش	گرفتیمش،	آنکه	دردها	و
	غم	های	گذشته،	ترس	های	سایه	وار	را	نمی	فهمد	و	در	آستانه	بهار،	انتظار	شادی	و		آفتاب
از و	 دیگر	 روزگاری	 یادگاران	 از	 دیگر،	 جهانی	 خاطرات	 از	 دارد،	 بی	پایان	 بوسه	های	 	و	
	معجزه	عشق	بگوییم	و	در	برابر	نگاه	پرسشگرش	که	معنای	عشق	را	از	ما	می	پرسد،	با
شگفتی،	حیرت	و	شادمانی	و	اندوه	و	نوستالژی	پاسخ	دهیم:	»روزگار	کرونا،	عشق	من!«
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سخن	سردبیر
		ایامی	که	کار	ویژه	نامه	چهاردهمین	سالگرد	انسان	شناسی	و	فرهنگ	و	نوروز	1399	شروع
طوفان با	 کشور	 آن،	 از	 پس	 کمی	 و	 بود	 مهرماه1398	 اوایل	 شد،	 منتشر	 آن	 فراخوان	 	و	
	سهمگین	اتفاقات	پی	در	پی	روبرو	شد.	هرچند	از	شروع	سال	نیز	اتفاقات	غم	انگیز	دیگری
	را	شاهد	بودیم.	هر	بار	فراخوان	به	تناسب	زمان،	بازنشر	می	شد	و	روی	صفحه	اصلی	درگاه
	انسان	شناسی	و	فرهنگ	قرار	می	گرفت	تا	قابل	دیدن	باشد،	برخی	از	همراهان	و	همکاران،
فالن غم	انگیز	 هوای	 نیست،	 نوروز	 هوای	 االن	 می	نوشتند،	 و	 می	فرستادند	 ایمیل	 	برایمان	
	حادثه	است	و	نمی	توانیم	چیزی	بنویسیم.	با	این	حال	فراخوان	ادامه	یافت	و	حاصلش	این

	ویژه	نامه	است	که	اکنون	به	شکل	مجازی	و	الکترونیک	منتشر	می	شود.

ناخودآگاه باز	 با	ویژه	نامه،	 یافتن	سوژه	ای	متناسب	 برای	نوشتن	و	 این	میان،	ذهن	 	در	
	به	سمت	توالی	همان	اتفاقات	ناگوار	می	رود،	به	طوری	که	این	حوادث	مانند	صحنه	های
ببریم، نام	 را	 نیست	که	حوادث	 قاعدتًا	قصد	آن	 فیلم	جلوی	چشم	رژه	می	روند؛	 	یک	
البته	که 	زیرا	تلخی	آن	ها	برای	صفحات	آغازین	ویژه	نامه	شاید	مناسب	نباشند	و	صد	
	خوانندگان	نیز	نیک	می	دانند	در	سال	1398	چه	بر	این	مردم	و	مملکت	رفته	و	گفتنشان
همه	گیری یعنی	 حادثه،	 آخرین	 تأثیر	 میانشان،	 در	 اما	 است.	 مالل	آور	 مکررات	 	تکرار	
	ویروس	کرونا	به	تنهایی	شاید	به	اندازه	جمع	بقیه	بزرگ	است	و	زیرا	مرزهایش	جهانی
	است	و	اوضاع	را	آنقدر	پیچیده	و	ناگوار	کرده	که	امروز	سازمان	بهداشت	جهانی	رسمًا
	اعالم	پاندمی	یعنی	یک	بیماری	واگیر	با	ابعاد	گسترده	شیوع،	کرده	است.	این	بیماری
	هرچند	با	مرگ	برابر	نیست،	اما	وحشت	سراسری	مردمان	دنیا	آن	را	در	موارد	زیادی	با

مرگ	برابر	کرده	است،	دولت	ها	در	برابرش	شوکه	اند	و	مردمان	نیز	بی	پناه.

	آمار	مبتالیان	امروز	کشور	چین	به	عنوان	اولین	کشوری	که	این	بیماری	در	آن	دیده
	و	اعالم	شد،	پس	از	گذشت	حدود	دوماه	تالش	کاهش	را	نشان	می	دهد،	اما	متأسفانه
	کشورهایی	مانند	ایتالیا	که	تازه	این	بیماری	در	آنجا	شیوع	پیداکرده،	اعداد	بیشتری
	گزارش	می	کنند.	همان	طور	که	بارها	گفته	شده،	شیوع	این	بیماری	سرعتی	کم	نظیر	دارد
	و	به	همین	دلیل	نوعی	پیچیدگی	در	اداره	کشورها	پیش	آورده	است.	در	اینجا	بدون
	آنکه	بخواهیم	به	مباحث	مهمی	مانند	اقتصاد	سرمایه	داری	وارد	شویم	که	تقریبًا	در	حال
با آن	 ترکیب	 و	همزمان	 است	 در	جهان	 رقیب	 بدون	 اقتصادی	 به	سیستم	 	بدل	شدن	
	شیوع	بیماری	کرونا،	چیزی	شبیه	به	فاجعه	را	در	کشورهای	دنیا	به	ویژه	درکشورهای	در
	حال	توسعه	رقم	خواهد	زد،	تنها	اشاره	می	کنیم	که	در	همین	هفته	سقوط	ارزش	سهام
	بورس	نیویورک	رکورد	تاریخی	خود	را	ثبت	کرد؛	رکوردی	که	به	نظر	کارشناسان	بی	نظیر
	بوده	و	بنابراین	به	طور	بدیهی	سقوط	ارزش	سهام	شرکت	های	بزرگی	مانند	آمازون	را
	نیز	در	پی	دارد	که	قاعدتًا	این	میزان	ضرر	اقتصادی	و	از	دست	رفتن	منابع،	نتیجه	ای
	جز	افزایش	پیچیدگی	های	اقتصادی	اعم	از	رکود،	بیکاری،	تورم	و	غیره	نخواهد	داشت.

	از	سوی	دیگر،	بیماری	کرونا	به	مثابه	یک	بیماری	ویروسِی	کمتر	شناخته	شده	رفتارهای
	متفاوتی	را	در	مناطق	مختلف	دنیا	بروز	داده	و	به	همین	دلیل	بر	پیچیدگی	های	مدیریت
روزانه میر	 و	 مرگ	 میزان	 که	 آنجاست	 متناقض	 نکته	 البته	 است.	 افزوده	 آن	 	شیوع	

فاطمه سیارپور
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یا سرطان	ها	 انواع	 و	 ماالریا	 مانند	 دیگر	 بیماری	های	 به	 مبتالیان	 جهان،	 	گرسنگان	
	بیماری	های	خونی،	مرگ	و	میر	مادران	یا	نوزادان	بدو	تولد،	کسانی	که	به	آب	بهداشتی
	دسترسی	ندارند،	بیخانمان	ها	و	ده	ها	مورد	دیگر	بسیار	بیشتر	از	مرگ	و	میر	ناشی	از
	کروناست،	ولی	شیوع	ناگهانی	آن	به	عاملی	برای	مدیریت	پیچیده	بدل	شده	است.	البته
	اگر	بخواهیم	لیست	عوامل	و	تبعات	پیچیدگی	را	ادامه	دهیم	شاید	بتوان	صدها	صفحه
درباره	اش	نوشت،	اما	بهتر	است	این	بحث	را	ادامه	نداده	و	به	دامان	ادبیات	پناه	ببریم.

اولین	آثاری	باشد اثر	ژوزه	ساراماگو	)2010-1922(	جزء	 	شاید	رمان	»کوری«	)1995(	
	که	در	شرایط	کنونی	به	ذهن	متبادر	می	شود؛	هرچند	که	در	مقیاسی	کوچک	و	غیرقابل
	مقایسه	با	این	اتفاق	جهانی	نگاشته	شده	است.	البته	روشن	است	که	برخی	از	خوانندگان
	ویژه	نامه،	این	رمان	نویسنده	برنده	نوبل	سال	1998	را	خوانده	اند،	اما	برای	کسانی	که
	نخوانده	اند،	در	این	شرایط	خواندنش	توصیه	نمی	شود.	زیرا	در	آن	استیصال	انسان	ها	از
	عدم	درک	شرایط	و	اتفاقاتی	که	برایشان	پی	درپی	می	افتد	به	طرز	ماهرانه	ای	توصیف
	شده	و	به	شکلی	شباهت	زیادی	به	شرایط	فعلی	جهان	دارد.	در	این	رمان	شهروندان	یک
	شهر	به	ناگهان	و	به	دلیل	نامعلومی	نابینا	می	شوند	و	برای	رهایی	از	کوری	و	زنده	ماندن
قصد ندارند.	 ابایی	 یکدیگر	 علیه	 جرمی	 هیچ	 انجام	 از	 و	 می	زنند	 کاری	 هر	 به	 	دست	
شود توصیف	 زمانی	 وخصوصًا	 شود	 گفته	 داستان	 شرح	 این	 از	 بیشتر	 که	 نیست	 	آن	
	که	سیستم	اجتماعی	شهر	از	تغذیه	تا	دفن	اموات	فرومی	پاشد	و	متعاقب	آن	سیستم
	اخالقی	مردم	سقوط	کرده	و	مأمنی	برای	کاهش	آالمشان	پیدا	نمی	شود.	در	این	شهر
	حتی	سیستم	های	اعتقادی	و	باورمند	مانند	کلیسا	که	بتوانند	مردم	را	برای	تأمین	اندکی
	امنیت	روحی	به	خود	جذب	کنند،	نیز	ناگهان	از	کار	می	افتد،	زیرا	به	دالیلی	که	در	داستان
	آمده،	مردم	متوجه	پوسته	ظاهری	آن	شده	و	از	کلیسا	بیرون	می	روند.	سرگشتگی	و
	سردرگمی	خاصی	در	این	داستان	به	چشم	می	خورد.	به	نظر	می	رسد	تخیل	و	آفرینش
	این	صحنه	ها	شاید	برای	ساراماگوی	نویسنده	خیلی	جذاب	بوده	باشد	یا	شاید	جذابیتش
	به	دلیل	خلق	میزان	زیاد	ترس،	وحشت	و	غیرقابل	پیش	بینی	بودن	آینده	در	آن	بوده،
	اما	شاید	اگر	خود	وی	االن	در	قید	حیات	بود	و	کرونا	را	می	دید	از	شباهت	داستانی	که
	خلق	کرده	با	واقعیت،	حتمًا	می	ترسید!	در	نهایت	داستان	ختم	به	خیر	می	شود	و	طی	یک
	فرازونشیب	نفس	گیر	بینایی	مردم	با	این	شرایط	بازمی	گردد	که	آن	ها	با	کمک	و	همراهی
	یک	زن	و	پشتکار	و	اعتقاد	او	به	ساخت	آینده	بهتر،	کنترل	اوضاع	را	به	دست	می	گیرند

و	به	یک	رشد	جمعی	می	رسند.

فرانکل)1905-1997(- ویکتور	 اثر	 	)1946( معنا«	 جستجوی	 در	 »انسان	 کتاب	 	اما	
از یهودی	 نویسنده	 این	 واقعی	 زندگی	 روایت	 روانشناسی	-	 معنادرمانی	در	 	بنیانگذار	
	دوران	ماللت	باز	و	فاجعه	بار	عمرش	در	اردوگاه	های	کار	اجباری	آشویتس	و	داخائو	در
به	خاطر	شرایط	سخت انسان	هاست؛	عده	ای	 مرگ	 روز	شاهد	 هر	 او	 نازی	ست.	 	آلمان	
	جسمی	و	روانی،	می	میرند	و	عده	ای	دیگر	در	کوره	های	آدم	سوزی	سوزانده	می	شوند.
	به	عالوه	او	خبر	احتمالی	سوخته	شدن	همسر	جوانش	که	عاشقانه	دوستش	داشت	و	تا
	پایان	عمر	دیگر	او	را	ندید	و	از	سرنوشت	اش	مطلع	نشد	و	پدر	و	مادرش	و	خیلی	های
	دیگر	را	در	اردوگاه	می	شنود.	انگیزه	اش	برای	زنده	ماندن	نوشتن	کتابی	درباره	اردوگاه
	و	خاطراتش	است،	انگیزه	ای	که	بعدها	به	یک	تئوری	یعنی	معنادرمانی	در	روانشناسی
	بدل	شده	و	باعث	می	شود	فرانکل	بتواند	روزهای	سیاه	آشویتس	و	داخائو	را	تحمل	کند.
	فرانکل	از	درون	این	محنت	کده	یک	زندگی	پویا	و	پر	از	فایده	مندی	برای	خود	و	دیگری

بیرون	می	آورد.

		اما	به	نظر	می	رسد	صحنه	های	آخر	کتاب	در	عین	سادگی،	بیشتر	قابل	توجه	باشد.	پس
	از	روایت	های	بسیار	ناامیدکننده	نویسنده	از	زندانیان	و	زندانبان	ها،	غذاهای	بی	خاصیت،
	لباس	های	مندرس،	روابط	شکننده	میان	انسان	ها،	مرگ	ها،	خنده	ها،	گریه	ها،	حسرت	ها،
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	کار	طاقت	فرسا	در	شرایط	سخت،	بیماری	های	ساده	که	در	آن	شرایط	به	راحتی	کشنده
فرانکل و	 یافته	 پایان	 و	خیلی	چیزهای	دیگر،	جنگ	جهانی	دوم	مدتی	ست	 	می	شوند	
نفر چند	 و	 او	 نیست.	 رفتن	 بیرون	 از	 خبری	 اما	 برود،	 بیرون	 اردوگاه	 از	 است	 	منتظر	
	دیگر	در	چنگ	این	اردوگاه	باقی	مانده	اند.	یک	بار	تا	در	خروجی	هم	برده،	اما	بازگردانده
	می	شوند.	جنگی	نیست،	همه	جا	در	آرامش	است،	اما	بازهم	باید	در	اردوگاه	باشند.	این
	انتظار	کشنده	است،	احساس	فراموش	شدن	به	آن	ها	دست	داده	و	از	این	وضعیت	پس
	از	دیدن	آن	همه	اتفاق	بد	و	تلخ،	کالفه	و	نگرانند.	اما	باالخره	روز	موعود	فرامی	رسد.
	باورکردنی	نیست؛	آنان	خیلی	عادی	از	در	خارج	می	شوند.	انگار	نه	انگار	که	روزی	بیرون
	بودن	از	درهای	این	زندان	مخوف	برایشان	یک	آرزوی	محال	بود.	فرانکل	بیرون	از	در،
	خودش	را	مجدداً	پیدا	می	کند،	در	چند	رشته	ادامه	تحصیل	داده	و	به	یک	فرد	معتبر	در

	روانشناسی	بدل	می	شود.

و کشورها	 زودی	 به	 و	 فرورفته	 بحران	 یک	 در	 زمین،	 شمالی	 نیمکره	 اکنون	 و	 	امروز	
از	مردمان	کره	زمین،	دیدن	حتی برای	برخی	 	مردمان	بیشتری	را	هم	درگیر	می	کند.	
به	آخرالزمان	نزدیک به	یک	آرزو	بدل	شده	و	گویی	قرار	است	زمین	 	چند	روز	دیگر	
	شود	یا	اینکه	این	اتفاق	خودش	آخرالزمان	را	رقم	بزند.	اما	یک	روز	پس	از	کرونا،	آنان
از	در	رد	می	شوند، به	شکلی	عادی	 و	 به	راحتی	 بمانند،	مثل	ویکتور	فرانکل	 	که	زنده	
	همان	دری	که	امروز	برای	خیلی	ها	آرزویی	محال		است،	دوباره	چرخ	زندگی	راه	میفتد
	و	انسان	ها	با	دیدن	مرگ	و	بیماری	دیگری،	وارد	دنیای	پساکرونایی	می	شوند.	آنان	باید
	بتوانند	خود	را	پیدا	کنند،	به	رشد	جمعی	برسند،	وسواس	و	اضطراب	تمیزی	دست	ها	را
	فراموش	کنند،	دنیا	را	پاکیزه	ببینند	تا	بتوانند	باز	در	آن	زندگی	کنند،	همان	دنیایی	که
	از	فرط	کثیفی	و	آلودگی،	خانه	نشین	شان	کرده	و	باعث	شده	بسیاری	از	آنان	در	قرنطینه،

	وضعیت	معیشتی	بسیار	بدتری	نسبت	به	دوران	قبلی	پیدا	کنند.

دیگر پساکرونایی	 آدم	های	 شاید	 نظر	 به	 بود.	 امیدوار	 آدم	ها	 آن	 به	 و	 روز	 آن	 به	 	باید	
را همه	 بتواند	 که	 است	 بزرگ	 آنقدر	 اتفاق	 این	 چون	 نباشند،	 پیشاکرونایی	 	آدم	های	
	تکان	دهد	و	امیدواریم	جامعه	جهانی	تکانی	بخورد	و	اشتباهات	بشر	به	ویژه	اشتباهات
	عرصه	های	کالن	اجتماعی،	فرهنگی،	سیاسی	و	اقتصادی	او،	هرچه	سریعتر	جبران	شود.

زیرا	اگر	کرونای	دیگری	بیاید،	به	نظر	می	رسد	شاید	زمین	دیگر	نتواند	تحمل	کند.

	در	پایان	از	همه	عزیزانی	که	در	تهیه	و	تدوین	این	ویژه	نامه	همکاری	داشته	اند	تشکر
به	شدت فعلی	 شرایط	 در	 کارهایی	 چنین	 که	 است	 آن	 دلیل	 به	 تشکر	 این	 	می	کنیم،	
	امکان	بقا	و	زیست	جمعی	را	در	ما	افزایش	می	دهد،	زیرا	تحمل	این	شرایط	به	کارهای
	فرهنگی،	سخت	نیازمند	است	و	به	پشتوانه	این	حرکات	ارزشمند	است	که	می	توانیم	به
	آینده	بشری	دل	ببندیم	و	اال	حوادثی	که	پشت	هم	می	آیند	و	بر	سرمان	آوار	می	شوند،

ممکن	است	روزی	قدرت	نفس	کشیدن	را	هم	از	ما	بگیرند.

	یک	بهار	پر	از	زیبایی	برای	همه	شما	عزیزان	آرزو	داریم	و	امیدواریم	سال	جدید	واقعًا
	مملو	از	شادی	و	سالمتی	برای	همه	هموطنان	و	مردم	جهان	باشد.	به	نظر	می	رسد	فارغ
و نیازمندیم	 آرزوها	 این	 به	 واقعا	 ما	 در	سنتمان،	 نوروز	 تبریک	 متداول	 کلیشه	های	 	از	
	باید	تبریک	را	به	گونه	ای	دیگر	بگوییم	و	درک	کنیم.	از	سنت	فرهنگی	و	تاریخی	مان
	بگیریم	و	آن	را	با	شرایط	روز	و	متناسب	با	حال	و	هوای	امروز	به	دیگران	هدیه	کنیم.	این
	ویژه	نامه	نیز	توسط	ما	و	از	سوی	همه	همکاران	آن،	به	کسانی	که	در	این	شرایط	به	امکان

زیست	و	بلوغ	جمعی	می	اندیشند،	هدیه	می	شود.

به	امید	دیدارتان
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سخن	سردبیر
	تئوری	ای	وجود	دارد	مبنی	بر	اینکه	بال	پروانه	ای	در	گوشه	ای	از	عالم	تکان	نمی	خورد
	مگر	اینکه	تاثیری	در	گوشه	ای	دیگر	از	عالم	داشته	باشد.	بدین	معنی	که	کوچکترین
	اتفاق،	حرکت	و	یا	کنشی	در	یک	سوی	عالم،	می	تواند	باعث	تغییراتی	در	سوی	دیگری	از
	عالم	شود؛	یعنی	به	عبارتی	دیگر،	تمامی	امور	این	عالم	به	هم	متصل	اند.	به	این	زنجیره	

اتفاقات	به	هم	پیوسته،	»اثر	پروانه	ای«	می	گویند.ن

	مگر	می	شود	در	گوشه	ای	از	عالم،	سال	ها	و	سال	ها	مردم	غزه	در	محاصره	باشند،	هر	روز
	کودکان	و	مادران	و	پدران	و	دوستان	و	عزیزان،	جلوی	چشم	یکدیگر	تکه	تکه	بشوند	و

چنین	اتفاقاتی،	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	هرشب	میلیون	ها	انسان،	گرسنه	سر	بر	بالین	بگذارند	و	روزانه	حدود	پانزده
هزار	نفر	بر	اثر	گرسنگی	بمیرند	و	چنین	چیزی	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	پدرانی	و	مادرانی	از	خجالِت	دست	های	خالی	شان	قادر	به	نگاه	کردن	در
چشم	کودکانشان	نباشند	و	چنین	غم	سنگینی	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	شکم	بارگان،	پول	پرستان	و	قدرت	طلبان	هر	روز	و	هر	روز،	سر	قیف	امید
	و	زندگی	را	بر	مردم	عادی	تنگ	و	تنگ	تر	کنند	و	چنین	چیزی	بر	روی	عالم	اثر	نداشته

باشد؟

روز هر	 می	کنند	 تعیین	 را	 جهان	 این	 مناسبات	 می	کنند	 گمان	 که	 آنان	 می	شود	 	مگر	
این	قساوت	ها	و بزنند	و	 انسان	های	بی	گناه	 به	قتل	و	غارت	و	آزار	و	شکنجه	ی	 	دست	

بی	رحمی	ها	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	دوست	جوان	من،	دانیال،	به	خاطر	تحریم	ظالمانه	ی	دارو،	بدون	آنکه	شانس
	خود	را	برای	مقابله	با	سرطان	امتحان	کند،	بمیرد	و	این	مرگ	مظلومانه	و	بی	سر	و	صدا،

بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	ملتی	تحت	ظالمانه	ترین	و	پست	ترین	تحریم	ها	قرار	بگیرد،	در	دنیا	محصور
به	روز	کاسته	شود	و	همه	ی امید	مردمانش	روز	 و	 پویایی	 و	 	و	گوشه	گیر	شود،	درآمد	

این	ها	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	ملتی	هر	روز	تحت	بمباران	خبری،	جنجال	و	هیاهوی	رسانه	های	بی	وجدان،
امید	به	زندگی	خود	را	از	دست	بدهد	و	این	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	ملت	ها	را	سرگرم	روزمره	ی	خود	نگه	داشت	تا	نتوانند	نفس	بکشند	و	این
تنگی	نفس	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد؟

	مگر	می	شود	محتکران	احتکار	کنند،	آقازادگان	شکم	بارگی	کنند،	دزدها	غارت	کنند،
خودنمایی نوکیسگان	 کنند،	 داستان	بافی	 دروغ	گویان	 کنند،	 دریدگی	 	بی	وجدان	ها	
فحاشی لومپن	ها	 کنند،	 دیگرفروشی	 و	 خودفروشی	 بی	وجودها	 کنند،	 فخرفروشی	 	و	

زینب لطفعلی خانی
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حیله	گران کنند،	 و	خدعه	 مکر	 فریبکاران	 بکوبند،	 طبل	جنگ	 بر	 	کنند،	جنگ	طلبان	
	دسیسه	چینی	کنند	و	خوبان	عالم	در	هر	کسوتی،	بی	ادعا،	در	پی	نجات	انسان	و	انسانیت
غرض	ورزی	ها، نفرت	پراکنی	ها،	 حسادت	ها،	 بخورند،	 تهمت	 بشنوند،	 طعنه	 	باشند،	
	کوته	بینی	ها	و	کینه	ورزی	ها	را	نادیده	بگیرند،	سکوت	کنند،	عاشق	و	عاشق	پیشه	بمانند،
اثر عالم	 این	 بر	روی	 و	همه،	 این	ها	همه	 و	 کنند؛	 فدا	 را	 و	جان	خود	 	سینه	سپر	کنند	

نداشته	باشد؟

	برای	قاسم	سلیمانی	می	نویسم.	مردی	که	سر	به	زیر،	بی	ادعا،	به	دور	از	جنجال،	هیاهو	و
	خودنمایی،	جان	خود	را	در	دست	گرفت	و	نه	فقط	به	اسم	میهن،	نه	فقط	به	اسم	دین	و

مذهب،	بلکه	به	اسم	انسانیت	و	آزادگی،	جان	خود	را	فدا	کرد.ن

تاریخ،	سینه	سپر	کرد،	کشته تمام	قد	علیه	خبیث	ترین	های	 انسان،	که	 	نمی	شود	یک	
شود	و	این	ناجوانمردی	وحشتناک	بر	روی	این	عالم	اثر	نداشته	باشد.ن

	نه.	نمی	شود!	نمی	شود	ملتی	عزیزترین	های	خود	را	در	فاجعه	ی	هواپیمای	اوکراینی	از
	دست	بدهد	و	این	شوک	و	فقدان	و	اندوه	عظیم	و	جانکاِه	یک	ملت	بر	روی	این	عالم	اثر

نداشته	باشد.ن

	نه.	این	چیزها	شدنی	نیست.	این	دنیا	دیگر	همان	دنیای	قبل	برای	ما	انسان	های	قرن
بیست	و	یک	نخواهد	بود.ن

	پروانه	ای	بال	زد	و	بالش	آتش	گرفت	و	بر	زمین	افتاد.	اثر	بال	زدن	و	سوختن	و	بر	زمین
افتادنش	این	عالم	را	رها	نخواهد	کرد	.ن

	حاال	در	خانه	هایمان،	دور	از	هم،	با	حسرتی	بزرگ	و	بهتی	بزرگ	تر،	به	احترام	انسانیت
	و	به	احترام	جان	ها	و	روح	های	خسته	و	شکسته	و	آسیب	پذیر،	نشسته	ایم	و	هر	کدام

پروانه	ای	هستیم	که	با	نشستن	خود،	عالم	را	دگرگون	خواهیم	کرد.ن

و و	محبت	 مهر	 و	 و	حسرت	 اندوه	 و	 آینده	ایم.	خشم	 از	 بی	خبر	 و	 و	حیران	 	سرگردان	
	دیگردوستی	و	همت	و	اشک	و	لبخند	و	دوری	و	عشق	و	امید	و	ایمان	و	باور	و	هستی
	و	فقداِن	ما،	دنیا	را	دگرگون	خواهد	کرد.	دنیای	فردای	ما	روشن	تر	از	امروز	است،	حتی
	اگر	خود	نباشیم	که	آن	روز	را	به	چشم	ببینیم	و	به	دست	لمس	کنیم.	ما	اثر	پروانه	ای

هستیم.	ما	عالم	را	دگرگون	خواهیم	کرد.ن

26	اسفند	1398
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یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
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نشست	یک	صد	و	چهل	و	هشتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	20	آبان	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	آسیب	شناسی	مدیریت	اجتماعی	و	فرهنگی	شهر	تهران
عنوان:	»جایگاه	سازمان	های	مردم	نهاد	در	حکمرانی	و	مدیریت	شهری	در	تهران«

سخنرانی	دکتر	روح	اله	نصرتی
)عضو	هیات	علمی	دانشکده	علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	و	عضو	شورای	مرکزی	انسان	شناسی	و	فرهنگ(
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با	عرض	سالم	خدمت	دوستان	گرامی.	
بار	 یک	 که	 هستم	 خوشحال	 بسیار	
همیشگي	 دوستان	 جمع	 در	 دیگر	
یکشنبه	هاي	انسان	شناسي	و	فرهنگ	
داریم	 قصد	 که	 موضوعي	 هستم.	
ارتباط	 در	 کنیم	 صحبت	 آن	 درباره	
بحث	 در	 مدني	 نهادهاي	 نقش	 با	
خوشبختانه	 است.	 شهري	 حکمراني	
فیلمي	که	نمایش	داده	شد،	به	نظر	من	
بسیاری	از		آن	جنبه	ها	یا	وجوهي	از	
زندگي	شهري	را	که	همه	ما	به	نوعي	
عنوان	 به	 نیز	 من	 و	 هستیم	 درگیر	
اجتماعي	 مسائل	 مهمترین	 از	 یکي	
به	آن	 شهر	تهران	مدنظر	داشتم	که	
بپردازم		را	نشان	می	داد.	از	پرداختن	
به	این	مسائل	کلی	صرف	نظر	می	کنم	
که	 موضوعي	 با	 ارتباط	 در	 تنها	 و	
الگوي	 یک	 یا	 دیدگاه	 یک	 مشخصا	
و	 می	آید	 شمار	 به	 ما	 براي	 نظري	
در	 جدیدي	 گفتگوي	 باب	 می	تواند	
که	 نقشي	 که	 مباحثي	 با	 ارتباط	
خود	مردم	در	حوزه	مدیریت	شهري	
نشان	 را	 دارند	 حکمراني	 بحث	 در	

می	دهد،	بحث	می	کنم.

ما	 که	 است	 این	 مساله	 حقیقت	 در	
وضعیت	 از	 نمایشي	 با	 فیلم	 این	 در	
شهر	 حیات	 یا	 اجتماعي	 زندگي	
را	 همین	 اما	 شدیم.	 روبرو	 تهران	

بسیاري	 به	 بدهیم	 مي	توانیم	تسري	
از	کالن	شهرهاي	خودمان	و	فراتر	از	
اجتماعي	 با	مسائل	 ارتباط	 آن	ها	در	
لحاظ	 به	 هستیم.	 آن	ها	 درگیر	 که	
وضعیتی	 در	 ما	 توسعه	اي	 موقعیت	
قرار	گرفته	ایم	که	روز	به	روز	شاهد	
تراکم	و	انباشت	الیه	هاي	متعددي	از	
آسیب	ها	و	مسائل	اجتماعي	هستیم	
و	اگر	به	طور	خالصه		بخواهیم	بگوییم	
بوده	اند،	 چه	 مسائل	 این	 پیامدهاي	
حداقل	در	ارتباط	با	جامعه	خودمان،	
از	هشت	گسست	مي	توانیم	نام	ببریم.	
گسست	هاي	 من	 نظر	 	 به	 این	ها	 و	
بسیار	مهمي	هستند	که	پیامدهایی	
براي	زندگي	ما	در	داخل	شهر	داشته	
عبارتند	 گسست	ها	 این	 دارند.	 و	
جنسیتي،	 سني،	 گسست	هاي	 از	
و	 شهري	 مهاجرتي،	 طبقاتي،	
به	 مربوط	 بحث	هایي	 روستایي.	
حوزه	عمومي،	حوزه	خصوصي.	بحث	
گسست	هاي	بین	محلي	و	ملي	و	ملي	
و	جهاني	شدن	همه	این	ها	مهمترین	
گسست	هایي	هستند	که	به	هرحال	
ما	در	زندگي	خودمان	با	آن	ها	درگیر	
هستیم.	نتایج	این	گسست	ها	را	نیز	
به	شکل	 زندگي	هاي	خودمان	 در	 ما	
اجتماعي	 آسیب	هاي	 انواع	 بروز	
مختلف	فرسایشی	در	زمینه	سرمایه	
در	 ساختاري	 شکاف	 اجتماعي،	

واحدهاي	انسجام	بخش	می	بینیم.		

که	 هستند	 مواردي	 نکات،	 این	
فیلم	 این	 محتوای	 در	 من	 نظر	 به	
و	 تنش	ها	 ببینیم.	 می	توانستیم	
سبک	هاي	 میان	 که	 تعارض	هایي	
فقدان	 هست،	 مختلف	 زندگي	
روحیه	و	نشاط	و	شادابي	اجتماعي،	
محدود	 دیدگاه	هاي	 هویت،	 بحران	
شکلي	 این	 مسائل	 و	 ملي	گرایانه	
گسست	هایي	 پیامدهاي	 درواقع	
شهري	 زندگي	 در	 ما	 که	 هستند	
را	 این	ها	 اگر	 حال	 داریم.	 خودمان	
کالبد	 به	 مربوط	 مسائل	 آن	 کنار	 در	
حوزه	 در	 مشخصًا	 که	 مسائلي	 و	
مسائل	 و	 هستند	 شهري	 مدیریت	
ترافیک،	 نقل،	 و	 حمل	 به	 مربوط	
به	 مربوط	 بحث	هاي	 و	 هوا	 آلودگي	
اقتصاد	شهري،	ناهمگني	که	به	لحاظ	
کالبدي	در	شهر	تهران	وجود	دارد	و	
مهمي	 سوال	 به	 بدهیم	 قرار	 غیره	
مي	رسیم:	اینکه	مدیریت	شهري	در	
یا	 و	 کرده	 	 کارهایي	 چه	 زمینه	 این	
خود	 اساسا	 و	 دهد؟	 انجام	 مي	تواند	
این	چیزهایي	که	ما	به	عنوان	مسائل	
آسیب	هاي	 شکل	 در	 اجتماعي	
اجتماعي	و	غیره	از	آن	اسم	مي	بریم،	
عنوان	 به	 ما	 که	 آن	چیزي	 اساسًا	 و	
مدیریت	شهري	درک	مي	کنیم،	این	
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مي	تواند	 کاري	 چه	 شهري	 مدیریت	
برای	درمان	این	وضعیت	انجام	دهد؟	
دلیل	شکل	گیري	این	همه	مسائل	و	
آسیب	هایي	که	ما	از	آن	نام	مي	بریم	
چیست؟	من	این	را	در	چارچوب	یک	
دیدگاه	نظري	خیلي	کالن	تري	راجع	
اتفاقا	 و	 مي	دهم	 توضیح	 مسائل	 به	
در	این	الگوي	نظري	که	راجع	به	آن	
در	 هم	 را	 راهکارها	 مي	زنم،	 حرف	
مي	بینم	 نظري	 الگوي	 تقویت	چنین	

که	توضیح	خواهم	داد.	

به	نظر	من،	ما	اگر	بخواهیم	در	ارتباط	
با	ساخت	جامعه	ایراني	حرف	بزنیم،	
سه	حوزه	یا	سه	ساحت	را	مي	توانیم	
که	 دهیم.	ساحتي	 قرار	 تاکید	 مورد	
که	 است	 سیاست	 حوزه	 به	 مربوط	
ما	درکش	مي	کنیم،	 در	شکل	دولت	
بیشتر	 که	 اقتصاد	 به	 مربوط	 ساحت	
و	 مي	شود	 درک	 بازار	 شکل	 در	
و	 جامعه	 حوزه	 به	 مربوط	 ساحت	
فرهنگ	است.	اتفاقي	که	در	ارتباط	

است	 این	 افتاده،	 ایران	 جامعه	 با	
اقتصاد	 و	 سیاست	 عرصة	 دو	 که	
که	 آن	ها	 کارآمدي	 دلیل	 به	 یا	 حاال	
یا	 کارآمدي	 فقدان	 شکل	 به	 عمدتا	
در	 -که	 شده	 نامدیریت	 شکل	 به	
برجسته	 من	 نظر	 به	 هم	 فیلم	 این	
این	 نادرستي	 عملکردهاي	 و	 بود-	
و	 سیاست	 حوزه	 این	 بوده	 عرصه	
ایجاد	 را	 مسائل	 از	 انباشتي	 اقتصاد	
به	 برمي	گردد	 مسائل	 این	 که	 کرده	
معنا،	 یک	 به	 یعني	 جامعه.	 حوزه	
عملکردهاي	 و	 اقدامات	 سرریز	
نادرست	دو	عرصه	سیاست	در	شکل	
است	 شده	 باعث	 اقتصاد	 و	 دولت	
مجبور	 جامعه	 را	 دو	 این	 هزینه	 که	
را	 فرهنگ	 و	 جامعه	 بپردازد.	 باشد	
به	 می	بینم.	 رویکردی	 چنین	 با	 من	
سیاست	 عرصه	 هرچه	 من،	 اعتقاد	
است	 ممکن	 اقتصاد	 عرصه	 و	
همان	 به	 باشند	 تخریب	 عرصه	های	
می	تواند	 اتفاقًا	 جامعه	 عرصه	 اندازه	
یعني	 باشد.	 ظرفیت	بخش	 عرصه	

خودمان	 جامعه	 با	 ارتباط	 در	 ما	 اگر	
ظرفیت	هاي	 بزنیم	 حرف	 بخواهیم	
نهادهاي	 شکل	 در	 متعددي	 خیلي	
پیشینه	 یک	 در	 اجتماعي	 مختلف	
گذشته	تا	به	امروز	وجود	دارد	و	این	
محافظ	 عنوان	 به	 تماما	 ظرفیت	ها	
که	 انگار	 که	 ظرفیتي	 عنوان	 به	 و	
حراست	مي	کند	از	جامعه	و	فرهنگ	
در	مقابل	آن	سلطه	دو	عرصه	دیگر	
نقطه	 این	جهت	 از	 و	 عمل	مي	کنند.	
از	این	وضعیت	 قوت	ما	خارج	شدن	
هم	 را	 وضعیت	 بهبود	 -یا	 ]است[	
باید	 راس	 همین	 در	 هرم،	 همین	 در	
و	 جامعه	 که	 رأسي	 همین	 ببینیم.	

فرهنگ	اهمیت	بنیادي	دارند.	

امر	 این	 که	 دهیم	 توضیح	 باید	 حال	
دو	 این	 است؟	 افتاده	 اتفاق	 چگونه	
عرصه	سیاست	و	عرصه	اقتصاد		دو	
تحت	 را	 فرهنگ	 و	 جامعه	 عرصه	
سلطه	و	تحت	استعمار	خود	درآورده	
را	 منطق	خود	 ]توانسته	اند[	 و	 است	
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هم	 را	 آن	 مي	کند	 تالش	 منطق	
هم	 و	 کند	 هم	 جامعه	 زندگي	 وارد	
حوزه	 و	 اجتماعي	 زندگي	هاي	 وارد	
فرهنگ	را	درگیر	در	این	مسائل	کند.	

ارتباط	 در	 که	 حوزه	اي	 اولین	 البته	
قطعًا	 مي	بیند	 آسیب		 موضوع	 این	 با	
خود	فرهنگ	و	خود	جامعه	است	و	به	
همین	خاطر	اتفاقًا	تنها	حوزه	اي	هم	
که	در	مقابل	این	تحمیل	و	این	منطق	
فرهنگ	 خود	 است	 کرده	 مقاومت	
در	 متفکران	 از	 بسیاري	 است.	 بوده	
و	 کرده	اند	 بحث	 موضوع	 با	 ارتباط	
دارند	 هم	 را	 موضوع	 این	 نقد	 دائمًا	
جایي	 بازار	 منطق	 این	 چگونه	 که	
خودش	 که	 است	 کرده	 تالش	 حتي	
هم	 فرهنگ	 حوزه	 با	 ارتباط	 در	 را	
صنعت	 عنوان	 تحت	 کند	 تحمیل	
آن	 به	 راجع	 هم	 خیلي	 و	 فرهنگي	
طرف	 یک	 از	 ولي	 است	 شده	 بحث	
دیگر،	فرهنگ	ساحتي	است	که	تنها	
که	 است	 تنها	ساحتي	 معنا،	 یک	 به	
قابلیت	مقاومت	در	مقابل	این	عرصه	
را	دارد.	من	حاال	توضیح	خواهم	داد	

اولین	 	.1 اندیشه	هاست:	 این	 ترویج	
است.	 فایده	باوري	 اندیشه	 اندیشه،	
که	 هست	 این	 اندیشه،	 دومین	 	.2
افراد	تحت	شرایط	مختلفي	به	شکل	
اتمیزه	شده	همه	درصدد	این	هستند	
که	در	قالب	هاي	عقالني	منفعت	هاي	
برسانند.	3.	 به	حداکثر	 را	 خودشان	
سومین	مسئله	این	است	که	در	یک	
به	 معموالً	 افراد	 اندیشه	هایي	 چنین	
مي	کنند.	 عمل	 عقالني	 کاماًل	 شکل	
عنوان	 به	 را	 عقالنیت	باوري	 یعني	
تصور	 جامعه	اي،	 یک	 اساسي	 رکن	
مي	کند	و	آن	را	درواقع	آن	نوع	منطق	
را	تحمیل	مي	کند	بر	عرصه	جامعه	و	
موضوع	 این	 براي	 که	 چیزي	 نهایتًا	
این	است	که	 بوده	است	 خیلي	مهم	
این	 بارز	 ویژگي	 تولید،	 شدن	 انبوه	
جامعه	 عرصه	 در	 که	 است	 تفکري	
هم	باید	اتفاق	بیفتد.	به	یک	معنا	اگر	
فردباوري،	 کنم	 خالصه	 بخواهم	 من	
و	 عقالنیت	باوري	 منفعت	باوري،	
به	 یا	 خود	 نهایي	 شکل	 در	 تولید	
سازوکار	 و	 انبوه	شده	 خیلي	 شکل	
این	 که	 است	 ویژگي	هایي	 یافته	

غالب	کنند	و	جامعه	ما،	متأسفانه	در	
این	 تبعیت	 موارد،	تحت	 از	 بسیاري	
به	 مربوط	 سازوکارهاي	 و	 عرصه	 دو	
است.	 بوده	 بازنده	 کمابیش	 خود،	
نیروهاي	 شکل	 در	 عمدتًا	 اقتصاد	
بازار	که	امروز	خیلي	هم	راجع	به	آن	
حرف	زده	مي	شود	و	یک	بخش	زیادي	
عملکرد	 با	 ارتباط	 در	 منتقدین	 از	
بازار	 نیروهاي	 و	 اقتصاد	 نیروي	 این	
جامعه	شناسان	 اتفاقا	 جانب	 از	
منظر،	 این	 از	 و	 است	 شده	 بحث	
متهم	 جامعه	شناسي	 است	 ممکن	
هم	 محافظه	کارانه	 رویکردهاي	 به	
بشود	ولي	فرایندي	که	اتفاق	افتاده	
شکل	 در	 بازار،	 که	 است	 این	 است	
چه	 حال	 اقتصادي	 رویکردهاي	
اخیراً	 که	 نئولیبرال	 چه	 و	 لیبرال	
انجام	 هم	 نقدي	 آن	 به	 راجع	 خیلي	
هم	 ما	 که	 معتقدند	 خیلي	ها	 و	 شده	
درگیر	این	مسائل	در	جامعه	خودمان	
کرده	 غالب	 را	 منطق	خود	 شده	ایم،	
ببینیم	 اما	 جامعه.	 حوزه	 بر	 است	
هستند؟	 منطق	هایي	 چه	 آنجا	 در	
بر	 مبتني	 عمدتًا	 بازار	 نیروهاي	
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که	 مي	گوید	 ما	 به	 دیگر	 کشورهاي	
وضعیتي	 این	 کردن	 مدیریت	 امکان	
با	حوزه	شهرداري	 ارتباط	 در	 ما	 که	
این	مسائل	 از	 بسیاري	 که	 مي	بینیم	
دیدید	 فیلم	ها	 این	 در	 شما	 هم	 را	
که	 متعددي	 اجتماعي	 مسائل	 و	
نشد	 زده	 حرفي	 اصال	 آن	 به	 راجع	
به	 از	طریق	چیزي	 ولي	وجود	دارد،	
قابل	 خوب	 حکمراني	 الگوي	 اسم	
تحقق	است.	چیزي	که	در	ارتباط	با	
است	 شده	 تهدید	 شهري	 مدیریت	
ظرفیت	هایي	 تمام	 اینکه	 علي	رغم	
که	به	لحاظ	نهادي	الزم	است	ایجاد	
این	 از	 آنچناني	 استفاده	 ولي	 شدند	
ظرفیت	نمي	شود.	حکمراني	خوب	به	
ما	مي	گوید	که	االن	دیگر	در	دنیاي	
توسعه	 مباحث	 با	 ارتباط	 در	 امروز	
در	ارتباط	با	مباحث	مدیریت	شهري	
شوراي	 ما	 -حاال	 دولت،	 این	 اندازه	
حاکمیتي	 بخش	 و	 شهرداري	 شهر،	
مثل	 شد	 بحث	 اینجا	 که	 هم	
را	 غیره	 و	 فرمانداري	 و	 استانداري	
همه	در	قالب	دولت	درک	مي	کنیم-	
اندازه	دولت	 این	است	که	 بر	 معتقد	
مهم	 وضعیت	 بهبود	 و	 پیشبرد	 در	
تجربه	 سال	 سال	هاي	 چون	 نیست.	
شده	بود	که	حرف	از	دولت	حداکثر	و	
دولت	حداقل	مي	زدند.	این	تجربه	را	
الگوهاي	توسعه	غربي	به	ما	مي	گفت	
که	براي	یک	دوره	اي	از	سال	1970	به	
جامعه	 خود	 اقتصادي	 شرایط	 دلیل	
غربي	عمال	تحت	تاثیر	سیاست	هاي	
اقتصادي	کینزي	دولت	خیلي	اهمیت	
شد	 تالش	 خاطر	 همین	 به	 و	 داشت	
محوریت	 با	 اجتماعي	 مسائل	 همه	
یک	 براي	 شود.	 انجام	 دولت	 خود	
به	 این	 از	سال	1990	 مقطع	کوتاهي	
دلیل		شکست	هایي	که	در	ارتباط	با	
سیاست	هاي	اقتصادي	وجود	داشت،	
که	 سمت	 این	 به	 رفت	 سیاست	ها	
دولت	به	تنهایي	درواقع	موفق	نبوده	
کاماًل	 نقشش	 باید	 بنابراین	 است	
کم	رنگ	شود	و	مدیریت	باید	واگذار	
شود	به	حوزه	اي	به	اسم	حوزه	بازار،	و	
بخش	خصوصي	و	غیره	آن	مي	تواند	

وضعیت	را	بهتر	کند.	

را	 خودتان	 این	ها	 فروش	 طریق	 از	
نجات	دهید.	

منطق،	 این	 	 که	 باشیم	 متوجه	 باید	
بسیار	ناسازگار	با	آن	منطق	فرهنگي	
است	در	جامعه	که	ما	مي	خواهیم	در	
منطق،	 آن	 بزنیم.	 حرف	 آن	 مورد	
دائمًا	 را	 افراد	 که	 است	 منطقي	
-منطق	زندگي	روزمره	به	یک	معنا،	
آن	چیزي	که	من	در	ارتباط	با	جامعه	
را	 افراد	 که	 است	 منطقي	 مي	گویم-	
دائمًا	یعني	ترغیب	و	تشویق	مي	کند	
به	دیدن	چیزي	به	اسم	خیر	جمعي،	
به	دیدن	چیزي	به	اسم	نفع	جمعي،	
رعایت	 اسم	 به	 چیزي	 دیدن	 به	
به	 چیزي	 دیدن	 به	 اخالقي،	 اصول	
با	 ارتباط	 این	که	من	متحد	در	 اسم	
جامعه،	در	ارتباط	با	دیگران	هستم.	
با	 ارتباط	 در	 دارم.	 مسئولیت	 من	
اقتصاد	 و	 سیاست	 عرصه	 دو	 منطق	
اعراب	 از	 محلي	 این	ها	 از	 هیچ	کدام	
این	 که	 نیست	 مهم	 اصاًل	 و	 ندارد.	
ما	 که	 چیزهایي	 این	 یعني	 مسائل.	
راجع	به	جامعه	داریم	حرف	مي	زنیم.	
پس،	بنابراین	این	منطق	تحت	فشار	
اقتصاد	 حوزه	 منطق	 دو	 تحمیل	 آن	
و	سیاست	بر	خود	است	که	نمي	داند	
دهد.	 انجام	 باید	 را	 کار	 این	 چگونه	
باید	 ما	 قطعا	 مسئله،	 این	 براي	
برگردیم	به	یک	چارچوبي	که	بتواند	
اینکه	 عین	 در	 کند.	 کمک	 ما	 به	
ظرفیت	جامعه	و	فرهنگ	در	مواجهه	
این	قضیه	دیده	شود،	لحاظ	شود	 با	
حال	 عین	 در	 ولي	 شود.	 تقویت	 و	
عمل	 عرصه	 در	 را	 دیگر	 عرصه	 دو	
ما	 یعني	 کرد.	 کاماًل	حذف	 نمي	شود	
در	 نمي	توانیم	 را	 سیاست	 و	 اقتصاد	
کنیم	 حذف	 اقدام	 و	 عمل	 عرصه	
دو	 این	 با	 ما	 کاري	 هیچ	 بگوییم	 و	
عرصه	نداریم	و	بنابراین،	تنها	چیزي	
که	مسئولیت	درقبال	این	کار	داریم،	
است	 جامعه	 خود	 وضعیت	 بهبود	
نظر	 به	 این	هم	 نه	 خود	مردم	است.	
نیست	 صحیحي	 حرف	 خیلي	 من	
کما	اینکه	تجربه	خیلي	از	کشورهاي	
تجربه	 رسیده	اند.	 این	 به	 دنیا	

که	این	فرهنگ	و	جامعه	که	راجع	به	
مي	تواند	 چگونه	 مي	زنیم	 حرف	 آن	
این	کار	را	انجام	دهد؟	از	چه	طریقي؟	
متعددي	 بسیار	 سازوکارهاي	 قطعًا	
این	 براي	 باشد	 داشته	 مي	تواند	
موضوع.	یعني،	از	شکل	نهادي	گرفته	
تا	شکل	محتوایي	که	بحث	ارزش	ها،	
تاکیدم،	 اخالقیات	و	غیره	است	من	
در	 اجتماعي	 نهادسازي	 بحث	 روی	
درون	سازو	کار	است.	یعني	در	درون	
که	 مدني	 نهادهاي	 است.	 جامعه	
مقّوم	یک	سیستم	فرهنگي	هستند	
که	اتفاقا	مقاومت	مي	کنند	در	مقابل	
منطقي	که	از	حوزه	اقتصاد	قرار	است	
روزمره	 زندگي	 بر	 شود	 تحمیل	 این	
بر	 شود	 تحمیل	 این	 است	 قرار	 ما.	
جامعه.	مثال	روشن	آن	را	در	ارتباط	
این	 در	 که	 می	بینیم	 رویدادهایی	 با	
ایراني	 جامعه	 با	 ارتباط	 در	 اواخر	
از	 انبوهي	 است.	حجم	 افتاده	 اتفاق	
-یعني	تعداد	زیادي	از-	شهروندان.	
توضیح	 که	 منطقي	 همین	 با	 دقیقًا	
بحران	 وجود	 تصور	 محض	 به	 دادم	
تصمیم	 مردم	 که	 می	بینیم	 اقتصاد	
بر	آن	گرفتند	که	براي	یکی	دو،	سه	
فروشگاه	هاي	 به	 کنند	 حمله	 روز	
شهروند	مختلف	و	چیزهاي	مختلف	
شش	 براي	 نبوده	 نیازشان	 اصال	 که	
ماه	تا	یک	سال	آینده	براي	خودشان	
ذخیره	کنند.	این	با	چه	منطقي	قابل	
این	 با	 که	 حالي	 در	 است؟	 توضیح	
منطق	که	من	فقط	در	چارچوب	یک	
نفع	 به	 خودم	 به	 فقط	 که	 تفکرات	
یک	 در	 که	 چیزي	 به	 خودم،	 فردي	
چارچوب	عقالني	بیشترین	نفع	را	از	
این	وضعیت	ببرم	قابل	تحلیل	است.	
این	منطق	از	کجا	وارد	حوزه	جامعه	
از	دل	 شده	است؟	این	منطق	دقیقا	
که	 درمي	آید	 اقتصادي	 تحلیل	هاي	
ما	را	ترغیب	مي	کند	به	این	که	شما	
فقط	خودتان	را	دریابید.	فقط	به	فکر	
که	 باشد	 قرار	 اگر	 باشید.	 خودتان	
جامعه	با	همین	مسیر	ادامه	پیدا	کند	
که	 باشد	 سمت	 این	 به	 شما	 حرکت	
چیزهایي	که	االن	نیاز	ندارید،	همین	
را	االن	بخرید،	نگه	دارید	و	در	آینده	
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حوزه	 دو	 هر	 عملکرد	 خروجي	 اما	
هیچ	کدامشان	 که	 داد	 نشان	
و	 نداشتند	 را	 الزم	 موفقیت	هاي	
بنابراین	بهترین	مدل	آن	 گفتند	که	
است	که	ما	به	مثلث	سه	گانه	اي	باید	
آن	 بخش	 یک	 در	 که	 باشیم	 معتقد	
دولت	هست	با	همه	امکاناتش،	بخش	
اقتصاد	و	بازار	است	با	همه	امکاناتش	
منظور	 جامعه	 است.	 جامعه	 بخش	 و	
نهادهاي	مدني	است	که	سازمان	هاي	
غیردولتي،	شورایاري	ها	و	غیره	ذیل	
با	 مي	شوند.	 تعریف	 مدني	 نهادهاي	
چنین	 ظرفیتي	 چنین	 یک	 بر	 تکیه	
بهتر	 را	 وضعیت	 مي	شود	 چارچوبي	
وقتي	 حال،	 کرد.	 مدیریت	 کرد	
خودمان،	 جامعه	 به	 برمي	گردیم	
یک	 چارچوب	 در	 ما	 که	 مي	بینیم	
قرار	 کار	 کجاي	 در	 مدلي	 چنین	
ایراني،	 جامعه	 ببینید	 داریم،	
سال	هاي	 براي	 که	 است	 جامعه	اي	
سال،	قبل	از	انقالب	دغدغه	هایي	در	
ارتباط	با	نحوه	مشارکت	دادن	مردم	
در	عرصه	مدیریت	شهري	در	جامعه	
وجود	داشته	است	و	این	از	زماني	که	
شهر	در	چارچوب	بلدیه	درک	مي	شد	
تا	امروز،	از	آن	موقع	که	تحت	عنوان	
امروز	که	 به	 تا	 و	 انجمن	هاي	والیتي	
شورایاري	ها	 و	 شوراها	 عنوان	 تحت	
و	غیره	درک	مي	شود،	وجود	داشته.	
اساسي	هم	 قانون	 در	 انقالب	 از	 بعد	
بسیار	روي	آن	تاکید	شد	و	به	عنوان	
یکي	از	محورها،	بحث		شوراها	مطرح	
شد	و	معلق	ماند	تا	سال	1381	-	82	
عماًل	 شوراها	 که	 نکنم	 اشتباه	 اگر	
عنوان	 به	 شدند.	 تاسیس	 ایران	 در	
در	 که	 رسالتي	 یا	 وظیفه	 که	 نهادي	
حوزه	 به	 کمک	 شهرداري	 حوزه	
و	 است؛	 شهري	 بهتر	 حکمراني	
مشارکت	دادن	بیش	از	پیش	مردم	در	

این	فرایند	بوده	است.	خب،	این	هم	
براي	اولین	دوره	همان	مقطع	دولت	
نهادي	 و	 شد	 تاسیس	 خاتمي	 آقاي	
گرفت،	 شکل	 شورا	 عنوان	 تحت	
و	 محالت	 شورایارها،	 آن	 تبع	 به	 و	
غیره	هم	شکل	گرفتند	-ولي	این	ها	
فقط	در	شکل	نهادسازي	اجتماعي-	
توانستیم	این	ظرفیت	ها	را	در	جامعه	
خودمان	ایجاد	کنیم.	اما	در	واقعیت،	
این	ها	 هیچ	کدام	 مدیریت	 بحث	 در	
در	 ندارند.	 اعراب	 از	 آنچناني	 محل	
کنار	همه	این	ها	ظرفیت	هاي	دیگري	
به	عنوان	سازمان	هاي	 امروز	 که	من	
مي	برم	 نام	 نهاد	 مردم	 و	 غیردولتي	
دیگري	 چیز	 یک	 اصاًل	 معناي	 به	
درواقع	 ابزاري	 کاماًل	 یعني	 مي	شود.	
حالیکه	 در	 نهادها.	 این	 دارند	 وجود	
ظرفیت	هاي	بسیار	مهمي	در	ارتباط	
با	بسیاري	از	مسائل	شهري	دارند	که	
من	مصداق	هایي	از	آن	را	در	ارتباط	
خواهم	 توضیح	 دیگر	 کشورهاي	 با	

داد.	

بنابراین	مدیریت	شهري	که	تاکیدم	
است،	 شهري	 اجتماعي	 مدیریت	 بر	
مدیریت	اجتماعي	و	فرهنگي	شهري	
این	 ولي	 کرده	 ایجاد	 ظرفیت	هایي	
ظرفیت	تبدیل	به	عمل	نشده	است.	
یک	ضعف	اساسي	که	در	این	زمینه	
بحث	 با	 ارتباط	 در	 کاًل	 دارد	 وجود	
-حاال	 ایران،	 در	 اجتماعي	 مدیریت	
دیگر	 جاهاي	 و	 شهرداري	 از	 فارغ	

هم	وجود	دارد-	این	است	که	اساسًا	
اجتماعي،	 مدیریت	 بحث	 به	 نگاه	
است	 بوروکراتیک	 خیلي	 نگاه	 یک	
دلیل	 همین	 به	 و	 ایراني.	 جامعه	 در	
حتي	فکر	مي	کنیم	اگر	یک	جاهایي	
	، کنیم	 درست	 را	 اداري	 سیستم	 از	
مي	توانیم	 بهتر	 را	 اجتماعي	 مسائل	
اتفاق	 این	 اما	 کنیم.	 مدیریت	
مدیریت	 ساختار	 یعني	 نمي	افتد.	
	50 	-40 در	 اگر	 کشور	 اجتماعي	
سال	پیش	-یعني	سابقه	بوروکراسي	
نظر	 در	 االن	 تا	 رضاخان	 زمان	 از	
تفاوتي	 هیچ	 من	 نظر	 به	 بگیریم-	
تا	 این	فاصله	زماني	 نکرده	است	در	
به	امروز.	یعني	همچنان	یک	دولتي	
خود	 براي	 وظایفي	 یک	 دارد	 وجود	
قائل	است	و	احساس	مي	کند	با	همان	
ابزارهاي	بوروکراتیکي	که	در	اختیار	
را	 اجتماعي	 مسائل	 مي	تواند	 دارد	
این	 در	 که	 حالي	 در	 کند.	 مدیریت	
مهم	 اتفاقات	 خیلي	 زماني	 فاصله	
افتاده	 ایراني	 جامعه	 در	 بزرگي	 و	
است.	این	همه	ظرفیتي	که	به	عنوان	
شده	 ایجاد	 اجتماعي	 نهادهاي	
اتفاقات	 آن	 از	 مهمي	 بخش	 است	
این،	 کجاي	 در	 است.	 تغییرات	 و	
ظرفیت	 این	 از	 اجتماعي	 مدیریت	
هیچ	جایي	 در	 مي	شود.	 استفاده	
همچنان	 ما	 و	 نمي	شود.	 تعریف	
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مدیریت	کرد.	البته	همه	این	ها	دالیل	
نمي	خواهم	 که	 دارند	 هم	 تاریخي	
وارد	آن	بحث	تاریخي	شوم	که	چرا	
چنین	دولت	حداکثري	در	ارتباط	با	
جامعه	ایران	شکل	گرفته	و	همچنان	
در	 مردمي،	 بخش	 به	 اعتماد	 دولت	
در	 آن	ها	 دادن	 مشارکت	 چارچوب	
یا	 ندارد	 شهري	 مدیریت	 عرصه	
یک	 این	 ما،	 جامعه	 در	 است	 ناقص	
دلیل	تاریخي	دارد.	که	در	یک	جلسه	
دیگر	مي	شود	راجع	به	آن	بحث	کرد.	

این	 دارد	 وجود	 که	 مسئله	اي	 ولي	
مثل	 جامعه	اي	 هرحال	 در	 که	 است	
کرده	 ایجاد	 ظرفیت	هایي	 ما،	 جامعه	
است.	من	چند	نمونه	از	آن	ظرفیت	ها	
ایراني	 جامعه	 ببینید	 مي	گویم.	 را	
با	 ارتباط	 در	 آمارهایي	 فقط	 من	 	-
سه	 بگویم،	 برآورد	 اگر	 ان	جي	اوها	
مشخصًا	 که	 هستند	 دستگاه	 چهار	
در	ارتباط	با	سازمان	هاي	غیردولتي	
مي	کنند؛	 صادر	 مجوز	 ایران	 در	
نمي	دانم	 بعید	 و	 کشور	 وزارت	 مثل	
انتظامي	 نیروي	 بهزیستي،	 سازمان	
مطالعه	اي	 یک	 من	 این	ها.	 و	 غیره	 و	
کردم،	 بررسي	هایي	 یک	 و	 داشتم	
تا	12	 	10 فکر	مي	کنم	حول	و	حوش	
هستند	 غیردولتي	 سازمان	 هزار	
فعال	 و	 گرفتند	 مجوز	 ایران	 در	 که	
این	 از	 توجهي	 قابل	 بخش	 هستند.	
عنوان	 به	 غیردولتي	 سازمان	هاي	
سازمان	هاي	غیردولتي	ملي	در	خود	
تهران	هستند.	یعني	تهران	نزدیک	
سازمان	 تا	 	800 	- 	700 کنم	 فکر	 به	
کشور	 وزارت	 از	 فقط	 که	 غیردولتي	
قابل	 بخش	 و	 است،	 گرفته	 مجوز	
هستند	 تهران	 در	 آن	ها	 از	 توجهي	
مي	کنند،	 فعالیت	 ملي	 عنوان	 به	
تا	تشکل	غیردولتي	 به	500	 نزدیک	
تهران	 استان	 از	 که	 داریم	 دیگري	
فعالیت	 تهران	 در	 و	 گرفتند	 مجوز	
را	 این	ها	 ظرفیت	 یعني	 مي	کنند.	
بخواهیم	 تهران	 خود	 با	 ارتباط	 در	
ان	جي	او،	 هزار	 باالي	 بگیریم	 درنظر	
در	 فقط	 غیردولتي	 سازمان	 هزار	
هستند	 فعال	 تهران	 خود	 مجموعه	
مي	کنند.	 فعالیت	 دارند	 یعني	

دیگر	 بخش	هاي	 به	 هم	 شهرداري	
پاسخگو	باشد،	نه	به	صورت	یک	طرفه.

مثل	وضعیت	فیلم	امروز	نشود.	یعني	
بخش	 شود	 ایجاد	 مسئله	اي	 یک	
دولتي	عالقمند	آن	باشد	که	دائما	به	
دنبال	»مقصر«	باشد	و	تقصیر	را	همه	
به	گردن	یکدیگر	بیندازند.	بلکه	باید	
در	جاهایي	که	اتفاقا	ممکن	است	که	
تقسیم	وظایف	و	غیره	شود	بپذیرند.	
مي	رسد	 پاسخگو	 مقام	 وقتي	 ولي	
اینکه	خالءهایي	 به	دلیل	 -نخواهند	
-اجازه	 دارد	 وجود	 زمینه	 این	 در	
ساخت	 آن	 به	 را	 چیزهایي	 چنین	
مدیریت	اجتماعي	در	کشور	بدهند.	

با	 ارتباط	 در	 تهران...	 شهر	 در	 حال	
شهر	تهران	موضوع	را	ببینیم.	چگونه	
شهرداري	 بین	 مباحث	 مي	شود	
تهران،	فرمانداري	و	غیره	را	بررسی	
مشغول	 که	 دوستان	 این	 و	 کرد؟	
گونه	اي	 به	 بودند	 کردن	 صحبت	
انگار	 که	 مي	زنند	 حرف	 ما	 براي	
درست	 را	 مسائل	 داریم	 وظیفه	 ما	
اتفاقا	 این	مسئله	اي	است	که	 کنیم.	
همین	ها	بودند	که	در	همین	عرصه	ها	
اتفاق	 این	 چرا	 اما	 کرده	اند.	 ایجاد	
صورت	نگرفته	است؟	چرا	این	درک	
مدیریت	 ساختار	 که	 نداشت	 وجود	
بازنگري	است.	 به	 نیازمند	 اجتماعي	
نه	از	باال	به	پایین	اتفاقا	باید	از	پایین	
به	باال	باید	بازنگري	شود.	یعني	من	
وقتي	ساختار	را	ایجاد	مي	کنم	بقیه	را	
کارمند	خودم	درک	نکنم،	فکر	کنم	
ان	جي	او	کارمند	من	است.	شورایاري	
که	 جایي	 است.	 من	 کارمند	 محالت	
من	 نکند	 عمل	 من	 مواضع	 تحت	
مي	توانم	برخورد	کنم،	مشکل	ایجاد	
نمي	شود	 اینگونه	 به	 و	 شد	 خواهد	

موضوعات	 اجتماعي،	 مسائل	 درگیر	
در	 شهر	 در	 مختلفي	 اجتماعي	
کشور	 کل	 در	 دیگر	 کالن	تر	 مسائل	
همچنان	 هستیم.	 غیره	 و	 غیره	 و	
رسالت	براي	دولت	قائل	هستیم	که	
اتفاقا	 و	 کند	 مدیریت	 را	 این	ها	 باید	
تدارک	 موضوع	 این	 براي	 هم	 منابع	
ببیند	ولي	عماًل	موفق	نیست.	چون	
با	یک	ساختار	بوروکراتیک	نمي	شود	
مسائل	اجتماعي	را	حل	کرد.	و	اینجا،	
آن	ظرفیتي	که	به	عنوان	تشکل	هاي	
مردم	نهاد	یا	سازمان	هاي	مردم	نهاد	

داریم	مي	گوییم	دیده	نمي	شود.	

ما	براي	این	موضوع	در	حوزه	مدیریت	
الگوي	 در	 بازنگري	 نیازمند	 شهري	
مثاًل	 ما	 هستیم.	 خودمان	 مدیریتي	
با	 کردیم،	 ایجاد	 را	 تهران	 شهرداري	
همین	هدف	شورایاري	هاي	محالت	را	
ایجاد	کرد.	شورایاري	هاي	محالت	را	در	
یک	چارچوب	ساختاري	بوروکراتیک	
اداره	 نمي	شود	 باال	 از	 شده	 مدیریت	
همه	 یعني	 محالت	 شورایاري	 کرد.	
اختیارات	باید	به	محالت	سپرده	شود،	
نهادهاي	 آن	 مقابل	 در	 پاسخگویي	
غیره	 و	 شهرداري	 جانب	 از	 اجتماعي	
این	ها	 از	 هیچ	کدام	 باشد	 هم	 غیره	 و	
و	آن	ها	در	خود	محالت	 ندارد.	 وجود	
تبدیل	مي	شوند	به	بخشي	از	به	عنوان	
بخشي	از	خود	این	سیستم	شهرداري	
چون	 و	 دیگر	 هرچیز	 یا	 دولت	 یا	
مي	کنند	 تعریف	 اینگونه	 خودشان	
احساس	مي	کنند	در	چارچوب	شهري	
به	شهر	 ما	 نگاه	 اساسًا	 هستند.	چون	
رانت	 توزیع	 و	 تولید	 مکان	 یک	 هم	
این	 در	 که	 مي	کند	 احساس	 و	 است	
چارچوب	ما	هم	به	عنوان	بخشي	از	این	
سیستم	باید	از	رانت	شهري	استفاده	
کنیم.	در	مدیریت	اجتماعي	شهري،	یا	
وضعیت	 بهبود	 براي	 شهري	 مدیریت	
ساختار	 این	 در	 بازنگري	 نیازمند	
مدیریت	 ساختار	 است.	 مدیریتي	
ان	جي	اوها	 عنوان	 به	 را	 بخشي	 باید	
غیردولتي	 سازمان	هاي	 عنوان	 به	
رسمیت	 به	 غیره	 و	 شورایاري	
وظایف	 بدهد،	 اختیارات	 بشناسد.	
بدهد.	پاسخگویي	هم	بخواهد	و	خود	

هدف	ما	رسیدن	به	یک	الگویي	
در	 بخش	ها	 همه	 که	 است	
ارتباط	با	همدیگر	باید	پاسخگو	
باشند	و	عملکرد	داشته	باشند
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اینکه	 علي	رغم	 غیره؛	 و	 سوئد	 مثل	
ولي	 گرفتیم	 آنجا	 از	 را	 شهردار	 ما	
آن	ها	 با	 ما	 داخلي	 سازوکارهاي	
خیلي	داستان	دارد.	و	آن	اختیاراتي	
که	به	اجتماعات	محلي	در	آنجا	داده	
را	ما	 شده	است،	خب	آن	اختیارات	
محلي	 اجتماعات	 که	 نداریم.	 مطلقا	
باشند	 داشته	 اختیارات	 آن	قدر	 ما	
خودشان	 را	 خودشان،	 محالت	 که	
نخواهم،	 اگر	 را	 سوئد	 کنند.	 اداره	
که	 اروپایي	 کشورهاي	 از	 بسیاري	
اگر	 را	 داشتند	 موفقي	 تجربه	خیلي	
مثال	 تا	 چند	 بزنیم،	 مثال	 نخواهیم	
شرایط	 که	 کشورهایي	 با	 ارتباط	 در	
حتي	 و	 ایران	 مثل	 توسعه	یافتگي	
داشته	 ایران	 از	 بدتر	 بود	 ممکن	
آن	ها	 موفق	 تجربه	 و	 بزنم.	 باشند	
مي	خواهم	 من	 را	 فقر	 کاهش	 در	
مهمترین	 از	 یکي	 عنوان	 به	 بگویم	
کشورهایي	 ببینید	 شهري.	 مسائل	
فیلیپین.	 و	 بنگالدش	 هند،	 مثل	
جلسه	 براي	 چون	 من	 را	 مثال	ها	
امروزم	اماده	مي	کردم	یک	مطالعه	اي	
داشتم	در	بحث	تجربه	این	کشورها	
حاشیه	نشیني	 مباحث	 با	 ارتباط	 در	
که	 غیررسمي	 سکونت	گاه	هاي	 و	
ایراني	 جامعه	 جدي	 مسائل	 از	 یکي	

موضوع	 این	 براي	 راهبرد	 بخواهیم	
من	 نظر	 به	 اول	 درجه	 در	 بدهیم،	
است	 این	 در	 بازنگري	 یک	 نیازمند	
مردمي	 بخش	 به	 نسبت	 اعتماد	 که	
و	 غیردولتي	 سازمان	هاي	 نسبت	 به	
غیره	باید	داشته	باشند	و	این	فهم	را	
باید	در	واقع	داشته	باشد	که	اساسا	
شکل	 این	 مردمي،	 مشارکت	 بدون	
آسیب	هاي	 و	 مسائل	 تراکم	 این	 با	
کردن	 مدیریت	 امکان	 اجتماعي	
نیست.	یعني	اگر	تمام	ظرفیت	دولت	
نمونه	بخش	شهرداري	و	غیره	 برای	
این	 بر	خود	 اتکاء	 با	 که	 بسیج	شود	
نمي	تواند	 کند،	 حل	 را	 مسائل	 همه	
انجام	دهد.	این	بدون	کمک	مردمي	
از	 خیلي	 تجربه	 نیست.	 محقق	
از	 بسیاري	 در	 دنیا	 کشورهاي	
موضوع	ها	گویاي	-کشورهاي	خیلي	
موفق	اروپایي	و	غیره	را	نمي	خواهم	
من	اصال	اسم	ببرم	مثل	آن	داستان،	
توسعه	آن	ها	خیلي	متفاوت	و	شاید	
ما	یک	 که	 از	ذهن	است	 خیلي	دور	
مثل	 مدل	مدیریت	حکمراني	خوبي	
کنیم.	 ایجاد	 درواقع	 بتوانیم	 سوئد	
سیستم	 اوالً	 ما،	 داستان	 اصال	 چون	
حکمراني	 سیستم	 با	 ما	 حکمراني	
آن	ها	خیلي	متفاوت	است	با	جاهایي	

حوزه	هاي	 در	 فعالیتشان	 موضوع	
قابل	 اتفاقًا	 بخش	 که	 است.	 مختلف	
توجهي	از	آن	ها	در	ارتباط	با	مباحث	
خودشان	 و	 هست.	 هم	 اجتماعي	
-من	 با،	 ارتباط	 در	 اگر	 خرده	خرده	
آنها	 غالب	 حداکثر	 تعداد	 با	 چون	
عملکردي	 نتایج	هاي	 دارم	 ارتباط	
درخشان	 بسیار	 اینها	 از	 هرکدام	
کار	 دارند	 خرد	 خرد	 منتهي	 است.	
خودش	 کار	 هرکس	 یعني	 مي	کنند.	
را	دارد	انجام	مي	دهد.	و	بخش	قابل	
شکایتشان	 اتفاقا	 آن	ها	 از	 توجهي	
به	 سیستمي،	 چرا	 که	 است	 این	 از	
یا	 شهرداري	 یا	 دولت	 سیستم	 نام	
جاي	دیگر	اصاًل	جایگاهي	براي	این	
نمي	بیند.	 و	 نمي	کند	 تعریف	 حوزه	
این	ظرفیت	وجود	دارد.	 در	حالیکه	
منابع	 بسیج	 در	 ظرفیت	 مهمترین	
توجه	 قابل	 خیلي	 که	 است	 انساني	
است.	در	ظرفیت	هاي	انساني	تو	این	
تشکل	ها	آن	انگیزه	و	عالقه	اي	که	در	
این	تشکل	ها	هست	و	این	به	عنوان	
یک	ظرفیت	در	جامعه	اي	مثل	جامعه	
اجتماعي	 مسائل	 همه	 این	 با	 تهران	
هیچ	 و	 است	 شده	 تعطیل	 کاماًل	
توجهي	به	این	حوزه	هم	نمي	شود.	در	
مدیریت	شهري،	در	درجه	اول	ما	اگر	
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یا	 پول	 تزریق	 طریق	 از	 مي	توانیم	
حل	 را	 مسائل	 این	 بتوانیم	 چیزي	
در	 تازه	 نمي	توانیم.	 قطعًا	 کنیم؟	
ارتباط	با	خود	این	موضوع،	االن	شما	
با	دستگاه	هاي	مختلف	صحبت	کني	
دائمًا	پاس	کاري	صورت	مي	گیرد.	مثال	
وزارت	مسکن	مي	گوید	مربوط	به	من	
وزارت	 که	 مي	گوید	 قانون	 نیست،	
شهرداري	 دارد.	 مسئولیت	 مسکن	
همین	طور.	 کشور	 وزارت	 همینطور،	
یک	 به	 هم	 بهم	ریختگي	 یک	 یعني	
معنا	مدیریت	ناشدگي	در	این	زمینه	
وجود	دارد	که	کار	را	خیلي	سخت	تر	
مي	کند.	همین	موضوع	را	مي	خواهم	
با	همین	 بگویم	که	کشورهاي	دیگر	
چارچوب	 در	 که	 ظرفیت	هایي	
چگونه	 داشتند	 مردمي	 مشارکت	
ببینید	 کنند؟	 مدیریت	 توانستند	
یک	تجربه	اي	در	ارتباط	با	بحث	حوزه	
سکونت	گاه	هاي	 و	 حاشیه	نشیني	

کردند.	رقم	خیلي	قابل	توجهي	است.	
نوزده	میلیون.	کجاها	مي	روند	این	ها.	
مي	آیند	 تهران	 شهر	 داخل	 مگر	
زندگي	مي	کنند؟	بخش	قابل	توجهي	
شهرهاي	 و	 کالنشهرها	 به	 آن	ها	 از	
منطقه	رفتند	و	بخش	قابل	توجهي	از	
آن	ها	به	زندگي	حاشیه	نشیني	تبدیل	
خیلي	 موضوع	 بنابراین	 پس	 شدند.	
مثل	 جامعه	اي	 براي	 است	 مهمي	
جامعه	ایراني.	درک	کنیم	که	شرایط	
زندگي	 فقط	 حاشیه	نشیني	 زندگي	
کالبدي	 شکل	 در	 حاشیه	نشیني	
حاشیه	نشیني	 زندگي	 این	 نیست.	
انواع	مدیریت	هاي	مختلف	اجتماعي	
مي	خواهد.	انواع	مسائل	و	آسیب	هاي	
زیرساخت	 خدمات	 اجتماعي،	
شهري،	مسائل	مربوط	به	شهروندي،	
هزار	 و	 شهروندي	 مسئولیت	هاي	
مسئله	دیگر.	راهکار	ما	یا	برنامه	هاي	
ما	 آیا	 هست؟	 چه	 این	ها	 براي	 ما	

االن	 که	 آمارهایي	 یعني	 است.	
کنم	 فکر	 به	 نزدیک	 مي	شود	 گفته	
ایران	 در	 حاشیه	نشین	 میلیون	 	13
داریم	که	بخش	قابل	توجهي	از	آن	ها	
تهران	و	مشهد	است.	 استان	 در	دو	
است.	 باالیي	 رقم	 خیلي	 رقم	 این	
متعددي	 انواع	 حاشیه	نشیني	 یعني	
متاسفانه	 و	 اجتماعي	 آسیب	هاي	 از	
وضعیت،	اتفاقا	این	وضعیت	هایي	که	
وضعیت	هاي	 عنوان	 تحت	 امروز	 ما	
و	غیره	هم	حرف	مي	زنیم	 اقتصادي	
زمینه	 این	 در	 خاص	 سیاست	هاي	 و	
حاشیه	نشیني	 روند	 این	 روز	 به	 روز	
را	بیشتر	خواهد	کرد.	یک	برآوردي	
من	 و	 مي	خواندم	 من	 آماري	 یک	
هم	 زیادی	 حد	 تا	 که	 دیدم	 خودم،	

درست	باید	باشد.	

نوزده	 تا	سال	1395	 از	سال	1375	
خالي	 را	 روستاها	 روستایي	 میلیون	
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ساماندهي	 با	 ارتباط	 در	 بنگالدش	
حاشیه	نشیني	 نام	 به	 موضوعي	
به	 خود	 کالنشهرهاي	 از	 یکي	 در	
تجربه	 دیگر،	 تجربه	 بود.	 داکا	 اسم	
فیلیپین	 در	 شهري	 توسعه	 پروژه	
شهري	 توسعه	 عنوان	 تحت	 بود.	
امر	 این	 راهبرد	 فیلیپین.	 در	 تاندو	
در	 بنگالدش	 کشور	 راهبرد	 عین	
به	 عمومًا	 و	 بود	 ساکنین	 مشارکت	
جابجایي	 راهبرد	 این	ها	 اینکه	 جاي	
تالش	 باشد،	 مدنظرشان	 ساکنین	
دارد	 وجود	 که	 وضعیتي	 که	 کردند	
در	 االن	 ما	 که	 کنند.	چیزي	 بهتر	 را	
این	 درگیر	 بسیار	 خودمان	 جامعه	
مسائل	هستیم	و	قطعًا	آینده	در	این	
زمینه	خیلي	چالش	خواهیم	داشت.	
االن	یکي	از	مسائل	که	ما	در	ارتباط	
با	این	شرایط	زندگي	حاشیه	نشیني	
از	 بخشي	 ولي	 نیست-	 لزومًا	 -حاال	
حاشیه	نشیني	 زندگي	 درگیري	هاي	
پروژه	 همین	 ببینیم	 مي	توانیم	 را	
مسکن	مهر	در	سراسر	کشور	هست.	
آن	 از	 برخورداري	 لحاظ	 به	 حداقل	
مباحث	 و	 شهري	 اولیه	 امکانات	
این	 و	 شهري.	 توسعه	 به	 مربوط	
مسئله	مطرح	است	که	این	را	چگونه	
در	 تجربه	 این	 داد.	 سامان	 مي	شود	

غیره	 و	 اعتماد	 جلب	 اعتماد،	 بحث	
اتفاق	در	 این	 ولي	در	هرحال	 است.	
و	 افتاد.	 اتفاق	 جامعه	 این	 با	 رابطه	
مقامات	 که	 بود	 این	 مسئله	 سومین	
اجتماعات	 با	 مشارکت	 در	 محلي	
و	 خصوصي	 موسسات	 شهري	
زیادي	 خیلي	 پیشرفت	هاي	 عمومي	
در	ترمیم	زیرساخت	هاي	آن	منطقه	
کردند.	و	اقدامات	حاصل	شده	باعث	
شد	که	اوالً	برنامه	ها	اعتبارات	خردي	
داشتند.	یکي	از	مهمترین	برنامه	هاي	
پروژه	شان	ارائه	یک	سري	تسهیالت	
محلي	 جامعه	 به	 اعتبارات	خردتر	 و	
بود	که	موفق	بود.	خانواده	هاي	فقیر	
یا	 کردند	 تالش	 کوچک	 وام	هاي	 با	
توانستند	که	درآمد	خود	را	افزایش	
باعث	 این	ها	 اقدامات	 این	 و	 دهند.	
افزایش	آگاهي	هاي	مردم	در	ارتباط	
که	 بود	 بیماري	هایي	 از	 بسیاري	 با	
نهایت	 شدند.	 منطقه	 آن	 درگیر	
که	 جایگاهي	 که	 شد	 این	 وضعیت	
پیشبرد	 و	 ارتباط	 در	 زنان	 براي	
برنامه	ها	قائل	شدند.	خود	این	باعث	
خانواده	 در	 زنان	 جایگاه	 که	 شد	
افزایش	پیدا	کند	و	موجب	مشارکت	
شد.	 اجتماعي	 فعالیت	هاي	 در	 زنان	
دولت	 عملکرد	 نتایج	 از	 بخشي	 این	

در	 داکا	 کالن	شهر	 در	 غیررسمي	
بنگالدش	بوده	است	که	زاغه	یکي	از	
بوده،	 شهر	 این	 مشکالت	 مهمترین	
عنوان	 به	 زاغه	ها	 پروژه	 پروژه،	 این	
زاغه	ها	در	سال	1985	شروع	شد	تا	
سال	1994	این	ها	توانستند	که	192	
زاغه	یا	شرایط	زندگي	زاغه	نشیني	را	
تحت	پوشش	قرار	بدهند	و	وضعیت	
عمدتا	 کنند.	 بهتر	 را	 آنجا	 زندگي	
اساس	این	پروژه	ها	بر	این	بوده	اول	
و	 ملي	شهري	 مدیریتي	 کمیته	 یک	
محلي	-یعني	محلي	همان	اجتماعي	
محلي	مدنظر	است-	هدایت	کل	این	
پروژه	را	در	اختیار	و	برعهده	داشت.	
دومین	مسئله،	رویکرد	و	جهت	گیري	
یعني	 بود.	 مشارکتي	 رویکرد	 پروژه	
و	 ظرفیت	ها	 از	 استفاده	 رویکرد	
این	 تمام	 درون	 در	 که	 پتانسیل	ها	
داشت.	 وجود	 زاغه	نشین	 مناطق	
که	حاال	 دارد	 الزاماتي	 این	 البته	 که	
بهش	 راجع	 مي	شود	 را	 الزامات	 این	
بحث	کرد	که	چگونه	مي	شود	جامعه	
ترغیب	کرد	در	 را	 اجتماع	محلي	 یا	
مشارکت	 غیره	 و	 محلي	 پروژه	هاي	
کنند.	خود	این،	یک	فرایندي	دارد.	
با	توصیه	اتفاق	نمي	افتد.	نیازمند	به	
اجتماعي،	 سرمایه	 حوزه	 در	 تقویت	



23 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

از	 بخشي	 بتواند	 که	 کند	 فراهم	 را	
کند.	 مدیریت	 را	 شهري	 مشکالت	
من	هدف	اصلي	ام	از	بحث	امروزم	این	
شکل	 دالیل	 که	 بگویم	 اول	 	 که	 بود	
گرفتن	این	مسئله	اجتماعي	چیست.	
به	نظر	من	ناکارآمدي	دو	حوزه	دولت	
به	 چیزي	 شکل	گیري	 باعث	 بازار	 و	
که	 است	 اجتماعي	شده	 مسائل	 اسم	
بر	 مي	کند	 سنگیني	 آن	 هزینه	هاي	
مسئله	 حل	 راهکار	 و	 جامعه،	 دوش	
هم	قطعا	در	همکاري	هر	سه	بخش	با	
همدیگر	است.	امکان	حذف	هیچ	کدام	
تاریخي	 تجربه	 به	 توجه	 با	 آن	ها	 از	
و	 نیست	 میسر	 غیره	 و	 ایران	 جامعه	
ساختار	مدیریت	اجتماعي	باید	به	این	
موضوع	فکر	کند	که	نیازمند	بازنگري	
اساسي	براي	حل	این	مسئله	است	و	
این	از	طریق	یک	الگوي	بوروکراتیک	
و	 نیست	 حل	 قابل	 پایین	 به	 باال	 از	
مردم	 واقعي	 دادن	 مشارکت	 نیازمند	
انتها	 در	 براي	حل	یک	مسئله	است.	
به	پایان	 باید	سخنرانی	خود	را	 چون	
بحث	هاي	 خالصه	وار	 خیلي	 ببرم	
خودم	را	جمع	بندي	کردم	اگر	پرسش	
شما	 خدمت	 در	 من	 باشد	 پاسخي	 و	

خواهم	بود.	

نهادهاي	مردمي	براي	حل	یک	معضل	
و	 حاشیه	نشیني	 معضل	 عنوان	 تحت	
ما	در	 ببینید	 بوده	است.	 فقر	و	غیره	
بسیاري	 شهري	 مدیریت	 با	 ارتباط	
داریم.	 را	 اجتماعي	 مسائل	 این	 از	
	من	روي	 نیست	که	 حال	فرصت	آن	
ترافیک،	 بحث	 کالبدي،	 بحث	هاي	
ناهمگني	 بحث	 هوا،	 آلودگي	 بحث	
و	 شهر	 خود	 کارکردهاي	 با	 کالبد	
با	خود	 غیره	صحبت	کنم.	در	ارتباط	
با	 ارتباط	 در	 اجتماعي،	 موضوعات	
حقوق	 شهروندي،	 مسئولیت	هاي	
اجتماعي	 آسیب	هاي	 شهروندي،	
مختلف،	گروه	هاي	حاشیه	اي	و	غیره،	
مدیریت	 داریم.	 مسئله	 هزاران	 ما	
هیچ	 مسئله	 این	 حل	 براي	 شهري	
راهکاري	دیگري	غیر	از	بسیج	کردن	
این	 به	 دادن	 وزن	 و	 مدني	 نهادهاي	
مهم	 بخش	 عنوان	 به	 مدني	 نهادهاي	
کنار	بخش	هاي،	دیگر	 در	 قدرتمند	 و	
امر	 حاشیه	اي	 بخش	 عنوان	 به	 نه	
یک	 عنوان	 به	 نه	 بازار،	 امر	 یا	 دولت	
که	 بخشي	 عنوان	یک	 به	 که	 گروهي	
درواقع	وظایف	دارد،	مسئولیت	دارد،	
اختیارات	دارد،	به	عنوان	نگاه	ابزاري	
من	 مدنظر	 اصال	 مشارکت	 به	 نسبت	
چارچوبي	 درواقع	 مي	تواند	 نیست،	

جاهاي	دیگر	نشان	داده		این	امکان	
به	 ما	 اینکه	 جاي	 به	 که	 دارد	 وجود	
جابجایي	فکر	کنیم	به	بهسازي	فکر	
مشارکتي	 بهسازي	 راهبرد	 کنیم.	
آن	 در	 را	 اجتماعي	 ازهم	گسیختگي	
را	 هزینه	ها	 مي	کرد،	 کمتر	 جامعه	
نسبت	به	جابجایي	یک	چهارم	کاهش	
داد	و	در	طي	12	سال،	یعني	در	یک	
فاصله	12	سال،	به	کلي	منطقه	اي	را	
متحول	 بود،	 مشکل	 هزار	 داراي	 که	
گذاشت.	 ترقي	 به	 رو	 منطقه	 و	 کرد	
پروژه	 با	 ارتباط	 در	 دیگر	 تجربه	
اندونزي	 بهسازي	کامپوکا	در	کشور	
شد.	 انجام	 	1960 اواخر	 در	 که	 بود	
هدفشان	هم	بهبود	بهسازي	مساکن	
کم	 افراد	 اقتصاد	 معیشت	 بهبود	 و	
درآمد	و	فقیر	در	شهرهاي	جاکارتا	و	
سورابایا	بود.	از	افراد	محلي	و	بومي	
سازمان	هاي	 و	 مردمي	 نهادهاي	 و	
غیردولتي	در	اجراي	پروژه		استفاده	
کارهاي	 همه	 که	 گونه	اي	 به	 شد	
مربوط	به	پیمانکاري	و	غیره	و	این	ها	

با	مشارکت	هاي	محلي	انجام	شد.	

کوچکي	 خیلي	 تجربه	هاي	 این	ها،	
در	 دیگر	 کشورهاي	 تجربه	هاي	 از	
و	 مدني	 نهادهاي	 کاربست	 راستاي	
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نشست	یک	صد	و	چهل	و	نهم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	20	آبان	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		نقد	اقتصاد	سیاسی	شهر	تهران
عنوان:		»	سیاست	مال	سازی	و	اقتصاد	سیاسی	شهر	«

سخنرانی	دکتر	عباس	کاظمی
)جامعه	شناس	و	عضو	هیأت	علمی	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی(
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ابتدا	 حضارمحترم.	 خدمت	 سالم	 با	
فیلم	 این	 دیدن	 با	 من	 بگویم	 باید	
حدی	 تا	 شدم	 متاثر	 بسیار	 مستند	
است.	 برایم	مشکل	 گفتن	 که	سخن	
نکته	غریبی	است	که	ما	جمعی	 این	
دائم	 که	 هستیم	 روشنفکران	 از	
می	کنیم	 پخش	 غم	انگیزی	 فیلم	های	
نیز	 غم	انگیزی	 سخنراني	های	 و	
اما	 مي	خوریم	 غصه	 هم	 با	 مي	کنیم.	
نمي	رود.	وقتي	 کار	چندانی	هم	جلو	
این	مسائل	 به	 را	مي	دیدم	 فیلم	 این	
فکر	مي	کردم.	و	به	گمانم	صحبت	هاي	
امروز	من	هم		تا	حدی	غم	و	غصه	ها	
این	 مي	دانستم	 اگر	 کند.	 بیشتر	 را	
فیلم	پخش	مي	شود	شاید	سخنرانی	
ولي	 می	کردم.	 تهیه	 شادتری	
شاید	 نیز	 من	 سخنرانی	 متاسفانه	

همان	اندازه	غم	انگیز	باشد.		

درگیر	 	1396 یا	 	1395 سال	 از	 ما	
مطالعات	 مرکز	 در	 شدیم	 پروژه	اي	
بر	 که	 تهران	 شهر	 برنامه	ریزي	
اجتماعي	 فرهنگي	 پیامدهاي	
مگامال	ها	تحقیق	کنیم	و	به	کار	ادامه	
می	دهیم.	البته	پروژه	زمان	بري	بود.	
مطالعه	 درواقع	 آن	 از	 مختلف	 ابعاد	
آن	 کار	 تازه	 امروز	 و	 بررسي	شد.	 و	
را	جمع	بندي	کردیم	و	تحویل	مرکز	

مطالعات	داده	شد.	اما	من	نمي	خواهم	
ارائه	 گزارشي	از	آن	پروژه	در	اینجا	
بدهم،	در	جاي	خودش،	ارائه	خواهد	
خالل	 از	 که	 تعمالتي	 از	 برخي	 شد.	
کار	 یک	 در	 و	 داشتیم	 ما	 پروژه	 آن	
و	 است	 انجام	 دست	 در	 که	 دیگري	
شخصي	 صورت	 به	 خودمان	 براي	
در	 که	 دارد	 ادامه	 مي	دهیم،	 انجام	

آینده	کتاب	مي	شود.	

تامالتي	 به	 زمینه	 این	 در	 رو	 این	 از	
رسیدیم	که	برخي	از	آن	ها	را	امروز	
البته	 می	گذارم.	 میان	 در	 شما	 با	
داده	هایي	 داده	ها،	 آن	 از	 بخش	 یک	
هستند	که	از	همین	پروژه	مگامال	ها	
رفرنس	هاي	 آن	 یعني	 درآمده	اند.	
من	به	آنجا	ربط	پیدا	مي	کند	که	من	
خدمت	شما	در	جایي	که	الزم	باشد	
کاري	 باز	 این	 و	 داد.	 خواهم	 ارجاع	
ما	 و	 است	 انجام	 در	شرف	 که	 است	
بدهیم	 ادامه	 است	 قرار	 را	 کار	 این	
این	 در	 اگر	 کامنت	هایي	 امیدوارم	 و	
کمک	 ما	 به	 بگیریم	 شما	 از	 جلسه	
جلو	 درست	تر	 را	 ایده	 این	 که	 کند	
ارائه	 نکته	 را	در	4	 بحثم	 ببریم.	من	
ساعت	 نیم	 مي	کنم	 سعي	 مي	کنم.	
-	چهل	دقیقه	هر	چه	قدر	که	وقت	
بگویم.	 شما	 خدمت	 را	 این	ها	 دارم	

بروم	 نکته،	هر	قدر	که	جلوتر	 این	4	
طوالني	تر	مي	شود.	نکته	اول،	خیلي	
کمی	 چهارم	 نکته	 است.	 خالصه	تر	
اینکه	 اول	 نکته	 است.	 طوالني	تر	
در	 شهر،	 در	 تحلیل	گران	 عمدتًا	
هم	 از	 را	 فضاها	 یک	سري	 ایران،	
به	 انتقاد	 این	 شاید	 مي	کنند.	 جدا	
پیش	 دوره	هاي	 در	 هم	 خودم	 کار	
برگردد.	آن	هم	اینکه	مفهوم	فضاي	
و	 فضا	 تولید	 مفهوم	 از	 را	 تولید	
مصرف	 مفهوم	 از	 را	 مصرف	 فضاي	
مي	خواهم	 من	 مي	کنند.	 جدا	 فضا	
این	چهار	مورد	را	آنچه	که	در	ذهن	
امروز	 بحث	 در	 و	 دادم	 خودم	شکل	
در	ارتباط	با	هم	بفهمم.	مفاهیم	جدا	
از	هم	این	مفاهیم	نیستند.	منظورم	
که	 است	 فضایي	 تولید،	 فضاي	 از	
تولیدکنندگان	شهر	در	آن	 مولدان،	
شهر	 در	 که	 فضایي	 دارند.	 حضور	
تولید	مي	شود.	از	تولید	فضا	منظورم	
فضاي	 این	 از	 که	 است	 محصولي	
فضایي	 یعني	 بیرون.	 مي	آید	 تولید	
که	 مي	آید.	 بیرون	 و	 مي	شود	 تولید	
تولید	مي	شود،	خود	 این	فضایي	که	
مي	شود؛	 موجب	 را	 مصرف	 فضاي	
شکل	 که	 مي	شود	 فرض	 گویا	 یعني	
ارمغان	 به	 باید	 را	 مصرف	 از	 خاصي	
بیاورد	و	مورد	استفاده	قرار	بدهد.	
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بیشتر	تحلیل	گران	که	به	نقد	اقتصاد	
سیاسي	مي	پردازند	تا	اینجا	محدود	
مي	مانند	و	کمتر	به	مصرف	فضا	توجه	
مي	کنند	یعني	فضایي	که	جدا	از	آن	
مي	شود	 مصرف	 شده	 تولید	 فضاي	
تولید	 یعني	 مي	شود.	 تولید	 نو	 از	 و	
به	 کمتر	 ولی	 می	افتد.	 اتفاق	 ثانویه	
که	 گروهي	 مي	شود.	 توجه	 امر	 این	
توجه	 مصرف	 پارادایم	 به	 حدی	 تا	
مي	کنند	به	سمت	آخر	بیشتر	ارجاع	
بیشتر	 که	 گروهي	 مي	کنند.	 پیدا	
به	 مي	پردازند	 سیاسي	 اقتصاد	 به	
که	 است	 این	 دوم	 نکته	 اول.	 سمت	
یا	 تهران	 تولید	 زمینه	 در	 مطالعاتي	
نیروهاي	 مي	شود	 انجام	 تهران	 فهم	
خوانش	 آن	 را	 شهر	 در	 اثرگذار	
مسلط،	نیروهاي	اثرگذار	در	شهر	را	
نیروهایي	مي	دانند	که	مرئي	هستند	
را	 آن	ها	 ما	 هستند-	 -ویزیبل	
نقش	 درباره	 مثال	 ببینیم.	 مي	توانیم	
و	 تهران	 شهر	 شکل	بندي	 در	 بازار	
صورت	 زیادي	 بحث	هاي	 سیاست	
روحانیون،	 نقش	 درباره	 گرفت.	
یکي	دو	دهه	قبل	از	انقالب	و	بعد	از	
انقالب	مطالعات	زیادي	انجام	گرفته،	
و	از	جمله	نقش	گروه	هاي	سیاسي	و	
طبقات	متوسط	شهري.	اما	مطالعاتي	
شهر	 تولید	 نامرئي	 جریان	 به	 که	
شهر،	 فضاي	 دگرگوني	 و	 بپردازد	
حاشیه	 در	 و	 هستند	 قلیل	 بسیار	
مطالعات	 آن	 از	 یکي	 دارند.	 قرار	
شهر	 دگرگون	ساز	 نیروهاي	 به	 که	
از	 مي	پردازد،	 شهر	 تغییردهنده	 و	
نامرئي	 غیررسمي	 نیروهاي	 زاویه	
هستند	 فرودست	 بیشتر	 که	
مطالعاتي	هستند	که	حاصل	بیان	در	
سیاست	خیاباني	داشت		و	بیشتر	به	
نیروهایي	مي	پردازد	که	از	یک	زاویه	

صورت	بندي	 را	 شهر	 غیررسمي	
باز	 اما	 مي	دهند.	 تغییر	 و	 مي	کنند	
وجود	 دیگري	 الغر	 جریان	 یک	
نامحسوس	 نیروهاي	 از	 دارد	آن	هم	
مي	کند؛	 بحث	 شهر	 دگرگون	ساز	
است	 معتقد	 جریان	 این	 منتهي	
نیروي	 یا	 مسلط	 گروه	 نیرو	 این	 که	
در	 است.	 شهر	 ساخت	 در	 اثرگذار	
برهه	هایي	 و	 دوره	ها	 موقتي	 لحظات	
تصرف	 را	 شهر	 و	 مي	آید	 واقع	 در	
شهر	 به	 آن	 از	 صورت	بندي	 مي	کند	
خوانشي	 درواقع	 هم	 آن	 مي	رود.	
است	که	مثال	کمال	عطاري	دارد	در	
مطالعه	اش	در	دهه	60	و	70	به	بعد	از	
مفهومي	به	اسم	بورژوازي	مستغالت	
نظر	 از	 بورژوازي	مستغالت	 در	واقع	
نیروي	 یک	 اطهاري	 کمال	 دیدگاه	
هست	 شهر	 سازنده	 و	 تاثیرگذار	
نیروي	 لزومًا	 نیرو	 این	 که	 نحوي	 به	
حال	 عین	 در	 نیست	 هم	 حاکم	
نیروي	مسلط	هست.	یعني	در	عین	
است،	 در	شهر	 مسلط	 نیروي	 اینکه	
یعني	 نیست.	 حاکم	 نیروي	 ضرورتا	
این	را	نمي	توانیم	در	نهاد	شهرداري	
نهاد	 در	 ضرروتا	 یا	 کنیم	 پیدا	 لزوما	
حاکمیت	پیدا	کنیم،	و	این	در	حالی	
است		که	هیچ	نیرویي	به	طور	جدي	
که	 جریاني	 هیچ	 و	 نپرداخته	 آن	 به	
به	 مي	برد	 جلو	 را	 شهر	 که	 مسیري	

خوبی	رصد	نشده	است.	

اضافه	 را	هم	 نکته		دیگري	 مایلم	 اما	
از	 غیر	 که	 است	 این	 آن	 و	 کنم	
نیروهایي	که	در	اینجا	در	موردشان	
صحبت	کردیم،	از	دهه	1970	و	1980	
به	بعد،	نیروهاي	دیگر	هم	در	ساخت	
و	ساز	فضاي	شهري	یا	تولید	فضاي	
شهري،	وارد	شدند	که	باز	بیشتر	از	

گفتیم	 که	 محسوس	 نیروهاي	 آن	
آن	ها	 به	 یا	 شدند	 نهاده	 مغفول	
نیز	 آن	ها	 و	 نگرفت	 صورت	 توجهي	
تغییردهنده	شهر	هستند.	 نیروهای	
بشود	 شاید	 که	 	است	 مجموعه	اي	
گفت	که	آن	چیزي	که	کمال	عطاري	
به	عنوان	سوداگري	شهر	یا	بورژوازي	
می	برد	شاید	 نام	 آن	ها	 از	 مستغالت	
بتوان	آن	مفهوم	را	توسعه	داد	و	در	
قالب	 این	 از	 نیروها	 این	 شدن	 بهتر	
معتقد	 اساسا	 یا	 کرد	 یاد	 آن	 ازش	
آنچه	 این،	 از	 جدا	 نیرویي	 یک	 شد	
گفته	 مستغالت	 بورژوازي	 او	 که	
به	 را	 شهر	 که	 بگیرد	 شکل	 دارد	
جلو	 و	 مي	بلعد	 وحشتناک	تري	 نحو	
نیروهاي	 از	 مجموعه	اي	 مي	برد.	
در	 مرئي	 و	 محسوس	 بسیار	 بسیار	
هستند	 مرئي	 خیلي	 اینکه	 عین	
مرئي	 نامحسوس	هستند.	 یا	 نامرئي	
که	 نامرئي	 حال	 عین	 در	 هستند	
دارند	 وجود	 حاکمیتي	 نهادهاي	 در	
دارند	 وجود	 دولتي	 نهادهاي	 در	
دارند	 وجود	 دیگر	 نهادهاي	 در	 یا	
به	 	80 دهه	 از	 که	 هستند	 این	ها	 و	
رقم	 دارند	 را	 شهر	 شکل	بندي	 بعد	
به	 شهر	 مي	برند.	 جلو	 و	 مي	زنند	
در	 کند	 پیدا	 گسترش	 سمتي	 چه	
کند	 پیدا	 توسعه	 قالبي	 و	 چه	شکل	
و	چگونه؟	ما	در	تحقیقاتمان	به	این	
البته	 نتیجه	رسیدیم	که	شهرداري،	
به	 شهرداري	 که	 قبلي	 تحلیالت	 در	
شهر	 که	 است	 عاملي	 یک	 عنوان	
طریق	 از	 مي	دهد	 جهت	 دارد	 را	
این	ها...	 و	 رانت	 و	 تراکم	فروشي	
تنها	 شهرداري	 اینکه	 به	 رسیدیم	
دارد	 که	 است	 مولفه	هایي	 از	 یکي	
بسیاري	 و	 مي	دهد	 شکل	 را	 شهر	
شهرداري	 اراده	 از	 خارج	 نیروها	 از	
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در	 و	 مي	کنند	 عمل	 دارند	 شهر	 در	
کلمه	 وسیع	 معناي	 ساز	 و	 ساخت	
نه	معناي	ساختمان	صرفًا،	ساخت	و	
تولید	فضاي	 و	 ساز	فضاهاي	شهري	
مي	کنند	 نقش	آفریني	 دارند	 شهري	
باید	 تهران	 فهم	 در	 مي	کنم	 فکر	 و	
این	 از	 بیش	 که	 آنچه	 مقداري	 یک	
و	 تغییر	 شده	 بحث	 بهش	 راجع	
این	 و	 بگیرد	 صورت	 تجدیدنظري	
قدرتمند	 غریب	 و	 عجیب	 نیروهاي	
نهادهاي	 از	 خارج	 که	 ثروتمندي	 و	
را	 شهر	 دارند	 که	 شهر	 دایرکننده	
مطالعه	 مورد	 دارند،	 قرار	 مي	سازند،	
دو	 سوم	 نکته	 این	 و	 بگیرند.	 قرار	

نکته	بود	که	تمام	شد.

بپردازم	 باید	 نکته	سومی	هم	 به	 اما	
گذر	 آن	 از	 که	 دهه	 چند	 ظرف	 که	
اساسي	 ساختاري	 تحوالت	 کردیم،	
شد	 ایجاد	 شهري	 شکل	بندي	 در	
به	نظر	من	نداشتیم	 از	آن	 که	پیش	
شکل	بندي	 آن	 از	 جدیدي	 شیوه	 یا	
از	 تا	 دو	 به	 فقط	 من	 شده	 عرضه	
این	ها	 گرچه	 مي	کنم.	 اشاره	 این	ها	

را	به	عنوان	درواقع	مرحله	گذار	نام	
مي	برم	یعني	یک	مرحله	پیشین	یک	
مرحله	بعدي،	اما	شدیدا	اعتقاد	دارم	
مي	بینیم	 ما	 امروز	 که	 آنچه	 این	 که	
هست	 پیشین	 جریان	هاي	 ادامه	
جدید.	 بسیار	 شکل	بندي	 در	 ولي	
یکي	اینکه	فرض	مي	کنم	که	اقتصاد	
سیاسي	که	تا	حاال	تا	دهه	70	مبتني	
بود	بر	بورژوازي	مستغالت	ساخت	و	
تراکم	فروشي	همه	 سازهاي	شهري	
این	ها،	از	دهه	80	به	بعد	تغییر	جهت	
و	سازها	حول	 به	سمت	ساخت	 داد	
تجاري.	 فضاهاي	 و	 تجاري	 مراکز	
من	 سخنرانی	 موضوع	 این	 البته	
نیست	و	من	چندان	وارد	این	موضوع	
نمي	شوم.	اما	فرض	این	است	که	یک	
است	 این	 فرض	 مي	گویم	 دیگر	 بار	
که	اگر	تا	دهه	70،	که	این	پدیده	از	
بعد	 و	 مي	شود	 شروع	 	50 	-40 دهه	
مي	گیرد،	 اوج	 کرباسچي	 آمدن	 با	
اداره	 فروشي	 تراکم	 طریق	 از	 شهر	
ساخت	 مجوزهاي	 دادن	 مي	شود.	
بي	برنامه	 سازهاي	 و	 ساخت	 ساز،	 و	
از	 رفتن	 فراتر	 و	 ضابطه	 از	 خارج	 و	

طرح	هاي	جامع	و	دور	زدن	طرح	هاي	
جامع،	اگر	شهر	براساس	این	سرمایه	
براساس	 شهر	 اگر	 و	 مي	شود	 اداره	
به	 رو	 تصمیم	گیري	 از	 شکل		 این	
توسعه	 را	 خودش	 و	 مي	رود	 جلو	
با	آمدن	 بعد،	 به	 از	دهه	80	 مي	دهد	
رکود	در	ساخت	و	سازهاي	مسکوني	
و	 سرمایه	گذاران	 شدن	 بي	انگیزه	
که	 مصرف	کنندگان	 توانایي	 عدم	
خریداري	 را	 مسکن	 مي	خواهند	
سرمایه	گذاران	 از	 مجموعه	اي	 کنند	
تجاري	 سازهاي	 و	 ساخت	 سمت	 به	
این	 در	 مي	کنند.	 پیدا	 سوق	 رفت	
که	 وضعیتي	 این	 هم	 پس	 اقبال،	
و	 است	 تاثیرگذار	 بردم	 نام	 آن	 از	
منابع	 کسب	 براي	 شهرداري	 هم	
مي	کند	 تشویق	 خودش	 درآمدي	
ساخت	 به	سمت	 که	 سرمایه	گذاران	
بروند	و	هرچه	بیشتر	 و	ساز	تجاري	
این	 از	 را	 درآمدیش	 و	 مالي	 منابع	
از	 گذر	 کند.	 کسب	 بتواند	 طریق	
مبتني	 اقتصاد	سیاسي	که	 نوع	 یک	
مسکوني	 ساز	 و	 از	ساخت	 نوعي	 بر	
این	 به	سمت	ساخت	و	ساز	تجاري.	
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کار	 به	 احتیاط	 با	 هم	 را	 گذار	 کلمه	
مي	برم	چون	واژه	اي	نداشتم	منظورم	
این	نیست	که	آن	دیگر	وجود	ندارد.	
دیگر	 و	ساز	مسکوني	 یعني	ساخت	
بعد	 ندارد.	گذار	یک	مرحله	 اهمیت	
است	که	آن	هم	هست	و	یک	چیزي	
از	آن	هست	و	یک	چیزي	که	 فراتر	
خیلي	 نقش	 هم	 هست	 آن	 از	 فراتر	
موثر	و	مسلطي	در	شکل	بندي	شهر	
پیدا	کرده	است.	به	این	معنا	دو	شکل	
از	دو	بعد	از	شهر	را	من	جدا	مي	کنم.	
پیش	از	دهه	70	شهر	را	به	مثابه	بازار	
است	 عرصه	اي	 شهر	 یعني	 مي	بینم،	
که	از	طریق	مسکن،	زمین	مي	شود	از	
آن	پول	درآورد	چه	براي	شهرداري،	
براي	 سرمایه	گذاران	 براي	 چه	
آن	 از	 مي	شود	 مسکن،	 سوداگران	
طریق	 از	 شهرداري	 و	 درآورد.	 پول	
از	 سرمایه	گذاران	 و	 تراکم	فروشي	
این	 به	 انبوه،	 ساز	 و	 ساخت	 طریق	
از	 بیش	 مسکن	 که	 رفتند	 سمت	
را	 مسکن	 و	 بسازند	 مردم	 نیاز	 حد	
ارزش	 یک	 و	 کنند	 کاال	 به	 تبدیل	
بعد	 و	 بدهند	 مسکن	 به	 مبادله	اي	
هم	 این	 از	 پیش	 نتیجه	همچنان	 در	
من	گفتم،	این	ارزش	مبادله	مسکن	

شهرداري	 که	 نیست	 این	 مشکلش	
آن	 مزایاي	 از	 مسکن،	 سوداگران	 و	
مشکلش	 فقط	 مي	شوند،	 بهره	مند	
و	 داللي	 فرهنگ	 یک	 که	 است	 این	
داد	و	ستد	مالي	مبتني	برمسکن	را	

بین	مردم	جاري	کرده	است.	

در	 گفتم:	 نیز	 پیشتر	 را	 نکته	 این	
دوره	هایي	که	مسکن،	رونق	مي	گیرد	
برای	مثال-من	زماني	این	را	بررسي	
و	 بنگاه	 تعداد	 منظورم	 کرده	ام.	
نرخ	 ما	 اگر	 است-	 	 ملکي	 امالک	
بررسي	 و	 بیاییم	 را	 بنگاه	هاي	ملکي	
دوره	هایي	 در	 آن	ها	 تعداد	 کنیم	
کم	 دوره	هایي	 در	 و	 مي	گیرند	 اوج	
را	 مغازه	هایشان	 یعني	 مي	شوند.	
می	شوند	 تبدیل	 و	 مي	کنند	 تعطیل	
سبزي	 و	 فروشي	 میوه	 و	 بقالي	 به	
تبدیل	 و	دوباره	در	دوره	اي	 فروشي	
معناي		 مي	شوند.	 ملکي	 امالک	 به	
این	امر	آن	است	که	به	همان	میزان	
و	 ساخت	 درگیر	 هم	 معمولي	 مردم	
ساز،	خرید	و	فروش	مسکن،	تعویض	
مسکن	و	سودآوري	از	طریق	مسکن	
مسکن	 مبادله	 ارزش	 این	 مي	شوند.	
آن	 در	 را	 مشکل	 این	 مي	گوییم	 که	

اینجا	 در	 که	 کرده	 ایجاد	 مرحله	
ما	 شوم.	 بحث	 آن	 وارد	 نمي	خواهم	
از	دهه	80	به	بعد،	بیشتر	با	دوره	اي	
مواجه	هستیم	که	شهر	را	بیشتر	به	
به	 تا	 مي	بیند،	 مصرف	 مکان	 عنوان	
عنوان	بازاري	براي	مسکن	و	خرید	و	
فروش	مسکن.	شهر	به	عنوان	مکان	
مصرف	این	است	که	چگونه	مي	شود	
هرچه	 مصرف	 و	 مصرف		 طریق	 از	
این	 و	 کرد.	 ثروت	 انباشت	 بیشتر	
انباشت	ثروت	هم	از	طریق	شهرداري	
و	 سرمایه	گذاران	 طریق	 از	 هم	 و	
صورت	 دارد	 دیگر،	 نهادهاي	 سایر	
مي	گیرد.	یعني	آدم	ها	اینجا	به	شکل	
قدر	 چه	 آدم	ها	 از	 درمي	آیند.	 کاال	
مي	شود	پول	درآورد.	و	اینجا	چیزي	
است	که	ما	مواجه	هستیم	با	گسترش	
فضاي	تجاري	در	تهران.	یعني	ما،	اگر	
بخواهیم	روند	توسعه	فضاي	تجاري	
را	در	تهران	دنبال	کنیم	از	دهه	40	به	
این	طرف،	از	سال	48	به	بعد	با	یک	
رشد	وحشتناکي	مواجه	هستیم	که	
خود	همین	رشد	این	شیفت	را	گذار	
از	مرحله	مبتني	بر	مسکن	به	مبتني	
بر	بازار	فضاي	تجاري	نشان	مي	دهد.	

شهر	به	عنوان	مکان	مصرف.	
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در	اینجا	من	براي	اینکه	این	بخش	را	
توضیح	دهم	یک	مرور	گذرا	مي	کنم	
سطح	 در	 تجاري	 فضاي	 توسعه	 از	
تهران	از	دهه	40	به	این	سو.	دهه	40	
دهه	 من	 نظر	 به	 بود.	 حساسي	 دهه	
پژوهشگران	 بقیه	 نظر	 به	 البته	 	،40
دهه	 	،40 دهه	 احتماالً،	 همینطور	
دالیل	 به	 بود.	 متوسط	 طبقه	 تکریم	
مختلف،	با	شواهد	مختلف،	اصالحات	
انباشت	 بزنید،	 مثال	 شما	 را	 ارضي	
در	 خصوصًا	 بزرگ	 دیپلمه	هاي	
شهرهاي	بزرگ	در	تهران	را	شما	در	
بعد	گسترش	زندگي	 نظر	بگیرید،	و	
بحث	 قابل	 این	ها	 همه	 که	 کارمندي	
مفصل	هست	که	من	فرصت	نمي	کنم	
وارد	آن	ها	شوم	و	گسترش	سینماها،	
فرهنگي.	 فضاهاي	 و	 روزنامه	ها	
مجموعه	این	ها	این	فضا	را	ایجاد	کرد	
بازار	در	سطح	 از	 که	مراکز	متفاوتي	
تهران	شکل	بگیرد.	یکي	از	این	ها	در	
زنجیره	اي	 فروشگاه	 	1336 سال	
کوروش	و	کوروش	در	سال	49	البته،	
و	در	سال	36	فردوسي	و	در	سال	41	
که	 پالسکو	 -پاساژ	 پالسکو	 مجتمع	
نماد	مدرنیته	در	زمان	خودش	بوده	و	
اواخر	 در	 کویتي	ها	 یا	 منصور	 پاساژ	
که	 هستند	 مراکزي	 این	ها	 	.40 دهه	
به	 و	 مي	گیرند	 شکل	 	،40 دهه	 در	
پیدا	 توسعه	 اینکه	 جاي	 به	 مرور	
کنند،	جاي	خودش	را	به	پاساژهایي	
مي	دهند	که	خیلي	کوچکتر	است	در	
دهه	50،	یکي	دو	موردش	را	من	فقط	
	،50 دهه	 اواخر	 در	 مي	زنم.	 مثال	
گاندي	 پاساژ	 هست،	 سرخه	بازار	
دست،	 این	 از	 پاساژهایي	 و	 هست	
پاساژها	 این	 هست.	 صفویه	 پاساژ	
با	 هستند	 متفاوت	 خیلي	
فروشگاه	هاي	بزرگ.	اما	از	دهه	40	به	
شکل	 بزرگ	 فروشگاه	هاي	 بعد	
و	 فردوسي	 جمله	 از	 مي	گیرند	
ارتباط	 کوروش،	کامال	این	فروشگاه	
زندگي	 و	 متوسط	 طبقه	 زندگي	 با	
وقتي	 گویا	 یعني	 دارد.	 کارمندي	
مي	گیرد،	 شکل	 متوسط	 طبقه	
رابطه	اش	را	به	جاي	اینکه	با	نهادهاي	
از	همان	 بزند	 بازار،	گره	 سنتي	مثل	

بسیار	 البته	 متفاوت	 فضاهاي	 ابتدا	
در	 مي	شود.	 فراهم	 آن	 براي	 اندکي	
	1344 در	 دارایي	 وزارت	 بیانیه	اي	
بورس	چاپ	 ماهنامه	 مي	دهد	که	در	
مي	شود.	در	آن	بیانیه،	ادارات	دولتي	
را	مجبور	مي	کند	که	مایحتاج	لوازم	
اداري	شان	را	از	فروشگاه	فردوسي	و	
همینجور	 و	 کنند.	 تهیه	 این	ها	
سوق	 جوري	 یک	 یعني	 کارمندان.	
لینک	 بتوانند	 که	 را	 ادارات	 مي	دهد	
فروشگاه	هاي	 این	 با	 کنند	 پیدا	
جدید.	اما	در	دهه	60،	به	دهه	60	که	
اتفاقي	 انقالب،	 و	 مي	شویم	 نزدیک	
رابطه	 که	 است	 این	 مي	افتد	 که	
قدرتمندي	بین	بازار	شکل	مي	گیرد	
و	نهادهای	حاکمیتي	جدید.	و	طبیعي	
خرید	 مراکز	 و	 پاساژها	 که	 است	
چندان	اقبالي	به	آن	ها	نشود	و	حتي	
شدیدي	 ممنوعیتي	 سیاست	هاي	
	60 دهه	 در	 ما	 مي	شود.	 اعمال	
داریم.	 را	 پاساژ	 ساخت	 ممنوعیت	
که	 	62 سال	 در	 حبیبي،	 محمدنبي	
بود،	 تهران	 شهردار	 کوتاهي	 مدت	
و	 ساخت	 هرگونه	 که	 مي	کند	 اعالم	
ساز	پاساژ	در	تهران	ممنوع	است.	در	
سال	63	هم	یک	سمیناري	در	مشهد	
کاًل	 آنجا،	 در	 که	 مي	شود	 برگزار	
کشور	 کل	 در	 پاساژ	 ساز	 و	 ساخت	
ساله	 	6 دوره		 یک	 مي	شود.	 ممنوع	
ممنوعیت	پاساژ	و	مراکز	خرید	را	ما	
البته	 	،60 دهه	 در	 مي	کنیم	 تجربه	
اقتصاد	 می	توان	 را	 اصلیش	 دهه	
کوپني،	جنگ	و	کنترل	کاال	مي	شود	
بازار	 و	 دولت	 اینکه	 و	 کرد	 لحاظ	
کار	 همدیگر	 با	 مي	توانستند	 راحت	
این	 به	 بودند	 بدبین	 بسیار	 و	 کنند	
جور	 یک	 که	 خرید	 مراکز	 و	 پاساژ	
سرمایه	داري	 و	 غرب	 نماد	
مصرف	گرایي	کاالي	لوکس	محسوب	
پیدا	 را	 اسنادي	 مي	شود	 مي	شدند.	
روزنامه	 در	 	60 دهه	 اواخر	 در	 کرد	
چاپ	 مفصلي	 گزارش	هاي	 کیهان،	
این	 به	 که	 بدبینانه	اي	 نگاه	 از	 شده	
فرهنگ	 این	 و	 داشتند	 پاساژها	
را	 الکچري	 زندگي	 و	 را	 غرب	گرایي	
دارند	باب	مي	کنند.	حاال	اواخر	دهه	

امروزه	 خرید	 مراکز	 به	 هنوز	 ما	 	60
وارد	نشده	بودیم	و	همین	اواخر	دهه	
مي	شود،	 کرباسچي	 آمدن	 با	 که	 	60
آزاد	 دوباره	 خرید	 مراکز	 ساخت	
مي	شود	و	یعني	از	سال	68	به	بعد	و	
	70 تا	 	68 یعني	 اول	 موج	 براي	
که	 مي	دهد	 اجازه	 کرباسچي	
پیش،	 از	 که	 تجاري	 پهنه	هاي	
پیش	بیني	شده	بوده	مثل	گلستان	و	
خرید	 مراکز	 این	 غرب،	 شهرک	
مراکز	 ساخت	 در	 اما	 شوند.	 احداث	
خرید	چندان	شهرداري	چشم	طمعي	
تجاري	 مراکز	 ساز	 و	 ساخت	 این	 به	
بتواند	 که	 بابت	 این	 از	 نداشت	
درآمدزایي	کند	و	منابع	درآمدیشان	
تامین	کنند.	گرچه	در	دوره	دو	ممیز	
70	تا	77	که	آقاي	کرباسچي	شکل	
بیشتري	 توجه	 مقدار	 مي	گیرد،	یک	
تجاري	 مجتمع	هاي	 خرید	 مراکز	 به	
این	 مشغول	 ذهنش	 یعني	 مي	کند.	
مي	شود	که	چگونه	مي	شود	از	طریق	
هنوز	 اگرچه	 درآورد	 پول	 این	
هیچ	وقت	کرباسچي	موفق	نشده	بود	
سازهاي	 و	 این	ساخت	 طریق	 از	 که	
تجاري	کسب	درآمد	چنداني	کنند.	
ذهنش	 مصاحبه	ها	 از	 یکي	 در	 اما	
از	 نمي	شود	 چرا	 که	 مي	شود	 جلب	
این	ها	کسب	درآمد	کرد	و	چرا	این	ها	
کار	 و	 کسب	 و	 هستند	 رونق	 با	
مالیات	 هیچ	 و	 دارند	 را	 خودشان	
شهرداري	 به	 اضافي	 چیز	 یا	 اضافي	
کلي	 طور	 به	 ولي	 نمي	دهند.	
دوره	 در	 شهري	 فضاي	 شکل	بندي	
مي	دانید،	 شما	 که	 چنان	 کرباسچي	
و	 ساخت	 از	 مجموعه	اي	 را	 آن	 باید	
سازهاي	تجاري،	یعني	فروشگاه	هاي	
و	 جدید	 خرید	 مراکز	 زنجیره	اي،	
فرهنگي،	 خانه	هاي	 و	 فرهنگسراها	
دیوار،	 و	 در	 و	 شهرها	 رنگ	امیزي	
برداشتن	دیوارهاي	پارک	ها،	روزنامه	
و	 بود	 مهم	 بسیار	 که	 همشهري،	
از	 مجموعه	اي	 بزرگراه	ها،	 ساختن	
این	ها	یک	فضاي	متفاوت	شهري	را	
مي	کند.	 ایجاد	 متوسط،	 طبقه	 براي	
را	 اصول	گرایي	 جریان	 فضا،	 همین	
این	 با	 کنند	 مخالفت	 که	 وامي	دارد	
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مي	شود	 ایجاد	 که	 مصرفي	 فضاهاي	
هفته	نامه	 به	 مربوط	 که	 مجالتي	 در	
که	 هست،	 دیگر	 جاي	 هست	 صبح	
درواقع	این	ها	شدیداً	انتقاد	مي	کنند	
باشد	 یادتان	 اگر	 مصرفي.	 فضاي	 از	
دلیل	 به	 همشهري،	 روزنامه	 خیلي	
رنگي	بودن	مي	تاختند	که	این	پولش	
چرا	 مي	آورد؟	 کجا	 از	 کرباسچي	 را	
بقیه	 باید	چاپ	شود	ولي	 این	رنگي	
نباید	رنگي	چاپ	شوند.	و	مسائل	این	
پایه	 یک	 دارد	 شهرداري	 اما	 دست.	
خودش	 براي	 جدید	 قدرت	 براي	
یک	 همشهري،	 روزنامه	 مي	سازد.	
از	 مي	شود	 مهم	 اقتصادي	 منبع	
طریق	صفحه	هاي	اگهي	هاي	بازرگاني		
و	فروشگاه	هاي	زنجیره	اي	شهروند	و	
کنار	 در	 مي	گیرد،	 شکل	 که	 رفاه	
ایجاد	 که	 جدیدي	 خرید	 مراکز	
کوتاهي	 گزارش	 یک	 من	 مي	شود.	
فقط	از	کمسیون	ماده	5	در	69	تا	77	
به	شما	بدهم	که	مجموعه	مصوباتي	
که	به	تغییر	کاربري	از	چیزهاي	دیگر	
به	تجاري	منجر	شد.	اسنادي	که	ما	

ثبت	 درخواست	 	26 کردیم،	 مطالعه	
سال	 از	 نداشت.	 وجود	 بیشتر	 شده	
69	تا	سال	77.	که	کال	با	4	مورد	آن	
مخالفت	شد	که	مجوز	تجاري	بگیرند	
یا	نه.	آن	4	مورد	هم	برمي	گشت	به	
70	به	قبل.	یعني	از	سال	70	به	بعد،	
شهرداري	با	هیچ	درخواست	تبدیل	
تجاري،	 به	 غیرتجاري	 از	 کاربري	
سبز	 فضاي	 مسکوني،	 غیرتجاري،	
غیرتجاري	مخالفت	نکرد.	به	هرحال	
یعني	 بود.	 اندک	 خیلي	 این	 تعداد	
که	 مي	دهد	 نشان	 این	 خود	 	.26
رغبت	به	سمت	ساخت	و	ساز	تجاري	
کم	 قالیباف	 با	 مقایسه	 در	 چه	قدر	
وقتي	 هم	 قالیباف	 آمار	 حاال	 بود.	
تفاوتش	 مي	خوانم،	 شما	 براي	
فوق	العاده	و	قابل	توجه	است.	اما	یک	
هست	 کرباسچي	 زمان	 در	 نکته	اي	
آن	 من،	 نظر	 به	 که	 مي	شود	 شروع	
زمینه	اي	مي	شود	براي	دوران	بعد	که	
قالیباف	آن	را	آغاز	مي	کند.	و	آن	هم	
که	 است	 بوستان	 مرکز	خرید	 نمونه	
در	پونک	هست	.	که	همه	با	آن	اشنا	

که	 از	چیزهایي	است	 هستیم.	یکي	
ساز	 و	 در	ساخت	 تهران،	 شهرداري	
آن	مشارکت	مي	کند	و	بعد	هم	خیلي	
مسئله	دار	مي	شود.	و	آن	هم	یکي	از	
دادگاه	 به	 که	 مي	شود	 زمینه	هایي	
فراخوانده	شود	و	پاسخ	دهند.	فساد	
آنجا	 آن،	 ساز	 و	 در	ساخت	 عظیمي	
آنجا،	آنچه	که	 درمي	گیرد	که	ظاهراً	
گفته	شده	فضاي	مثاًل	سبز	قرار	بود	
باشد	یا	فضایي	که	مربوط	به	نهادهاي	
غیرقانوني	 شکل	 به	 و	 غیردولتي	
مي	شود.	 تصرف	 نحوي	 به	 بود،	 آنجا	
یکي	از	نقاط	شروع	تجاري	سازي	به	
است	 قرار	 امروز	 ما	 که	 شکلي	 این	
راجع	به	آن	بحث	کنیم	از	آنجا	پیدا	
مي	شود،	ردش	را	مي	شود	گرفت	ولي	
در	زمان	قالیباف	به	شکل	وحشتناکي	
	آقاي	 مي	دهد.	 نشان	 را	 خودش	
قالیباف	از	1384	تا	96،	به	طور	کلي	
فروش	 سمت	 به	 نه	 را	 سیاستش	
تراکم	براي	ساخت	و	ساز	مسکوني،	
به	سمت	دادن	مجوز	براي	ساخت	و	
فرهنگي،	 بزرگ	 مجتمع	هاي	 ساز	
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تجاري	و	اداري	داد.	بیشتر	تجاري.	و	
که	 بوده	 این	 اصلیش	 دلیل	 هم	 آن	
مسکن	 خرید	 براي	 مردم	 گرایش	
براي	 توانشان	 یا	 آمد،	 پایین	 بسیار	
خرید	مسکن	آمد	پایین	که	سال	93	
میزان	تقاضا	براي	خرید	مسکن	یک	
سوم	کل	ساخت	و	سازهاي	مسکوني،	
و	 یعني	ساخت	 مي	کند	 پیدا	 کاهش	
و	 توانمندي	 آن	 از	 بیشتر	 سازها	
در	 مي	گیرد.	 شکل	 مردم	 تقاضاي	
که	 مي	رسد	 گزارش	 سال،	 همان	
داخل	 هم	 سازهایي	 و	 ساخت	
صورت	 دارد	 دیگری	 نهادهای	
مراکز	 از	 برخی	 یعني	 مي	گیرد.	
دولتی-	حکومتي	درون	شهرک	هاي	
بزرگ،	به	ساخت	و	سازهاي	تجاري،	
براي	خودشان	 و	فرهنگي	 مسکوني	
اینجا	 مي	زنند.	 مجوز	دست	 بدون	 و	
بین	 تعادل	 تباني	 یک	 شروع	 نقطه	
این	شهرداري	است	با	این	ها.	مذاکره	
قبال	 در	 بگیرند،	 مجوز	 چگونه	 کند	
این	مجوز	شهرداري	چه	خدماتي	به	
و	 امکاناتي	 چه	 این	ها	 بدهند.	 آن	ها	
چه	 آن	ها	 و	 امکاناتي،	 چه	 آن	ها	

که	 مسائلي	 یا	 بخواهند.	 چیزهایي	
بزرگراه	هایي	که	از	دل	این	مراکز	در	
بگذرد،	 مي	خواست	 شهرها	 داخل	
همکاري	 زمینه	هاي	 این	ها	 همه	
با	 را	 حکومتي	 نهادهای	 از	 گروهی	
شهرداري	فراهم	مي	کند.	وارد	دوره	
شهرسازي	 فضاهاي	 در	 جدیدي	
مي	شویم.	من	دو	تا	آمار	دیگر،	خیلي	
هم	 آن	 و	 مي	دهم	 شما	 به	 خالصه		
از	سال	 هزینه	هاي	شهرداري	 اینکه	
مي	شود.	 برابر	 	20 	،96 تا	 	81
برابر	 	20 شهر،	 اداره	 هزینه	هاي	
از	 هم	 شهرداري	 بودجه	 و	 مي	شود.	
هزار	 	18 به	 تومان	 میلیارد	 	2200
میلیارد	تومان	افزایش	پیدا	مي	کند.	
هستیم	 مواجه	 شهري	 یک	 با	 یعني	
درآمدهاي	 و	 زیاد	 هزینه	هاي	 که	
خیلي	عجیب	و	غریبي	دارد	که	این	
مصرف	 درواقع	 نحوي	 به	 درآمدها	
شود.	تهران	قبل	از	قالیباف،	مجموعا	
نداشت،	 بیشتر	 خرید	 مرکز	 تا	 	105
زمان	 در	 فقط	 آن	 مورد	 	82 که	
کرباسچي	ساخته	شده	بود.	وقتي	از	
مرکز	خرید	مي	گوییم	مجموعه	اي	از	

تا	 تجاري	صرف	هست	 مراکز	خرید	
و	 چندمنظوره	 تجاري	 مجتمع	هاي	
مگامال.	که	تا	زمان	کرباسچي	و	قبل	
مراکز	 مراکز	 این	 بیشتر	 قالیباف،	 از	
خرید	ساده	بودند.	یعني	صرفا	مراکز	
تفریحي	 مراکز	 و	 بودند	 تجاري	
نبودند.	مرکز	فرهنگي	نبودند.	مراکز	
نبودند.	فقط	یک	مرکز	 چندمنظوره	
تجاري	ساده،	مثال	گلستان	هروي	را	
شهرک	 گلستان	 بگیرید،	 نظر	 در	
غرب	را	در	نظر	بگیرید،	پاساژ	نصر	را	
در	نظر	بگیرید	یا	پاساژ	قائم	در	آن	
یک	 قائم	 پاساژ	 االن	 چون	 زمان،	
کرد،	 ایجاد	 خودش	 در	 دگردیسي	
»فود	 به	 شده	 تبدیل	 طبقه	اش	 یک	
آن	 در	 کافه	اي	 و	 رستوران	 کورت«	
مراکز	 این	 نبود.	 شیوه	 این	 به	 زمان	
تجاري	 مراکز	 بیشتر	 یا	 صرفا	
زمان	 تهران	 اما	 مي	شدند.	 محسوب	
به	 قالیباف	 زمان	 اواخر	 یا	 قالیباف،	
در	 پژوهشمان	 از	 ما	 که	 شکل	 این	
مرکز	مطالعات	و	برنامه	ریزي	شهري	
تا	 	268 حداقل	 آوردیم،	 دست	 به	
تجاري	 مجتمع	هاي	 و	 خرید	 مراکز	
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آپارتمان،	که	در	آن	انسان	ها	ساکن	
شیوه		 سمت	 به	 مي	آیند	 مي	شوند	
دیگري	از	ساخت	و	ساز	یعني	مراکز	
فرهنگي	 مجتمع	هاي	 و	 تجاري	
تجاري	بزرگ.	چه	اتفاقي	مي	تواند	بر	
عمومي	 فضاي	 و	 اثر	جمعیت،	شهر،	
بیفتد.	یعني	دو	شکل	از	سیاست	به	
را	 متفاوت	 فضاي	 از	 دو	شکل	 نظرم	
مي	تواند	رقم	بزند.	مثال	در	نهایت	در	
مستغالت	 بورژوازي	 از	 شیوه	 آن	
از		 گونه	ای	 با	 ما	 شهري	،	
جدایي	گزیني	ها	مواجه	مي	شویم	که	
محالت	 در	 باالدست	تر	 طبقات	 مثال	
اعیاني	تر	زندگي	مي	کنند.	و	طبقات	
پایین	تر	شکل	خاصي	از	مسکن	انبوه	
با	 بیشتر	 یا	 مي	کنند.	 تجربه	 را	
خانواده	 در	 افراد	 تنهاي	 جمعیت	
مرکز	 ما	 وقتي	 اما	 مي	شویم.	 مواجه	
خرید	مي	سازیم	در	هر	محله،	در	هر	
شهر،	ما	با	آدم	ها	و	با	خانواده	سروکار	
که	 جمعیتي	 جماعت،	 با	 ما	 نداریم،	
داریم.	 سروکار	 دارد	 وجود	 در	شهر	
در	 بکشانیم	 مي	خواهیم	 را	 آن	ها	 ما	
داخل	فضاهاي	شهري،	ما	مي	خواهیم	
رقم	 را	 متفاوتي	 شهري	 فضاي	 یک	
بزنیم.	یک	اجتماع	جدید	هم	گوني	را	
که		 بدهیم	 مراکز	خرید	شکل	 درون	

مي	گویم،	 که	 تایي	 	268 این	 دارد.	
است.	 این	 از	 بیشتر	 یعني	 حداقل،	
چون	همانگونه	که	شما	هم	مي	دانید،	
این	ها	 از	 به	تعدادي	 ما	آماري	راجع	
نداریم.	ببینید	آماري	که	ما	به	دست	
به	 خودمان	 که	 بود	 آماري	 آوردیم	
که	 مختلف	 طریق	 از	 آوردیم	 دست	
چه	 به	 که	 بگویم	 نداریم	 فرصت	
شیوه	اي.	163	تا	از	این	مراکز	خرید	
زمان	 در	 تجاري	 مجتمع	هاي	 و	
از	 یعني	 شده،	 ساخته	 قالیباف	
و	 خرید	 مرکز	 	268 مجموعه	
و	 منظوره	 چند	 تجاري	 مجتمع	هاي	
در	 فقط	 موردش	 	163 منظوره،	 تک	
زمان	آقاي	قالیباف	ساخته	مي	شود.	
آقاي	 زمان	 در	 درصد	 	60 از	 بیش	
با	 قالیباف	ساخته	مي	شود.	یعني	ما	
یک	موج	جدیدي	از	تجاري	سازي	در	
زمان	آقاي	قالیباف	مواجه	مي	شویم.	
باز	 مي	دهم	 دیگري	 گزارش	 یک	
چگونه	 که	 مي	دهد	 نشان	
تجاري	سازي	در	زمان	آقاي	قالیباف	
گسترش	پیدا	کرد.	از	سال	69	تا	95	
بررسي	 ما	 که	 را	 	5 ماده	 کمیسیون	
براي	 داشت	 مصوبه	 	458 کردیم	
تغییر	کاربري.	از	کاربردهاي	دیگر	به	
تجاري.	458.	که	فقط	یعني	از	سال	

تا	95	که	فقط	366	مورد	آن	ها	 	69
در	زمان	آقاي	قالیباف.	این	مصوبه	ها،	
یادمان	 اگر	 و	 درصدش.	 	74 یعني	
در	 را	 کرباسچي	 مورد	 	26 آن	 باشد	
آقاي	 مورد	 	366 و	 بگیریم	 نظر	
به	 کاربري	 تغییر	 یعني	 را	 قالیباف	
از	 عظیمي	 حجم	 یک	 با	 تجاري،	
تجاري	سازي	در	زمان		آقاي	قالیباف	
این	ها	 غالب	 که	 مي	شویم	 روبه	رو	
بخش	 و	 گرفته	 مجوز	 دوستان	
عمده	اي	از	آن	تا	آنجا	که	یادم	هست	
اگر	اشتباه	نکنم،	56	موردش	از	این	
فضاي	 از	 کاربري	 تغییر	 مورد،	 	366
مرکز	 و	 تجاري	 فضاي	 به	 بود	 سبز	
خرید.	و	کمیسیون	ماده	5	هم	با	آن	

موافقت	کرد.	

در	این	بحث،	گذار	از	اقتصاد	سیاسي	
مبتني	بر	ساخت	و	ساز	مسکوني	به	
اینجا	 را	 پرسشي	 یک	 من	 تجاري،	
مطرح	مي	کنم	تا	تنها	به	یک	پرسش	
در	 من	 نظر	 به	 کنیم.	 فکر	 بیشتر	
آن	 به	 راجع	 مي	شود	 بیشتر	 آینده	
سرمایه	گذاران	 که	 وقتي	 کرد.	 فکر	
مي	آیند	به	به	سمت	شکل	خاصي	از	
ساختن	شهر،	یعني	از	ساخت	و	ساز	
ساختن	 برج	 ساختن	 مسکوني	
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خودش	را	در	نهادهاي	مختلف،	ارائه	مي	دهد	و	حتي	
مي	آید	شهرداري	را	مي	گیرد	و	نهادهایي	را	مي	گیرد	
که	شهر	را	مي	توانند	اداره	کنند.	مثل	برخی	از	نیروها	
که	مي	توانند	در	نهاد	شهرداري	وارد	شوند.	در	مورد	
نقش	بازار	کسي	تردید	ندارد.	اما	پرسش	این	است	که	
آیا	ما	به	سمتي	خواهیم	رفت	که	این	فضاهاي	تجاري،	
مجتمع	هاي	تجاري،	چه	نیروهایي	که	در	پشت	ساخت	
این	فضا	هستند،	چه	نیروهایي	که	از	درون	این	فضا	
نیروي	 به	 تبدیل	 نزدیک	 آینده	 در	 مي	شوند	 تولید	

من	 که	 مي	کند	 تشویق	 را	 جمعیت	 از	 خاصي	 شکل	
جلوتر	بروم	بیشتر	آن	را	توضیح	مي	دهم.	نکته	دوم	
یعني	مولفه	بعدي	از	نکته	سوم،	-من	چون	وقتم	را	هم	
نگاه	مي	کنم-	گذار	از	اقتصاد	سیاسي	معطوف	به	بازار	
به	اقتصاد	سیاسي	است	که	حول	مراکز	تجاري	شکل	
مي	گیرد.	این	ایده	خیلي	خام	است	و	یک	ایده	خیلي	
متزلزل	و	لغزاني	است	یعني	قابل	انتقاد	زیاد	هست.	ما	
انقالب،	و	حتي	در	 از	 بازار	در	دهه	قبل	 مي	دانیم	که	
دهه	60	یک	نیروي	اثرگذار	قوي،	در	ایران	هست	که	
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و	 مي	دهند	 شکل	 دارند	 دیگر	
خاصي	 همآغوشي	 یک	 مي	سازند.	
در	 مي	گیرد	 شکل	 نهادها	 این	 بین	
و	 ساخت	 سمت	 به	 بروند	 اینکه	
در	 چه	 اینکه	 تجاري.	 سازهاي	
ذهنیتشان	هست	و	نیست	را	ما	ازش	
امروزه	 اینکه	 اما	 هستیم.	 بي	خبر	
این	ها	نگران	شدند	که	این	ساخت	و	
سازها	جدا	از	اینکه	دنبال	سودآوري	
سازها	 و	 ساخت	 این	 بودند	 برایش	
اجتماعي	 و	 فرهنگي	 پیامدهاي	 چه	
مي	تواند	بگذارد	علیه	آن	سیاستهاي	
این	 در	 برود	 جلو	 خودشان	 اصلي	
نکته	تردیدي	نیست	که	این	ها	نگران	
نبود	 این	 این	هستند	که	تصورشان	
چندمنظوره	اي	 خرید	 مراکز	 که	
روزي	 یک	 که	 بسازند	 مي	توانند	
و	 آرزوها	 با	 متمایز	 کامال	 فضاهاي	
آمال		ایدئولوژیک	خودشان	بخواهند	
جلو	ببرند.	به	خاطر	اینکه	در	تکاپوي	
این	افتادند	که	یک	مقداري	این	ها	را	
تامل	 بهش	 راجع	 و	 کنند	 کنترل	
جالب	 باشند.	 داشته	 بیشتري	

بسیار	 گروه	های	 براي	 مي	کنند	
و	 ثروتمند	 پردرآمد	مثل	هنرمندان	
این	 عادي.	 مردم	 نه	 سوپراستارها	
نیروها	هم	وجود	دارند	و	آمدند	وارد	
ساخت	و	ساز	شدند.	اما	در	کنار	این	
دو	تا	نیرو	که	به	شما	گفتم،	مجموعه	
روي	 درهم	تنیده	اي،	 عظیم	
جدا	 چون	 دارم	 تاکید	 درهم	تنیده	
کرد.	 جدایش	 نمي	شود	 نمي	شود،	
نهاد	 از	 درهم	تنیده	 عظیم	 مجموعه	
از	 دیگر	 برخی	 و	 دولتي	 حاکمیتي،	
نهادها	و	بانک	ها،	وارد	ساخت	و	ساز	
که	 مي	شوند.	 تجاري	 فضاي	
است،	 دلیل	 چند	 به	 درهم	تنیدگي	
یکي	اینکه	بانک	ها	خودشان	به	نهاد	
نهادهاي	 به	 یا	 هستند	 وصل	 نظامي	
خود	 به	 یا	 هستند	 وصل	 حکومتي	
سمت	 از	 هستند.	 وصل	 شهرداري	
دیگر،	از	زاویه	دیگر	درهم	تنیدگي	را	
این	گونه	مي	شود	توضیح	داد	که	به	
مي	سازند.	 دارند	 مشارکتي	 شکل	
به	 را	 اکباتان	 مگامال	 مجتمع	 مثال	
نهادهاي	 و	 بانک	ها	 مشارکتي	 شکل	

بسیار	قوي	و	اثرگذار	در	تصمیم	گیري	
شهري	شوند	یا	نه.	من	سعي	مي	کنم	
صحبت	 این	 به	 راجع	 کوتاه	 بسیار	
کنم.	نیروهایي	که	در	واقع	در	ساخت	
و	ساز	یا	گروه	هاي	ذي	نفع	در	ساخت	
و	ساز	مراکز	خرید	در	دهه	80	به	بعد	
بوژوازي	 صرفا	 دیگر	 شدند،	 وارد	
مستغالت	نبود	یعني	سرمایه	گذاران	
و	 زمین	 سوداگري	 دنبال	 صرفا	 که	
درآمد	 و	 ساز	 و	 ساخت	 و	 مسکن	
باشند،	نبودند.	آن	ها	البته	بودند.	اما	
مي	شود.	 وارد	 هم	 خصوصي	 بخش	
یعني	کارخانه	دارها	و	تولیدکنندگان	
وارد	مي	شود	-	 بخش	خصوصي	هم	
البته	آنطوري	که	ما	با	آن	ها	صحبت	
مثال	 قضیه	 فان	 عنوان	 به	 کردیم	
رفتاري	مي	آید	پاالدیوم	مي	زند	و	آن	
مجتمع	کوروش	هم	به	این	مجموعه	
یا	 است.	 وصل	 پررنگ	 زنجیره	اي	
از	 بخشي	 باز	 که	 دیگری	 مجموعه	
بازار	سنتي	بودند	که	نسل	جدید	آن	
یک	مرکز	خرید	بسیار	متمایز	منفرد	
تولید	 را	 معروف	 برند	 با	 بسیار	
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مي	شود	 که	 هستند	 فضاهایي	 مولد	
فضا	 آن	 نباشد.	حتي	 مصرفي	 صرفًا	
مي	تواند	 باشد،	 سیاسي	 مي	تواند	
اشکال	 مي	تواند	 باشد،	 اجتماعي	
جدیدي	را	ایجاد	کند	که	اگر	یادتان	
باشد	من	گفتم	که	مصرف	فضا	را	هم	
باید	در	نظر	بگیریم.	راجع	به	این	هم	
دو	 یکي	 این	 در	 بیشتر	 من	 کمتر،	
آن	هایي	 ولي	 کردم	 بحث	 اخیر	 دهه	
مي	پردازند	 سیاسي	 اقتصاد	 به	 که	
کمتر	به	این	مسئله	توجه	کردند.	یا	
اینکه	کمتر	جدیش	گرفتند.	-اینکه	
مراکز	 داخل	 مصرف	کننده	 نیروهاي	
نیروي	 به	 تبدیل	 بتوانند	 خرید	
دگردیسي	 براي	 شوند	 اثرگذاري	
فضاهاي	شهري	در	آینده-	اگر	الزم	
و	پاسخ	 شد،	در	گفتگوها	و	پرسش	
صحبت	 هم	 با	 این	 به	 راجع	 بیشتر	
مي	کنیم.	بگذارید	نکته	آخر	را	بگویم	
نکته	 و	 را	جمع	کنم.	 و	صحبت	هایم	
جدید	 سیاسي	 اقتصاد	 اینکه	 آخر	
شهر،	از	طریق	فضاي	تجاري	چگونه	
این	پرسشي	 اعمال	قدرت	مي	کند؟	
به	 راجع	 باید	 مي	کنم	 فکر	 که	 است	
آن	تامل	کنم.	ما	امروز	با	شهري	که	
	368 -تهران-	 هستیم	 مواجه	
دارد.	 متفاوت	 زنجیره	اي	 فروشگاه	

اداره	 را	 آنجا	 که	 مدیري	 هیئت	
بعد	 و	 است.	 متفاوت	 کاماًل	 مي	کنند	
که	 خردي	 مالکان	 این	ها	 از	 جدا	
را	 خرید	 مرکز	 داخل	 مغازه	هاي	
زنجیره	اي	 فروشگاه	هاي	 و	 خریدند	
که	داخل	این	ها	هستند،	همه	این	ها	
نیروهاي	جدیدي	را	شکل	مي	دهند	
و	 شهر	 شکل	دهي	 در	 مي	توانند	 که	
چانه	زني	بر	سر	این	که	شهر	باید	به	
کنند.	 ایفا	 نقش	 برود،	 سمتي	 چه	
انجمن	 مثل	 داریم	 انجمني	 امروزه	
مجتمع	هاي	تجاري	چندمنظوره،	که	
انجمن	 یک	 و	 مي	شوند	 جمع	 این	ها	
و	 مسائل	 مورد	 در	 و	 است.	 صنفي	
و	 مي	کنند.	 فکر	 دارند	 مشکالتشان	
بعد	سومین	نیرویي	که	از	دل	این	ها	
سوال	 آن	 به	 پاسخ	 براي	 درمي	آید،	
که	آیا	مي	توانند	مجتمع	هاي	تجاري	
روزگاري	مثل	بازار،	همین	نقش	مهم	
نیروهاي	 آن	 جزء	 کنند.	 ایفا	 را	
و	 است	 پشتشان	 که	 عظیمي	
ایجاد	 درونشان	 که	 نیروهایي	
سومي	 نامرئي	 نیروهاي	 و	 مي	شود	
وجود	دارند	مثل	مصرف	کنندگان	که	
مصرف	کننده	 که	 حال	 عین	 در	
فضایي	هستند	که	تولید	شده،	مولد	
فضاهاي	مصرفي	جدید	هم	هستند.	

اینجاست	که	تمام	این	مجتمع	هایي	
چندمنظوره	 مي	شود	 ساخته	 که	
هستند.	منظورم	از	چندمنظوره	این	
عناصر	 از	 مجموعه	اي	 که	 است	
و	 سینما	 شهربازي	ها،	 مثل	 فراغتي	
رستوران	ها،	 دیگر،	 تفریحي	 عناصر	
فروشگاه	هاي	 و	 کافي	شاپ	ها	
زنجیره	اي	درون	خودشان	و	چیزهاي	
حتي	 و	 دادند	 جا	 داخلش	 در	 دیگر	
در	 که	 اتفاقي	 این	 ورزشي.	 باشگاه	
این	مجموعه	درهم	تنیده	افتاده	این	
باب	 در	 مي	رسد	 نظر	 به	 که	 است	
دارند	 ساختند	 که	 آنچه	 عواقب	
مقداري	بازاندیشي	مي	کنند.	اما	من	
اینجا	مي	خواستم	به	شما	بگویم	که	
پشت	 که	 نیروهایي	 از	 بخشي	 یک	
این	ساخت	و	ساز	مراکز	خرید	شکل	
که	 هستند	 نیروها	 این	 گرفتند	
شهر،	 آینده	 در	 مي	توانند	
فعاالنه	ترحضور	 شهر،	 تصمیم	گیري	
که	 دومي	 نیروهاي	 باشند.	 داشته	
که	 هستند	 کساني	 مي	گیرند	 شکل	
مجتمع	ها	 و	 خرید	 مراکز	 مدیران	
با	 مالکیت	 وقت	ها	 خیلي	 هستند.	
مي	شود.	 متفاوت	 اینجا	 مدیریت	
مي	کنند.	 اداره	اش	 که	 کساني	
آن	 شورا،	 آن	 هستند.	 مدیرعاملش	
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مراکز	 اینکه	 یکي	 مي	کنم.	 جمع	
خریدي	که	گفتم	جمعیت	عظیمي	را	
کردند،	 جذب	 خودشان	 درون	
که	 تعطیلي	 روز	 یک	 در	 پاالدیوم	
همه	جا	در	شهر	تعطیل	است،	سینما	
از	 خیلي	 عزا،	 ایام	 در	 است	 تعطیل	
فضاها	تعطیل	است،	یک	جایي	مثل	
از	 انبوهي	 باز	است.	و	 پاالدیوم	مثاًل	
جمعیت	درون	خودش	جذب	مي	کند.	
و	 شهري	 رسمي	 سیاست	هاي	
و	 فرهنگي	 اصطالح	 به	 سیاست	هاي	
مصرفیش	به	نحوي	تصدیق	مي	کنند	
اینجوري	 را	 این	 نهایت.	مي	شود	 در	
که	 سیاست	هایي	 چطور	 که	 خواند	
مي	شود	 عنوان	 خرید	 مراکز	 داخل	
و	 رسمي	 سیاست	هاي	 با	 تقابل	 در	
یک	 در	 مي	گیرد.	 قرار	 ایدئولوژیک	
اما	 ظاهري،	 رسمي،	 خیلي	 سطح	
مي	بینیم	 مي	شویم	 عمیق	تر	 وقتي	
مراکز	 در	 که	 آنچه	 نهایت	 در	 که	
و	 هست	 هم	گام	 مي	دهد،	 رخ	 خرید	
با	سیاست	هاي	رسمي	 همنوا	هست	
که	 است	 این	 هم	 آن	 و	 ایدئولوژیک	

این	ها	 غالب	 	22 منطقه	 بعد	 و	 پنج	
چندمنظوره	هستند	و	بخش	عمده	ي	
تشویقي	 سیاست	 درنتیجه	 این	ها	
فضاهاي	 شما	 اگر	 اینکه	 شهرداري،	
فرهنگي	ایجاد	کنید	در	آن	ها	تعبیه	
کنید	از	تخفیفات	ویژه	اي	برخوردار	
مي	شوید.	یعني	به	این	معنا	که	این	ها	
که	 هستند	 خودبسنده	اي	 فضاهاي	
دادند.	 قرار	 درون	خودشان	 را	 شهر	
شهربازي	هاست.	 منظورم	 شهر	
واقع	 در	 است،	 مصنوعي	 پارک	هاي	
و	سینماست.	 کافه	هاست.	رستوران	
و	شما	هرچه	که	در	شهر	الزم	دارید	
را	در	داخل	این	مراکز	خرید،	دنبال	
بزرگترین	مراکز	خرید	که	 مي	کنید.	
مي	شود	 گفته	 نشده،	 احداث	 هنوز	
متعلق	به	بانک	آینده	است.	فکر	کنم	
شهر	 داخل	 در	 بزرگتري	 شهر	 یک	
در	 و	 مي	گیرد	 قرار	 و	 شکل	 دارد	
منطقه	22	به	زودي	افتتاح	مي	شود.	
دستگاه	 مثابه	 به	 خرید	 مرکز	
خیلي	 فقط	 من	 ایدئولوژیک.	
خالصه	وار	این	را	مي	گویم	و	بحث	را	

فهرستي	که	درآوردیم	در	تحقیقمان	
باز	کامل	نیست.	حداقل	هست.	قطعا	
بیشتر	از	این	است.	368	تا	که	فقط	
قالیباف	 آقاي	 زمان	 در	 تاش	 	236
فروشگاه	 یعني	 شده	 ساخته	
و	 شهروند	 جامبو،	 مثل	 زنجیره	اي	
افق	کوروش	و	مجموعه	این	فروشگاه	
خرید	 مرکز	 تا	 	268 ما	 زنجیره	اي.	
زمان	 در	 که	 داریم	 چندمنظوره	
قالیباف	ساخته	شده.	یک	شکل	بندي	
جدیدي	از	شهر	گویا	رقم	مي	خورد.	
این	حجم	از	فضا،	گویا	جمعیت	را	به	
صدا	 مي	خواند،	 فرا	 خودش	 سمت	
راجع	 مي	شود	 تعبیري	 به	 و	 مي	کند	
اندازه		 چه	 تا	 که	 کرد	 تامل	 این	 به	
مثابه	 به	 مي	توانند	 خرید	 مراکز	
کنند.	 عمل	 ایدئولوژیک	 دستگاه	
درون	 را	 جمعیت	 بخوانند	 فرا	 یعني	
شیوه	 به	 را	 جمعیت	 و	 خودشان	
این	 غالب	 کنند.	 مدیریت	 خاصي	
مناطق	 در	 چندمنظوره	 فضاي	
همانطور	 هستند.	 تهران	 باالدست	
که	شما	مي	دانید.	بیشتر	یک	دو	سه	
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مراکز	خرید	هم	همینطور	یک	میدان	
بزرگ	دارند.	آن	میدان،	نقش	میدان	
است.	 متفاوت	 خیلي	 نمي	کند.	 ایفا	
هم	 داریم	 را	 میدان	 هم	 ما	 یعني	
میدان	 هم	 ولي	 داریم	 را	 جمعیت	
متفاوت	 جمعیت	 هم	 و	 متفاوت	
داریم.	که	این	جمعیت	بنا	نیست	که	
سر	 از	 را	 تعاملي	 یک	 همدیگر	 با	
اگر	 اینکه	 براي	 کنند.	 باز	 آشنایي	
تعاملي	هم	هست	از	سر	مصرف	و	در	
هست.	 کاال	 با	 گرفتن	 قرار	 ارتباط	
فکر	 و	 کردم	 فکر	 که	 همینجاست	
مي	کنم	که	اگر	در	دهه	70	از	چیزي	
مي	کردیم	 صحبت	 پرسه	زني	 نام	 به	
ابزار	 عنوان	 به	 خرید	 مرکز	 داخل	
مقاومت	و	قدرت	که	مراکز	خرید	در	
براي	 بودند	 فضاهایي	 	70 دهه	
آنجا	 در	 آدم	هایي	 یعني	 پرسه	زدن.	
مي	آمدند	شیوه	هاي	متفاوتي	از	این	
فضا	استفاده	مي	کردند	و	خودشان	را	
امروزه	 اما	 نمي	کردند.	 کاال	 درگیر	
تعریف	 طوري	 تجاري	 مجتمع	هاي	
شدند	که	پرسه	زن	را	به	مصرف	کننده	

است	که	من	و	همکارانم	در	تحقیقات	
به	دست	آوردیم.	خیلي	از	این	ها،	آن	
نیروهاي	 کنترل	کننده	اش	 نیروي	
بازنشسته	نیروهاي	انتظامي	هستند	
دست	 به	 را	 فضاها	 این	 کنترل	 که	
ظریفي	 خیلي	 شکل	 به	 و	 گرفتند.	
این	فضاها	را	دارند	کنترل	مي	کنند.	
یعني	خلق	جمعیتي	صورت	مي	گیرد	
در	مراکز	خرید	که	این	جمعیت	اگر	
که	 جمعیتي	 سال،	 آن	 به	 برگردیم	
مي	گیرد	 شکل	 خرید	 مراکز	 داخل	
منفرد	 توده	وار،	جداي	 یک	جمعیت	
در	پیوند	با	کاال	و	مصرف	خودش	را	
که	 نیست	 جمعیتي	 مي	کند.	 تعریف	
لینک	شود	با	همدیگر،	لینک	شود	با	
یک	 و	 تعامل	 یک	 وارد	 یکدیگر	
ایجاد	 تعامل	 شوند.	 گفتگویي	
کرد	 مقایسه	 مي	شود	 نمي	کنند.	
این	 غالب	 خرید.	 مرکز	 با	 را	 میدان	
مراکز	خرید،	یک	فضاي	میدانگاهي	
به	 اگر	 شما	 دارند.	 خودشان	 درون	
مرکز	تجاري	مثال	اکباتان	بروید	یک	
سایر	 دارد.	 بزرگي	 خیلي	 میدان	

فضاهاي	 از	 بیشتر	 هرچه	 جمعیت	
درون	 یا	 شود	 تخلیه	 شهر	 بیرون	
با	 کنترل	شده	تر	 بسیار	 فضاهاي	
نگهبانان	 و	 مداربسته،	 دوربین	هاي	
جاي	 آن	 داخل	 قوي،	 و	 ماهر	 بسیار	
بحث	 در	 مي	گویم	 من	 شود.	 داده	
خرید	 مرکز	 پاساژ	 در	 فقط	 قبلي	
که	 است	 دقیق	 قدري	 به	 پاالدیوم	
مي	شود	 خرید	 مرکز	 وارد	 که	 فردي	
رصد	مي	شود	تا	وقتي	خارج	مي	شود.	
الگوي	 چه	 که	 مي	شود.	 کنترل	
سمتي	 چه	 به	 و	 چیه.	 رفتاریش	
مي	رود.	به	قدري	که	اگر	یک	جواني	
دیگري	 سمت	 به	 جوان	 دسته	اي	 یا	
تذکر	 آن	ها	 به	 و	 مي	روند	 بروند،	
مي	دهند	و	خیلي	محترمانه	از	مرکز	
خرید	خارج	مي	کنند	و	چیزي	از	این	
بسیار	 کنترل	 یک	 یعني	 دست.	
مرکز	 این	 در	 نامحسوسي	 و	 نامرئي	
جالب	 نکته	 یک	 دارد.	 وجود	 خرید	
باز	 این	ها	 بگویم.	 شما	 به	 دیگري	
چیزهایی	است	که		خیلي	مستندات	
زیادي	براي	آن	نیست	اما	شواهدي	
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پلیس	را	بازي	مي	کند،	و	جمعیت	را	
درون	خودش	قرار	مي	دهد	و	بسیار	
نامرئي	و	به	نحو	بسیار	لذت	جویانه	و	
کنترل	 را	 ما	 واقع	 در	 طلبانه	 لذت	
شیوه	 که	 را	 این	 امکان	 و	 مي	کند	
باشیم	 داشته	 را	 تعامل	 از	 دیگري	
منتفي	مي	کند.	اما	همه	داستان	این	
را	 من	 که	 دوستاني	 نیست.	
مي	شناسند	مي	دانند	که	من	همیشه	
یک	امیدي	در	درون	زندگي	روزمره	
نظام	 همه	 علي	رغم	 اینکه	 و	 دارم.	
و	 تجاري	 مراکز	 داخل	 انضباطي	
این	 به	 پاسخ	 هست،	 خرید	 مراکز	
در	 که	 مي	دانم	 مثبت	 را	 سوال	
برهه	هایي	و	در	لحظاتي	ممکن	است	
که	فضاهاي	تجاري	نقش	میدان	ها	را	
بازي	کنند	و	از	کنترل	این	نظام	های	
خارج	 نظارتي	 و	 انضباطي	 شدیدا	
جاهاي	 در	 را	 آن	 نمونه	هاي	 شوند.	
آن	 اولیه	 نمونه	هاي	 دیدیم.	 مختلف	
را	در	مجتمع	هاي	کوروش	دیدیم.	در	
و	 دیدیم.	 مشهد	 در	 خرید	 مراکز	
دهه	هاي	 در	 را	 آن	 آتي	 نمونه	هاي	
نیاز	نیست	 آتي	خواهیم	دید.	دیگر	

من	اآلن	مثال	بزنم.	

لباس	پوشیدن	من	را	و	راه	رفتن	من	
که	من	 را	یک	جوري	رصد	مي	کند،	
نتوانم	 چندان	 دیگر	 فضا	 آن	 در	
اگر	 باشم.	در	مجموع	 حضور	داشته	
فضاهاي	 کنم،	 جمع	بندي	 بخواهم	
گسترش	 با	 تهران	 در	 شهري،	
فضاهاي	تجاري	که	امروز	من	از	آن	
صحبت	کردم	فضاهاي	شبه	عمومي	
ایجاد	کردند	با	مالکیت	هاي	خصوصي	
ما	 آنچه	که	 ازاي	 و	کنترل	شده،	در	
مطالبه	مي	کردیم	به	عنوان	شهروند،	
به	عنوان	فضاهاي	عمومي	کاماًل	باز	و	
فضاهایي	که	ما	بتوانیم	اختیار	کامل	
داستان	 فقط	 باشیم.	 داشته	 آن	 در	
هم	 فرهنگي	 فضاهاي	 نیست،	 اینجا	
تا	حد	زیادي	مورد	کنترل	و	استعمار	
و	 می		گیرند	 قرار	 تجاري	 فضاي	 این	
طریق	 از	 امروزه	 اینکه،	 آخر	 نکته	
خرید،	 مراکز	 یا	 تجاري	 فضاهاي	
کنترل	 حد	 از	 بیش	 جمعیت	شهري	
مي	شود.	به	خاطر	همین	هم	نیروهاي	
مراکز	 وارد	 که	 نیست	 انتظامي	الزم	
خرید	شوند.	نیروهاي	انتظامي	داخل	
شهر	هستند.	مراکز	خرید	در	جایي	
نقش	 خودش	 که	 هست	 شهر	 از	

تبدیل	مي	کند.	یعني	در	هر	صورت،	
او	را	نیازهاي	او	را	دست	کاري	مي	کند	
بنابراین	 و	 و	درگیر	خودش	مي	کند.	
آن	 به	 پرسه	زن	 که	 گفت	 نمي	شود	
معنایي	که	پیش	از	این	راجع	به	آن	
تصور	مي	کردیم،	بتواند	همچنان	در	
این	مراکز	حضور	داشته	باشد.	درون	
زن	 پرسه	 یک	 پرسه	زن،	 فضا،	 این	
همه	 از	 مهمتر	 است.	 مصرفي	 کاماًل	
ایجاد	رفت	و	آمدها	و	جذب	جمعیت	
است.	در	پاالدیوم	شما	طبقات	پایین	
را	مي	بینید،	در	نگهبان	ها	در	کارگرها	
که	دارند	دستشویي	ها	را	مي	شویند.	
خیلي		 است	 ممکن	 نگهبان	ها	 و	
این	 بیشتر	 باشند.	 نداشته	 حضور	
را	 دستشویي	ها	 که	 کارگرها	
در	 پارکینگ	هستند،	 در	 مي	شورند	
غیر	این	صورت	کارگر	چندان،	طبقه	
امکان	 فرودست	 طبقه	 یا	 کارگر	
و	 فضا	 این	 در	 حضور	 براي	 چنداني	
تعریف	 برایش	 فضا	 این	 از	 استفاده	
نشده	خیلي	ساده	است.	قیمت	ها	به	
نحوي	نیست	که	به	دو	طریق	کنترل	
و	 قیمت،	 یکي	 مي	گیرد	 صورت	
که	 الکچري	 فضا	 آن	 خود	 دیگري	
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نشست	یک	صد	و		پنجاه	و	سوم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	2	دی	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		جوانان	و	شهر	تهران
عنوان:		»جوانان	و	شخصی	سازی	فضای	عمومی:	گشت	و	گذاری	در	پیاده	راه	برادران	مظفر«

سخنرانی	دکتر فردین	علیخواه
)جامعه	شناس	و	عضو	هیأت	علمی	دانشگاه	گیالن(
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در	 که	 خوشحالم	 بخیر.	 شما	 عصر	
دومین	 این	 هستم.	 شما	 خدمت	
حضور	من	در	مجموعه	سخنراني	هاي	
است.	 فرهنگ	 و	 انسان	شناسي	
قبلی	 نشست	 در	 که	 موضوعی	
»عشاق	 کردم	 صحبت	 آن	 درباره	ی	
بحث	 با	 بی	ارتباط	 که	 بود	 شهر«	 و	
پژوهش	 آن	 در	 نیست.	 من	 امروز	
شهر	 در	 عشاق	 که	 بود	 این	 بحث	
در	 و	 خود	 اوقات	 گذران	 برای	
شهر	 نقطه	 کدام	 به	 بودن	 هم	 کنار	
یافته	هاي	 پژوهش	 آن	 می	روند.	
عشاق	 از	 من	 منظور	 داشت.	 جالبي	
رسمي	 روابط	 که	 هستند	 آن	هایي	
که	 بحثی	 ندارند.	 شده	اي	 ثبت	 و	
ادامه	همان	 امروز	خواهم	داشت	در	
تحقیقاتي	است	که	من	ذیل	موضوع	
مي	کنم.	 دنبال	 شهر«	 و	 »جوانان	
میدان	تحقیقاتی	پژوهش	قبلی	من	
شهر	رشت	بود	ولي	خوشبختانه	این	
امروز	 موضوع	سخنرانی	 که	 تحقیق	
آن	 صدمتر	 چند	 همین	 است	 من	
طرف	تر	یعنی	»خیابان	برادران	مظفر	

شمالي«	در	تهران	است.	

به	 شهر،	 و	 جوانان	 	 موضوع	 به	
و	 شهر	 اجتماعي	 مطالعات	 در	 ویژه	
مطالعات	فرهنگي،	چه	در	نیمه	دوم	
قرن	بیستم	و	چه	در	سال	هاي	اخیر	
می	توان	از	زوایای	متفاوتی	نگاه	کرد.	
در	این	زمینه	هم	نگاه	هاي	منتقدانه	
وجود	دارد	و	هم	نگاه	هایی	که	مدافع	
شهری	 فضاهای	 در	 جوانان	 حضور	
است	یعنی	تامل	و	مداراي	اجتماعي	
نسبت	به	حضور	جوانان	در	شهر	که	
من	در	این	جلسه	به	برخی	از	آن	ها	

اشاره	خواهم	کرد.	

در	 عمدتا	 که	 ادبیاتي	 از	 بخشي	
درباره	 غرب	 و	 اروپایي	 کشورهاي	
شده	 تولید	 شهر	 و	 جوانان	 موضوع	
شهري«	 »وندالیسم	 درباره	 است	
است.	در	این	زمینه	مباحث	معطوف	
به	این	است	که	جوانان	چه	صدمه	اي	
حوزه	 این	 در	 مي	زنند.	 شهر	 به	
معموالً	جرم	شناسان	حضور	پررنگی	
رفتارهاي	 تا	 تالشند	 در	 و	 دارند	
جوانان	 مجرمانه	 یا	 و	 هنجارشکنانه	
نگاه	 حوزه	ی	 در	 کنند.	 درک	 را	

فمنیستي	 بحث	هاي	 جرم	شناسانه	
شکل	 این	 به	 شود.	 می	 مطرح	 هم	
شهری	 وندالیسم	 موضوع	 در	 که	
زنان	 و	 زننده	 صدمه	 عموما	 مردان	
مواردی	 خورده	اند.	 قشرآسیب	
و	 جنسي	 آزار	 و	 اذیت	 همچون	
سطح	 در	 که	 قبیل	 این	 از	 صدماتي	
شهر	متوجه	بانوان	است	مورد	توجه	
فمنیستی	 دیدگاه	های	 از	 بخش	 این	
بیشتر	 وندالیسم	 موضوع	 است.	
مردان	 که	 است	 رفتارهایي	 شامل	
از	 شهر	 سطح	 در	 جوان	 پسران	 یا	
دست	 این	 در	 مي	دهند.	 نشان	 خود	
از	قبیل	 به	جز	مواردی	 از	دیدگاه	ها	
مفاهیمی	 جوانان	 به	 مجرمانه	 نگاه	
چون	پلیس،	جوانان	،	نظام	مجازات	و	
غیره	هم	مطرح	می	شود.	در	فیلمی	
شما	 شد	 پخش	 اینجا	 امروز	 که	
را	دیدید.	دیدید	که	 از	آن	 جنبه	ای	
کنترل	 از	 مدام	 خیابانی	 نوازندگان	
البته	 مي	نالند.	 رسمي	 نهادهاي	
بحث	 فیلم	 این	 در	 که	 بگویم	 باید	
جرم	شناسانه	 معنای	 به	 وندالیسم	
آن	مطرح	نیست.	تفاوت	بحث	هایي	
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کشورهاي	 با	 داریم	 ایران	 در	 که	
بحث		 اینجا	 در	 که	 است	 این	 غربي	
بیشتر	فرهنگی	است،	ولی	متأسفانه	
برداشت	 وندالیسم	 نوعي	 آن	 از	
بحث	 اساسا	 که	 درحالي	 مي	شود	
این	نوازندگان	خیابانی	نباید	در	این	
بخش	دیده	شود	که	در	این	جلسه	به	

آن	اشاره	خواهم	کرد.	

درباره	 بحث	ها	 از	 دیگري	 بخش	
جوانان	و	شهر	بیشتر	ذیل	مفهومي	
تحت	عنوان	هراس	اخالقي	از	جوانان	
آن	 بحث	 اینجا	 در	 مي	شود.	 دنبال	
به	 همیشه	 جوانان	 گویی	 که	 است	
هنجارهاي	 تهدیدکننده	 بالقوه	 طور	
مثال	 برای	 حاکم	اند.	 نظم	 و	 حاکم	
در	کشور	ما،	عمدتا	جوانان	مجردي	
مسائل	 با	 مي	گردند	 خانه	 دنبال	 که	
شاید	 و	 هستند	 مواجه	 گوناگونی	
یکي	از	پیش	فرض	هاي	نانوشته	اي	که	
در	اذهان	عمومی	جامعه	جاري	است	
همان	نگاه	هراس	اخالقي	از	جوانان	
همیشه	 گویی	 که	 است	 امروزی	

دارند.	 را	 خالف	 کار	 انجام	 آمادگی	
نسبت	 که	همیشه	 است	 این	 منظور	
به	جوانان	نگاه	آسیب	شناسانه	وجود	

دارد.	

به	 آن	می	توانیم	 با	 که	 بخش	سومي	
جوانان	و	شهر	در	مطالعات	فرهنگي	
و	جامعه	شناسي	نگاه	کنیم	با	عنوان	
جواني	 خرده	فرهنگ	هاي	 بحث	
بیستم	 قرن	 در	 است.	 شده	 مطرح	
در	 متعددی	 فرهنگي	 جریان	هاي	
وجود	 امریکایي	 و	 اروپایی	 جوامع	
داشت.	برای	نمونه	جریان	اجتماعي	
که	 بود	 آن	ها	 از	 یکي	 هیپي	ها	
در	 داشت.	 را	 خودش	 خرده	فرهنگ	
نیمه	دوم	قرن	بیستم	جریان	پانک	ها	
مثال	 هم	 »رپر«ها	 آمد.	 وجود	 به	
هستند.	 خرده	فرهنگ	ها	 از	 دیگری	
موسیقی	رپ	اگرچه	بیشتر	به	عنوان	
است	 مطرح	 موسیقایی	 جریان	 یک	
را	 خودش	 خاص	 فرهنگ	 خرده	 اما	
هم	به	درون	جامعه	آورد.	یعني	بحث	
فقط	یک	ژانر	موسیقي	نبود.	بسیاری	

خاصي	 لباس	 سبک	 گروه	ها	 این	 از	
گاهی	 من	 که	 آوردند	 وجود	 به	 را	
آن	ها	 به	 کانالم	 در	 نوشته	هایم	 در	
اشاره	مي	کنم.	برای	مثال	می	توان	به	
جوان	ها	 که	 پاره		اي	 جین	 شلوارهاي	
اشاره	 مي	پوشند	 معاصر	 دوران	 در	
ریشه		 که	 پاره	ای	 جین	 شلوار	 کرد.	
آن	به	موسیقی	پانک	برمي	گردد	که	
اولین	بار	این	گروه	ها	در	اجراهایشان	
یافتند.	 این	سبک	پوشش	حضور	 با	
موسیقی،	 بر	 عالوه	 گروه	ها	 این	
سبکی	از	رفتار	و	پوشش	را	هم	وارد	
جامعه	مي	کردند.	پس	با	توجه	به	این	
نکات	می	توان	بحث	جوانان	و	شهر	را	
بحث	خرده	فرهنگ	های	جوانی	 ذیل	

هم	دید.

در	 که	 است	 این	 اهمیت	 حائز	 نکته	
غرب	بخشی	از	این	مباحث	با	عنوان	
است.	 بوده	 مطرح	 خیابان	 سیاست	
چه	سیاستی	باید	برای	خیابان	اتخاذ	
این	 با	 که	 است	 آن	 پرسش	 کرد؟	
شاید	 بعضًا	 که	 فرهنگ	هایي	 خرده	
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بحث	جوانان	و	شهر	تولید	شده	است	
قولي	 به	 و	 فضا،	 شخصي	سازي	 که	
قلمروسازي	از	آن	جمله	اند.	در	اینجا	
بحث	آن	است	که	گروه	هاي	اجتماعي	
بخش	هایي	 مي	کنند	 سعي	 مختلف	
فضاهاي	 تعبیري	 به	 که	 را	 شهر	 از	
کنند.	 شخصي	سازي	 است	 عمومي	
این	 از	 خیلي	 تهران	 شهر	 در	 شما	
در	 مثال	 برای	 مي	بینید.	 را	 نشانه	ها	
مي	بینیم	 و	 می	رویم	 توپخانه	 میدان	
از	 مملو	 آن	 از	 زیادي	 بخش	هاي	
پیک	های	موتوری	غیررسمی	هستند	
اختصاص	 خود	 به	 را	 گوشه	ای	 که	
داده	اند،	این	به	نوعي	شخصي	سازي	
کردن	فضاست.	به	بیان	دیگر،	این	ها	
اشغال	 به	 را	 شهری	 فضای	 و	 معابر	
خودشان	درآورده	اند.	نمونه	ی	دیگر	
بخش	هایي	 می	بینیم.	 پارک	ها	 در	 را	
شخصي	سازي	 سالمندان،	 را	
هم	 با	 و	 مي	نشینند	 یعني	 مي	کنند.	
فضاها	 این	 اگرچه	 مي	کنند.	 بازي	
ما	 وقتی	 ولی	 هستند،	 عمومي	

جوانان	 بحث	 در	 که	 بعدي	 موضوع	
و	شهر	مي	شود	بحث	هایي	است	که	
نگاه	ها	 نوع	 این	 مقابل	 در	 به	شکلی	
جوامع	 در	 بحث	 این	 می	گیرد.	 قرار	
گوناگون	وجود	دارد	که	ما	به	سمت	
زندگي	متکثر	فرهنگی	در	حرکتیم.	
با	تنوع	و	گوناگونی	طرفیم	که	از	 ما	
دین،	 جنسیت،	 به	 می	توان	 جمله		
کرد.	 اشاره	 غیره	 و	 قومیت	 سن،	
جامعه	 یک	 که	 است	 این	 مساله	
چگونه	با	این	تنوعات	مدارا	مي	کند	
اجتماعي	 پذیرش	 می	آید.	 کنار	 و	
به	 اندازه	است؟	 به	چه	 تنوعات	 این	
به	 نسبت	 قدر	 چه	 جامعه	 تعبیري،	
تنوعات	رفتاري	جوانان	خوش	آمدگو	
است	و	سعي	نمي	کند	که	این	تنوعات	
را	به	سمت	یکساني	و	تشابه	هدایت	
کند	به	گونه	ای	که	همه	رفتار	یکسان	

داشته	باشند.	

مطالعات	شهري	 در	 آنکه	 نهایت	 در	
درباره	 مفاهیم	 از	 مجموعه	ای	 امروز	

باشند	 جامعه	 بر	 غالب	 فرهنگ	 ضِد	
دارند	 پررنگی	 حضور	 خیابان	 در	 و	
چه	باید	کرد؟	در	سال	های	اخیر	در	
از	 خیلي	 غربی	 کشورهای	 از	 برخی	
حواشی	 به	 موسیقي	 فستیوال	هاي	
و	 بیابان	ها	 و	 مراتع	 جمله	 از	 شهرها	
سوق	 شهر	 از	 خارج	 کلی	تر	 بیان	 به	
داده	می	شوند.	دیده	می	شود	که	مثال	
در	50	کیلومتري	شهرها	جایي	را	در	
نظر	مي	گیرند	و	گروه	هاي	موسیقي	و	
به	 و	 می	روند	 آنجا	 به	 طرفدارانشان	
اجرای	موسیقی	می	پردازند.	جوانان	
در	چنین	مکان	هایی	نسبت	به	آنچه	
می	گذرد	 شهری	 خیابان	های	 در	
آزادي	هاي	خیلي	بیشتري	دارند.	این	
نمونه	ای	از	سیاست	هاست.	همچنین	
برخی	مکان	ها	مانند	ورزشگاه	ها	که	
محیط	هاي	نسبتا	محصوري	هست	و	
انگار	کنترل		کردن	جوان	ها	در	آن	ها	
در	 نیز	 می	شود	 ساده	تر	 و	 آسان	تر	
نظر	گرفته	می	شود.	این	هم	نمونه	ای	

از	سیاست	هاست.
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باید	 مي	شویم	 فضایی	 چنین	 وارد	
مي	کنیم	 احساس	 کنیم.	 مکث	
اوقات	 گاهی	 حتي	 آمده	ایم.	 اشتباه	
را	 مسیرمان	 می	کنیم،	 عذرخواهی	
هم	 جوانان	 بحث	 در	 مي	کنیم.	 کج	
خیلي	 یعني	 مي	افتد.	 اتفاق	 همین	
و	 مي	آیند	 دنیا،	جوانان	 از	شهرهاي	
برای	خودشان	قلمروسازي	مي	کنند.	
امروزه	در	مطالعات	شهري	این	بحث	
وجود	دارد	که	آیا	باید	شخصي	سازي	
از	این	مباحث	 در	شهر	را	پذیرفت؟	
می	گذرم	تا	به	موضوع	مشخص	شده	

در	این	نشست	برسم.	

شمالي،	 مظفري	 برادران	 خیابان	
که	 است	 محلی	 همین		 به	 نزدیک	
از	 یکي	 هستیم،	 آن	 در	 اکنون	
خیابان	هاي	پهنه	مرکزي	شهر	تهران	
پیاده	 به	تدریج	 است	که	قرار	است	
زیاد	شود	و	حضور	 راه	سازي	در	آن	
است	 ممکن	 که	 آنجا	 تا	 ماشین	ها	
وجود	 دلیل	 به	 برسد.	 حداقل	 به	
و	 حوالی	 این	 در	 تهران	 دانشگاه	
پهنه	ای	 اینجا	 این	دست	 از	 مواردی	
این	 می	شود.	 محسوب	 تاریخي	
خیابان	در	طرح	پیاده	راه	سازی	بوده	
و	چند	سال	پیش	خیابان	سنگ	فرش	
شده	و	مبلمان	شهري	به	آن	افزوده	
از	 نیز	 مدرني	 سایبان	 است.	 شده	
در	 طالقاني	 خیابان	 سمت	 از	 	 انتها	
آن	نصب	شده	است.	در	هر	صورت	
تالش	بر	این	بوده	که	این	فضا	تبدیل	
تفرجگاه	 یک	 و	 پیاده	راه	 یک	 به	
این	 عمل	 در	 هرچند	 بشود.	 شهری	
نداشته	 مثبتی	 چندان	 نتیجه	 اتفاق	
حضور	 بروید	 مکان	 این	 به	 اگر	 و	
از	 بیشتر	 شده	 پارک	 ماشین	هاي	
بوده	 قرار	 که	 است	 آدم	هایي	 تعداد	
فراغتشان	 اوقات	 و	 بزنند	 قدم	 آنجا	
فضا	 این	 در	 بگذرانند.	 آنجا	 در	 را	
این	 در	 مایلم	 که	 افتاده	 اتفاقاتی	
را	روی	آن	ها	متمرکز	 نشست	بحثم	
انتظار	 که	 است	 این	 نکته	 	کنم.	
مي	رفت	که	کارکرد	فراغتي	معطوف	
پررنگ	 پیاده	راه	 این	 در	 هنر	 به	
اجتماعي	 محیط	 چون	 چرا؟	 باشد.	
اطراف	خیابان	برادران	مظفر	شمالي	 شد
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نهادهاي	هنري	 یا	 عمدتا	موسسه	ها	
دانشگاه	 هنر،	 دانشگاه	 هستند.	
معماری،	 و	 هنر	 پژوهشکده	 تهران،	
نهادهای	 انواع	 و	 دانشگاهی	 جهاد	
قرار	 خیابان	 این	 به	 نزدیک	 هنری	
گرفته	اند.	در	نزدیکی	همین	خیابان	
وجود	 موزه	 چند	 و	 فلسطین	 سینما	
از	 دیگر	 یکی	 نیز	 تئاتر	شهر	 دارند.	
انتظار	 بنابراین	 فضاهاست.	 همین	
این	 استفاده	کنندگان	 که	 می	رود	
که	 باشند	 کساني	 یا	 هنر	 اهل	 فضا	

مي	خواهند	هنرمند	شوند.

ویژگی	دیگر	این	فضا	فراواني	کافه	ها	
در	اطراف	آن	است.	امروزه	در	همین	
خیابان	سه	چهارتا	کافه	معروف	قرار	
دارد.	کافه	نشینی	هم	سبک	زندگي	
خاص	خود	را	دارد.	افرادی	که	کافه	
نمونه	های	 خودشان	 هستند	 رو	
کافه	ها،	 بر	 عالوه	 مطالعه	اند.	 قابل	
خیابان	 این	 در	 نیز	 رسمي	 نهادهاي	
نهادهاي	 یک	سري	 دارند.	 وجود	
که	 دارد	 وجود	 هم	 پاساژ	 و	 دولتي	
کافه	ها	 بحث	 به	 می	گذریم.	 آن	ها	 از	
برگردیم.	برای	نمونه	کافه	ریچارد	در	
معروفي	 کافه	 خیابان	 همین	 ابتداي	
پر	 آن	 صندلي	هاي	 معموال	 و	 است	
اغلب	 هم	 آن	 مشتري	هاي	 است.	
دانشجویان	دانشکده	هنر	و	دانشگاه	
آزاد	 دانشگاه	 هنر	 دانشکده	 تهران،	
این	 در	 معموال	 که	 اتفاقي	 هستند.	
که	 است	 آن	 می	دهد	 روی	 مکان	
زمانی	که	ظرفیت	کافه	تکمیل	است	
می	مانند	 منتظر	 بیرون	 خیلي	ها	
همانطور	 شود.	 خالی	 صندلی	ای	 تا	
دانشجویان	 اغلب	 این	ها	 گفتم	 که	
و	 لباس	ها	 با	 هستند	 هنرجویان	 و	
این	ها	 خودشان،	 خاص	 رفتارهای	
شاید	متفاوت	از	آن	تیپ	غالب	سایر	
شهر	 دیگر	 قسمت	هاي	 در	 جوانان	
این	گروه،	آدم	هاي	 بر	 باشند.	عالوه	
زیاد	 خیابان	 این	 در	 هم	 شناور	
مشاهده	می	شود.	صبح	ها	این	خیابان	
عمدتًا	مسیر	عبور	رهگذرهایي	است	
که	مي	خواهند	پیاده	از	جایي	به	جاي	
پیاده	 انقالب	 از	 مثال	 بروند.	 دیگر	
فبروند	سمت	بلوار	کشاورز،	و	بخشي	
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دارد	 وجود	 آن	 در	 و	شب	ها	 عصرها	
و	فضا	به	اصطالح	»رمانتیک«	است.	
فکر	کنم	این	صحبت	های	من	باعث	
این	نشست	 از	 بعد	 مي	شود	که	شما	
به	خیابان	برادران	مظفر	بروید	و	یک	
قدمي	در	آنجا	بزنید	)خنده	حضار(.	
البته	شاید	من	در	اینجا	کمي	مبالغه	
باعث	 این	 هرحال	 به	 ولي	 بکنم	 هم	
این	 در	 اتفاقاتي	 امروزه	 که	 شده	

خیابان	بیافتد.	

با	این	اتفاقات	 پرسش	این	است	که	
چه	 خیابان	 این	 در	 اجتماعی	
مواجهه	اي	صورت	گرفته	است؟	مثال	
می	زنم.	براي	مثال	در	یادداشتي	در	
فردی	 قلم	 به	 روزنامه	ها	 از	 یکي	
دارای	نفوذ	درباره	این	خیابان	دیدم	
تیتر	آن	نوشته	آن	بود	که		خیاباني	
که	پلیس	جرأت	ورود	به	آن	را	ندارد	
این	 که	 می	داد	 توضیح	 نویسنده	 و	
دگرباش	های	 حضور	 محل	 خیابان،	
در	 ماه	 یک	 من	 است.	 شده	 جنسی	
تردد	 متفاوتي	 تیپ	 با	 خیابان	 این	

متفاوت	پوش	 جوان	هاي	 به	 کرده	ام	
هستند	 کسانی	 منظورم	 آالمد.	 و	
مي	کنند،		 دنبال	 را	 مد	 جریان	 که	
دارد.	 خاصي	 سبک	 موهایشان	
رفتارهاي	این	جوانان	متفاوت	است.	
خیابان	 در	 که	 مسئله	اي	 یک	 مثال	
مي	شود،	 دیده	 زیاد	 مظفر	 برادران	
این	 خانم	هاست.	 سیگارکشیدن	
است.	 معمولیشان	 رفتار	 رفتار،	
این	کافه	ها	 به	 یعني	بین	کسانی	که	
مي	روند	و	به	این	خیابان	مي	آیند	این	

رفتار	عادی	محسوب	می	شود.

سال	های	 در	 مظفر	 برادران	 خیابان	
اخیر	جذابیتی	داشته	است.	نخست	
ویژگي	 و	 شده	 سنگفرش	 آنکه	
خیابان	 این	 که	 است	 این	 دومش	
فضاي	 یک	 	 گویی	 و	 است	 خلوت	
برخي	 براي	 گریز	 فضاي	 یا	 تنفس	
کرده	 ایجاد	 اجتماعي	 گروه	هاي	 از	
است.	به	ویژه	برای	مثال	در	ماه	هاي	
این	 به	 جوانان	 پاییز	 فصل	 و	 پاییز	
خیابان	مي	روند	چون	جّو	خاصی	در	

هم	کارکناني	هستند	که	مي	خواهند	
که	 قشری	 ظهرها،	 بروند.	 سرکار	
این	ها	 می	کنند.	 تغییر	 دارند	 حضور	
ناهار	 که	 هستند	 کارکناني	 اغلب	
خورده	اند.	می	آیند	مقابل	ساختمان	
یا	 بکشند	 سیگار	 تا	 محل	کارشان	
شود.	 عوض	 هوایشان	 و	 حال	 کمي	
عصرها	 مي	افتد	 که	 مهمی	 اتفاق	
به	 را	 خیابان	 این	 جوان	ها	 که	 است	

اشغال	خودشان	درمي	آورند.

وقتي	عملکرد	کاري	این	خیابان	کم	
مي	شود	و	به	عبارت	دیگر	موسسه	ها	
و	مراکز	اداري	تعطیل	مي	شوند	انگار	
جوانان	 حضور	 برای	 خیابان	 تازه	
هم	 نیمه	شب	ها	 مي	شود.	 مناسب	
بی	پناه	هان	 و	 کارتن	خواب	ها	 معموال	
دارند.	 حضور	 خیابان	 در	 شهری	
که	 پرسشي	 برگردیم.	 تحقیق	 به	
که	 بود	 این	 داشتم	 تحقیق	 این	 در	
این	جوان	ها	 با	حضور	 نحوه	مواجهه	
به	چه	شکل	هست.	 این	خیابان	 در	
من	در	گزارش	خودم	در	جایی	اشاره	
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موضوع	 مفهوم،	 چند	 در	 می	خواهم	
که	 موضوعی	 کنم.	 جمع	بندي	 را	
هم	اکنون	در	مطالعات	شهري	وجود	
همان	 یا	 اعیاني	سازي	 بحث	 دارد	
بحث	 در	 ما	 است.	  gentrification
شهري	 فرسوده	 بافت	هاي	 ارتقاء	
ساخت	 مثال	 یا	 داشتیم	 را	 این	 هم	
یک	پارک	مدرن	در	دل	یک	فضای	
به	 است	 الزم	 هنوز	 که	 اجتماعي	
لحاظ	فرهنگي	اجتماعي	آماده	شود.	
این	اعیاني	سازي	سریع،	گاهي	اوقات	
مي	تواند	چنین	تبعاتي	داشته	باشد.	
برای	مثال	پهنه	تاریخي	شهر	تهران		
قرار	است	مقصد	گردشگر	شود	ولي	
بافت	 همین	 که	 مشکالتي	 از	 یکي	
سکونتگاه	هاي	 وجود	 دارد	 تاریخي	
اطراف	 	 که	 هست	 مجردي	 کارگري	
عنوان	 به	 شده	اند.	 متراکم	 بازار	
این	 هم	 تهران	 عودالجان	 در	 مثال	
جاهایي	 یک	 و	 است	 افتاده	 اتفاق	
شده	 ایجاد	 اجتماعي	 تنش	هاي	
است.	یعني	در	دل	یک	بافت	سنتي	

دانشگاهي	 رئیس	 یک	 یاد	 من	
چهار	 یا	 سه	 زیر	 ظاهراً	 افتادم.	
جوان	ها	 دانشگاه،	 حیاط	 در	 درخت	
آن	درخت	ها	 و	 آمد	 او	 مي	نشستند.	
را	قطع	کرد	تا	جوانان	آنجا	ننشینند.		
باعث	 درخت	ها	 آن	 کرد	 فکر	 ظاهرا	
مي	شوند	که	جوان	ها	بروند	و	در	آن	
مکان	بنشینند.	این	اتفاق	در	خیابان	
مظفر	هم	افتاده	و		کساني	که	در	محل	
بودند	به	من	گفتند	که	اینجا،	مبلمان	
شهري	داشت	و	به	خاطر	این	بحث	ها	
و	حساسیت	هایي	که	ایجاد	شد،	این	
مبلمان	شهري	را	کندند	و	متأسفانه	
دیگر	وجود	ندارد.	هم	اکنون	اگر	شما	
به	این	خیابان	بروید	دیگر	هیچ	جایي	
براي	نشستن	نیست،	اگر	هم	خسته	
آنجا	 بنشینید	 خواستید	 شدید	
نتوانید	 تا	 ریخته	اند	 کارکرده	 روغن	
بنشینید.	یعني	مسیر	را	بروید	فقط	
پیاده	راه	هست	بدون	جای	نشستن.	
انگار	فقط	باید	رفت	و	مکث	نکرد.	

طوري	 کارهایم	 من	 معموالً	 کردم.	
اصلی	 هویت	 با	 هیچ	وقت	 که	 است	
من	 نمی	روم.	 تحقیقاتی	 میدان	 به	
یادداشت	 آن	 در	 که	 با	چیزی	 هرگز	
نکردم،	 برخورد	 بود	 شده	 مطرح	
اینکه	اینجا	پاتوق	دگرباش	ها	باشد.	
بسزایی	 تاثیر	 نوشته	 آن	 متأسفانه	
نسبت	 هم	 شهر	 شوراي	 و	 گذاشت	
این	 شد.	 حساس	 خیابان	 این	 به	
در	 تغییراتی	 موجب	 حساسیت	ها	
فضای	این	خیابان	شد.	برای	مثال	در	
گلدان	 جوان	ها	 نشستن	 محل	های	
گذاشتند	یا	در	سطح	پله	هاي	برخی	
یک	سري	 مجاور	 ساختمان	های	 از	
ماشین	 کارکرده	 روغن	 و	 آمدند	

ریختند	تا	جوان	ها	ننشینند.	

یا	 دارد	 تاسف	 بگویم	جاي	 نمي	دانم	
قبل	 سال	 چند	 از	 دیگر،	 هرچیزي	
در	این	خیابان	مبلمان	شهري	ایجاد	
حساسیت	ها	 آن	 از	 بعد	 بود.	 شده	
کردند.	 جمع	 را	 آن	 همه	 و	 آمدند	
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کافه	هایي	ساخته	شده	و	گردشگران	
شهري	که	عمدتا	کساني	هستند	که	
باالست	 آن	ها	 فرهنگي	 سرمایه	هاي	
و	چه	در	سبک	لباس	و	چه	در	سبک	
محله	هایی	 به	 هستند	 بازتر	 رفتار	
منظور	 مي	روند.	 عودالجان	 مانند	
اعیان	سازي	 بحث	 که	 است	 این	
است	 ممکن	 جامعه،	 یک	 در	 سریع	
نشده	اي	 پیش	بیني	 پیامدهای	
است	 دلیل	 همین	 به	 باشد.	 داشته	
که	در	دنیا	وقتي	این	نوع			اقدامات	
تعبیري	 به	 و	 محلي	 اجتماعات	 در	
تسهیل	گري	 مي	شود	 انجام	 سنتي	
را	قوي	مي	کنند	که	کمي	به	اجتماع	
اعیاني	سازي	 این	 که	 بدهد	 آگاهي	
جدید	 آدم	هاي	 شد	 خواهد	 باعث	
پس	 بیایند	 محل	 این	 به	 متفاوتی	 و	
سعی	می	شود	سطح	تحمل	و	مداراي	

اجتماعي	محلي	را	ارتقاء	بدهند.

جمع	آوری	 درباره	 که	 مثالی	 به	
برادران	 خیابان	 در	 شهری	 مبلمان	
انگار	 برگردیم.	 کردم	 اشاره	 مظفر	
قرار	است	این	جوان	ها	را	از	حاشیه	
جوانان	 این	 یعني	 برانند.	 حاشیه	 به	
گویی	قرار	نیست	در	فضاهاي	عمومي	
من	 نظر	 به	 و	 باشند	 داشته	 حضور	
بود	 خواهد	 این	 سیاست	 این	 پیامد	
دیگر	 مکانی	 و	 مي	روند	 جوانان	 که	
اینکه	 یا	 مي	کنند	 شخصي	سازي	 را	
خصوصي	شان	 فضاهاي	 در	 مي	روند	
یعني	 می	کنند.	 پیدا	 پناهگاهی	
فضاهاي	 از	 جوان	ها	 دادن	 سوق	
این	 که	 خصوصي	 فضاي	 به	 عمومي	
به	 دارد.	 را	 خودش	 پیامدهای	 هم	
آسیب	هاي	 نگران	 آقایان	 اگر	 نظرم	
سوق	 آسیب		 هستند،	 اجتماعي	
دادن	جوانان	به	مکان	های	خصوصی	
خیلي	بیشتر	خواهد	بود	تا	اینکه	در	
متفاوت	 رفتارهاي	 عمومي	 فضاي	

داشته	باشند.	

در	 که	 است	 این	 دیگر	 نکته	 یک	
مطالعات	فرهنگي	مفهومی	با	عنوان	
گاهي	 فضاها،	 نوع	 این	 داریم.	 گریز	
اوقات	فضاهاي	فرارند.	فضاهاي	فرار	
است	 خانواده	 نظارت	 یا	 نظارت.	 ریاز	
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در	 تساهل	 نبود	 اجتماعي،	 مداراي	
برخي	از	نهادهاي	رسمي	ما،	در	عمل	
خرده	فرهنگ	ها	 که	 مي	شود	 باعث	
ضدفرهنگ	 به	 تبدیل	 تدریج	 به	
شوند.	امروزه	یکی	از	اشتباهاتي	که	
رسمي	 نهادهاي	 و	 مقامات	 از	 برخي	
سبک	هاي	 که	 است	 این	 دارند	 ما	
زندگي	و	رفتارهای	متفاوت	فرهنگی	
را	تبدیل	به	ضدسیستم		کنند.	برای	
با	 که	 افرادی	 کردن	 محدود	 مثال	
این	 بدون	 می	آیند؛	 خیابان	 به	 سگ	
رفتارها	 شود	 متوجه	 سیستم	 که	
یک	 انتها،	 در	 می	کند.	 سیاسي	 را	
پرسش	 این	 بیان	 دارم.	 پرسش	
می	تواند	به	تحقیقات	بعدی	بینجامد.	
پرسش	این	است	که	رابطه	جمهوري	
به	 شهري	 متوسط	 طبقه	 با	 اسالمي	
متوسطي	 طبقه	 است؟	 شکل	 چه	
که	سبک	هاي	زندگي	خاص	خودش	
مي	شود	 آیا	 را	 رابطه	 این	 دارد.	 را	
یکجا	 یعني	 دانست	 مریض	 و	 کژدار	
دیگر	 جایی	 و	 است	 منطقي	 رابطه	
مي	آید	 نظر	 به	 گویی	 سرکوبگر؟	
برنامه	مشخص	و	هدفمندی	مشاهده	
متوسط	 طبقه	 با	 رابطه	 که	 نمی	شود	
شهرنشین	به	چه	شکل	است.	آیا	ما	
برسیم	 نتیجه	اي	 یک	 به	 مي	توانیم	
بوده	 چگونه	 دهه	 چند	 این	 در	 که	
است؟	خیلي	ممنون	از	صبوری	شما.	

امیدوارم	مفید	بوده	باشد.

از	 بعضي	 اخیر	 سال		های	 در	
از	 باید	 که	 معتقدند	 جامعه	شناسان	
صحبت	 زندگي	 سبک	 خوشه	هاي	
کنیم	و	نه	طبقه.	یعني	سالیق	آدم	ها	
دارد	به	هم	نزدیک	مي	شود	و	همین	
باعث	شکل	گیری	خوشه	ها	می	شود.	
کم	درآمد	 طبقه	 از	 نمی	توان	 دیگر	
شهري	 شمال	 یا	 شهري	 جنوب	 یا	
سبک	هاي	 خوشه	های	 کرد.	 صحبت	
منظورم	 شده	اند.	 محوری	 زندگي	
از	 جوانان	 این	 انگار	 که	 است	 این	
که	 چیزي	 و	 هستند	 شهر	 همه	جاي	
این	ها	را	به	هم	نزدیک	کرده	سالیق	
دیگر	 نکته	 یک	 است.	 مشترکشان	
این	 بود.	 جالب	 من	 براي	 دوستان	
بدان	اشاره	 بحث	هراس	اخالقي	که	
هم	 تحقیق	 این	 در	 شما	 کردم،	
ردپاي	آن	را	مي	بینید.	یعني	جوان	ها	
محسوب	 بالقوه	 تهدید	 عنوان	 به	

می	شوند.	

را	 پایاني	 نکته	 که	 است	 آن	 وقت	
تفاوت	 باعث	 که	 مساله	ای	 بگویم.	
میان	کشور	ما	با	دیگر	کشورهاست.	
وقتی	 صنعتي،	 کشورهاي	 در	
جنبش	هایی	شکل	می	گیرد	یک	سري	
آن	 دنبال	 به	 نیز	 خرده	فرهنگ	ها	
مي	آیند.	مانند	همان	سبک	هیپي	یا	
پانک	که	در	این	جلسه	به	آن	اشاره	
کردم.	خیلي	اوقات	آن	ها	خودشان،	
تعریف	 ضدفرهنگ	 را	 خودشان	
چیزی	 اصال	 ما	 مي	گویند	 مي	کنند.	
که	جامعه	به	ما	دیکته	کرده	است	را	
قبول	نداریم	و	براي	همین	است	که	
هیپي	ها	 دوره	اي	 یک	 مي	بینید	 شما	
بیابان	ها	 در	 و	 مي	روند	 امریکا	 در	
زندگی	می	کنند.	از	ماشینیزم	متنفر	
شهر	 از	 خارج	 مي	روند	 و	 مي	شوند	
که	 است	 این	 منظور	 کنند.	 زندگي	
خودشان	 گروه	ها	 این	 اوقات	 بیشتر	
»ضدفرهنگ«	 ما	 مي	زنند	 فریاد	
با	 ما	 جامعه	 فرق	 شاید	 اما	 هستیم.	
ایران	 در	 	 که	 است	 این	 جوامع	 این	
که	 هستند	 رسمي	 نهادهاي	 این	
ضدفرهنگ	 را	 خرده	فرهنگ	ها	
مي	نامند.	در	واقع	خیلي	اوقات،	نبود	

گاهي	 رسمي.	 نهادهاي	 نظارت	 یا	
فضاهاي	 مي	تواند	 فضاها	 این	 اوقات	
باشد	 تنفس	 فضاهاي	 باشد.	 گریز	
اجتماعي	 گروه	هاي	 از	 برخي	 براي	
بحث	 دارند.	 قرار	 حاشیه	 در	 که	
یک	 نظرم	 به	 موضوع	 این	 در	 گریز	
مجموع	 در	 من	 است.	 مهمي	 بحث	
حضور	در	فضاهاي	عمومي	را	امروزه	
پدیده	مثبتي	مي	بینم.	به	نظر	من	به	
و	 اجتماعي	 شبکه	هاي	 آمدن	 وجود	
گوشي	هاي	همراه	خیلي	از	آدم	ها	را	
دارد	اجتماع	گریز	مي	کند.	فضاهاي	
عمومي	معاشرت	پذیر،	کمي	مي	تواند	
تقویت	 را	 اجتماعي	 تعامالت	 این	
این	 دل	 در	 هم	 اتفاقي	 امروزه	 کند.	
است	 وقوع	 حال	 در	 فضاها	 نوع	
فضاست.	 از	 جنسیت	زدایي	 آن	 و	
منظورم	این	است	که	برای	مثال	در	
پدیده	اي	 من	 مظفر	 برادران	 خیابان	
این	است	که	شما	دیگر	 که	مي	بینم	
فقط	 که	 ندارید	 جنسیت	زده	 فضاي	
فضا	 این	 در	 مردان	 حضور	 شاهد	
پسران	 مانند	 هم	 دختران	 باشید.	
این	 من	 و	 دارند	 فضا	حضور	 این	 در	
تاریخ	 در	 این	 مي	بینم.	 مثبت	 را	
است.	 بوده	 هم	 صنعتي	 کشورهاي	
یا	 نیویورک	 شهر	 در	 کنید	 تصور	
پاساژها	 وقتي	 پاریس	 فرانسه،	 در	
و	 پاساژ	 این	 خود	 مي	شوند	 ساخته	
یک	 که	 بود	 مدرني	 پدیده	 خیابان	
بهانه	اي	شد	خانم	ها	بتوانند	بیایند	و	
در	شهر	حضور	داشته	باشند.	مارشال	
برمن	با	یک	سري	تئوري	های	مشابه	
اساسا	شانزاِلیزه	و	خیابان	هایی	نظیر	
مي	دانند	 مدرنیته	 از	 نمادي	 را	 آن	
باعث	 فضاها	 این	 وجود	 معتقدند	 و	
این	 منظورم	 شد.	 جنسیت	زدایی	
است	که	به	لحاظ	نشانه	شناسي	این	
نوع	حضور	مي	تواند	قابل	تامل	باشد.	

امروزه	 که	 است	 این	 جالب	 نکته	ی	
این	 مي	گویند	 محققان	 از	 بعضي	
متوسط	 طبقه	 از	 عمدتا	 جوانان	
که	 کساني	 ولي	 هستند.	 شهري	
مي	کردم	 مصاحبه	 آن	ها	 با	 من	
نداشتند.	 واحدي	 طبقاتي	 ریشه	ي	
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نشست	یک	صد	و		پنجاه	و	هشتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	7	بهمن	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		نقد	جلوه	های	بصری	تهران
عنوان:»تهران	فریب	مدرن	یا	پست	مدرن؟«

سخنرانی	دکتر علی	اکبری
)دکتری	معماری	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	یادگار	امام	خمینی	)ره(	شهرری(
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موضوع به	 معمار	 یک	 نگاه	 از	 	من	
	نگاهی	مي	کنم	و	سعي	مي	کنم	سریع
	بحث	را	ادامه	دهم.	حدود	سي	عکس
	را	با	هم	مي	بینیم.	من	روي	هر	عکس
ثانیه سي	 یا	 ساعت	 یک	 	مي	توانم	
قابلیت این	 	صحبت	کنم	و	درنتیجه	
	وجود	دارد	که	هرگاه	چهره	ها	نشان
	داد	که	صحبت	کافي	است	به	اسالید
قرار این	 از	 سوال	 مي	رویم.	 	بعدي	
سوال کجاست؟	 تهران	 که	 	است	
شهر ساکن	 عنوان	 به	 من	 	اصلي	
سالي 	10 حدود	 که	 کسي	 	تهران،	
و هستم	 ساکن	 تهران	 در	 که	 	است	
	خودم	شیرازي	هستم	و	دائم	تهران
مقایسه شیراز	 مثل	 شهري	 با	 	را	
این هم	 ما	 از	 خیلي	 شاید	 	مي	کنم.	
از که	 باشیم	 داشته	 را	 	شرایط	
در و	 باشیم	 آمده	 دیگر	 	شهرهاي	
کنیم مقایسه	 باشیم.	 ساکن	 	تهران	
فکر که	 چیزي	 آن	 با	 را	 	تهران	
	مي	کنیم	باید	باشد	یا	با	آن	چیزي	که
مي	تواند آرمانشهر	 یک	 عنوان	 	به	
پایتخت یک	 عنوان	 به	 یا	 	باشد	
یک عنوان	 به	 یا	 باشد	 	مي	تواند	
مي	تواند اسالمي	 کشور	 	پایتخت	
	باشد،	یا	به	عنوان	یک	آرزو	مي	تواند
	باشد.	همه	این	ها	را	دائم	در	ذهنمان
از که	 روز	 هر	 مي	کنیم	 	مقایسه	
	خانه	مان	بیرون	مي	آییم	و	در	فضاي
اصلي مي	گیریم،	سوال	 قرار	 	شهري	
باالخره تهران	 که	 است	 این	 	ما	
و این	شکلي	است	 	کجاست؟	و	چرا	
چه و	 باشد؟	 شکلي	 این	 باید	 	چرا	
ما به	 بهتري	 	مي	شود	که	یک	چهره	
	نشان	دهد؟	بحث	اصلي	من	پاسخ	به
	این	سوال	است	که	تهران	کجاست؟
	و	چرا	تهران	اصال	مهم	است؟	تهران
بحث که	 مدرنیته	 با	 آن	 نسبت	 	و	
است؟ مهم	 تهران	 چرا	 	مي	کنیم.	
	آمریکایي	ها	یک	ضرب	المثلي	دارند،
نیویورک مي	گویند	 	نیویورکي	ها	
سرما آمریکا	 مي	کند	 	عطسه	
مي	گویند آمریکایي	ها	 	مي	خورد.	
سرما جهان	 مي	کند	 عطسه	 	آمریکا	
را این	 مي	کنم	 فکر	 من	 	مي	خورد.	
	مي	شود	به	تهران	هم	تعمیم	داد.	از

زی
رو
	نو
ام
هن
س:	ب

عک



51 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

	این	نظر،	تهران	مهم	است	که	وقتي
سرما ایران	 مي	کند	 عطسه	 	که	
	مي	خورد	و	درنتیجه	نبایستي	عطسه
چه که	 باشیم	 مراقب	 باید	 و	 	کند	
	اتفاقاتي	در	تهران	دارد	مي	افتد	که
	ممکن	است	در	همه	جا	اتفاق	بیفتد.
	چند	تا	اسالید	بعد	که	جلوتر	خواهیم
	رفت	توضیح	خواهم	داد	که	همه	آن
تجربه	مي	شود تهران	 در	 که	 	چیزي	
یک مثابه	 به	 هم	 شهرستان	ها	 	در	
و مي	شود	 اجرا	 و	 پیاده	سازي	 	اصل،	
شبیه که	 مي	شوند	 خوشحال	 	همه	
خیلي منظر	 این	 از	 هستند.	 	تهران	
	مهم	است	که	ما	داریم	چه	اتفاقي	را
از رقم	مي	زنیم.	همچنین	 تهران	 	در	
	نگرشی	دیگر	هم	که	شهر	جلوه	گاه
جز به	 بستري	 شهر	 است.	 	مدرنیته	
نسبت درنتیجه	 و	 ندارد	 	مدرنیته	
این از	 و	 با	مدرنیته	دارد	 	مستقیمي	
ارتباط دارای	 پسا	مدرنیته	 با	 	نظر	
به را	 پست	مدرنیسم	 اگر	 که	 	است	
بگیریم تاریخي	 دوره	 یک	 	مثابه	
	اکنون	دیگر	بعد	از	آن	قرار	داریم	و
	هم	اکنون	در	دوره	پساپست	مدرنیسم
	هستیم	و	هنوز	هم	تکلیفمان	روشن
	نشده	که	باالخره	نسبت	ما	با	مدرنیته
مدرنیته پست	 با	 ما	 نسبت	 	چیست	
	چیست.	موضوع	از	یک	جاي	دیگري
فالمکي استاد	 که	 مي	شود	 	مهم	تر	
ساخت در	 که	 آنچه	 	مي	گوید	
	شهرهاي	ایران	دخیل	بوده	نه	قانون،
شخصي و	 فردي	 خواست	هاي	 	بلکه	
گرفته تصمیم	 حاکمي	 است.	 	بوده	
را خیاباني	 یک	 بسازد،	 را	 	میداني	
	بکشد،	18	کیلومتر	خیابان	بکشد	و
وخیم	تر خیلي	 اوضاع	 	درنتیجه	
تصمیمات بفهمیم	 وقتي	 	مي	شود	
	فردي	در	این	شکل	گیري	خیلي	مهم
مشاهده که	 عکسي	 این	 	بوده	اند.	
شاه احمد	 سلطنت	 اواخر	 	مي	کنید	
بالن	گرفته از	درون	 	قاجار	است	که	
میدان باالي	 مکان	 است.	 	شده	
این که	 است.	 زمان	 آن	 	توپخانه	
	میدان	شاید	بنا	بر	سلیقه	شخصي	و
اسالیدها در	 که	 دیگر	 بناهاي	 	همه	
پس و	 شده	 ساخته	 دید	 	خواهیم	

مدیریت معتقدم	 همچنان	 	درنتیجه	
پیش دارد	 سلیقه	 برمبناي	 	تهران	
آسیب سلیقه	ها	 این	 اگر	 و	 	مي	رود	
	ببیند	قطعا	تهران	آسیب	مي	بیند	و
	بعد	ایران	آسیب	خواهد	دید.	از	این
	منظر	بحث	را	مطرح	مي	کنم.	به	طور
	کلي	من	معتقدم	که	وقتی	می	خواهیم
و	مدرنیته با	سنت	 را	 تهران	 	نسبت	
	بررسی	کنیم،	باید	بگوییم	که	تهران
به	نظر ندارد.	 این	دو	 به	 	هیچ	ربطي	
	من	نه	ربطي	به	سنت	دارد	و	نه	ربطي
نامشروع فرزند	 تهران	 مدرنیته.	 	به	
	رابطه	این	دو	است.	سنت	و	مدرنیته
در کردند	 مالقات	 را	 همدیگر	 	اینجا	
و ري	 شمال	 روستاي	 در	 ري،	 	کنار	
	این	فرزند	به	وجود	آمد	و	نسل	هاي
به دارند	 همینطور	 هم	 آن	 از	 	بعد	

	وجود	مي	آیند	بر	اثر	همین	رابطه	اي
در اگر	 نمي	آمد.	 صحیح	 نظر	 به	 	که	
مدرنیته جنس	 از	 اتفاقي	 	اصفهان	
با داشت	 رابطه	اي	 بیفتد	 بود	 	قرار	
تهران، در	 وقتي	 اما	 احتماالً.	 	سنت	
این ندارد،	 وجود	 که	 تهراني	 	یعني	
سوال مورد	 هم	 سنت	 با	 	رابطه	اش	
	است.	اصاًل	سنت	را	از	کجا	مي	خواهي
	بیاوري.	یک	روستا	و	یک	قریه	اي	در
	شمال	ري،	چگونه	مي	خواهد	صحبت
	از	سنت	کند.	به	همین	ترتیب	است
	که	بالفاصله	خیلي	سریع	پادشاهان
مقداري یک	 اینکه	 از	 بعد	 	قاجار	
	اصفهان	را	طلب	کردند،	خیلي	سریع
	از	آن	گذشتند	و	گفتند	که	اصفهان،
قاجار پایتخت	 باید	 چرا	 	اصال	
مثاًل شبیه	 قاجاري	 	دارالخالفه	
باشد؟ شاه	عباس	 صفوي	 	مجموعه	
	اصال	چه	ربطي	به	ما	دارد؟	و	بالفاصله

	معتقدم	مدیریت	تهران	برمبناي
	سلیقه	دارد	پیش	مي	رود	و	اگر
ببیند آسیب	 سلیقه	ها	 	این	
و مي	بیند	 آسیب	 تهران	 	قطعا	
دید خواهد	 آسیب	 ایران	 بعد	

رد و	 کردند	 عبور	 گلستان	 کاخ	 	از	
سفرهاي تاثیرات	 البته	 	شدند.	
بود. هم	 اروپا	 به	 قاجار	 	پادشاهان	
میان این	 در	 که	 هم	 نکته	اي	 	یک	
قاجار پادشاهان	 سفر	 دارد.	 	وجود	
اتفاق ولي	 بوده	 نهي	 مورد	 	همیشه	
ناصرالدین دوره	 در	 حداقل	 	مثبتي	
به ناصرالدین	شاه	 	 بود	که	 این	 	شاه	
	فرنگ	رفت	و	دید	و	متوجه	شد	که
چه به	 صنعتي	 انقالب	 دنیا،	 	در	
	نتایجي	رسیده	و	اما	هیچ	اتفاقي	در
	ایران	نیفتاده	و	آن	مسیر	خیلي		مثال
طي دارد	 تاریخي	 طبیعي	 	عادي	
هم ایران	 در	 بالفاصله،	 	مي	شود.	
اتفاق مدرنیسم	 جنس	 از	 	تحوالتي	
	افتاد.	به	عبارت	دیگر	صنعتي	شدن
حدي تا	 این	ها	 حاال	 و	 افتاد.	 	اتفاق	
	مثبت	بوده.	حاال	بگذریم	از	سفر	مثال
به شاه	 مظفرالدین	 ماهه	 	چهارده	
	اروپا،	که	دیگر	حاضر	نبود	برگردد	به
	ایران،	یک	سال	و	دو	ماه	مملکت	رها
بود، اروپا	 در	 ما	 پادشاه	 و	 بود	 	شده	
	همه	مي	گفتند	که	آقا	بهتر	نیست	که
	برگردي؟!	به	هرحال،	جدا	از	سفرهاي
سفرهاي شاه،	 ناصرالدین	 	مثبت	
	بعدي	چندان	جذاب	نبود.	به	هرحال،
همان اثر	 بر	 افتاد	 اتفاق	 که	 	آنچه	
کردم عرض	 خدمتتان	 که	 	رابطه	اي	
وقت هیچ	 شما	 یعني	 است	 	التقاط	
	نباید	از	تهران،	نه	انتظار	یک	سنت
خوب مدرنیته	 یک	 انتظار	 نه	 	خوب	
وجود به	 التقاط	 یک	 باشید.	 	داشته	
به پیش	 سال	 صد	 حدود	 از	 	مي	آید	
	این	سو.	این	التقاط	ول	کن	نیست	و
	هنوز	هم	ادامه	دارد.	یعني	همچنان،
آن اثر	 در	 مي	سازیم	 ما	 که	 	هرچه	
	رابطه	محصول	التقاط	است.	پس	در
	نتیجه	شهر	تهران،	از	همان	ابتدا	نه
	پاي	در	ایران	دارد	و	نه	پاي	در	اروپا.
که بینابیني،	 است	 چیزي	 	یک	
	مي	بینید	که		مجلس	شوراي	ملي	ما
	با	عناصری	از	اروپا	ساخته	مي	شود،
جلوه این	 سنتوري	ها	 مثال	 	برای	
	بصري	تهران	است	که	مورد	نقد	قرار
ما به	 که	 است	 چیزي	 آن	 	مي	گیرد.	
ما و	 مي	دهد	 نشان	 را	 	خودش	
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	)که	نمي	دانم	اگر	دوستان	در	جلسه
	مي	دانند	کمک	کنند	که	تحیرنامه	را
از یکي	 است؟(	 نوشته	 کسی	 	چه	
قدر این	 و	 اروپا	 رفت	 قاجار	 	بزرگان	
	متعجب	شده	بود	که	شرح	سفر	خود
که نوشت	 تحیرنامه	 	را	تحت	عنوان	
	مثال	چقدر	و	چه	چیزهاي	عجیب	و
نتیجه که	 افتاد	 اتفاق	 آنجا	 	غریبي	
که روبازي	 آمفي	تائتر	 شد	 هم	 	آن	
	تکیه	دولت	نامیدند	که	خیلي	سریع
	خواسته	شد	و	گفتند	که	ما	که	از	این
ندارد ایرادي	 نداریم.	 	رسم	ها	
داریم که	 را	 حسین	 امام	 	سینه	زني	
برگزار دولت	 تکیه	 در	 را	 آن	 	پس	
	می	کنیم	و	این	توجیه	مي	شود.	یعني
در همچنان	 مدرنیته	 و	 سنت	 	این	
حسین امام	 سینه	زني	 	آمفي	تئاتر	
	است،	خانم	ها	مي	نشینند	و	مراسم	را
فضا هرحال،	 به	 مي	کنند.	 	نگاه	
پیش صورت	 همین	 به	 	همچنان	
توسط مدرنیته	 خواست	 و	 	مي	رود	
که همانطور	 مي	افتد،	 اتفاق	 	شاهان	
	استاد	فالمکي	گفتند	شهر	در	ایران
شکل شخص	 یک	 نظر	 اثر	 بر	 	فقط	
است. همین	گونه	 واقعًا	 	مي	گیرد	

مثابه به	 مي	کنیم	 	عکسبرداري	
تاریخمان، از	 بخشي	 	تاریخمان	
	ایوان	هایي	که	در	فضاهاي	شهري	باز
سرستون	هاي و	 تزیینات	 	مي	شوند،	
	یوناني	و	حکاکي	ها	و	به	هرحال	یک
نه و	 است	 ایراني	 نه	 که	 	جلوه	اي	
	اروپایي	است	و	این	التقاط	همچنان
	ادامه	پیدا	مي	کند	و	بالفاصله	در	کاخ
به مي	شود.	 خواسته	 برج	 	گلستان	
مي	شود. مطالبه	 دیگر	 	بیان	
مي	شود شروع	 	بلندمرتبه	سازي	
سازه نظام	 هنوز	 اینکه	 	علي	رغم	
	باربري	است	و	دیوار	باربر	است	و	ما
و نرسیدیم	 فلزي	 اسکلت	 به	 	هنوز	
	اساسا	درک	نکردیم	چطور	در	اروپا
ساخته بلندمرتبه	 	ساختمان	هاي	
	مي	شود.	در	هر	صورت	دیوارهایي	به
گلستان کاخ	 در	 متر	 دو	 	قطر	
	می	سازیم	و	بلندمرتبه	را	هم	تجربه
اروپا 	مي	کنیم.	چراکه	دیدیم	که	در	
است. دادن	 رخ	 حال	 در	 اتفاق	 	این	
	میدان	توپخانه	را	مشاهده	مي	کنید،
ناشي که	 قاجار	 	فضاي	شهري	عصر	
	از	همان	سلیقه	و	همان	خواست	ما	از
	سفر	به	اروپاست.	در	تحیرنامه		آمده

قدرت هرم	 راس	 در	 	پادشاه	
دنیاي وارد	 ایران	 که	 	مي	خواهد	
	مدرن	شود،	و	خیابان	کشي	مي	کنند.
	خیابان	الله	زار،	کپي	است.	به	عبارت
	دیگر	پس	از	بازگشتش	از	اولین	سفر
	به	پاریس	فرمان	می	دهد	که	ما	باید
داشته تهران	 در	 شانزاِ	لیزه		 	یک	
از از	همین	جا	شروع	کنید.	 	باشیم.	
	باب	همایون	به	سمت	باال	وسط	باغان
را الله	زار	 خیابان	 تهران،	 	شمال	
	مي	کشند	با	کاربري	هاي	مدرني	مثل
اینجور و	 هتل	 تئاتر،	 سینما،	 	کافه،	
مي	کنم فکر	 که	 شهري	 	فضاهاي	
	چون	آنجا	باغات	بوده	فکر	مي	کرده
شانزاِ	لیزه کاشت	 آن	 مثل	 اینجا	 	که	
سرسبز شهري	 فضاي	 و	 	مي	شود	
در اتفاقي	 هیچ	 که	 مي	شود	 	ایجاد	
هیچ	وقت یعني	 نیفتاده	 زمینه	 	این	
نشد. نزدیک	 هم	 رویا	 آن	 به	 	این	
را 	1307 تلگراف	خانه	 	ساختمان	
پهلوي دولت	 هم	 بعدا	 که	 	مي	بینید	
به را	 این	 برنمي	تابد	 هم	 را	 	همین	
	مثابه	سنت	گرفته	و	خراب	مي	کند.
	سیحون	همین	برج	14	طبقه	بتني	را
توپخانه میدان	 در	جنوب	 	مي	سازد.	
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	که	طراحي	استاد	سیحون	است.	این
ایران در	 اروپایي	 کاماًل	 هم	 	پروژه	
	ساخته	مي	شود.	این	پروژه	تا	آن	حد
سوال معموالً	 که	 است	 	اروپایي	
این که	 است	 معماري	 ارشد	 	کنکور	
پاسخ بچه	ها	 کجاست.	 	مکان	
دلیل است.	 پاریس	 که	 	می	دهند	
نیز شده	 کنکور	 سوال	 این	 	اینکه	
گمراه متقاضیان	 که	 است	 	همین	
	شده	و	به	این	داستان	پاسخ	اشتباه
	می	دهند.	این	اندازه	از	التقاط	یعني
	منظر	تهران،	منظر	بي	ریشه	اي	است
	یعني	معلوم	نیست	که	باالخره	اینجا
در	سال	1307 به	هرحال	 	کجاست؟	
بگویم این	ساختمان	 از	 	یک	خاطره	
	که	شاید	شنیدن	آن	بد	نباشد.	اینجا
تلفن یک	سري	 ساختمان	 این	 	در	
که مي	شود،	 نصب	 اولین	بار	 	برای	
تماس با	شهرستان	ها	 بتوانند	 	مردم	
	بگیرند.	در	یک	سري	از	ساختمان	ها
یا اصفهان	 بزرگي	چون	 	درشهرهاي	
ساخته تلگراف	خانه	ها	 این	 	تبریز،	
	مي	شوند.	یک	سري	تلفن	اینجا	نصب
تا آنجا،	 تلفن	 یک	سري	 و	 	مي	شود	

مردم کنند.	 صحبت	 بتوانند	 	مردم	
	هم	اصال	نمي	توانستند	باور	کنند	که
صحبت تبریز	 با	 مثال	 مي	شود	 	مگر	
	کرد.	و	مي	گفتند	آخرالزمان	شده	و
	این	پادشاه	رفته	اروپا	و	آمده	و	دیگر
	آخرالزمان	نزدیک	است.	ناصرالدین
	شاه	دستور	مي	دهد	یک	ماه	رایگان
	حرف	بزنند.	هرکس	مي	خواهد	برود
حرف رایگان	 ماه	 یک	 کند	 	صحبت	
	بزند	که	فرهنگ	سازي	شود	که	مردم
بتوانند تلفن	 از	 و	 کنند	 	عادت	
	استفاده	کنند.	بعد	از	یک	ماه،	همه
	جا	بنري	نصب	می	شود	که	از	اکنون
شاه	حرف ناصرالدین	 دستور	 به	 	بنا	
کسي یعني	 ممنوع.	 زدن	 	مفت	
	نمي	تواند	برود	رایگان	صحبت	کند.
	این	بنر	بوده	که	دیگر	دراین	مملکت
	حرف	مفت	نمي	شود	زد.	این	تصویر
	فضاي		میدان	حسن	آباد		1309	است.
است. عکاسی	 زمان	 که	 التقاط	 	اوج	
هم حد	 از	 زیاد	 خیلي	 	تزیینات	
منظري یک	 هرحال	 به	 ولي	 	هست.	
منظر شبیه	 تاریخي،	 کاماًل	 	است	
اینجا اگر	 احتماالً	 است.	 	اروپایي	

کاماًل قشنگ	 شود،	 هم	 	سنگ	فرش	
	آن	منظر	اروپایی	را	تداعی	می	کند.
کنید دقت	 اگر	 تاریخ	ها	 به	 	.1311	
دارد آرام	 آرام	 که	 	متوجه	مي	شوید	
	این	التقاط	حتي	بیشتر	هم	مي	شود
	دیگر	یعني	اوج	این	داستان،	سراي
که است	 ناصرخسرو	 خیابان	 	روشن	
بروید مي	توانید	 هست	 هم	 	هنوز	
	ببینید.	کاماًل	آن	مجسمه	سازي	هاي
از نیست	 معلوم	 ایران	 در	 	اروپایي،	
	کجا	مي	آید.	نه	در	ریشه	هاي	تاریخي
	ایران	قابل	مشاهده	است	و	نه	حتي
	در	ریشه	هاي	مدرن	اروپا.	اما	باالخره
رضاخان اول،	 پهلوي	 	دولت	
ایران	باید 	تصمیمش	را	مي	گیرد	که	
شود. مدرن	 کشور	 یک	 به	 	تبدیل	
	حاال	که	تهران،	ریشه	تاریخي	ندارد،
طعنه مورد	 همیشه	 که	 	حاال	
و شیرازي	ها	 مثل	 	شهرستاني	هایي	
که است	 تبریزي	ها	 و	 	اصفهاني	ها	
ندارید، ریشه	اي	 اصال	 که	 	شما	
بهتر	که ندارید،	پس	همان	 	تاریخي	
هم التقاط	 از	 اصال	 باشیم.	 	نداشته	
معماري دیگر،	 ما	 و	 مي	کنیم	 	عبور	
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	مدرن	را	مي	خواهیم.	معماري	مدرن
	به	مثابه	واقعي	کلمه	با	آن	منیفست
دوره چندین	 که	 خودش	 	صیام	هاي	
	برگزار	شد.	در	دانشگاه	تهران1313،
معماري یک	 کاماًل	 سي	رو	 	ماکسیم	
این و	 مي	کند	 پیاده	سازي	 	مدرن	
	شروع	معماري	جدي	مدرن	است.	و
	این	خیلي	خوشحال	کننده	است	که
	ما	مي	فهمیم	که	این	معماري	چیست
اتفاق شکلي	 چه	 دارد	 شهر	 این	 	و	
	مي	افتد.	این	تاالر	تشریح	دانشکده
است، دانشکده	 اولین	 که	 	پزشکي	
بازدید ساخت	 از	 بعد	 	رضاخان	
	مي	کند	از	تاالر	تشریح	و	در	جریان
من خود	 براي	 مي	گیرد	 قرار	 	امور	
این است	 	14- 	1313 که	 بود	 	جالب	
تشریح تاالر	 با	 که	 	حدودهاست	
پیدا ورود	 ایران	 پزشکي	 	دانشکده	
و رسمًا	 مدرن؛	 دنیاي	 به	 	مي	کند	
را مدرن	 آرمان	شهر	 و	 	قانونًا	
یادشان	مي	افتد 	1315	. 	مي	خواهند	
چه باستان	 ایران	 شکوه	 باز	 	که	
بدون مي	شود	 مگر	 اصال	 	مي	شود؟	
داستان اصال	 باستان؟	 ایران	 	شکوه	

و ملي	گرایي...	 و	 است	 	بي	معني	
که مدرني	 معماري	 آن	 	باالفاصله	
عناصر با	 بگیرد	 شکل	 	مي	خواست	
مي	دهد. پیوند	 را	 خودش	 	تاریخي،	
	این	بار	عناصر	تاریخي	البته			مشخص
	است	چیست.	کاماًل	یک	کپي	محض
مي	شناسیم. که	 عناصري	 از	 	است	
معلوم که	 مجسمه	هایي	 آن	 	باالخره	
	نیست	چه	هستند	و	این	سنتوري	ها
	براي	چه	آمدند.	آن	ها	دیگر	نیست.
این از	 است	 فاخري	 معماري	 یک	 	و	
یک التقاطي	 منظر	 از	 حاال	 	منظر.	
خیلي مجلل	 و	 فاخر	 	معماري	
	استخوان	داري	ارائه	مي	شود	و	ترویج
ساخته ملي	ها	 بانک	 	مي	شود.	
	مي	شوند	و	معماراني	که	از	این	دست
با گدار	 آندره	 	1316 مي	آیند	 کار	 	به	
یک مي	آید	 خودش	 قریحه	 و	 	ذوق	
	معماري	تاریخ	گرایي	درست	در	موزه
	ایران	باستان	برگرفته	از	ایوان	مدائن
که باشید	 داشته	 توجه	 	مي	سازد.	
اتفاق غرب	 در	 پست	مدرنیته	 	هنوز	
	نیفتاده	همچنان	معماري	مدرن	دارد
به عده	 یک	 چون	 مي	کند	 	حکومت	

بناهاي مي	گویند	 بناها	 	این	
	پست	مدرنیته	ایراني	در	حالیکه،	این
	1316	است	چیزي	در	حدود	80	سال
40 پست	مدرنیته	 ولي	 است.	 	پیش	
به افتاد.	 اتفاق	 اروپا	 در	 پیش	 	سال	
ایراني	ها گفت،	 مي	شود	 	تعبیري	
پست دنیاي	 وارد	 غربي	ها	 از	 	زودتر	
	مدرنیته	یا	آوردن	عناصر	تاریخي	به
اشتباه این	 شدند.	 روز	 	معماري	
	عجیب	غریبي	است	که	در	دانشکده
دانشگاه مي	کنند.	 مطرح	 	معماري	
یک از	 که	 مي	بینید	 را	 	تهران	
به تبدیل	 و	 	ساختمان	عبور	مي	کند	
و جدي	 خیلي	 توسعه	 طرح	 	یک	
الگوي بعدها	 که	 مي	شود	 	جامع	
ایران، در	 	دانشگاه	سازي	
	دانشگاه	هاي	متعددي	مثل	دانشگاه
شریف، صنعتي	 دانشگاه	 	تبریز،	
بود. اسمش	 مي	کنم	 فکر	 	آریامهر	
بعداً که	 صنعت	 و	 علم	 	دانشکده	
	تبدیل	به	دانشگاه	علم	و	صنعت	شد.
یک براساس	 فضاها	 این	 	همه	ی	
ساخته شهري	 جامع	 	طرح	هاي	
	مي	شوند	و	معماري	مدرن	را	در	ایران
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	نوید	مي	دهند	و	در	پهلوي	دوم	گذار
تاریخي التقاطي	 همین	 معماري	 	از	
اینکه علي	رغم	 	ملي	گرایي	
همچنان ملي	گرایي	 	ناسیونالیسم	
اما	دیگر 	شعار	اصلي	حکومت	است	
	از	آن	عبور	داده	مي	شود	و	»پیش	به
شعار جدید«	 مدرن	 تمدن	 	سوي	
	اصلي	حکومت	پهلوي	دوم	است.	که
با	ذوق	و 	آثار	وارطان	هوانسیان	که	
	قریحه	خاص	خودش	شروع	مي	کند
	معماري	ایران	را	عبور	دادن	از	دنیاي
زیباتري. مدرن	 دنیاي	 به	 	سنتي	
خیابان همین	 در	 وارطان	 	ابداعات	
است. مشاهده	 قابل	 کاماًل	 	انقالب،	
	مجلس	سناي	1337.	در	این	زمان	ما
مدرن دنیاي	 وارد	 کامال	 	دیگر	
مثابه به	 مدرن	 معماري	 و	 	شده	ایم	
تهران، براي	 نهایي	 و	 قطعي	 	نسخة	
مي	شود. ساخته	 و	 مي	شود	 	پیچیده	
	1343	ساختمان	وزارت	نفت	سرآغاز
همه که	 معتقدم	 من	 مدرن،	 	فریب	
	اتفاقاتي	که	در	تهران	افتاد	از	جنس
	فریب	است	و	هیچ	کدامشان	اصالت

تاریخي	گرایي آن	 اگر	 ندارد.	 	واقعي	
آن از	 قبل	 اگر	 بود	 فریب	 جور	 	یک	
بار این	 بود	 فریب	 	التقاطي	گرایي	
	مدرنیسم	کامال	به	مثابه	فریب	مدرن
مي	کند. مطرح	 را	 	خودش	
به و	 اسطوره	 مثابه	 به	 	تجددخواهي	
و نهایي	 مثابه	هدف	 به	 آرمان	 	مثابه	
	غایي	در	آن	مطرح	مي	شود.	در	اینجا
	پیوندی	وجود	دارد.	یک	پیوندي	که
پیوندي که	 گفتم	 سخنانم	 	ابتداي	
که سنتي	 و	 آرماني	 خیال	 از	 	است	
و سنت	 خاطره	 ندارد.	 وجود	 	اصال	
حال در	 عامل	 دو	 این	 آینده	 	خیال	
به	همین	دلیل 	ساخت	تهران	است.	
نیست معلوم	 اصال	 که	 هست	 	هم	
مي	شوید متوجه	 چیست؟	 	تهران	
است، خاطره	 گذشته	 هم	 	یعني	
آینده هم	 و	 نشده	 تجربه	 	خاطره	
افول است.	 نشده	 تجربه	 	خاطره	
این که	 پهلوي	 دولت	 		ناگهاني	
تشریح اینجا	 در	 البته	 که	 	تعابیري	
شهر زندگي	 و	 مرگ	 نظریه	 	شده	
	بزرگ	امریکایي	جین	جیکوبز	است

	که	آنجا	کامال	مطرح	مي	کند	در	مورد
افول است.	 صادق	 کامال	 هم	 	تهران	
	ناگهاني	دولت	که	آرمانگراییش	را	به
به توجه	 با	 مي	رساند.	 	حداکثر	
در که	 خودویران	گري	 و	 	تنوع	طلبي	
1345 مي	شود.	 شروع	 راستا	 	این	
	شهرک	اکباتان.	اوج	دنیاي	مدرن	و
پسندیده ایرانیان،	 براي	 که	 	آرماني	
	مي	شود	که	مي	توانند	بیایند	و	داخل
کاماًل کنند.	 زندگي	 پروژه	ها	 	این	
از مستقیم	 است	 	برداشتي	
	آپارتمان	هاي	مارسي	لوکوربوزیه	که
	حتي	در	آن	پیلوتي	هاي	پایین	سعي
	کردند	ستون	ها	را	شبیه	آپارتمان	هاي
کاماًل ارجاع	 این	 که	 بسازند	 	مارسي	
شبیه داریم	 ما	 که	 باشد	 	مشخص	
	فرانسه	مي	شویم.	به	هرحال	فضاهاي
مسکوني مجتمع	هاي	 براي	 	میاني	
	صد	هزار	نفر	جمعیت	براي	تهران	آن
	زمان	که	جمعیت	زیادي	هم	نداشت
شهرک این	 در	 را	 نفر	 هزار	 صد	 	و	
از 	مي	تواند	جا	دهد.	مجتمع	اسکان	
سال تا	 و	 مي	شود	 شروع	 	1348	
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	که	مخاطبش	در	طبقات	فرادست	و
طبقات براي	 هستند	 تنازع	 	طبقات	
	فرودست	پیشنهاد	مي	کند	که	شما	با
	این	سبک	زندگي	کنید.	در	حالي	که
و جامعه	 آن	 به	 ربطي	 اصال	 	این	
و ندارد	 آن	ها	 آرمان	هاي	 و	 	ارزش	ها	
	اساسًا	دیگر	همه	چیز	خراب	مي	شود.
	مانند	همان	معضالت	اجتماعي	پروژه
ادامه همچنان	 برج	سازي	ها	 	نواب.	
	پیدا	مي	کند	و	ما	هم	علي	رغم	اینکه
اما کردیم	 نفي	 را	 مدرنیته	 	مزایاي	
	همان	ها	را	دنبال	کردیم	و	همان	ها	را
	مطالبه	کردیم	و	خواستیم	و	ساختیم.
و آتي	ساز	 مجتمع	 مانند	 	درست	
مظاهر از	 یکي	 شهري.	 	تونل	هاي	
در	سال است.	 ترافیک	 تهران	 	شهر	
کار شیراز	 شهرداري	 در	 	84	
جوان خیلي	 زمان	 	آن	 	مي	کردم،	
را ترافیک	 که	 مي	کردم	 فکر	 	بودم،	
	مي	توانیم	با	پل	و	تونل	و	زیرگذر	حل
وقت مسئوالن	 از	 یکی	 به	 	کنیم.	
این	باره در	 نمي	خواهید	 که	 	گفتم	
مي	دانید چون	 کنید؟	 	اقدامی	
	تحوالت	در	شیراز	خیلي	آرام	است.
تغییر چیزي	 که	 سال	هاست	 	یعني	
	نکرده	است.	من	به	برخي	از	دوستان
	که	اینجا	حضور	دارند	نیز	گفته	ام	ما

به هم	 درستي	 تاریخي	 	ارجاعات	
با را	 همه	چیز	 و	 بدهد	 ما	 	گذشته	
از بعد	 ولي	 باشد.	 داشته	 	همدیگر	
سال در	 اسالمي	 انقالب	 	پیروزي	
		1357،	هم	فرایندها	علي	رغم	اینکه
آن اما	 بود	 مدرنیته	 از	 بخشي	 	نفي	
پیدا ادامه	 فرایند	 همان	 	فرایند	
همان سیاست	ها	 	مي	کند.	
حتي شاید	 	، تقریبًا	 		سیاست	هاست	
	یک	مقدار	سطح	نازل	تر،	یک	مقدار
به توجه	 مقدار	 یک	 کمتر،	 	پول	
	طبقات	فرودست	تر	که	اصال	مخاطب
	معماري	مدرن	نبودند.	معماري	شهر
	مدرن،	و	نتیجتًا	نواب	طرح	نوابي	که
مطلع آن	 مشکالت	 از	 تقریبا	 	همه	
زیادي مقاالت	 و	 کتاب	ها	 و	 	هستند	
	نوشته	شده	یک	منظر	شهري	کاماًل
مي	بُرد. دارد	 هم	 را	 بافت	 که	 	مدرن	
	آپارتمان	هایي	که	هیچ	سلسله	مراتب
دیوار پشت	 شما	 ندارند.	 	دسترسي	
	خانه	تان	بزرگراه	مي	بینید	و			نهایتًا
بدین	گونه	توضیح	دهم	که 	مي	توانم	
در مدرنیسم	 این	 که	 مسیري	 	در	
دچار ناگهان	 مي	شود،	 طي	 	تهران	
این آرمانی	مي	شود.	 نوع	تضاد	 	یک	
را کار	 دوباره	 هم	 آرمان	ها	 	تضاد	
	خراب	مي	کند.	آن	معماري	مدرن	را

	1354	که	تمام	مي	شود	و	ساکنین	در
الیزابت	که بلوار	 قرار	مي	گیرند.	 	آن	
شهري واقعي	 بلوار	 یک	 مثابه	 	به	
	مدرن	ساخته	مي	شود	و	اطراف	این
بلندمرتبه برج	هاي	 بود	 	قرار	
شد. هم	 ساخته	 که	 کند	 	خودنمایي	
قرار آنجا	 سامان	 	دوقلوهاي	
باالدست اسپینانس	 	مي	گیرند.	هتل	
	پارک	هتل	الله،	این	فضاي	لندسکیپ
بلندمرتبه برج	هاي	 با	 که	 	شهري	
	کاربري		عمومي	قرار	است	خودنمایي
قدم فضا	 این	 در	 بیایند	 مردم	 	کند.	
شهري- -تجربه	 بروند	 راه	 	بزنند،	
و رستوران	ها	 داخل	 	بروند	
فیلم سینماها	 در	 و	 	کافي	شاپ	ها	
شهري مدرن	 رفتارهاي	 و	 	ببینند	
و دهند	 بروز	 خودشان	 از	 	کنونی	
به سنتي	 ایران	 از	 کند	 گذار	 	ایران	
	یک	ایران	کاماًل	مدرن	که	چه	اتفاقي
سنتي جامعه	 نهایتًا	 	مي	افتد؟!	
	سرعت	تحوالت	را	برنمي	تابد.	یعني
نه و	 منطقي	 با	سرعت	 تحوالت	 	اگر	
مي	افتاد اتفاق	 سلیقه	اي	 و	 	ناگهاني	
	شاید	گذار	از	دنیاي	سنت	به	مدرنیته
	به	مدرنیسم	نتیجه	اش	نمي	شد	نفي
	همه	این	مظاهر.	و	نهایتا	برج	شهیاد
یک است	 قرار	 حاال	 ما	 که	 	1350	
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راه	حلي که	 مي	آید	 نظر	 به	 که	 	بود	
جز	ساختن به	 نشد	 ایجاد	 آن	 	براي	
	این	تونل	ها	که	حاال	این	ها	هم	مسائل
	خاص	خودش	را	دارد	که	همانطور	که
بحث گفتند	 طغرایي	 دکتر	 	آقاي	
در مي	شود	 مطرح	 مالي	 و	 	پولي	
	ساخت	این	پروژه	ها.	مهم	نیست	که
مي	کند، حل	 را	 مشکل	 چقدر	 	این	
تونل تونل،	 این	 که	 است	 این	 	مهم	
بلندتر شما	 دوره	 تونل	 از	 ما،	 	دوره	
است تونل	 این	 مزیت	 این	 و	 	است.	
حل را	 مشکلی	 آیا	 تونل	 این	 	حاال	
این نه	مهم	نیست.	مهم	 یا	 	 	مي	کند	
	است	که	این	تونل	بزرگ	است،	بلند
	است،	طوالني	است.	و	به	هرحال	این
	رقابتي	که	براي	حل	مسئله	ترافیک
معلوم ترافیک	 و	 مي	افتد	 	اتفاق	
بد یا	 است	 خوب	 باالخره	 	نیست	
فکر مدیران	 	 از	 بخشي	 	است.	
	مي	کنند	که	ترافیک	خوب	است.	به
	هرحال	پل	صدر	که	ساخته	مي	شود
تومان میلیارد	 نمي	دانم	چندهزار	 	با	
است قرار	 که	 نیست	 معلوم	 و	 	پول	
در اتفاق	 همین	 کند.	 حل	 را	 	چه	

یعني بروند.	 پیاده	 مي	کنند	 	و	سعي	
	یک	همچین	داستاني	بود.	مي	خواهم
	عرض	کنم	که	اگر	در	تهران	عطسه	اي
در همه	 حتمًا	 ترافیک	 مثل	 	بشود	
جزء مي	خواهند،	 ترافیک	 	ایران	
که است.	 شهري	 	برنامه	ریزي	هاي	
به کرد.	 ایجاد	 باید	 ترافیک	 	اصال	
که شهري	 تونل	هاي	 همین	 		هرحال	
سه از	 شده	 ساخته	 حاضر	 حال	 	در	
شروع شیراز	 در	 تازه	 پیش	 	سال	
	کردند	به	تونل	شهري	درست	کردن.
	از	زیر	یک	تپه	اي	در	بیرون	شهر	یک
	تونل	کشیدند	مي	آید	مثال	این	طرف
بگویند مثاًل	 اینکه	 خاطر	 به	 	شهر.	
که را	 تونل	 درون	 رفتن	 	تجربه	
	تهراني	ها	دارند،	باید	شیرازي	ها	نیز
این یزد	 در	 مثال	 یا	 باشند.	 	داشته	
	لوپ	هاي	رمپ	و	لوپ	ها	را	همه	چمن
	کردند		که	این	تجربه	اي	که	در	تهران
کنند. تجربه	 یزد	هم	 در	 را	 	مي	شود	
	حاال	اینجا	آب	نیست	به	درک،	اینجا
	باید	تجربه	شهري	که	مثال	تهراني	ها
پس بشود.	 هم	 اینجا	 در	 	دارند	
	درنتیجه	ترافیک،	یکي	از	چیزهایي

بازي فوتبال	 بودیم،	 که	 	بچه	
آب که	 بود	 آبخوري	 	مي	کردیم	
هم هنوز	 آبخوري	 آن	 	مي	خوردیم.	
همچین یک	 شیراز.	 در	 	هست	
مسئولین آن	 با	 هرحال	 به	 	فضایي.	
نمي	خواهید گفتم	 شهرداري	 	در	
	اینجا	یک	پلي،	زیرگذري	یک	چیزي
	مانند	اصفهان	بسازید؟	پاسخ	خیلی
	جالبی	به	من	داد.	خیلي	عالمانه	بود.
آن است.	 خوب	 که	 ترافیک	 	گفت	
	مسئول	شهرداري	گفت.	گفت	مردم
را ما	 که	 چون	 مي	خواهند	 	ترافیک	
	شبیه	تهران	مي	کند.	یعني	مردم	در
خوشحال حاضر	 حال	 در	 	شیراز	
خانه مي	روند	 شب	 که	 	هستند	
	مي	گویند	چه	ترافیکي	بود.	ما	اکنون
	دیر	رسیدیم	به	خاطر	اینکه	ترافیک
	است	و	واقعا	مي	گویم	این	اصال	یک
برنامه	ریزي	شهري در	 	چیز	عجیبي	
کنید. ایجاد	 ترافیک	 که	 بود	 	شیراز	
	چراغ	ها	را	مثال	تایمش	را	زیاد	کنید
ترافیک شکلی	 به	 باالخره	 مثال	 	که	
اغلب شیرازي	ها	 چون	 شود.	 	ایجاد	
	عادت	به	ماشین	بیرون	بردن	ندارند
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	سازي	در	تهران	پس	از	انقالب	در	دو
حرارت و	 شور	 با	 که	 اخیر	 	دهه	
به معمارانه	 ذوق	 	 با	 حتي	 	بیشتري	
مردم به	 من	 نظر	 به	 کاال	 یک	 	مثابه	
اینکه جاي	 به	 مي	شود	 	فروخته	
تهران آسمان	 خط	 بگیریم	 	تصمیم	
تا باشد	 باید	 شکلي	 چه	 و	 	چیست	
کجا و	 است	 مرتبه	 کوتاه	 	کجا	
	بلندمرتبه	چه	کاربري	دارد؟	در	کجا
قرار یا	 کند	 پیدا	 تجمع	 است	 	قرار	
	است	که	تجمع	پیدا	نکند	و	پخش	و
پراکندگي باشد.	 	پراکنده	
یا است	 خوب	 	بلندمرتبه	سازي	
این	ها، همه	 از	 سئوال	 بدون	 	نیست	
هم برج	 ما	 حتي	 آوردیم.	 	روي	
مورد مخابراتي	 برج	 حاال	 	مي	سازیم	
	سوال	است	که	در	کل	منظر	تهران،
	نیاز	به	برج	مخابراتي	دارد	یا	ندارد؟
پیدا گسترش	 افقي	 که	 شهري	 	آیا	
	مي	کند	و	قطعًا	نیاز	به	المان	عمودي
	دارد؟	ایا	الماني	بلندتر	از	البرز	وجود
نشان را	 جهت	دهي	 ما	 به	 که	 	دارد	
ساخت انسان	 حتمًا	 باید	 یا	 	بدهد	
انسان	ساخت	است	چون اگر	 	باشد؟	

وگرنه شود.	 حل	 ترافیک	 	مشکل	
	شما	آمدید	این	را	دو	طبقه	کردید	و
	آن	مشکل	همچنان	باشد	دوباره	این
	هم	پاسخگو	نیست.	یا	مثال	چهارراه
ساخته که	 زیرگذري	 آن	 	ولیعصر	
	شده	اصال	مگر	قرار	بود	چون	جمعیت
	آنجا	زیاد	است	آن	زیر	برود	مثال	زیر
سردرگم آنجا	 همه	 که	 شود.	 	گم	
	هستند	که	مثاًل	از	این	طرف	خیابان
خیابان طرف	 آن	 بروي	 	مي	خواهي	
که مي	کشد	 طول	 ساعت	 نیم	 	مثال	
کجا ببیني	 کني	 پیدا	 را	 	خودت	
	هستی	مگر	اینجوري	حل	مي	شود؟!
به اندازه	 این	 تا	 چرا	 جمعیت	 	این	
می	کند؟ مراجعه	 ولیعصر	 راه	 	چهار	
	رهگذران	باید	از	چهارراه	هاي	دیگر
	رد	شوند.	یا	باید	هندسه	رفت	و	آمد
	و	عبور	و	مرور	در	تهران	اصالح	شود.
	نه	اینکه	این	زیرگذر	ساخته	شود	که
و اصفهان	 و	 شیراز	 در	 است	 	ممکن	
	تبریز	و	مشهد	هم	از	این	زیرگذرهاي
مطمئن من	 که	 شود	 ساخته	 	پیاده	
به و	 شد.	 خواهد	 ساخته	 که	 	هستم	
	هرحال	مسئله	ترافیک	و	بلندمرتبه

اصفهان در	 است.	 افتاده	 	اصفهان	
دوطبقه بلوارهاي	 و	 پل	ها	 	دارند	
	درست	مي	کنند	در	شیراز	هم	ممکن
	است	به	زودي	اتفاق	بیفتد.	در	تبریز
	هم	حتمًا	مي	افتد	در	قزوین	هم	اتفاق
	افتاده	است.	چون	که	ما	را	شبیه	به
چقدر که	 این	 حاال	 مي	کند.	 	تهران	
که است	 مطرح	 اجتماعي	 	مسئله	
طعنه مورد	 بود	 ممکن	 که	 	تهران	
و تبریزي	ها	 و	 اصفهاني	ها	 	توسط	
شده اکنون	 بگیرد،	 قرار	 	شیرازي	ها	
آن	ها که	 آرماني	 و	 الگو	 	یک	
به شوند.	 تهران	 شبیه	 	مي	خواهند	
	هرحال،	این	منظر	شهري	که	تهران
	دارد	خودش	را	به	ما	عرضه	مي	کند،
	این	نه	تنها	مورد	سوال	جدي	است
مشکل مگر	 پل،	 این	 چرا	 اصال	 	که	
اصال مي	شود؟	 حل	 پل	 با	 	ترافیک	
	قرار	نیست	که	این	قدر	جمعیت	در
ترافیک مشکل	 اصال	 بیاید.	 	خیابان	
	از	اینجا	شروع	مي	شود	که	مردم	به
به بیایند	 نباید	 مي	آیند.	 	خیابان	ها	
	عبارت	دیگر	حضور	در	فضاي	شهري
که شود	 کاسته	 باید	 اتومبیل	 	با	
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نمي	شود هرکاري	 تهران	 در	 	کنیم.	
	کرد.	به	هرحال	دریاچه	منطقه	22	،
	پل	طبیعت	که	اصال	در	تبریز	مسابقه
ماه چند	 -یعني	 شد.	 گذاشته	 	آن	
	پیش،	مسابقه	بود	که	در	حال	حاضر
دوستان ما	 چون	 شهرها،	 همه	 	در	
ارتباط ما	 مثال	 یا	 داریم	 	شهرستاني	
	داریم	با	تبریز-	آنجا	در	همه	شهرها
	دو	تا	تپه	پیدا	کردند،	قرار	است	این
فضاي هم	وصل	شوند	 به	 تپه	 تا	 	دو	
پل شود.	 طبیعت	 پل	 و	 شود	 	سبز	
منظر یک	 که	 تهران،	 در	 	طبیعت	
باشد، مي	تواند	 انتقاد	 مورد	 	جدي	
پل این	 خاطر	 به	 نه	 را	 	موفقیتش	
	بودنش	دارد	و	نه	به	خاطر	طبیعت.	نه
	از	پل	موفق	است	و	نه	از	طبیعت.	به
فضای یا	 شهري	 فضاي	 نبود	 	خاطر	
در تهران	 مردم	 که	 است	 	عمومی	
	حال	خفه	شدن	بودند	و	آن	ها	دوست
قدم شهری	 فضای	 درون	 که	 	دارند	
باره یک	 به	 تهران	 چون	 	بزنند.	
	ساخته	شده	و	درنتیجه	مردم	امروزه
راه و	 برده	 هجوم	 طبیعت	 پل	 	به	
	مي	روند.	از	این	پل	که	رد	مي	شوي	از
	خود	سئوال	مي	پرسی	که	حال	که	ما
	این	طرف	آمدیم		چه	اتفاقی	افتاد؟

باز	سوال هم	 این	 	زورمان	مي	چربد.	
یا است	 بیشتر	 زورمان	 ما	 که	 	است	
	زمین؟	و	زمین	به	مثابه	یک	ساختار
قدرتمندتر پایدار	 ساله	 میلیارد	 	4	
سال هزار	 ده	 کال	 که	 مایي	 یا	 	است	
	است	روي	زمین	ظاهر	شدیم؟	ممکن
بیشتر قدرتمان	 ما	 که	 هست	 	هم	
من خود	 هرحال،	 به	 ولي	 	باشد.	
	شخصًا	فکر	مي	کنم	که	این	آلیس	در
اصال ساختیم	 که	 عجایبي	 	سرزمین	
	این	تهراني	ها	بریزند	عصرهاي	جمعه
مثال یا	 نفره	 دو	 کنند	 	قایق	سواري	
خورشید با	 آپارتمان	هاي	 	یک	
	نورپردازي	شده	اي	انعکاس	پیدا	کند
	تو	آب	افق	دیگر	دیده	نشود	بخورد
	به	جنگل	هاي	این	وسط	مي	دانید	در
	تفصیلي	مثال	تراموا	رد	مي	شود	و	چه
	شود!	تراموا	از	وسط	این	رد	شود	چه
این بود!	 خواهد	 خوب	 و	 	رویایي	
	ممکن	است	دوباره	در	شیراز	و	تبریز
	هم	خواسته	شود!	یعني	اصاًل	مسئله
هم آنها	 یعني	 نیست.	 	تهران	
مي	خواهیم. دریاچه	 ما	 	مي	خواهند.	
	یعني	این	مسئله	که	وقتي	شما	فکر
	مي	کنید	که	تهران	چه	قدر	تاثیرگذار
فکر این	ها	 درباره	 بیشتر	 باید	 	است	

دادند توضیح	 اینگونه	 آن	 	معماران	
باز کردند،	 استفاده	 مقرنس	 از	 	که	
	ارجاعات	تاریخي	در	یک	سازه	کامال
	مدرني	که	معلوم	نیست	چرا	به	وجود
دیگر تاریخي	 ارجاعات	 	مي	آید،	
	چیست؟!	چرا	الزم	است	که	ما	این	ها
مساجد مناره	هاي	 مقرنس	 به	 	را	
همچنان و	 کنیم	 	تشبیه	
	بلندمرتبه	سازي	و	همانطور	که	دکتر
دریاچه 	 کردند،	 اشاره	 	طغرایي	
	چیتگر	است.	ما	استاد	تبدیل	کردن
	دریاچه	به	خشکي	و	تبدیل	خشکي
	به	دریاچه	هستیم.	این	نحوه	برخورد
اوج دیگر	 تهران	 در	 طبیعت	 با	 	ما	
	داستان	است	و	البته	سود	و	سرمایه
	را	باید	متوجه	بود	که	چه	نقشي	در
	اینجا	دارد.	حتما	همه	مي	دانند.	ولي
هم خشک	 است	 ممکن	 هرحال	 	به	
این نیست.	 هم	 اینطوري	 	بشود.	
باالخره یا	 تهران،	 طبیعت	 	طبیعت،	
	قیام	مي	کند	با	آن	زلزله	عظیمي	که
خشک یا	 بیفتد	 اتفاق	 است	 	ممکن	
	مي	شود	یا	باالخره	یک	واکنش	تندي
	از	خودش	نشان	مي	دهد	و	ما	را	سر
	جاي	خودمان	مي	نشاند	و	یا	ما	غلبه
	مي	کنیم	و	آن	را	تخریب	مي	کنیم	و
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هم طرف	 آن	 که	 نیست	 طرف	 این	 چیزي	 هیچ	 	اصال	
قشنگ طبیعت	 پل	 ولي	 مي	کنند.	 سوال	 همه	 	نبود.	
از	سه	طبقه	مي	شود	رد	شد.	من	یک 	است.		شب	ها	
	خاطره	هم	بگویم	در	همین	راستا،	پدر	و	مادر	من	از
به بروم	 بنده	 که	 بود	 قرار	 تهران.	 بودند	 آمده	 	شیراز	
	دنبالشان	تا	آن	ها	را	به	منزل	ببرم.	پیاده	شده	بودند	و
	رفته	بودند،	با	مترو	رفته	بودند		شهر	ري	براي	زیارت.
	رفتند	شهر	ري	زیارت	من	تماس	گرفتم	گفتند	ما	شهر
	ري	هستیم	داریم	زیارت	مي	کنیم،	سوار	مترو	مي	شویم
	مي	آییم	به	سمت	شما،	بعد	تماس	مي	گیریم	که		شما
	بیایید.	چند	دقیقه	بعد،	حدود	نیم	ساعت	45	دقیقه
	بعد	با	من	تماس	گرفتند،	گفتند	ما	زیارت	کردیم	سوار
	مترو	هستیم	داریم	مي	رویم	این	خط	مي	رود	تجریش
ما گفتند	 از	شهر	ري	مي	رود	تجریش.	 بله	 گفتم	 	نه؟	
زیارت مي	رویم	 نمي	شویم	 پیاده	 دیگر	 	مي	رویم،	
	تجریش.	ما	زیارت	مي	کنیم	با	شما	تماس	مي	گیریم	که
	شما	بیایید	دنبال	ما.	امامزاده	صالح.	گفتم	بسیار	خب
گفتم گرفتم	 تماس	 من	 گذشت.	 ساعتي	 یک	 	باشد.	
مترو سوار	 کردیم	 زیارت	 ما	 گفتند	 هستید؟	 	کجا	
پدرم شما.	 سمت	 به	 پایین	 میاییم	 داریم	 	هستیم	
	پرسید	این	پل	طبیعت	که	مي	گویند	با	همین	خط	مترو
	مي	رود؟		و	من	گفتم	بله	همین	خطي	که	سوار	شدید
	شما	ایستگاه	فالن	پیاده	شوید	حقاني	مي	توانید	پیاده
	آنجا	بروید.	من	هنوز	تا	آن	زمان	پل	طبیعت	را	نرفته
دانشگاه مدرس	 یک	 و	 معمار	 یک	 عنوان	 به	 	بودم	
این در	 شهرستاني	ها	 همه	 بگویم	 مي	خواهم	 	ببینم.	
	سوال	هستند	که	پل	طبیعت	چیست	و	پل	طبیعت	که
	می	گویند	چگونه	است؟	و	همه	مطالبه	مي	کنند	و	همه
	مي	خواهند	و	در	تبریز	این	مسابقه	برگزار	شد	و	همین
منظر این	 اینکه	 خاطر	 به	 تقریبًا.	 هست	 هم	 	شکلي	
بیمه 	 معروف	 برج	 این	 مي	کند.	 ارائه	 جدید	 	خیلي	
	مرکزي،	که	بحث	سرمایه	که	مطرح	شد،	شهري	شدن
این اگر	که	 انتقادها	مطرح	شد	که	 	سرمایه	که	خیلي	
	سلیقه	شخصي	بود	چرا	دولت	ورود	کرد	و	چرا	این	برج
	را	یک	سازمان	دولتي	خریداري	کرده	و	این	خرید	این
باعث مي	شود.	 سلیقه	سازي	 باعث	 دولت	 توسط	 	برج	
	مي	شود	همه	از	این	ها	بخواهند	و	این	مد	شود.	حاال	در
	ویالها	بود	که	به	بلندمرتبه	ها	مي	رسیم.	به	هرحال	این
به و	 درست	 پوستر	 که	 مي	کنید	 مشاهده	 که	 	منظري	
		جایی	هم	براي	همین	نشست	بود	این	منظري	است	که
	تهران	اکنون	عرضه	کرده	و	من	متشکرم	از	توجه	شما
به که	 است	 انتها	الزم	 در	 کردم.	 بیان	 که	 مباحثی	 	به	
	بحث	اولیه	بازگردم.	معلوم	نیست	که	ریشه	های	تهران
هیچ برود.	 مي	خواهد	 کجا	 به	 و	 می	آید	 در	 کجا	 	از	
	آرمان	شهري	پیش	روي	ما	نیست	و	ممکن	است	تمام
	مملکت	ما	تحت	تاثیر	تهران	شرایطش	را	تغییر	دهد.
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در	 فرصت	 این	 که	 خیلی	خوشحالم	
اختیار	من	قرار	گرفت	که	در	جلسه	
و	 انسان	شناسی	 یکشنبه	های	 	158
را	 مفیدی	 انشااهلل	 ارائه	 فرهنگ	
جایگاه،	 این	 در	 البته	 باشم.	 داشته	
اساتید	بزرگی	ارائه	کردند	و	امیدوارم	
بتوانم	 و	 باشم	 داشته	 صالحیت	
ارائه	 برنامه	 که	 موضوعی	 درباره	
ما	 کنم.	 کمک	 دوستان	 به	 هست	
وقتی	صحبت	از	شرایط	شهری	پست	
منظورمان	 دقیقا	 می	کنیم	 مدرن	
دقیقا	 بگوییم	 نمی	توانیم	 چیست؟	
خاصیت	 این	 چیست.	 منظورمان	
پست	مدرنیته	است.	اما	برای	اینکه	
جریان	های	 و	 پیچیدگی	ها	 وارد	
فکری	نشویم	و	درباره	شرایط	موجود	
کنیم،	 صحبت	 دوره	 این	 در	 شهری	
انتخاب	 را	 کلیدواژه	ها	 سری	 یک	
کند.	 کمک	 بتواند	 شاید	 که	 کردم	
شرایط	 مدرن	 پست	 شهری	 شرایط	
یعنی	 است.	 هویتی	 تکثر	 و	 تنوع	
است.	 محلی	 اجتماعات	 دوره	
کالن	 که	 است	 جمعی	 هویت	های	
شاید	 فراملی	 و	 ملی	 مقیاس	
کمرنگ	تر	شده	باشد.	تاریخی	گرایی	

توجه	 مورد	 شهر	 در	 زمینه	گرایی	 و	
به	 را	 پسامدرن	 دوره	 اساسا	 است.	
یک	روایت	دوره	پساصنعت	می	دانند	
خصوصًا	در	کشورهایی	که	صنعتی	تر	
داشتند.	 را	 سابقه	 این	 و	 بودند	
فرهنگ	با	عنوان	یک	سرمایه	حضور	
جدی	تری	دارد	هم	در	منظر	شهر	هم	
در	 هم	 و	 شهری	 مناسبات	 در	
به	 شهری.	 طراحی	 و	 برنامه	ریزی	
و	 عقالیی	 برنامه	ریزی	 پایان	 نوعی	
شاید	 مدرن	 عملکردی	 کلیت	گرایی	
عابر	 به	 توجه	 باشد.	 خورده	 رقم	
در	 این	 که	 سواره.	 مقابل	 در	 پیاده،	
دارد.	 ویژه	ای	 نمود	 شهری	 فضاهای	
و	 مصرفی	 جامعه	 تبلور	 آن	 از	 بعد	
را	 این	 که	 است.	 اطالعاتی	 جامعه	
می	توانیم	در	شهر	ببینیم.	بحث	من	
بخش	 در	 داشت.	 خواهد	 بخش	 دو	
پاسخ	 به	 که	 است	 این	 بر	 اول	سعی	
دو	 در	 تهران	 که	 برسیم	 سوال	 این	
شهری	 تحوالت	 چه	 اخیر	 دهه	 سه	
ناظر	بر	فرم	شهر	تهران	اتفاق	افتاده	
است.	یعنی	اگر	ما	از	بیرون	به	تهران	
وارد	 کم	 کم	 کنیم	 سعی	 و	 بنگریم	
شهر	تهران	شویم	از	منظر	کسی	که	

در	حوزه	مطالعات	شهری	فعال	است	
در	 من	 که	 شهری	 طراحی	 خصوصًا	
این	حوزه	فعال	هستم،	شاید	بشود	
از	دو	زاویه	یا	از	دو	مقیاس	دگردیسی	
در	 و	 کرد.	 را	رصد	 تهران	 فرم	شهر	
بتوانیم	 اکنون	 شهری	 شرایط	 این	
تحلیلش	کنیم.	یکی	نگاه	کالن	است	
خط	 شاید	 تهران.	 شهر	 منظر	 به	
که	 زمانی	 ما	 تهران.	 شهر	 آسمان	
و	 می	کنیم	 نگاه	 بیرون	 از	 را	 تهران	
اخیر	 دهه	 دو	 در	 را	 آن	 دگردیسی	
نگاه	می	کنیم	به	نوعی	منظر	شهری	
تهران	را	به	سرعت	در	حال	تغییر	و	
به	یک	روایت	در	حال	شبیه	شدن	به	
ویرانشهرهای	 یا	 آرمانشهرها	 آن	
یعنی	 می	بینیم.	 مدرنیستی	 پست	
اگر	ما	تصویری	ترین	ضد	آرمان	شهر	
در	 راینر	 بری	 فیلم	 را	 مدرن	 پست	
در	 تهران	 شاید	 باشیم	 داشته	 ذهن	
حال	برداشتن	این	گام	ها	است.	حاال	
فارغ	از	جنبه	انتقادی	یا	عدم	داشتن	
توجه	 آن	 به	 می	شود	 موضع،	 این	
کرد.	که	زمانی	که	ما	به	تهران	نگاه	
از	 مملو	 را	 شهر	 این	 می	کنیم	
سبک	های	معماری	متنوع	می	بینیم.	

نشست	یک	صد	و	پنجاه	و	هشتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	7	بهمن	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		نقد	جلوه	های	بصری	تهران
عنوان:	گفتار	انتقادی	در	نسبت	تهران	با	پست	مدرنیته	شهری

سخنرانی	دکتر	ابوالفضل	طغرایی
)پژوهشگر	دکتری	شهرسازی	از	دانشگاه	تربیت	مدرس(
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پوستر	 برای	 را	که	 این	تصویر	 حتی	
من	انتخاب	کرده	بودند	من	متاسفانه	
کار	 در	 را	 زیادی	 خیلی	 تصاویر	
من	 بر	 را	 این	 و	 نکردم	 استفاده	
ببخشید.	تنوعی	از	گونه	های	معماری	
از	 معماری	 مختلف	 سبک	های	 و	
معماری	های	 تا	 نوکالسیک	 معماری	
هایتک	و	معماری		سبک	های	متنوع	
که	زاویه	دید	معماران	را	خیلی	جدی	
جلب	می	کند	و	می	طلبد	خصوصا	اگر	
بخواهیم	تحلیل	های	موضعی	کنیم	و	
شاید	 کالن.	 تحلیل	های	 نه	
تحلیل	های	کالن	از	منظر	علوم	دیگر	
نوع	کالژ	شهری	 باشد.	یک	 جذابتر	
همدیگر	 کنار	 در	 که	 می	بینیم	 را	
بدون	 نظر	می	رسد	 به	 و	 چیده	شده	
صورت	 به	 ردیابی	 قابل	 برنامه	 یک	
رخ	 حال	 در	 اتفاقات	 این	 مشخص	
که	 گفت	 بتوان	 شاید	 است.	 دادن	
و	 پول	 قدرت	 با	 معماری	 قدرت	
یا	آن	چیزی	 و	 سرمایه	عجین	شده	
سرمایه،	 منعطف	 انباشت	 حاال	 که	
اقتصاددانان	یا	جغرافیدانان	خصوصا	
اشاره	 آن	 به	 هاروی	 مثل	 چپی	
می	کنند	که	شهر	در	دوران	پسامدرن	
محل	انباشت	منعطف	سرمایه	است.	
محرک	 موتور	 که	 است	 انعطاف	 این	
و	 می	آورد	 در	 حرکت	 به	 را	 شهر	
بناست	در	هر	زمینه	ای	حالتی	را	به	
شکلی	 زمان	 هر	 در	 و	 بگیرد	 خود	
از	 کند.	 ایجاد	 از	خودش	 را	 متفاوت	
تهران	 منظر	 این	 دیگر،	 دید	 زاویه	
بین	 است.	 تقسیم	 و	 تفاوت	 تجلی	
و	 فرادستان	 اجتماعی.	 طبقات	
شهر	 منظر	 شاید	 که	 فرودستان	
تهران	اکنون	نسبت	به	20	سال	قبل	
،	نسبت	به	40	سال	قبل	و	نسبت	به	
سده	قبل	این	تفاوت	را	بیشتر	نشان	
روند	 این	 می	رسد	 نظر	 به	 و	 بدهد	
ادامه	دارد.	به	عنوان	شهرساز	وقتی	
به	منظر	شهر	تهران،	این	تصویر	دو	
می	کنم،	 نگاه	 شهر	 از	 بعدی	
می	بینم.		 را	 متنوعی	 ساختمان	های	
شاخص	 می	کنند	 تالش	 آنها	 همه	
را	 نظر	من	زمینه	ای	 از	 این	 و	 باشند	
ایجاد	می	کند	که	یک	زمینه	آشفته	
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است	و	به	نظر	می	رسد	این	آشفتگی	
شاید	 	. می	شود	 هم	 اضافه	 دارد	 هم	
پرداختن	به	این	موضوع	همانطور	که	
میان	 موضوع	 خیلی	 کردم	 عرض	
بر	 تاکید	 با	 خصوصا	 بشود	 رشته	ای	
فعال	 معماری	 رشته	 در	 که	 کسانی	
هستند.	مقیاس	بعدی،	تامل	در	نظام	
نظام	 شهری	 فضاهای	 دگردیسی	
دهه	 دو	 در	 شهری	 فضاهای	 تولید	
گونه	های	 بیاییم	 اگر	 ما	 است.	 اخیر	
شهر	 در	 را	 شهری	 فضاهای	 جدید	
تهران	ببینیم	چگونه	می	توانیم	اینها	
سیر	 که	 فضاهایی	 کنیم.	 تحلیل	 را	
را	 جدیدی	 گونه	های	 آنها	 تحولی	
ایجاد	کرده	که	با	گونه	های	کالسیک	
ما	که	از	فضاهای	شهری	می	شناسیم	
فضاهای	 میدان	ها	 خیابان	ها	 مثل	
شاید	 دارد.	 تفاوت	هایی	 جمعی	
انتقادی	 منظر	 از	 که	 بشود	 حداقل	
که	 را	 مکانیزم	 سه	 یا	 فرایند	 سه	
جدید	 گونه	های	 تولید	 بر	 موثرند	
فضاهای	شهری	در	تهران	تشخیص	
یا	 هست	 اعیانی	سازی	 یکی	 دهیم.	
جنتریفیکیشن	 که	 جنتریفیکیشن.	
به	 سازی	 باززنده	 خود	 واژه	 در	
روزرسانی	این	معانی	مثبت	را	دارد.	
از	 ما	 که	 چیزی	 آن	 منتهی	
ادبیات	 در	 جنتریفیکیشن	
جنبه	 است	 مرادمان	 شهرسازی	
منفی	دارد.	منظور	آن	نوع	نوسازی	و	
در	 است	 شهری	 باززنده	سازی	
که	 تاریخی	 فضاهای	 و	 محالت	
گروه	های	 که	 این	شده	 آن	 محصول	
متوسط	 درآمدی	 وضعیت	 که	 بومی	
رو	به	پایینی	داشتند	در	طول	فرایند	
رانده	 محدوده	ها	 این	 از	 نوسازی	
و	 شوند	 وارد	 مرفه	تر	 طبقه	 و	 شوند	
این	تغییرات	اجتماعی	را	ایجاد	کنند	
به	نوعی	عرصه	هایی	که	مورد	 یعنی	
جنتریفیکیشن	یا	اعیانی	سازی	قرار	
به	 که	 هستند	 عرصه	هایی	 گرفتند	
تفاوت	و	 لحاظ	اجتماعی	عرصه	های	
بیرونرانی	 باعث	 و	 شدند	 تقسیم	
بعدی	 مکانیزم	 است.	 شده	 بومیان	
مثال	 حاال	 یا	 است	 مضمون	سازی	
بگوییم.	 آن	 به	 بشود	 تمیفیکیشن	
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ایجاد	 موضوعی	 فضاهای	 یعنی	 مضمون	سازی	
کردند	که	ما	هم	اکنون	در	تهران	می	بینیم	که	
من	نمونه	هایی	از	آن	را	در	ادامه	خواهم	گفت.	
مدرنیستی	شهر،	 نمونه	های	پست	 مثال	 برای	
تهران	 در	 ما	 دارد.	 مهمی	 نقش	 پارک	ها	 تم	
داریم	به	نوعی		فضاهای	تمی	را	می	بینیم.	مثال	
باغ	موزه	دفاع	مقدس،	باغ	نمایش،	باغ	کتاب.	
و	این	فضاها	هرکدام	یک	تمی	دارند.	مکانیزم	
بعدی	خصوصی	سازی	است.	یا	پرایویتیزیشن	
که	در	مطالعات	اکنون	طراحی	شهری	خصوصا	
سال	 	6 	- 	5 همین	 در	 شاید	 متاخر	 مطالعات	
طراحی	 مطالعات	 وارد	 مشخصا	 خیلی	 اخیر	
شهری	شده	دوستانی	که	از	طراحان	شهری	در	
خاطر	من	هستند	جالب	است	بدانید	که	آقای	
در	 کتاب		هایشان	 آخرین	 از	 یکی	 در	 کارمونا	
سال	2012	کتاب	کپیتال	اِسپیسز	هست	یعنی	
اینکه	 سرمایه	ای.	 فضاهای	 سرمایه،	 فضاهای	
ادبیات	 وارد	 نوعی	 به	 سیاسی	 اقتصاد	 نگاه	
موضوع	 حاضر	 حال	 در	 شده	 شهری	 طراحی	
مهمی	است	و	به	نظر	می	رسد	طراحان	شهری،	
به	 مشخصی	 پیش	زمینه	های	 در	 حداقل	
انگلستان	هست	 در	 کارنوما	که	 خصوص	مثل	
موضوع	خیلی	برای	آنها	جدی	شده	و	نمی	شود	
از	 فارغ	 تحوالت	 براساس	 صرفًا	 را	 شهر	 ما	
کنیم.	 تحلیل	 اقتصادی	 و	 سیاسی	 جنبه	های	
که	 هست	 مکانیزم	ها	 از	 یکی	 خصوصی	سازی	
شبه	 آن	 بارز	 مثال	 است.	 تشخیص	 قابل	
می	بینیم	 تهران	 در	 ما	 که	 عمومی	 فضاهای	
مانند	مال	ها	و	مراکز	خرید	و	امثالهم.	که	این	ها	
فضاهای	شهری	هستند	 از	 گونه	های	جدیدی	
شهرسازی	 کالسیک	 مطالعات	 در	 که	 هرچند	
جزء	فضاهای	شهری	نیستند	ولی	اکنون	محل	
بحث	جدی	هستند.	حداقلش	این	است	که	ما	
فضاهای	عمومی	 عنوان	شبه	 به	 را	 موارد	 این	
طعنه	 ما	 عمومی	 فضاهای	 به	 که	 پذیرفتیم	
یا	 دبیرستانی	 دانش	آموزان	 اینکه	 می	زنند.	
راهنمایی	ما	بعد	از	امتحانات	پایان	ترم	مجتمع	
جمع	 هم	 دور	 که	 می	کنند	 انتخاب	 را	 کورش	
شوند	و	از	ابزار	مهمی	در	دوره	پست	مدرن	هم	
به	نام	رسانه	هم	کمک	گرفتند	که	این	قرار	را	
مطالعات	 از	 جدیدی	 باب	 این	 گذاشتند	
اجتماعی،	فرهنگی	و	حتی	شهری	را	به	نظرم	
این	ها	 چرا	 	 گشود.	 طرف	 این	 به	 	49 سال	 از	
این	ها	 چرا	 نکردند؟	 انتخاب	 را	 انقالب	 میدان	
نکردند؟	 انتخاب	 را	 خرداد	 	15 پیاده	راه	 مثاًل	
اعیانی	سازی	در	مطالعات	نظری	در	ارتباط	قرار	
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خالق.	 تخریب	 مفهوم	 با	 می	گیرد	
مفاهیمی	 از	 یکی	 خالق،	 تخریب	
مطالعات	 خصوصا	 در	 که	 است	
انتقادی	دارند	به	 اقتصادی،	که	نگاه	
به	 دارد	 مهمی	 نقش	 نئولیبرالیزم،	
تخریبی	 یک	 که	 است	 مفهوم	 این	
ساخت	 تا	 بیفتد	 اتفاق	 است	 الزم	
این	 و	 باشد	 داشته	 پی	 در	 جدیدی	
را	در	 انباشت	سرمایه	 بتواند	چرخه	
خیلي	 زبان	 به	 بدهد.	 ادامه	 شهر	
طبقه	 جابجایي	 کردم	 عرض	 ساده	
فرودست	از	مرکز	به	حاشیه،	افزایش	
زندگي	 هزینه	هاي	 و	 زمین	 قیمت	
محله	هایي	که	نوسازي	مي	شوند،	من	
یک	 با	 داریم	 چون	 که	 بکنم	 تاکید	
رویکرد	به	نوعي	انتقادي	به	موضوع	
منکر	 نمي	توانیم	 ما	 مي	کنیم	 نگاه	
اما	 شویم	 شهري	 محالت	 نوسازي	
این	ابعاد	ارتباط	مشخصی	با	بحث	ما	
نوسازي	 محلي	 وقتي	 مي	کند.	 پیدا	
پی	 در	 را	 هزینه	ها	 افزایش	 مي	شود	
مي	شود	 باعث	 این	 و	 داشت	 خواهد	
که	بومیان	از	آن	منطقه	رانده	شوند.	
غلبه	سوداگري	و	بورس	بازي	زمین	
از	 مهمتر	 و	 گوناگون،	 مناسبات	 بر	
همه	تغییر	سبک	الگوي	زندگي	این	
کمک	 به	 اکنون	 که	 هست	 چیزي	
ما	 اختیار	 در	 که	 مختلفي	 ابزارهاي	
دارد	جدي	تر	 رسانه	 هست	خصوصًا	
وارد	مطالعات	شهري	مي	شود.	روي	
است	 بررسي	 قابل	 هم	 سکه	 دیگر	
کالبدي،	 نوسازي	 امنیت،	 افزایش	
کاهش	خطرات،	افزایش	ایمني	رونق	
اقتصادي	 رونق	 اینکه	 اما	 اقتصادي،	
در	 دارد.	 اهمیت	 هست	 کي	 براي	
مثل	 مي	بینیم	 نمونه	هایي	 ما	 تهران	
از	 ما	 که	 ساله	اي	 ده	 چند	 تجربه	
همان	 یا	 نوسازي	 احیاء	 نوسازي	
بازآفریني	محالت	مسکوني	داشتیم	
کمک	هاي	 آن	ها	 از	 بعضي	 این	ها	 که	
از	آنها	می	توان	 مهمي	کردند	بعضي	
گفت	که	به	اعیاني	سازي	انجامیدند.	
بافت	 در	 ما	 که	 پروژه	هاي	شهري	 یا	
تاریخي	تهران،	ایجاد	شبکه	حرکت	
که	 تهران	 تاریخي	 بافت	 در	 پیاده	
در	 را	 تاثیرات	 این	 موارد	 این	 همه	
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در	 که	 مهمشان	 تاثیرات	 همه	 کنار	
از	 ما	 اکنون	 شهري	 تحلیل	هاي	
رقم	 هستند	 تهران	 جذاب	 فضاهاي	
یا	 اند.	مورد	دوم	مضمون	سازي	 زده	
مضموني	سازي	هست.	مثال	بارز	آن	
پارک	هاي	موضوعي	است.	نکته	مهم	
در	اینجا	که	از	یک	زاویه	دید	انتقادي	
که	 است	 این	 دارد	 اهمیت	 شهري	
که	 دارد	 اهمیت	 مضموني	 فضاهاي	
این	ها	در	اختیار	چه	کسانی	هستند	
این	 کیست.	 فضاها	 این	 مالک	 و	
فضاها	در	نهایت	به	چه	چیزی	کمک	
این	حوزه	 مي	کنند؟	آن	هایي	که	در	
که	 مي	کنند	 اشاره	 هستند	 فعال	
جذب	 جدید	 بازدیدکنندگان	
مي	شود	و	در	نهایت	باعث	جذب	پول	
و	سرمایه	اي	مي	شود	که	ممکن	است	
اثرات	دیگري	داشته	باشند.	رسانه	و	
نمادگرایي	در	معماري	خیلي	به	این	
فضاهایي	 مي	کنند.	 کمک	 فضاها	
هستند	که	براي	توریست	ها	ساخته	
مطالعات	 در	 آن	 بارز	 نمونه	ي	 شدند	
در	 که	 هست	 بالتیمور	 بندر	 شهري	
فضاي	 یک	 عنوان	 به	 	1970 دهه	
پساصنعتي	مورد	احیاء	قرار	گرفت	و	
از	 یکي	 عنوان	 به	 اکنون	 فضا	 این	
تصنعي	 فضاي	 عبارت	 که	 فضاهایي	
اینونتد	سپیس	ها	 یا	 ساختگي	 یا	
هستند	معرفي	مي	شود	یعني	فضایي	
که	این	قدر	به	کمک	عناصر	کالبدي	
بامخاطب	توریست	پر	شده	که	دیگر	
شما	به	عنوان	کاربر	صرفا	در	مقیاس	
یک	توریست	نقشتان	در	فضا	کاسته	
مي	شود.	فضاهاي	پرطمطراق	و	بعضا	
فاقد	اصالت.	و	عمال	حتي	در	محالتي	
دارند	خود	 که	خود	ساکنین	حضور	
حکم	 در	 نوعي	 به	 هم	 ساکنین	
مي	توانند	 فضا	 این	 توریست	هاي	
قلمداد	شوند.	تولید	انبوهي	از	مکان	
مقیاس	 در	 عماًل	 و	 مي	افتد	 اتفاق	
این	 هم	 روزمره	 زندگي	 تجربه	
الگوهاي	رفتاري	را	ایجاد	مي	کند	که	
متوسط	 طبقه	 یا	 فرودست	 طبقه	
بسنده	مي	کنند	به	تماشا	و	حضور	در	
فضا،	و	طبقه	فرادست	از	تنوع	هایي	
استفاده	 دارد	 وجود	 فضا	 در	 که	
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غیررایگان	 که	 بخشي	 آن	 مي	کنند.	
بردن	 باال	 هم	 آن	 دیگر	 روي	 است.	
مثال	 هست	 فضایي	 کیفیت	هاي	
بسیار	 فضاهاي	 دیزني	لندها	
عناصر	 لحاظ	 از	 هستند	 باکیفیتي	
فضایي	فرایند	طراحي	شهري	خیلي	
یعني	 شده	 طي	 آنها	 در	 هم	 جدي	
گردش	 نظام	 مشخص،	 کارفرماي	
و	 خوب	 زمان	بندي	 و	 مشخص	 مالي	
این	اتفاقاتي	که	آرزوي	همه	طراحان	
و	معماران	هست	در	آنها	وجود	دارد.	
ولی	می	توان	به	این	فضاها	از	زاویه	
اینکه	 و	 نگریست.	 نیز	 دیگری	 ی	
است	 ممکن	 فضاها	 این	 از	 بسیاري	
خصوصي	نباشند.	اما	فرایندشان	که	
حال	 در	 خصوصي	شدن	 سمت	 به	
حرکت	هستند	یا	نه	اهمیت	دارد.	به	
شاید	 فضاهاي	 از	 یکي	 مثال	 عنوان	
نمونه	های	 در	 توریستي	 مضموني	
چیتگر	 دریاچه	 تهران	 در	 متاخر	
تحول	 سیر	 شما	 که	 وقتي	 است.	
عناصر	پیرامون	این	دریاچه	را	رصد	
در	 فضا	 این	 که	 مي	بینید	 مي	کنید	
حال	خصوصي	تر	شدن	و	خصوصي	تر	
بگیرید	 منظرش	 از	 چه	 است.	 شدن	
در	 بلندمرتبه	اي	 ساختمان	هاي	 که	
حال	رشد	کردن	هستند	،	و	این	روند	
ادامه	 پیاده	 عابر	 مقیاس	 در	 حتی	
لحاظ	 به	 پروژه	هاي	 بعضا	 که	 دارد.	
فورمال	موفق	معماري	که	آنجا	اجرا	
شده	که	هم	مقیاس	را	خوب	فهمیدند	
و	هم	توده	و	فضا	را.	هم	مرز	تقلید	و	
کپي	و	الهام	در	آن	ها	مشخص	است	

ولي	در	نهایت	مي	رود	به	سمت	اینکه	
فضا	 این	 از	 نتواند	 متوسط	 طبقه	
پیدا	 حضور	 صرفا	 و	 کند.	 استفاده	
را	 فضا	 و	 کند	 عبور	 فضا	 از	 و	 کند	
تماشا	کند.	تنها	از	جنبه	هاي	رایگان	
این	سیر	 بنابراین	 کند.	 استفاده	 آن	
مثال	هاي	 دارد.	 اهمیت	 آن	 تحولي	
آن	درتهران	پارک	آب	و	آتش	است	
که	صراحتًا	تم	دارد	و	تم	آب	و	آتش	
است	با	تاکید	بر	یا	ارجاع	به	داستان	
نوروز	 بوستان	 )ع(،	 ابراهیم	 حضرت	
چیتگر،	 دریاچه	 است	 طبیعت	 پل	
خود	برج	میالد	به	عنوان	یک	فضاي	
عمومي	شهري	باغ	نمایش	باغ	کتاب	
باغ	پرندگان	و	به	نوعي	حتي	میدان	
از	 حسین	 امام	 میدان	 حسین.	 امام	
این	جهت	در	دسته	گونه	هاي	جدید	
از	 می	گیرد	 قرار	 که	 شهري	 فضاي	
این	جهت	براي	بحث	ما	ذیل	موضوع	
پیدا	 اهمیت	 شهر	 و	 مدرنیته	 پست	
کاربري	 یک	 براي	 فضا	 که	 مي	کند	
پیاده	 حرکت	 بر	 مبتني	 فرهنگي	
منتهي	 شده	 طراحي	 و	 شده	 اشغال	
پیدا	 اهمیت	 این	طرح	 تولید	 فرایند	
قدر	 چه	 طرح	 این	 اینکه	 مي	کند.	
نتیجه	 به	 اقتدارگرایانه	 و	 سیاسي	
رسید	یا	چه	قدر	به	کنشگران	شهري	
ساکنین،	و	افرادي	که	در	آن	محدوده	
واگذار	 مي	کنند	 زندگي	 جغرافیایي	
شد	از	این	جهت	اهمیت	دارد.	یا	مثال	
ژوراسیک	پارک	تهران	یا	فضاهاي	از	
این	دست.	فضاي	میدان	امام	حسین	
در	 مي	تواند	 جهت	 این	 از	 )ع(	

مطالعات	ما	اهمیت	مجدد	پیدا	بکند	
فضاي	 است	 تالش	 در	 گویی	 که	
مخاطبان	 کند.	 ایجاد	 را	 متفاوتي	
از	 ایام	مشخصي	 در	 دارد	 را	 خاصي	
	- سیاسي	 مناسبتهاي	 که	 سال،	
را	 فضا	 این	 دارد	 توأمان	 مذهبي	
انتخاب	مي	کنند.	شاید	بتوان	به	این	
فرایند	نگاه	ویژه	اي	داشت.	مکانیزم	
سوم،	که	ما	مي	توانیم	هم	اکنون	در	
مکانیزم	 دهیم	 تشخیص	 تهران	
خصوصي	سازي	هست	که	همان	طور	
کردم	 اشاره	 بدان	ها	 پیش	تر	 که	
عنوان	 به	 خرید	 مراکز	 و	 مال	ها	
از	 نمونه	هایی	 مصرفي	 فضاهاي	
و	 مصرف	 فضاهای	 یعني	 آنهاست.	
در	 هردو	 مصرف	کنندگان	 فضاهای	
مهمترین	 دارد.	 وجود	 مطالعات	
چالش	ها	این	هست	که	حد	عمومي	و	
خصوصي	بودن	این	فضاها	کجاست.	
ما	در	مطالعات	طراحي	شهري	اولین	
مولفه	هاي	فضاهاي	عمومي	را	در	آن	
چیزي	که	مورد	اجماع	صاحب	نظران	
مالکیتش	 فضا	 که	 بود	 این	 هست	
مالکیتش	 فضا	 این	 هست	 عمومي	
معیارهاي	 از	 یکي	 یا	 نیست	 عمومي	
همه	 توافق	 مورد	 حاال	 که	 دیگري	
بودن	 ساعته	 	24 موضوع	 نیست	
	24 که	 فضاهایی	 این	 فضاست.	
همه	 اختیار	 در	 نمی	توانند	 ساعته	
قرار	بگیرند	بسته	مي	شوند.	هرچند	
که	ممکن	است	در	شهرهاي	قدیمي	
بازار	هم	24	 که	 بزنیم	 مثال	 را	 بازار	
ساعته	نبوده	در	شب	ها	پاسبان	قرار	
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مي	دادند	و	بازار	24	ساعته	باز	نبوده	
اما	عرصه	بازار		عرصه	عمومي	است،	
از	 نیست.	 اینجا	عرصه	عمومي	 ولي	
به	 مي	کند.	 پیدا	 اهمیت	 جهت	 این	
نوعي	این	فضاها	به	مثابه	بازار	تجربه	
که	 مي	روید	 شما	 یعني	 هستند	
در	 را	 خرید	 از	 متنوعي	 تجربه	هاي	
هم	 آن	 و	 ببینید	 روزمره	تان	 زندگي	
نه	خرید	قرن	نوزدهم	و	قرن	بیستمي	
داشت	 را	 خودش	 مولفه	هاي	 	 	 	 که	
کمک	 به	 که	 حاضر	 حال	 در	 .خرید	
و	 فضا	 در	 موجود	 کالبدي	 عناصر	
و	 متوسط	 طبقه	 که	 رفتارهایي	
و	 مي	کنند	 ارائه	 فضا	 در	 فرادستان	
اهمیت	 مي	کنند	 پیدا	 که	 نقشي	
معموال	 مي	کنند	 پیدا	 جدیدي	
نمادگرایي	هاي	 و	 تاریخي	 الیه	هاي	
تاریخي	جدي	دارند	این	فضاها	بعضا	
در	کشورهاي	عربي	و	خلیج	فارس	یا	
نمونه	هاي	 امریکا	 مال	هاي	 خصوصا	
نمونه	 شاید	 داریم.	 این	 از	 ویژه	اي	
خیلي	ملموس	آن	از	جهت	نمادگرایي	
ایران	 التقاطي	 غیر	 حاال	 یا	 التقاطي	
فکر	 مي	شود	 هم	 این	 به	 باشد.	 مال	
کرد	که	ایران	مال،	اسمش	ایران	مال	
بود	و	بعد	آمدند	اسمش	را	گذاشتند	
بازار	بزرگ	ایران.	یعني	از	خود	بازار	
یک	 نام	 در	 مي	کنید	 استفاده	 وقتي	
با	 تاریخي	 ارجاع	 یعني	 این	 مال	
التقاط	دارد	اتفاق	مي	افتد	یعني	یک	
این	 بعد	 هست	 واژه	سازي	 در	 تقلب	
فضا	در	جریان	زندگي	روزمره	مردم	
افراد	 از	 دسته	 کدام	 اختیار	 در	
از	 استفاده	اي	 گروه	هاي	مختلف	چه	
این	فضا	خواهند	کرد	و	چه	نقشي	را	
پیدا	 خودشان	 براي	 فضاها	 این	 در	
خواهند	کرد.	از	این	زاویه	می	توان	به	
و	 کنترل	 بعدي	 نکته	 کرد.	 نگاه	 آن	
نظام	 اساسا	 که	 است	 فضا	 مدیریت	
نظام	 یک	 آن	 مدیریت	 و	 کنترل	
به	 است	 یکپارچه		 و	 پیچیده	 خیلي	
کمک	دوربین	هاي	مستقر	در	فضا	و		
دارند	 وجود	 که	 مشخصي	 نیروهاي	
شما	اجازه	هر	رفتار	اجتماعي	را	در	
آن	 بارز	 نمونه	 ندارید،	 فضا	 این	
رفتارهاي	سیاسي	است	که	محلي	از	
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نیروهاي	 طبیعتا	 بیفتد	 اتفاق	 اگر	 و	 نمي	کند	 پیدا	 فضا	 این	 در	 اعراب	
در	 که	 بعدي	 موضوع	 مي	کند.	 هدایت	 بیرون	 به	 را	 شما	 فضا	 کنترل	کننده	
نگاه	 به	آن	 به	آن	مي	پردازند	و	ریشه	اي	مي	شود	 مطالعات	طراحي	شهري	
کرد	فقدان	تعامالت	اجتماعي	و	خاطره	جمعي	است.	خاطرات	جمعي	که	از	
مال	ها	مي	توان	یافت	چه	خاطرات	جمعي	هستند؟	به	نوعي	فضا	در	دست	
تولید	 را	 خودش	 نیاز	 مورد	 فضاهاي	 و	 گرفته	 قرار	 سرمایه	 انباشت	 نظام	
مي	کند.	آن	روي	سکه	را	باز	مي	توانیم	ببینیم.	این	که	این	فضاها،	کیفیت	هایي	
را	به	لحاظ	آسایش	حرارتي،	به	لحاظ	تمیزي	و	به	لحاظ	زیبایي	شناسي	ارائه	
مي	کنند	که	شما	به	این	سادگي	در	بیرون	از	بناها	آن	ها	را	پیدا	نمي	کنید.	
یعني	شما	در	یک	روز	گرم	تابستاني	اگر	بخواهید	مثاًل	قدم	بزنید	خیابان	
پانزده	خرداد	را	با	هدف	قدم	زدن	انتخاب	نمی	کنید.	احتماالً	هرچند	که	آنجا	
یک	کمي	درخت	کاري	هم	شده.	اما	این	فضا،	فضاهایي	هستند	که	به	کمک	
تجهیزات	ویژه	کنترل	مي	شوند	و	به	لحاظ	آسایش	حرارتي	اهمیت	دارند	و	
زنان	 و	 سالمندان	 براي	 خصوص	 به	 که	 امنیت	 جمله	 از	 دیگر	 مؤلفه	هاي	
مي	تواند	اهمیت	پیدا	کند.	نمونه	هاي	آن	را	عرض	کردم.	ایران	مال،	پاالدیوم،	
کوروش	و	مال	هاي	مختلف	که	در	تهران	ساخته	شدند.	یک	نکته	مهم	اینجا	
شاید	اشاره	کردن	به	آن	مفید	باشد	این	است	که	جنس	این	فضاها	با	جنس	
مراکز	خریدي	که	ما	در	تهران	که	در	دهه	50	شروع	شد	و	تا	دهه	70	و	80	
ادامه	پیدا	کرد،	ماند	بوستان	و	گلستان	و	امثالهم.	جنس	این	مثال	ها	متفاوت	
آن	 فرمال	 تفاوت	 دومین	 است.	 مقیاس	 موضوع	 آن	 تفاوت	 اولین	 است.	
موضوع	نسبت	درون	و	بیرون	است.	اگر	در	مرکز	خرید	مانند	بوستان	از	یک	
به	 را	 بهره	مي	گیرد	معموال	ما	مال	ها	 نظام	توده	و	فضاي	متنوع	 با	 معماري	
عنوان	باکس	هایي	درک	مي	کنیم	که	اتفاقًا	هیچ	جنبه	بصري	با	ارزشي	را	به	
شما	ارائه	نمي	کنند.	معموال	یک	باکس	خاکستري	ویژه	هستند	و	عماًل	شما	
را	به	حضور	در	داخل	فضا	دعوت	مي	کنند.	حاال	سوال	اینجاست	که	ما	اگر	
بخواهیم	یک	چارچوب	نظري	را	براي	شهر	پست	مدرن	انتخاب	کنیم	و	این	
را	با	تهران	مطابقت	بدهیم،	به	معناي	اینکه	این	تهران	است.	وضع	موجود	
تهران	را	ما	به	عنوان	یک	ناظر	بیروني	و	تحلیل	گر،	حاال	ما	به	تهران	نگاه	
اعیاني	سازي	،	 یعني	 هستند.	 تشخیص	 قابل	 سازوکار	 سه	 این	 مي	کنیم	
خصوصي	سازي	و	مضموني	سازي.	حاال	در	مطالعات	شهر	پست	مدرن،	افراد	
یک	 من	 منتهي	 داشتند	 صحبت	هایي	 امثالهم	 و	 تارلف	 هاروي،	 از	 زیادي	
چارچوب	نظري	که	انتخاب	کردم	و	به	نظرم	کمک	مي	کند	شاید	هم	جذاب	
باشد	براي	نال	الین	هست	که	کتاب	پست	مدرن	ارگانیسم	را	ایشان	نوشته	
این	سوال	را	مطرح	مي	کند	که	اگر	در	دوره	مدرن،	فرم	تابع	عملکرد	است	
در	شهر	پست	مدرن	فرم	تابع	چیست؟	نگاه	الین	همچنان	یک	نگاه	انتقادي	
است.	این	کتاب	بسیار	کتاب	باارزشي	است	که	در	دست	ترجمه	است.	شاید	
تا	بهار	این	کتاب	به	سرانجام	برسد.	فرم	چهار	مضمون	را	انتخاب	مي	کند.	
من	توضیح	خواهم	داد.	مي	گوید	فرم	در	شهر	پست	مدرن	تابع	تخیل	است.	
تابع	 فینس	 فالوز	 فرم	 است.	 ترس	 تابع	 فیر	 فالو	 فرم	 فالوز	سیکشن.	 فرم	
تردستي	است.	و	فرم	فالوز	فایننس	تابع	تجارت	است.	فرم	تابع	تخیل	است	
یعني	چه؟	مي	گوید	که	در	تجربه	ما	از	شهرهاي	پست	مدرنیستي	که	از	دهه	
به	یک	روایتي	دهه	60	-	70	ظهور	پیدا	کردند	و	اکنون	ما	مي	توانیم	با	نگاه	
انتقادي	به	آن	نگاه	کنیم،	از	رئالیسم	فاصله	گرفتند	و		نوعی	تصنعي	سازي	و	
تقلب	سازي	را	در	فضا	ارائه	کردند.	اشکال	ظاهري	فارغ	از	ماهیت	و	اصالت	
یک	 حد	 در	 فضاها	 و	 ساختمان	ها	 گرفتند.	 قرار	 توجه	 مورد	 شمول	 دقیق	
تصویر	خالصه	شدند.	اساسا	وقتي	ما	صحبت	از	دوران	پست	مدرن	مي	کنیم	
نمي	توانیم	از	تصویر	صحبت	نکنیم.	همین	تصویر	هست	که	موضوع	رسانه	
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نوید	 شما	 به	 را	 بیشتري	 ایمني	
شما	 به	 را	 بیشتري	 امنیت	 مي	دهد.	
نوید	مي	دهد	ولي	فضایي	که	شما	را	
نوعي	 به	 مي	کند	 تشویق	 حرکت	 به	
تحمیل	 شما	 به	 را	 فضا	 این	 دارد	
مي	کند.	عملکردها	و	فضاهاي	مکث	
صورت	 به	 شده	 پیش	بیني	 قبل	 از	
شده	 تجاري	سازي	 سیستم	هاي	
است.	فرم	تابع	تردستي	است.	اشاره	
لین	به	این	هست	که	وقتي	که	کسي	
یک	 و	 مي	کند	 تردستي	 شما	 جلوي	
شعبده	اي	را	ارائه	مي	کند.	شما	را	با	
فضا	و	زمان	به	نحوي	درگیر	مي	کند	
که	شما	به	عمق	آن	پي	نمي	برید.	به	
که	 آنچه	 از	 مي	شوید	 متحیر	 نوعي	
ادراکي	فضا	 به	عمق	 و	 افتاده	 اتفاق	
فضاهاي	 در	 را	 این	 نمي	برید.	 پي	
شهري	پست	مدرن	مي	شود	دید	که	
نوعي	 ایجاد	 براي	 صرفًا	 فضا	 تولید	
افتاده	و	شما	را	 اتفاق	 لذت	زودگذر	

در	 اینکه	 از	 بیشتر	 ترس	 و	 کنترل	
و	تسلط	 بازآفریني	قدرت	 با	 ارتباط	
تا	 هستند	 این	 براي	 بیشتر	 باشند	
ما	 یعني	 گذشته،	 به	 احترام	 حس	
باشکوه	 معماري	 از	 موقع	ها	 خیلي	
گذشته	استفاده	مي	کنیم	که	فضا	را	
به	عنوان	یک	فضاي		مسلط	بر	انسان	
تداعي	و	ایجاد	کنیم	و	طبیعتا	چند	
به	 فضاها	 پاره	شدن	گسسته	شدن	
واسطه	سیستم	هاي	نظارت	و	کنترل	
مکث.	 بر	 حرکت	 فضاهاي	 غلبه	 و	
اساسًا	فضاهایي	که	شما	را	به	مکث	
که	 است	 فضایي	 مي	کند	 دعوت	

را	این	قدر	جدي	مي	کند.	رسانه	هاي	
تصویري	در	حال	حاضر	اهمیت	پیدا	
هم	 مدیا	 مالتي	 که	 هرچند	 مي	کند.	
شاید	از	یک	زاویه	اهمیتش	بیشتر	از	
تصویري	باشد	ولي	تصویر	اهمیتش	
خیلي	بیشتر	از	صوت	است.	حاال	ما		
فضاهاي	 تجربه	 حاضر	 حال	 در	
مجازی	)ویرچوال(	را	هم	داریم.	که	
درصد	 با	 را	 فضایي	 یک	 مي	توانیم	
زیادي	با	حضور	واقعي	در	فضا	تجربه	
زمینه	هاي	 از	 فرم	 اقتباس	 کنیم.	
تاریخي	و	براي	احیاي	سبک	زندگي	
که	 چیزي	 آن	 مثل	 سنتي	
فکر	 نیئوونیست	ها	 نیوونیسم	ها،	
فرم	هاي	 از	 بیاییم	 ما	 که	 مي	کردند	
طراحي	 در	 کنیم	 استفاده	 سنتي	
زندگي	 سنتي	 سبک	هاي	 که	 فضاها	
را	ایجاد	کنیم.	که	این	خودش	نوعي	
نظر	 به	 محیطي	 شباهت	گرایي	
نادیده	گرفتن	دوره	مدرن	 مي	رسد.	
یعني	 تاریخي،	 دوره	 یک	 عنوان	 به	
منظر	 یک	 از	 مدرن	 شهرپست	
انتقادي	دوره	مدرن	را	نادیده	گرفته،	
محض،	 واقعیت	 مثابه	 به	 نه	 تاریخ	
نماد	 یک	 عنوان	 به	 بلکه	
است.	 توجه	 مورد	 ساده	سازي	شده	
یک	 عنوان	 به	 تاریخ	 با	 ما	 یعني	
واقعیت	کاري	نداریم	فقط	آن	بخش	
از	آن	را	مي	خواهیم	که	قابل	تبدیل	
به	تصویر	است	که	تخیلي	را	براي	ما	
ایجاد	کند.	ارجاعي	را	که	یک	تداعي	
ترس	 تابع	 فرم	 کند.	 ایجاد	 ما	 براي	
آن	 به	 اینجا	 که	 نکته	اي	 است،	
مي	پردازد	موضوع	خصوصي	سازي	و	
موضوع	کنترل	در	فضاست.	اینجا	به	
انسان	 اینکه	 و	 مي	کند	 اشاره	 فوکو	
شهري	پست	مدرن	در	بازي	کوچکي	
که	به	او	دادند	و	در	نقش	کوچکي	که	
در	زندگي	به	او	دادند،	این	قدر	فرو	
با	 که	 شده	 روزمرگي	 غرق	 و	 رفته	
شعارهاي	جذابي	که	به	عنوان	آزادي	
و	رهایي	برایش	سر	دادند،	عمال	در	
به	 همچنین	 و	 شده	 اسیر	 خودش	
هم	 هنجاري	 ایمان	 زوال	 موضوع	
مي	رسد	 نظر	 به	 مي	کند.	 اشاره	
تاریخي	گرایي	در	فضاها	ذیل	موضوع		

انسان	شهري	پست	مدرن	در	بازي	
کوچکي	که	به	او	دادند	و	در	نقش	
کوچکي	که	در	زندگي	به	او	دادند،	
این	قدر	فرو	رفته	و	غرق	روزمرگي	
شده	که	با	شعارهاي	جذابي	که	به	
عنوان	آزادي	و	رهایي	برایش	سر	
دادند،	عمال	در	خودش	اسیر	شده

مي	کند	 زودگذري	 لذت	هاي	 درگیر	
و	 مي	رسد	 پایان	 به	 زودي	 به	 که	
القاء	 شما	 در	 را	 پوچي	 احساس	
این	ها	ذیل	تجاري	سازي	 مي	کند	که	
فضا	 چون	 مي	افتند.	 اتفاق	 فضا	
باالخره	باید	دخل	و	خرجش	را	براي	
به	 کند.	 هماهنگ	 فضا	 تولیدکننده	
فضا	 ظرف	 که	 گفت	 مي	شود	 نوعي	
لذت	 فضا	 مظروف	 و	 است،	 تقلید	
را	 تقلیدهایي	 فضا	 یعني	 هست.	
فضا	 در	 مخاطبش	 براي	 که	 داشته	
لذت	ایجاد	کند	و	تنزل	جایگاه	نشانه	
و	نماد،	نشانه	شناسي	و	نمادشناسي	
اساسًا	 که	 هستند	 مهمي	 حوزه	هاي	
در	دوران	پست	مدرن	به	آن	پرداخته	
شد	تنزل	پیدا	مي	کند	در	حد	عناصر	
خدمت	 در	 که	 تصویري	 و	 سطحي	
به	 شهري	 فضاهاي	 در	 لوکس	سازي	
دادن	 براي	 مي	شود	 گرفته	 خدمت	
پرستیژ	به	فضاي	شهري.	و	در	نهایت	
به	 اینجا	 که	 تجارت	است.	 تابع	 فرم	
سیاسي	 اقتصاد	 بعد	 به	 جدي	 طور	
داستان	مي	پردازد.	شکافي	که	ایجاد	
طبقه	 بین	 فضاها،	 در	 مي	شود	
به	 رلف	 فرادست.	 و	طبقه	 فرودست	
اشاره	مي	کند	 بازار	 نامرئي	 نیروهاي	
یا	 چنس	کاپیتالیسم	 آن	 به	 که	
کاپیتالیسم	شانسي	می	گوید.	از	نظر	
حالت	هاي	 مختلف،	 زمینه	هاي	 او	
و	 به	خودشان	مي	گیرند	 را	 مختلفي	
این	ظاهرا	شانسي	است	در	حالیکه	
منافع	 به	 بسته	 و	 نیست	 شانسي	
خودشان	آن	را	ایجاد	مي	کنند.	تالش	
فضاهاي	 بودن	 فرد	 به	 منحصر	 براي	
تجاري	و	بعد	چیزي	که	اشاره	مي	کند	
سیاسي	 رسالت	 ماندن	 مغفول	
طراحي	شهري	و	معماري	است	که	از	
دوره	مدرن	شروع	شده	و		اکنون	هم	
و	 طراحان	 و	 شده	 زده	 دامن	 آن	 به	
انباشت	 چرخه	 خدمت	 در	 معماران	
قرار	 فضا	 در	 تجارت	 و	 سرمایه	
یک	 عنوان	 به	 را	 تهران	 گرفته	اند.	
ناظر	بیروني	بررسی	کردیم،	آنچه	که	
معاصر	 تهران	 در	 اخیر	 دهه	 دو	 در	
زاویه	اي	 یک	 از	 را	 بود	 افتاده	 اتفاق	
در	 که	 آنچه	 بعد،	 و	 کردیم	 روایت	
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جامع	ترین	 یا	 جذاب	ترین	 یا	 مهمترین	 یا	 مطالعات	
دسته	بندي	که	از	نظر	من	براي	تحلیل	انتقادي	براي	شهر	
پست	مدرن	ارائه	شده	اند	را	هم	دیدیم.	این	که	در	تهران	
و	 است	 پررنگ	تر	 حوزه	ها	 کدام	 عینکي	 چنین	 با	 کنونی	
اهمیت	بیشتري	دارد	نیازمند	پژوهش	هاي	بیشتري	است	
و	این	چیزي	که	من	ارائه	کردم،	یک	ارائه	مقدماتي	است	
از	فرایندي	که	حتما	چه	توسط	من	چه	توسط	همکاران	
دیگر	ادامه	پیدا	مي	کند	و	مي	تواند	حداقل	به	نتایجي	قابل	
از	 تهران	 تجربه	 تهران،	 که	 نظر	مي	رسد	 به	 برسد.	 دفاع	
از	 ما	 که	 آنچه	 از	 ناقص	 تجربه	 یک	 مدرن	 پست	 شرایط	
دوران	پست	مدرن	در	دنیا	مي	شناسیم	است.	نسبت	به	
زمینه	هاي	جغرافیایي	که	در	آمریکا	و	اروپا	که	دوره	گذار	
را	تجربه	 از	مدرن	 به	مدرنیسم	و	پس	 از	جامعه	صنعتي	
درون	زا	 عمومًا	 اقتصادي	 و	 فرهنگي	 نیروهاي	 و	 کردند	
داریم	 تهران	 در	 ما	 که	 آنچه	 تا	 فضاها	 بر	 بودند	 اثرگذار	
فرهنگي	 منطق	 عنوان	 به	 مدرنیسم	 پست	 مي	بینیم.	
سرمایه	داري	متاخر	در	کنار	نئولیبرالیسم	به	عنوان	منطق	
اقتصادي	سرمایه	داري	متاخر	است	این	دو	با	هم	زمینه	هاي	
تغییرات	جدي	قرار	 از	دنیا	مورد	 ما	 را	در	تجربه	 شهري	
مي	دهند	و	براي	آنها		اهمیت	زیادي	دارد.	این	فرایندها	
اند.	 گرفته	 قرار	 ما	 چشم	 پیش	 که	 هستند	 جهاني	
شناخت	شان	نیاز	به	مطالعه	دارد.	چیزي	که	براي	ما	حائز	
این	 که	 است	 محلي	 فرایندهاي	 تدوین	 است	 اهمیت	
ما،	 شهرهاي	 در	 دروني	 نظام	هاي	 و	 بیروني	 نظام	هاي	
بزرگترین	یا	مهمترین	شهر	ما	که	تهران	باشد	چگونه	به	
ایفای	نقش	می	پردازد	و	چه	طور	شهر	ما	را	مورد	تحلیل	و	
که	 مي	رسد	 نظر	 به	 مي	دهد.	 قرار	 دگردیسي	 یا	 تحول	
تحوالت	فرمال	تهران	در	دو	دهه	اخیر	یا	در	سه	دهه	اخیر	
یا	 فایننس	 فرمالوز	 موضوع	 ذیل	 بیشتر	 عمومًا	 خصوصًا،	
تجارت	یا	تخیل	باشد.	از	جهت	اینکه	شما	نظام	تغییراتي	
که	در	نظام		ساخت	و	سازهاي	تهران	دارد	اتفاق	مي	افتد.	
یعني	موضوع	مستغالت	و	مسکن	کاماًل	مشخص	است	که	
نیروهاي	 	 مي	کند.	 هدایت	 را	 اینها	 که	 عاملي	 مهمترین	
به	مدیریت	فضاها	 تا	عناصر	دیگر	که	 بازار	است	 نامرئي	
ارتباط	پیدا	مي	کند.	و	همچنین	موضوع	تخیل،	به	جهت	
اینکه	فضاهایي	را	ایجاد	مي	کنیم	که	با	نوعي	کاهش	دادن	
اصالت	ها	در	فرم	هایي	که	در	فضا	در	حال	استفاده	است	و	
به	آن	پرداختند	تجربه		ي	متفاوتي	را	از	حضور	و	زندگي	
ذیل	 مهمترینشان	 که	 مي	دهند	 ارائه	 ما	 براي	 روزمره	
توجه	 مورد	 خصوصي	شدن	 و	 مصرفي	شدن	 فرایندهاي	
من		 و	 دارد	 بیشتري	 مطالعه	 به	 نیاز	 این	 طبیعتًا	 هستند.	
این	موضوعات	تالش	کنم	 تلفیق	 با	 تنها	 که	 سعي	کردم	
طراحي	 حوزه	 در	 که	 دوستاني	 ذهن	 خصوصًا	 را	 ذهن	ها	
شهري	هستند،	به	اهمیت	نگاه	از	یک	زاویه	اي	این	چنینی	
به	تهران	تشویق	کنم.	متشکرم	که	این	فرصت	در	اختیار	

من	قرار	گرفت.	ببخشید	که	طوالني	شد.
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	یکم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	5	اسفند	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	آیین	های	دینی	و	شهر	تهران
عنوان:	شهر،	دین	و	خشونت

سخنرانی	دکتر	محمدرضا	پویافر
)دکتری	جامعه	شناسی	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	علوم	انتظامی	امین(



73 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

سالم	و	وقت	بخیر	خدمت	دوستان،	
این	 که	 هستم	 خوشحال	 خیلی	
بتوانیم	 تا	 آمد	 دست	 به	 امکان	
امروز	 موضوع	 مورد	 در	 گفتگویی	
این	 از	 پیش	 البته	 و	 باشیم	 داشته	
که	 است	 باعث	خوشحالی	 من	 برای	
فرصت	دارم	یک	جلسه	بحثی	را	در	
و	 انسان	شناسی	 یکشنبه	های	
دکتر	 از	 باشم.	 داشته	 فرهنگ	
بقیه	 و	 فکوهی	 دکتر	 و	 رحمانی	
دوستان	که	خیلی	زحمت	می	کشند،	
تا	 سه	 شروع	 برای	 می	کنم.	 تشکر	
کنم	 تفسیر	 بخواهم	 لزوما	 که	 برش	
که	به	خشونت	و	دین	در	جامعه	ربط	

مستقیم	دارد	بدون	اینکه	اصراری	بر	
این	داشته	باشم	دیدیم.	شاید	حدود	
دو	ماه	پیش	بود	یک	خانم	دانشجوی	
دکتری	ادیان	بود	فکر	می	کنم،	آمده	
بودند	در	مورد	یک	موضوعی	داشتیم	
هم	 بعد	 می	کردیم	 گویی	 و	 گفت	
که	 بودند	 محجبه	 و	 دیگر	 خانمی	
خیابان	 در	 که	 من	 که	 می	گفتند	
می	کنم	 احساس	 می	روم	 راه	 تهران	
که	هر	لحظه	ممکن	است	یک	کسی	
از	پشت	چادر	من	را	بکشد	یا	به	من	
توضیح	 که	 بیشتر	 و	 کند.	 حمله	
از	 ناامنی	 احساس	 این	 کامال	 می	داد	
و	 شهر	 این	 در	 تردد	 از	 شناختی	

در	 واقعا	 شهری	 همچین	 در	 زیست	
اینکه	 از	 بعد	 بود.	 وجودش	مشخص	
قرار	شد	که	من	این	فرصت	را	داشته	
باشم	که	در	این	جلسه	حاضر	باشم،	
فکر	می	کنم	یک	هفته	پیش	بود	که	
با	خانم	دودانگه	صحبتش	شده	بود.	
افتاد.	 من	 برای	 شخصی	 اتفاق	 یک	
یک	تجربه	شخصی.	روز	چهارشنبه	
جلسه	 یک	 در	 من	 گذشته،	 هفته	
که	همسرم	 دانشگاه	 در	 بودم	 کاری	
در	خیابان	 که	 زد	گفت	 زنگ	 به	من	
داشتم	می	رفتم،	یک	کسی	یک	 که	
روی	 را	 پایش	 پشت	 از	 جوانی	 پسر	
چادرم	 و	 بود	 گذاشته	 من	 چادر	
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کشیده	شده	و	برگشتم	و	به	او	گفتم	
هم	 او	 می	کنی،	 را	 کار	 این	 چرا	 که	
برخورد	فیزیکی	داشته	و	در	گوشم	
درد	 شدت	 به	 گوشش	 است.	 زده	
گرفته	بود،	ما	هم	در	این	فکر	بودیم	
که	باید	دکتر	رفت	یا	نه	و	بعد	اشاره	
در	 که	 افرادی	 از	 تعدادی	 یک	 کرد	
کوچه	بودند	گفتند	که	جوان	بوده	و	
یک	کاری	کرده	و	رفته	است.	و	تمام	
به	 که	 است	 این	 منظور	 بود.	 شده	
روایت	 این	 باالخره	 اتفاقی،	 شکل	
شد.	 مرتبط	 من	 تجربه	 با	 شخصی	
مواردی	را	هم	با	هم	مرور	کنیم	پیش	
داشته	 مسئله	ای	 طرح	 اینکه	 از	
باشیم.	این	موارد	را	احتماال	شنیدیم	
یا	خواندیم.	و	این	سه	موردی	را	که	
دیدیم	سه	مورد	حمله	به	روحانیون	
بوده	در	شهرهای	مختلف	کشور،	که	
همدان	 در	 نمی	خوانمش.	 من	 اکنون	
در	 اخیرا	 و	 	 بوده	 نیشابور	 در	 بوده،	
مشهد،		در	تهران	در	جاهای	مختلف،	
حمله	شده.	این	روایت	باالخره	ابراز	
خشونت	در	مورد	کسانی	که	پوشش	

به	شکل	دیگری	قابل	درک	است؟	و	
بعد	اینکه	آیا	این	نوع	کنش	که	تنها	
نیست،	 فیزیکی	 خشونت	 شامل	
کنشی	است	که	دینداران	در	برخورد	
و	 می	دهند؟	 انجام	 غیردیندارها	 با	
البته	برعکسش	هم	هست.	ما	در	این	
بعد	 و	 دیدیم.	 نشانه	هایی	 جلسه	
پرسش	از	نسبت	دین	و	قدرت	است.	
یعنی	در	مورد	اینکه	آیا	این	تاثیری	
در	شکل	بندی	خشونت	درشهر	دارد	
جمله	 از	 آخر	 سوال	 این	 نه؟	 یا	
این	 که	 خیلی	ها	 که	 است	 سواالتی	
نگاه	 می	زنند	 قدم	 خیابان	 در	 روزها	
زندگی	 می	کنند	 تجربه	 و	 می	کنند	
روزمره	را	شاید	بارها	پرسیده	باشند.	
سوال	 اینکه	 بر	 عالوه	 است	 ممکن	
به	 بدهند.	 هم	 جواب	هایی	 می	کنند	
هرحال	به	نظر	می	رسد	که	ما	حداقل	
دو	مورد	داریم.	یعنی	در	نسبت	بین	
از	 از	خشونت	 یکی	 و	خشونت	 دین	
اینکه	 دلیل	 به	 است	 دین	 جانب	
جانب	 از	 یکی	 یعنی	 بزنیم	 قیدی	
نهادهای	دینی.	و	 بعدی	 دینداران	و	

خاص	مذهبی	دارند	اعم	از	چادر،	یا	
لباس	 کنید	 فرض	 نمونه	 عنوان	 به	
که	 است	 مواردی	 این	ها	 روحانیت.	
که	 را	 کوتاه	 فیلم	های	 این	 از	 غیر	
و	 گذاشت.	 هم	 کنار	 می	شود	 دیدیم	
طرح	 می	شود	 را	 سوال	هایی	 یک	
تا	وقتی	که	من	فرصت	داشته	 کرد.	
باشم.	البته	نمی	دانم	تا	کی	من	وقت	
اساسیمان	 ما	حداقل	سواالت	 دارم.	
باشد.	 تا	 شش	 این	 شامل	 می	تواند	
هم	 به	 دین	 و	 خشونت	 اینکه	 یکی	
به	هم	 نسبتی	 نه.	 یا	 مرتبط	هستند	
یک	 چرا	 دارند	 اگر	 و	 نه؟	 یا	 دارند	
صرف	 دارد؟	 وجود	 رابطه	ای	 چنین	
این	 اینکه	 بعد	 و	 چگونگی.	 از	 نظر	
خشونت	نتیجه	عملکرد	دیندارها	و	
نهادهای	 یا	 است	 دینی	 نهادهای	
آن	 در	 هم	 سکوالرها	 و	 غیردینی	
اینکه	 بعد	 تاثیرگذارند؟	 موضوع	
پاسخ	 که	 گفت	 می	شود	 خشونت	
در	 جامعه	 دینداران	 بعضی	 طبیعی	
تغییرات	 دارد	 که	 است	 گذار	 حال	
نه...	 یا	 می	کند؟	 فرهنگی	 اجتماعی	
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علیه	 یعنی	 دین.	 علیه	 هم	 بعد	
نمادها.	 و	 دینی	 نهادهای	 دینداران	
در	این	بحث	من	تعمداً	این	نماد	دین	
به	 با	توجه	 اکنون	 را	جدا	کردم.	هم	
از	 داریم	 که	 داده	هایی	 و	 تجربیاتی	
آن	 مورد	 در	 می	توان	 وجه	 دو	 هر	
تجربه	 در	 که	 ما	 کرد.	شاید	 صحبت	
زندگی	ایرانی	هستیم،	صرف	نظر	از	
مثل	 اگر	 دانشگاهیمان	 تحصیالت	
کسی	که	در	این	جامعه	دارد	زندگی	
به	 کنیم،	 درک	 را	 موضوع	 می	کند	
سمت	این	سوق	داده	باشیم	که	فکر	
شرایطی	 یک	 باالخره	 اکنون	 کنیم.	
است	که	مردم	به	تنگ	آمده	اند،	هر	
اتفاقی	که	می	افتد	نماد	و	نشان	های	
از	دین	دارد	و	این	موجب	می	شود	تا	
مردم	به	شکلی	نسبت	به	آن	واکنش	
مستقیم	 نتیجه	 این	 و	 دهند.	 نشان	
یک	 از	 حکمرانی	 الگوی	 نوع	 یک	
ولی	 است.	 دین	 از	 خاصی	 مدل	
آیا	 که	 کرد	 سوال	 دوباره	 می	شود	
اکنون	خشونتی	که	بخواهیم	بگوییم	
حضور	 نتیجه	 دارد	 دین	 با	 نسبتی	

دین	است	یا	در	شکل	های	دیگر	هم	
پیدا	می	کنیم.	واقعیت	این	است	که	
جواب	این	سوال	لزوما	مثبت	نیست.	
یعنی	اگر	ما	شکل	بندی	های	دیگری	
عرصه	 از	 را	 دین	 تعمدا	 که	 داشتیم	
هم	 آنجا	 باشد	 کرده	 طرد	 اجتماعی	
داشته	 مسائلی	 است	 ممکن	 باز	
باشیم،	بنابراین	مفهومی	که	ما	اینجا	
مفهوم	 هستیم،	 درگیر	 آن	 با	
مرزبندی	و	تفکیک	است.	اکنون	من	
این	را	باید	در	یکی	دو	اسالید	بعدی	
یک	 داشت	 خواهم	 کار	 مقدار	 یک	
متمرکز	 آن	 روی	 کمی	 یک	 خرده	
می	مانم	و	بعد	از	آن	آرام	آرام	سعی	
می	کنم	بحثم	را	جمع	بندی	کنم.	این	
در	 تفکیک	ها	 و	 مرزبندی	ها	 مفهوم	
چیزی	 زندگی	 مختلف	 عرصه	های	
ما	در	جامعه	خودمان	یک	 که	 است	
در	 می	کنیم	 تجربه	اش	 دیگر	 طور	
تجربه	 مدت	هاست	 که	 دیگر	 جوامع	
سکوالری	شدن	را	داشتند	یک	طور	
دیگر	اتفاق	می	افتد.	نکته	دیگر	این	
از	 دیگری	 شکل	های	 ما	 که	 است	

داریم،	 جامعه	 در	 را	 دین	ورزی	
بنابراین	یکی	از	خطاهایی	که	ممکن	
انواع	 این	 به	 و	 شویم	 مرتکب	 است	
دین	ورزی	های	جامعه	که	فکر	می	کنم	
بحث	آقای	رحمانی	به	درک	آن	به	ما	
کمک	خواهد	کرد.	نشان	می	دهد	که	
نباید	این	قدر	زود	آدرس	دهی	غلط	
این	شکل	های	 که	 این	هست	 کنیم.	
نسبت	های	 دین	ورزی	 مختلف	
است	 ممکن	 خشونت	 با	 مختلفی	
ممکن	 آن	ها	 از	 بعضی	 کند	 ایجاد	
دین	ورزی،	 از	 شکل	هایی	 یک	 است	
هیچ	نوع	خشونتی	را	ترغیب	نکند	یا	
ترغیب	کند	یا	معکوسش،	فرد	ممکن	
خشونتی	 نوع	 یک	 قربانی	 است	
مسئله	 یک	 با	 ما	 بنابراین	 باشد.	
و	 نیستیم.	 مواجه	 اساسا	 سرراستی	
بودم	 عالقه	مند	 من	 دلیل	 همین	 به	
البته	صحبت	مقدماتی	که	طرح	شد	
که	 بود	 این	 من	 تصور	 بنابر	 حداقل	
من	با	موضوع	کلی	دین	و	شهر	مواجه	
می	دانستم	 اگر	 من	 اال	 و	 هستیم	
موضوع	 می	کردم	 سعی	 آیین	هاست	
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را	این	قدر	خاص	نکنم	ولی	به	هرحال	
موضوع	صحبت	 این	 مورد	 در	 وقتی	
داشتم	 دوست	 خودم	 من	 می	کنیم	
توجه	 بحث	 این	 با	 مقداری	 یک	 که	
بیشتری	بدهم	به	این	که	این	موضوع	
خیلی	 کلیش	 معنای	 به	 حداقل	
به	 اوال	 نیست.	 سرراستی	 موضوع	
یکسویه	 نسبت	 یک	 اینکه	 معنای	
خطی	نیست	از	یک	جهت	به	جهت	
با	 ما	 سادگی	 به	 اینکه،	 دوم	 دیگر.	
یک	مفهوم	به	اسم	دین	یا	دینداری	
مواجه	نیستیم	یک	نوع	نیست	ما	با	
از	 مختلفی	 گونه	های	 انواع	
که	 هستیم	 مواجه	 دین	ورزی	ها	
با	 متفاوتی	 رابطه	 و	 نسبت	 هرکدام	
از	 حتی	 و	 می	کند.	 ایجاد	 خشونت	
جهت	اینکه	عامل	خشونت	شوند	یا	
این	ها	 همه	 باشند.	 خشونت	 قربانی	
جهت	 این	 از	 و	 بود	 خواهد	 متفاوت	
باز	 نکته	 است.	 بعدی	 نکته	 هم	 این	
متفاوت	بعدی	نسبت	سیاست	با	دین	
است.	اینجا	من	منظورم	از	سیاست،	
حکمرانی	 الگوی	 و	 سیاستگذاری	

است	به	طور	خاص.	اکنون	ما	داریم	
تجربه	یک	جامعه	ای	را	می	کنیم	که	
بر	 مبتنی	 سیاسی	 نظام	 یک	 آن	 در	
دین	مستقر	است.	اما	در	یک	جامعه	
صرف	 هست.	 باالخره	 هم	 دیگری	
نظر	از	هر	نوع	نظام	سیاسی	مستقر	
است.	 شده	 تعریف	 دین	 به	 نسبت	
نسبت	طرد	یا	جذب	به	هرحال.	آن	
هم	باز	به	هرحال	تبعاتی	دارد.	یعنی	
روی	آن	هم	می	شود	فکر	کرد.	چون	
ما	هم	اکنون	وقتی	درگیر	این	مسئله	
هستیم	به	این	موضوع	فکر	می	کنیم	
که	در	جامعه	شناسی	به	این	موضوع	
علوم	 کلی	 حوزه	 یا	 کنیم	 فکر	
که	 می	کنیم	 فکر	 این	 به	 اجتماعی،	
امروزه	به	عنوان	نمونه	اگر	قرار	بود	
یک	 یا	 شود	 حل	 مشکل	 این	
مشکالتی	که	در	شرایط	فعلی	داریم	
از	 خیلی	 می	کردیم.	 باید	 کار	 چه	
می	شود	 پرسیده	 سوال	 این	 وقت	ها	
و	 عامیانه.	 معنای	 به	 حداقل	
که	 می	گوییم	 می	دهیم.	 پاسخ	هایی	
سکوالری	 حکومت	 مثال	 عنوان	 به	

هنوز	 اما	 کند.	 دین	 به	 توجهی	 که	
چه	 مدل	 آن	 که	 نداریم	 داده	هایی	
نسبت	 موضوع	 این	 در	 حداقل	 قدر	
کمتری	 مسئله	 دین	 به	 خشونت	
جامعه	 در	 حداقل	 می	کرد	 تولید	
ایرانی.	این	ها	مفروضات	است.	من	از	
این	بخش	موضوع	به	بعد	هیچ	دیتای	
یک	 حداقل	 ولی	 ندارم.	 تجربی	
سواالتی	طرح	می	کند	که	ما	بتوانیم	
اگر	 که	 کنیم.	 کار	 آن	 درباره	ی	
تا	چه	مقدار	 پیش	فرض	هایی	داریم،	
می	توانند	به	واقعیت	نزدیک	باشند	و	
ما	 به	 چارچوب	هایی	 اینکه	 حداقل	
بدهد	که	بتوانیم	روی	آن	کار	کنیم.	
مدل	های	 در	 داریم	 قیاس	هایی	 اگر	
جوامع	 در	 خشونت،	 و	 دین	 تجربه	
هستند	 سکوالر	 اساسا	 که	 دیگری	
چه	طور	تجربه	می	شوند؟	و	آیا	اصال	
تجربه	نمی	شود	و	اگر	تجربه	می	شود	
نسبت	 در	 می	شوند	 تجربه	 چگونه	
بین	دین	و	خشونت؟	بنابراین	باز	هم	
چه	 یعنی	 می	کند.	 پیدا	 ربط	 اینجا	
جامعه	خودش	و	الگوی	سیاسیش	را	
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ممکن	است	یک	کسی	که	به	هرحال،	
زندگی	 جایی	 در	 می	کرده	 حس	
که	 چیزهایی	 آن	 تمام	 می	کند	
پیاده	 دارد	 اکنون	 دارد	 دوستش	
مثل	آن	 پیاده	شود.	 باید	 و	 می	شود	
تذکری	که	می	داد	باالخره	ما	شهید	
باید	 است	 قانون	 اینجا	 	 دادیم.	
شود	 رعایت	 باید	 و	 باشد	 اینطوری	
احساس	 یک	 این،	 در	 اغتشاش	
از	 صرف	نظر	 آورد.	 خواهد	 ناامنی	
یا	 حمله	 بخواهد	 کنید	 فرض	 اینکه	
خشونت	 حتی	 یا	 فیزیکی	 خشونت	
کالمی	صورت	بگیرد.	احساس	اینکه	
و	 افتاده	 دیگری	 اتفاق	 یک	 حال	
بیرون	 خانه	 از	 وقتی	 من	 امروزه	
شکلی	 به	 من	 اطراف	 و	 دور	 میآیم،	
این	 از	 نیستم.	 آرام	 من	 که	 است	
ناامنی	 احساس	 این	 جهت	
ایجاد	 واکنش	 هستی	شناختی	
خواهد	کرد.	مثالی	می	زنم:	در	ایامی	
ماه	رمضان،	 تا	 مانده	 ماه	 که	دو	سه	
دیگری	 طور	 چالش	ها	 این	 باز	 که	
ماه	 کنید	 فرض	 می	شود.	 تکرار	
و	 تابستانی	 ایام	 در	 هنوز	 رمضان	

سیاستگذاری	 و	 ایرانی	 جامعه	
متمرکز	بمانم.	این	که	در	این	رابطه	
یعنی	در	نسبت	بین	خشونت	و	دین،	
یعنی	 می	افتد	 اتفاق	 که	 چیزی	 آن	
و	 دینداران	 کنش	 نتیجه	 خشونت	
نهادهای	دینی	است	مثل	پاسخ	هایی	
که	ما	خیلی	وقت	ها	می	دهیم	یا		برای	
مثال	می	گوییم	که	تمام	خشونتی	که	
خانم	های	 نمونه	 عنوان	 به	 علیه	
می	شود	 انجام	 روحانیون	 چادری،	
دینی	 حکومت	 بد	 عملکرد	 نتیجه	
سرراستی	 این	 به	 فقط	 آیا	 است.	
شکل	های	 است	 ممکن	 نه	 یا	 است	
دیگری	داشته	باشد؟	اینکه	می	گویم	
این	 سکوالرها	 و	 دینداران	 غیر	 یا	
باید	 نیست.	 ما	 دیگر	مختص	جامعه	
بررسی	 دیگر	 جوامع	 از	 تجربیاتی	
شود.	نکته	بعدی	اینکه	آیا	خشونت	
به	 از	دینداران	 بعضی	 پاسخ	طبیعی	
جامعه	ای	است	که	رو	به	تغییر	است؟	
احساس	 مسئله	 با	 مورد	 این	 در	
احساس	 هستیم.	 مواجه	 امنیت	
امنیت	هستی	شناختی.	فقط	با	درک	
طور	 چه	 که	 می	آید	 دست	 به	 این	

چه	 و	 غیردینی	 چه	 و	 دینی	 الگوی	
سکوالر	تعریف	کرده	باشد	همچنان	
مسئله	در	نسبت	بین	دین	و	خشونت	
نوع	 است	 ممکن	 البته	 دارد.	 وجود	
آن	تفاوت	داشته	باشد.	یک	یادآوری	
را	 سواالتمان	 ما	 است،	 الزم	 دوباره	
دوباره	طرح	می	کنیم	برای	اینکه	این	
بار	به	آن	پاسخ	دهیم.	اول	اینکه	آیا	
خشونت	و	دین	با	هم	مرتبط	اند؟	بله	
از	 مرتبط	اند.	 هم	 با	 می	رسد	 نظر	 به	
مبانی	نظری	و	انبوه	مطالعاتی	که	در	
اجتماعی	 نظم	 و	 دین	 نسبت	 مورد	
انجام	شده،	بخشی	از	آن	منتج	این	
به	 مربوط	 نتیجه	گیری	هایی	می	شود	
خشونت	و	دین.	گفتنی	است	که	من	
در	این	بحث	به	آن	ادبیاتی	که	مربوط	
کاری	 می	شود	 تروریسم	 و	 دین	 به	
زیست	 و	 شهر	 من	 منظور	 ندارم.	
شهری	است.	و	اینکه	چرا	این	مفهوم	
آن	 به	 همچنان	 من	 و	 دارد	 وجود	
در	 مرزبندی	ها	 و	 تفکیک	 مفهوم	
جامعه	می	رسم.	اکنون	سعی	می	کنم	
در	آن	اسالید	آخر	که	قرار	است	در	
مورد	خودمان	صحبت	کنم	در	مورد	
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اعتقادات	و	باور	و	پوششی	که	دارد.	
ممکن	 آدم	 آن	 اینکه	 از	 نظر	 صرف	
دینیش	 هویت	 ابراز	 تمام	 با	 است	
حکمرانی	 وضعیت	 منتقد	 خودش	
نماد	 عنوان	 به	 او	 با	 اما	 باشد.	 فعلی	
هرچه	 آن،	 تمام	 می	شود.	 مقابله	
کار	 به	 را	 کلمات	 این	 می	کنم	 سعی	
نبرم،	تمام	آن	حب	و	بغضی	که	دارد	
و	دق	و	دلی	که	دارد	از	کل	بالیی	که	
سرش	 بر	 حکومت	 نمونه	 عنوان	 به	
گران	 دالر	 نمونه	 عنوان	 به	 آورده،	
سر	 بر	 می	خواهد	 احتماال	 و...	 شده	
اولیه	 این	مفروضات	 این	خالی	کند.	
عنوان	 به	 تمامش	 بنابراین	 ماست.	
نسبت	 که	 وقتی	 است.	 نشانه	 یک	
تعریف	 اینطوری	 قدرت	 و	 دین	
جهت،	 آن	 از	 است	 ممکن	 می	شود	
قابل	درک	باشد	درنتیجه	بله،	سمت	
از	 یعنی	 می	کند	 پیدا	 هم	 برعکسی	
جانب	به	اصطالح	غیردینداران	علیه	
حمل	 را	 دین	 نماد	 که	 آن	هایی	
ابراز	هویت	دینی	دارند.	 می	کنند	یا	
را	 قدرت	 و	 دین	 نسبت	 ما	 درنتیجه	
این	تجربه	 داریم	که	در	شکل	گیری	

از	اینکه	به	سواالت	پاسخ	بدهیم.	و	
به	 نیاز	 چقدر	 هنوز	 پیچیدگی	 این	
و	 کنیم.	 درکش	 بتوانیم	 تا	 دارد	 کار	
دین	 که	 این	 از	 ما	 تفسیر	 این،	 آیا	
همین	 به	 می	شود	 خشونت	 باعث	
سرراستی	است	یا	نه	پیچیدگی	های	
رابطه	و	 این	 دیگری	دارد	هم	جهت	
بعدی	 موضوع	 دیگر.	 بحث	 هم	
جواب	 صحبت	ها	 حین	 پیشاپیش	
داده	شد.	بحث	این	است	که	خشونت	
با	 برخورد	 در	 دینداران	 کنش	 فقط	
این	 ما	 نه؟	 یا	 است	 غیردینداران	
همین	 دیدیم	 اول	 که	 بحث	هایی	
همان	 و	 دیدیم	 که	 کلیپ	هایی	
متن	هایی	که	نوشته	شد	و	هم	روایت	
تجربه	ای	که	خدمت	شما	گفتم،	به	ما	
هردو	 این	 نه	 که	 می	دهد	 نشان	
جهتش	است.	جهت	برعکسش	یعنی	
و	 نمادها	 و	 نهادها	 علیه	 خشونت	
حداقل	 انگار	 قاعدتًا	 دیندار	 افراد	
اطمینان	 با	 است	 این	 ما	 اولیه	 درک	
آن	 که	 است	 جهت	 این	 از	 نگوییم.	
دانسته	 حکومت	 نشانه	 انگار	 فرد،	
می	شود	صرف	نظر	از	هر	چیز	با	تمام	

سحر	 که	 کسی	 است	 گرم	 روزهای	
تا	ساعت	 بلند	می	شود	و	قرار	است	
خاصی	که	اذان	است	چیزی	نخورد،	
که	 انتظاری	 و	 آن	شرایط	 در	 اکنون	
دارد	ما	حکومت	اسالمی	داریم	باید	
مواظب	نمی	دانم	دین	ما	باشد.	اکنون	
یکی	از	کنار	این	رد	می	شود	و	دارد	
این	 خال	 در	 می	خورد،	 چیزی	 یک	
یعنی	 باشد	 داشته	 نباید	 مسئله	ای	
این	 به	 دارد	 بیرون	 از	 که	 کسی	
چیز	 بگوید	 می	کند،	 نگاه	 موضوع	
یک	 این	 باالخره	 و	 نیست.	 عجیبی	
باوری	دارد	و	او	یک	باوری	دارد.	ولی	
موضع		 از	 حاضر	 حال	 در	 	 وقتی	
آن	 می	کنی	 نگاه	 کسی	 همچین	
قابل	 مقداری	 یک	 ناامنی	 احساس	
در	 اکنون	 هم	 ما	 می	شود.	 درک	
موضع	قضاوت	نیستیم.	طبیعی	است	
باشیم.	 قضاوت	 موضع	 در	 نباید	 که	
این	 که	 هستیم	 این	 موضع	 در	
انتهای	 در	 بشناسیم.	 را	 تفکیک	ها	
این	 به	 که	 هستم	 این	 دنبال	 ماجرا	
این	 با	 قدر	 چه	 که	 برسیم	 نتیجه	
قبل	 هستیم.	 روبرو	 پیچیده	 مسئله	
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ماجرا	کمی	سیاسی	می	شود.	این	را	
یک	 هنرهای	 از	 یکی	 که	 می	پذیرم	
نظام	حکمرانی	ممکن	است	این	باشد	
که	با	مرزبندی	هایی	یک	جبهه	هایی	
خودش	 و	 بدهد	 تشکیل	 هم	 مقابل	
دیگر	انرژی	صرف	نکند	که	آن	ها	را	
جای	 یک	 برای	 آن	 کند.	 خنثی	
دیگری	است	که	دیگر	نیاز	به	نیروی	
اینجا،	 ولی	 نباشد.	 این	ها	 و	 نظامی	
عرصه	های		 کردن	 تفکیک	 در	 یعنی	
این	 به	 نیازی	 نوعا	 که	 اجتماعی	
است	 ممکن	 ندارد،	 وجود	 تفکیک	
شما	 اجتماعی	 گروه	های	 بین	
آن	 فرهنگ	 از	 قطعه	بندی	هایی	
جامعه	درست	کند	که	این	ها	روبروی	
هم	قرار	بگیرند.	و	شما	مسئول	این	
برخوردها	و	تقابل	ها	باشید.	موضوع	
است.	 دینی	 امر	 نهادی	شدن	 بعدی	
اکنون	یک	وجه	نهادی	شدن	می	شود	
یعنی	 دینی،	 امر	 شدن	 حاکمیتی	
حکومتی	دانستن	هر	امر	دینی	یا	هر	
مردم	 طرف	 از	 هویتی	 ابراز	 و	 نماد	
درنتیجه	این	نوع	سیاست،	هر	جور	
حاکمیت	 به	 وقت	 آن	 را	 دینی	 نماد	

افراد	 استخدام	 در	 دینی	 معیارهای	
اهمیت	 و	 سازمان	ها،	 و	 ادارات	 در	
دینی	 مراسم	 در	 کردن	 مشارکت	
نماز	 مثل	 ادارات	 کارکنان	 برای	
جماعت	و	امثالهم.	این	اهمیت	دادن	
مقداری	 یک	 است	 ممکن	 باالخره	
موضوع	 کند.	 ایجاد	 را	 زمینه	هایی	
بعدی،	در	تفکیک	موقعیت	ها	و	امور	
به	 	 است.	 غیردینی	 امور	 از	 دینی	
عنوان	نمونه	یک	وجهش	نیکوکاری	
است	که	اکنون	بحث	خیلی	مفصلی	
نیست.	 آن	 جای	 جلسه	 این	 و	 دارد	
در	 می	کنم.	 کوتاهی	 اشاره	 تنها	
یا	 ارادی	 است	 ممکن	 نیکوکاری،	
درست	 مرزبندی	هایی	 ما	 غیرارادی	
فرض	 مثال	 برای	 که	 باشیم	 کرده	
کنید	که	این	کار	خیرخواهانه	دینی	
است	این	غیردینی	است.	در	صورتی	
این	 از	 بزرگتر	 خیلی	 مفهوم	 آن	 که	
است	که	شما	آن	را	مرزبندی	کنید.	
کنید	 مرزبندی	 بیشتر	 شما	 هرچه	
همدیگر	 مقابل	 گویی	 یعنی	
جبهه	هایی	را	درست	می	کنید.	البته	
من	داخل	پرانتز	می	پذیرم	این	بخش	

موثر	است.	در	این	دو	تا	اسالید	آخر	
تمرکز	 آن	 روی	 بیشتر	 می	خواهیم	
کنیم.	آن	چیزی	که	ما	االن	داریم	در	
می	توانیم	 که	 ایرانی،	 شهر	 مورد	
شهر	 امروزی	 مسئله	های	 بگوییم	
خشونت	 زمینه	های	 است،	 ایرانی	
و	 دینی	 نهادهای	 و	 دینداران،	 علیه	
جور	 چند	 می	شود	 ایرانی،	 نهادهای	
را	 آخرم	 تمرکز	 یعنی	 کرد.	 خالصه	
می	خواهم	بگذارم	روی	اینکه	اکنون،	
وجه	خشونت	 ما	 اینکه	 از	 صرف	نظر	
دینی	 کنشگران	 و	 نهاد	 جانب	 از	
داریم،	آن	وجه	معکوسش	چرا	اتفاق	
تکرار	 دور	 این	 امروزه	 که	 می	افتد.	
می	شود.	و	اینکه	با	هم	به	طور	خالصه	
تا	 چند	 ما	 باشیم.	 داشته	 مروری	
زمینه	داریم.	باز	هم	سعی	می	کنم	که	
که	 کنم	 خاصی	 علمی	 تبیین	 نیایم	
باید	 که	 چرا	 هست.	 همین	 بگویم	
یکی	 باشیم.	 داشته	 تجربی	 داده	
تبدیل	نهادهای	دینی	به	هنجارهای	
شدن	 قانونی	 یعنی	 است	 رسمی	
را	 مواردی	 ما	 باالخره	 که	 شریعت	
روزه	داری،	 مثل	 حجاب،	 مثل	 داریم	
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این	را	درک	نمی	کردم.	آیا	نمی	شد	از	
مسئله	 یک	 و	 کرد	 گذر	 این	 کنار	
ایجاد	نکند.	اتفاقی	که	می	افتد	تولید	
از	 مسئله	ها	 ما	 سیستم	 در	 مداوم	
بیان	 را	 مثالی	دیگر	 نامسئله	هاست.	
را	 خانم	 یک	 رسانه،	 در	 می	کنم.	
دستگیر	کردند	که	شما	کلیپ	رقصت	
را	گذاشتی	و	خانم	که	ظاهرا	از	ایران	
مورد	 در	 دیگر	 مثالی	 یا	 رفت.	 هم	
ما،	 کشور	 در	 موسیقی	 مسئله	 هنر،	
مسئله	حل	نشده	موسیقی،	و	اینکه	
مگر	می	شود	ما	شهر	مذهبی	داشته	
باشیم	و	در	آن	کنسرت	برگزار	شود.	
زیاد	 را	 تقابل	 قاعدتًا	 موارد	 این	
خواهند	کرد.	و	موضوع	آخر	که	من	
اصرار	دارم	حتما	به	عنوان	بحث	آخر	
رویه	ای	 عدالت	 در	 اخالل	 بیاید،	
مردم	 همه	 ساده	تر،	 بیان	 به	 است.	
قانون	چیزی	 که	 گویی	درک	کردند	
به	میزانی	که	نفوذ	 است	که	هرکس	
مشمولش	 می	تواند	 باشد	 داشته	
در	 کارتی	 یک	 اگر	 من	 یعنی	 نشود.	
این	 از	 خارج	 می	توانم	 باشد	 جیبم	
بروم،	 تند	 خیلی	 مسیر	 در	 موضوع	
اگر	من	را	نگه	داشتند	کارتم	را	نشان	
بدهم	بروم.	وقتی	این	درک	عمومی	
وجود	دارد،	شما	به	راحتی	حتی	در	
مورد	جنبه	های	موجه	قانونی	از	همه	
اقتدار	 با	 نمی	توانید	 شهروندان	
قانونتان	را	اجرا	کنید،	چه	برسد	به	
اینکه	آن	قانون	را	حتی	در	مورد	امر	
حتی	 ندانند.	 مشروع	 مردم	 اخالقی	
اگر	مشروع	هم	بدانند	نمی	توانند	به	
که	 چرا	 کنند.	 تبعیت	 آن	 از	 خوبی	
می	گویند	این	موضوعی	است	که	ما	
باید	در	پی	آن	باشیم	که	مشمولش	
اجرا	 همه	 برای	 چون	 نشویم.	
عدالت	 از	 ادراکی	 آن	 نمی	شود.	
رویه	ای	که	باالخره	وجود	دارد.	فکر	
اندازه	 از	 بیشتر	 صحبت	هایم	 کنم	
طول	کشید.	از	این	جهت	اگر	چنین	
اگر	 می	کنم.	 عذرخواهی	 شده	
فرصتی	باشد	برای	گفتگو	در	خدمت	

هستم.

پلیس	و	کارکنان	آن	وجود	دارد.	به	
عبارت	دیگر	شما	می	توانید	از	موضع	
افراد	و	پرسنل	و	مامورین	 این	 خود	
چه	 ببینید	 و	 کنید	 نگاه	 موضوع	 به	
قدر	آن	فرد	ممکن	است	تحت	فشار	
که	 موضوعی	 یک	 برای	 بگیرد	 قرار	
نمی	توانید	به	راحتی	به	عنوان	نمونه	
عنوان	 به	 کنید.	 تصورش	 امنیتی	
خانمی	 یک	 کنید	 تصور	 نمونه	
را	 روسریش	 یا	 افتاده	 روسریش	
تصور	 می	توانید	 قدر	 چه	 برداشته	
کنید	که	این	امنیتی	است.	اکنون،	ما	
تعریف	 آن	 برای	 امنیتی	 چارچوب	
از	 بعضی	 که	 صورتی	 در	 کردیم.	
سازمان	ها	هستند	که	بعضی	جوامع	
هستند	که	تجربه	سازمان	های	دینی	
نمونه	 عنوان	 به	 دارند.	 این	 برای	
که	 امثالهم	 و	 به	معروف،	 امر	 وزارت	
در	بعضی	از	کشورهای	اسالمی	دارد	
از	 جرم	انگاری	 یا	 می	شود.	 تجربه	
روابط	 از	 و	کشف	حجاب	 بی	حجابی	
بین	جنسی	که	گفتم	موضوع	بعدی	
ما	که	این	خشونت	را	تشدید	می	کند،	
طرفی	 هر	 از	 خشونت	 ببینید	 البته	
را	 مقابلش	 وجه	 شود	 شروع	 که	
تقویت	خواهد	کرد	نیازی	به	توضیح	
کنم.	 تجاوز	 وقتم	 از	 من	 که	 نیست	
یعنی	 نامسئله	هاست.	 شدن	 مسئله	
واقعیت	هایی	را	داریم	که	خودش	به	
در	 اما	 نیست	 مسئله	 خود	 خودی	
به	 و	 می	شود.	 مسئله	 ما	 کشور	
می	شود.	 پیچیده	 ماجرا	 سادگی	
موضوع	 یک	 اکنون	 است.	 جالب	
بسیار	نامرتبط	به	موضوع	ما،	همین	
و	 خاکسپاری	 و	 تشییع	 	 مراسم	
مراسم	ختم	برای	خانم	دکتر	شریعت	
از	 نمونه	 عنوان	 به	 که	 بود.	 رضوی	
هیچی	یک	مسئله	نیم	بندی	درست	
نگاه	می	کنی	 بیرون	 از	 وقتی	 و	 شد.	
به	 نیست.	 درک	 قابل	 هم	 خیلی	
فوتبال	 مسابقه	 یک	 مثال	 عنوان	
مملکت،	 تمام	 بود.	 عاشورا	 شب	
قرار	 عاشورا	 شب	 که	 شدند	 بسیج	
من	 چرا؟	 کنند	 بازی	 فوتبال	 است	

ربط	می	دهد.	آن	وقت	این	واکنش	ها	
خود	به	خود	تقویت	می	شود.	طبیعی	
یک	 مترو	 و	 خیابان	 در	 که	 است	
واکنش	هایی	را	می	بینیم.	آن	شخص	
را	نه	به	خاطر	خودش،	به	خاطر	اینکه	
به	 ربطی	 که	 می	کنند	 احساس	
حکومت	دارد	و	با	تمام	مشکالتی	که	
برای	 مردم	 برای	 کرده،	 ایجاد	
معیشتشان	برای	هر	چیزی	مسئول	
نتیجه	 در	 بعدیش	 بحث	 و	 می	دانند.	
این	موضوع	درهم	تنیدگی	امر	دینی	
گذر	 آن	 از	 من	 حاکمیتی	 امر	 با	
می	کنم	که	از	وقتم	تجاوز	نکنم.	بحث	
حاضر	 حال	 در	 که	 هم	 بعدی	
می	دانیم،	 را	 مصداق	هایش	
جنسی	 بین	 روابط	 از	 جرم	انگاری	
است	باالخره،	وجود	دارد.	البته	این	
شامل	مواردی	است	که	شما	خودتان	
قانون	 ما	 آن	 برای	 می	دانید	 بهتر	
عمل،	 در	 اما	 داریم،	 شده	 نوشته	
با	 تفاوت	هایی	 یک	 با	 که	 می	بینید	
سری	 یک	 با	 پایینی	هایی	 باال	 یک	
موقعیت	هایی	اجرا	می	شود	که	این	ها	
مشکالتی	 سری	 یک	 دهنده	 نشان	
هم	 رویه	هایی	 همچین	 اجرای	 در	
هست.	اما	باالخره	در	عمل	حداقل	از	
بله،	 می	گوید	 بپرسیم	 کسی	 یک	
موارد	 این	 کشور	 قانون	 در	 باالخره	
ممکن	 حجاب	 مثل	 و	 است.	 جرم	
است	کسی	در	این	زمینه	هم	به	شما	
و	 بعدی	 زمینه	 سه	 بدهد.	 تذکری	
آخر،	یکیش	امنیتی	شدن	و	سیاسی	
شدن	امر	اخالقی	است.	ما	هم	اکنون	
دیگر	 مانند	هر	کشور	 در	کشورمان	
امنیت	مدنی	داریم	 نهاد	نظم	و	 یک	
اتفاق	 یک	 قضا	 از	 است.	 پلیس	 که	
عجیبی	در	کشور	ما	افتاده،	معدودی	
اگر	 هستند.	 اینطوری	 کشورها	 از	
امر	 که	 ما،	 کشور	 فقط	 نگوییم	
اخالقی،	واگذار	شده	به	نهاد	متعالی	
درست	 مسئله	 خیلی	 این	 و	 امنیت	
فقط	 نه	 مسئله	 این	 و	 است.	 کرده	
زندگی	 جامعه	 در	 که	 کسانی	 برای	
سازمان	 خود	 برای	 حتی	 می	کنند	
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خدمت	 در	 خوشحالم	 خدا،	 نام	 به	
شما	هستم	و	خیلي	خوشحال	تر	که	
فرهنگ	 و	 انسان	شناسي	 جمع	 در	
شهر	 و	 دین	 موضوع	 دارم.	 حضور	
یک	موضوع	مهم	است	و	در	اشکال	
مختلف	هم	در	ایران	مطرح	مي	شود.	
موضوع	من	هم	در	حوزه	شهر	و	دین	
ضمني	 استداللي	 ایده	 یک	 و	 است	
دارم	که	چگونه	یک	منطق	شهري	و	
از	دین	 را	 ما	 نهاد	خاص	تصویر	 یک	

در	ایران	شکل	مي	دهد.	

است	 این	 شهر	 ویژگي	هاي	 از	 یکي	
عبارت	 به	 مي	کند.	 ایجاد	 تنوع	 که	
فرهنگي	 تولید	 میدان	هاي	 دیگر	
متکثر	 آن	 در	 مختلف	 اشکال	 به	
مي	شوند	و	شهرها	هستند	که	امکان	
یا	 صورت	بندي	ها	 یا	 و	 فرم	ها	 تکثر	
مردم	 براي	 را	 دینداري	 سبک	هاي	
و	 دین	 تنوع	 با	 ما	 مي	کنند.	 فراهم	
حتي	 و	 دین	 الهیات	 شدن	 پیچیده	
عقاید	 سازي	 ظریف	 و	 ظریف	شدن	
شهرها	 در	 دیني	 آیین	هاي	 و	 دیني	

سادگي	 نوع،	 یک	 هستیم.	 مواجه	
به	 بلکه	 بدوي،	 مفهوم	 به	 نمي	گویم	
معنای	آداب	مندی	و	تشریفات	کمتر	
عشایري	 و	 روستایي	 دینداري	 در	
وجود	دارد	که	ما	کمتر	در	شهر	با	آن	
مواجه	هستیم.	و	در	عین	حال،	این	
را	هم	باید	بپذیریم	که	در	منطقه	ای	
مثل	ایران،	که	شهرها	حاصل	تراکم	
جمعیت	هاي	مهاجر	هستند	باالخص	
در	این	چند	دهه	اخیر	که	شهرنشینی	
به	شکل	غالب	سکونت	تبدیل	شده	
مختلف	 الیه	بندي	هاي	 با	 ما	 است،	
جماعت	هاي	دیني	مواجه	هستیم.	ما	
این	محفل	قبال	چند	نشست	در	 در	
مورد	دین	عشایري	یا	دین	روستایي	
داشتیم	 دینداري	 فرم	هاي	 این	 و	
مختلف	 الیه	هاي	 در	 هرحال	 به	 که	
نشان	 را	 خودشان	 شهري	 زندگي	
مي	دهند	و	باز	ارجاع	مي	دهم	به	آن	
نگاه	 دقت	 با	 اگر	 که	 مستند	 فیلم	
کنید	سرنخ	هاي	تداوم	یا	استمراري	
ما	خیلي	 که	 دیني	هست	 در	حیات	
در	تصویرهاي	رسمي	دیني	در	ایران	

ري	 شهر	 حاضر	 حال	 در	 نمي	بینیم.	
حسینیه	 اما	 باشد	 دور	 خیلي	 شاید	
خیابان	شهدا،	 در	 که	 اخوي	 سادات	
نزدیک	میدان	حسین	هست	مربوط	
به	دوره	قاجار	و	فوق	العاده	است.	در	
فرم	های	 از	 تداوم	هایی	 این	ها	 همه	
جدید	 فرم	های	 در	 قبلی	 و	 سنتی	
آیین	ها	و	فضاهای	آیینی	را	می	توان	

دید.

که	 بپذیریم	 را	 این	 باید	 نهایت	 در	
زندگي	 در	 مکانیسم	هایي	 یک	 شهر	
اجتماعي	خود	دارد	که	این	را	دقیقا	
در	دینداري	ها	نشان	مي	دهد.	من	در	
این	موضوعات	 به	 این	جلسه	خیلي	
اصلی	 بحث	 سراغ	 به	 نمي	پردازم،	
از	 پرسش	 و	 شهر	 مسئله	 	 می	روم:	
که	 نکته	اي	 زیرا	 دینداري.	 سنجش	
در	ایران	در	چند	سال	اخیر	خیلي	با	
سنجش	 مسئله	 هستیم،	 مواجه	 آن	
دینداري	است.	منظور	این	است	که	
سیستم	هاي	رسمي	و	نهادهای	دینی	
تالش	 ایران	 در	 شهر	 در	 مستقر	

نشست	یک	صد	و		شصت	و	یکم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	5	اسفند	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	آیین	های	دینی	و	شهر	تهران
عنوان:	دینداری	در	فضاهای	شهر	تهران

سخنرانی	دکتر	جبار	رحمانی
)عضو	هیئت	علمی	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	و	عضو	شورای	مرکزی	انسان	شناسی	و	فرهنگ(



82 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

چه	 در	 دینداري	 که	 دریابند	 کردند	
پرسمان	 این	 اتفاقا	 است.	 وضعیتي	
دیني	 نهادهاي	 پرسمان	 دقیقا	
هستند	 شهري	 نهادهاي	 که	 است	
هدایت	 یا	 کنترل	 آن	 دغدغه	هاي	 و	
شهر	 در	 دیني	 جریان	هاي	 مهار	 یا	
هست.	و	از	این	جهت	به	این	موضوع	
نهاد	 یک	 چگونه	 که	 می	پردازم	
شهري	دیني	و	معموال	هم	حکومتي،	
دست	 به	 را	 دین	 بازنمایي	هاي	
مي	گیرد.	شاید	الزم	است	یک	نکته	
مقدماتي	بگویم	که	اصوالً	پرسش	از	
از	 پرسش	 دینداري	 سنجش	 اینکه	
سنجش	دینداري	یک	پرسش	نهادي	
نهادهاي	 وقتي	 است.	 حاکمیتي	 و	
موقعیت	 در	 جامعه	 یک	 در	 دیني	
این	 از	یک	مدت	 بعد	 حاکم	هستند	
مساله	مدیریتی	و	حاکمیتی	را	ایجاد	
در	 دینداري	 مسئله	 که	 مي	کنند	
سمتي	 چه	 به	 و	 است	 وضعیتي	 چه	
مسئله	شان	 عبارتي	 به	 و	 مي	رود.	
استانداردي	 ما	 اکنون	 که	 است	 این	
که	براي	سعادت	دینی	مردم	تعریف	
مي	کنیم،	جامعه	به	سمت	آن	مي	رود	

یا	نه؟	

مردم	 دستیابی	 میزان	 منظر	 این	 از	
تعریف	 معیارهای	 و	 شاخص	ها	 به	
دینی	شهری	 نهادهای	 توسط	 شدن	
مساله	اصلی	برای	سنجش	و	ارزیابی	
قدرت	های	 در	 دینی	 حکمرانی	
در	 پرابلماتیک	 یعني	 است.	 دینی	
صد	 تا	 صفر	 از	 نمره	دهی	 طیف	 یک	
را	 آن	 می	توان	 که	 می	شود	 تعریف	
یعني	 دانست:	 عمودي	 شاخص	 یک	
همیشه	 زیاد؟	 یا	 شده	 کم	 دینداري	
دهند	 نشان	 مي	خواهند	 کنید	 دقت	

که	شاخص	های	دینداري	زیاد	شده،	
کم	 دینداری	 و	شاخص	 بعد	 فالن	 یا	
پایین،	 باال،	 معیارهای	 این	 در	 شده.	
یک	رابطه	عمودي	وجود	دارد	که	در	
دینداري	 فهم	 به	 نگاه	 نوع	 این	 پس	
مهندسي	 دغدغه	 یک	 شهر،	 در	
هم	 سیاست	گذاري	 یا	 فرهنگي	
نشان	 بیاییم	 ما	 وقتي	 چون	 هست.	
باید	 شده،	 کم	 دینداري	 که	 دهیم	
ایجاد	 هم	 طویلي	 و	 عریض	 دستگاه	
کنیم	که	اکنون	باید	چه	کار	کنیم	و	
چه	فاکتورهایی	را	باید	ارتقاء	دهیم.	
رسالتشان	 و	 کار	 که	 دستگاه	ها	 این	
ترویج	و	توزیع	و	گسترش	دینداري	
دیني	 آگاهي	 باید	 است	 جامعه	 در	
افزایش	دهند	و	فضاها	را	درست	 را	
به	 هم	 سیاسي	 اقتصاد	 در	 کنند.	
بزرگي،	 معماري	هاي	 با	 آن	 دنبال	
خواهیم	 را	 دیني	 معماري	هاي	
دکتر	 آقاي	 که	 زیارتي	 داشت.	شهر	
هم	به	آن	اشاره	کرد،	منجر	به	ایده	
توسعه	حرم	می	شود.	همان	طور	که	
می	بینید	این	زنجیره	تولید	به	شکل	
مي	کند.	 بازتولید	 را	 خودش	 دائم	
در	 افزایش	 و	 کمیت	 پرسش	 آن	 و	
خودش	 دیگر	 جاي	 یک	 در	 نهایت	
نهادهای	 از	 مجموعه	 با	 متناظر	 را	
مقوله	هاي	 و	 بدان	 مرتبط	 و	 وابسته	
مي	دهد.	 بسط	 را	 سیاست	گذاري	
پس	تا	اینجای	بحث	دو	نکته	را	باید	
پرسش	 اینکه	 یکی	 داشت،	 نظر	 مد	
از	سنجش	دینداری	سوال	نهادهای	
قدرت	و	حاکمیت	است	و	دوم	آنکه	
این	سوال	در	یک	منطق	عمودی	کم	
یا	زیاد	)باال	و	پایین	و	بصورت	کمی(	

تعریف	می	شود.	

دغدغه	هاي	 بحث	 سوم	 نکته	
منجر	 که	 است	 سیاست	گذاري	
از	 بی	پایان	 رنجیره	ای	 به	 می	شود	
و	 فرهنگی	 مهندسی	 و	 نهادسازی	
ایجاد	تشکیالت	هایی	برای	مهندسی	
فرهنگی	و	تامین	بودجه	های	مرتبط	

با	این	اهداف	مقدس.	

نکته	چهارم	این	است	که	هم	اکنون	
بسنجند،	 را	 دینداري	 مي	خواهیم	
چگونه	مي	سنجند؟	با	چه	الگویي	با	
چه	خط	کشي؟	این	خط	کش	در	این	
است.	خط	کش	 اصلي	 مسئله	 بحث	
خط	 دارد	 وجود	 اینجا	 در	 که	 اصلي	
حاکمیتي	 و	 رسمي	 دینداري	 کش	
حاکمیتي	 فعال	 ایران	 در	 که	 است	
دینداري	 رسمي	 الگوي	 است.همین	
در	 ما	 معیار	 یا	 کش	 خط	 که	 است	

سنجش	دینداري	مي	شود.

ایجاد	 اساس	 هیمن	 بر	 پنجم	 نکته	
می	شود،	اینکه	براي	سیاست	گذاري	
هم	باید	به	همین	مقیاس	و	موقعیت	
صد	 سمت	 به	 حرکت	 و	 افزایش	
همین	 به	 برسیم،	 شدن	 صد	 در	
سنجش	 مي	خواهیم	 ما	 وقتي	 دلیل	
توجه	 این	 به	 مثال	 برای	 	کنیم	
جماعت	 نماز	 میزان	 که	 می	کنیم	
می	دهیم	 دستور	 ناگهان	 شده،	 کم	
بساز.	 مسجد	 لطفا	 شهرداري	 که	
خودش	 تبعات	 اقدامات	 این	 همه	ی	
را	دارد.	حتي	در	آسیب	شناسي	فقر	
مي	شود.	 داده	 استناد	 همین	 به	 هم	
این	 به	 مردم	 که	 مي	بینیم	 ما	 یعني	
کم	 رسمي	 دینداري	 شاخص	هاي	
این	 ما	 نتیجه	 در	 که	 دارند،	 گرایش	
کم	 دینداري	 داریم،	 را	 آسیب	ها	
شده	یا	گرایش	به	دین	کاهش	یافته،	
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درنتیجه	آسیب	شناسي	را	این	گونه	
منطق	 از	همین	 و	 تبیینش	مي	کنند	
حل	 و	 مواجهه	 استراتژی	های	 هم	
به	 و	 می	کنند	 استخراج	 را	 مساله	

سمت	جلو	مي	روند.

در	پس	این	دینداري	در	حال	حاضر	
در	جهان	کنونی،	مسئله	سکورالیسم	
مطرح	هست.	چون	آن	سوي	کاهش،	
مسئله	سکوالر	شدن	مطرح	می	شود	،	
یعني	شما	از	سمت	دینداري	کامل	به	
سمت	صفر	مي	روید.	نقطه	صفر	یعني	
و	 صفر	 حالت	 یعني	 بي	دیني.	 جاي	
کاهش	 منطق	 این	 در	 است.	 یک	
نیز	 بد	 و	 خوب	 مساله	 افزایش،	 و	
تعریف	می	شود.	افزایش	خوب	است	
و	کاهش	بد.	به	عبارت	دیگر	هرچند	
نظر	 به	 اندکی	 منطق	 این	 ظاهر	 در	
ارزش	 از	 فارغ	 و	 خنثی	 که	 می	رسد	
خودش	 بطن	 در	 عمیقا	 اما	 است،	
قضاوت	 و	 می	کند	 ارزشگذاری	
و	 خوبند	 افزایش	ها	 دارد:	 هنجاری	
سمت	 به	 افزایش	های	 بد.	 کاهش	ها	

به	 دیندار	شدن	هستند	و	کاهش	ها	
سمت	بی	دین	شدن	و	کفر	و	شیطان	
این	 در	 ضمنی	 اصلي	 مسئله	 شر.	 و	
پرسمان،	مواجهه	با	موقعیت	بی	دینی	
برجسته	 سکوالریسم	 لذا	 و	 است	
پس	 در	 تعبیري	 یک	 به	 و	 مي	شود	
نشان	 دارند	 دائم	 سنجش	ها	 این	
خطر	 هستند	 مراقب	 که	 مي	دهند	
سکوالریسم	که	در	تعبیری	عامیانه	
آن	را	بی	دینی	تعریف	می	کنند،	زیاد	
پیش	نیاید	و	مي	خواهند	نشان	دهند	
که	ما	سکوالر	نشدیم	و	مواجهه	یا	به	
عبارت	بهتر	جنگ	ضمنی	و	بی	سر	
و	صدایی	با	این	مسئله	سکوالریسم	
دارد.	 وجود	 این	ها	 پس	 در	 هم	
در	 علمي	 دغدغه	 یک	 عمل،	 در	
کامال	 دغدغه	 آن	 نیست،	 آن	 پس	
جامعه	 آیا	 که	 است	 ایدئولوژیک	
چون	 نمي	شود؟	 یا	 مي	شود	 سکوالر	
دائم	نشان	مي	دهند	که	جامعه	اتفاقا	

دیندار	است.

فضاي	سنجش	 این	 در	 نکته	ششم،	

شهري	 نهادهاي	 از	 که	 دینداري	
تصویر	 اصوال	 برمي	آید،	 حاکمیتي	
مي	شود،	 پیمایشي	 تصویر	 دین،	
دین	 از	 آماري	 جدول	هاي	 ما	 یعني	
همین	 اصوال	 یعني	 داشت.	 خواهیم	
کاهش	و	افزایش	در	نمودارها،	یعني	
پیدا	 تقلیل	 نموداري	 امری	 به	 دین	
وسط	 این	 که	 چیزي	 آن	 و	 مي	کند	
اتوماتیک	حذف	یا	حاشیه	اي	مي	شود	
یا	حتی	سرکوب	مي	شود	یکي	اینکه	
پژوهش	هاي	حرفه	اي	دانشگاهي	چه	
مي	شوند	و	به	چه	سمتي	مي	روند.	به	
این	ها	خیلي	بها	داده	نمي	شود	چون	
تمام	پژوهش	هاي	برجسته	مي	شوند	
سنجش	 پرسمان	 همین	 در	 که	
نهادهاي	 دغدغه	هاي	 دینداري	
حاکمیتي	و	رسمي	باشند.	دینداري	
عامه	معموالً	به	اشکال	مختلف	توسط	
رسمي	 چه	 امروزی	 روشنفکرهاي	
و	 مي	شود	 تحقیر	 غیررسمي	 چه	
کنار	 پژوهش	ها	 از	 هم	 این	 درنتیجه	
و	 غیررسمي	 اقلیت	هاي	 و	 مي	رود	
رسمي	دیگر	به	صورت	اتوماتیک	از	

جی
عرا

ی	م
طف
مص

س:	
عک



84 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

مذهبي	ندارند.	ولي	میانگین	را	نگاه	
یک	 همان	 غالب	 وجه	 عمده	 کنید	
درصد	هست.	دو	و	یک	دهم	درصد	
زنان	هیچ	وقت	نماز	نخوانده	اند.	یعني	
دو	و	یک	دهم	درصد	و	4/5	درصد	
مردها	هم	هستند	که	هیچ	وقت	نماز	
ببینید	 را	 سر	 آن	 این	 نخوانده	اند.	
جامعه	 که	 مي	شوید	 متوجه	 بهتر	
چه	قدر	مذهبي	هست	و	چه	جوري	
تجربه	 شاخص	هاي	 در	 حتي	 هست.	
که	 گفتند	 آدم	ها	 درصد	 	1/3 دیني،	
نداشته	اند.	 خدا	 از	 ترس	 هیچ	گاه	
1/5	درصد	آدم	ها	گفتند	که	هیچ	گاه	
خدا	 از	 بخشش	 طلب	 و	 توبه	 حس	
آدم	ها	 درصد	 دهم	 	6/3 نداشته	اند.	
جانب	 از	 تنبیه	 حس	 وجود	 منکر	
اند.	1/1	دهم	درصد	حس	 خدا	شده	
نزدیکي	با	خدا	را	در	زندگي	هیچ	گاه	
آدم	ها	 درصد	 	7 نکرده	اند.	 تجربه	
زندگي	 در	 را	 خدا	 که	حضور	 گفتند	
هیچ	گاه	حس	نکرده	اند.	و	2/1	درصد	
گفتند	که	وقتي	گناه	مي	کنند	حس	
این	ها	 نکرده	اند.	 تجربه	 را	 بدي	
در	 هستند.	 دیني	 تجربه	 حوزه	 در	

اولویت	ها	خارج	مي	شوند	معموال	در	
مي	گیرند.	 قرار	 پژوهش	ها،	 حاشیه	
که	 مي	بینید	 مي	کنید	 نگاه	 که	 شما	
اتفاقي	که	در	این	سه	چهار	دهه	اخیر	
گفتمان	 اصوال	 که	 است	 این	 افتاده	
رسمي	علي	رغم	همه	این	چیزها	که	
مي	گوییم	که	ممکن	است	ناکام	بوده	
در	 را	 خودش	 الگوي	 توانسته	 باشد	
تمام	حداقل	سنجش	ها	نشان	بدهد	
که	در	جامعه	بسط	پیدا	کرده	است.	
که	 را	 رسمي	 دینداري	 الگوي	 یعني	
مي	دهد	 نشان	 اتفاقا	 مي	کنیم	 نگاه	
که	جامعه	به	شدت	دیني	است.	این	
به	 بعدا	 نه،	 یا	 است	 قدر	درست	 چه	
آن	مي	پردازیم.	این	حاصل	همه	این	
دینداري	 پیمایش	 است.	 پیمایش	ها	
تبلیغات،	 سازمان	 توسط	 ایرانیان	
ایرانیان	 اسالمي	 تدین	 پیمایش	
پیمایش	 و	 ایسپا،	 مرکز	 	93 سال	
ملي	ارزش	ها	و	نگرش	هاي	94،	موج	
سوم	آن	پیمایش	هایي	است	که	من	
به	آن	ها	رجوع	کردم	تا	ببینم	اوضاع	
دینداري	ما	ایراني	ها	چگونه	است	و	
به	چه	سمتي	می	رود.	و	یک	پیمایش	

قرآني	هم	هست	که	من	به	آن	اشاره	
به	 مي	خواهم	 که	 نکته	اي	 مي	کنم	
اتفاقا	یک	تصویر	 آن	اشاره	کنم	که	
تصویر	 این	 داریم،	 ما	 آشفته	اي	
این	 من	 مي	شود.	 خوانده	 بد	 معموال	
بار	مي	خواهم	از	انتها	بخوانم.	همیشه	
به	ما	مي	گویند		به	عنوان	نمونه	چند	
چند	 هستند	 دیندار	 مردم	 درصد	
درصد	مردم		به	عنوان	نمونه	عقاید	

فالن	دارند.	

من	مي	خواهم	از	آن	طرف	یا	به	عبارت	
دیگر	از	انتهای	جدول	این	آمارها	را	
در	 کف	 یک	 جدول،	 این	 	 بخوانم.	
آمارهاي	 در	 دارد.	 هم	 سقف	 مقابل	
در	 ایران	 در	 آدم	ها	 درصد	 یک	 ما،	
غیرمذهبي	 مطلقا	 خانواده	هاي	
که	 چیزي	 آن	 یعني	 شدند.	 بزرگ	
این	 البته	 نشان	مي	دهد.	 پیمایش	ها	
یک	درصد	در	برخي	از	پیمایش	ها	تا	
5	درصد	هم	مي	رود.	پیمایش	حیات	
قرآني	در	شهر	تهران	را	نگاه	کنید	تا	
5	درصد	است.	ولي	5	درصد	آدم	ها	
فضاي	 که	 هستند	 خانواده	هایي	 در	
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داشته	 افزایش	 یا	 کاهش	 از	 پرسش	
باشیم.	چگونه	مي	شود	این	را	تعیین	
معموال	 که	 است	 چیزي	 این	 کرد.	
پیمایش	ها	براي	آن	استداللي	ندارند	
که	 سطحي	 در	 مي	گیرند	 مفروض	 و	
یک	 است.	 بهتر	 دینداري	 باشد	 باال	
این	 ولي	 نیست.	 مهم	 چیز	 درصد	
را	نگاه	کنید.		 باالي	دینداري	 میزان	
در	 اخالقیات.	 سر	 مي	آییم	 اکنون	
اخالق	دیني،	ایراني	ها	به	طور	خاص،	
عمومي	ترش	کنیم	43	درصد	گفتند	
گاه	اخالق	متظاهرانه	اي	داشتند	 که	
43/5	درصد	گاهي	دروغ	مي	گویند	
گاهي	 درصد	 دهم	 	39/4 نزدیک	
گاهي	 درصد	 	21 مي	کنند	 غیبت	
تهمت	مي	زنند،	و	تقریبا	9/1	درصد	
آدم	ها	تمایل	کم	و	خیلي	کم	پایبندي	
یک	 یعني	 داشتند.	 دیني	 اخالق	 به	
دفعه	از	آن	98-99	مي	آییم	زیر	60،	
درصد	 	60-50 حوش	 و	 حول	 یعني	
رعایت	 آن	 در	 اخالقیات	 که	 هست	
مي	شود.	ولي	یک	مفروضي	همیشه	
ایراني	 جامعه	 در	 ما	 دین	 تصویر	 در	

کم	 اعتقاداتشان	 آدم	ها	 درصد	 یک	
	99 از	 بیش	 یعني	 بوده	 کم	 خیلي	 و	
تا	 حدودي	 تا	 آدم	ها	 اعتقاد	 درصد	
اصلي	 نکته	 بوده.	 متغیر	 زیاد	 خیلي	
مولفه	ها	 این	 ببینید	 دارد	 وجود	 که	
نشان	مي	دهد	که	تقریبا	یک	درصد	
آدم	ها	فاقد	عقاید	دیني	و	7	درصد	
آدم	ها	فاقد	تجربه	دیني	و	1/5	درصد	
آدم	ها	فاقد	عواطف	دیني	بودند.	شما	
	99 درصد	 	98 باالي	 که	 کنید	 نگاه	
یک	 باالخره	 همچنان	 آدم	ها	 درصد	
ریشه	دیني	در	زندگیشان	داشتند	و	

یک	بخشي	از	آن	وجود	دارد.	

این	 با	 اکنون	 که	 است	 این	 نکته	
توضیح	 مي	توانیم	 چگونه	 آمارها	
دهیم	که	دینداري	دارد	کم	مي	شود	
یک	 مي	شود	 مي	شود؟	 زیاد	 یا	
ولي	 داد	 آن	 براي	 آماري	 توضیحات	
مسئله	 اتفاقًا	 بگویم	 مي	خواهم	 من	
اصلي	این	است	که	وقتي	همه	آدم	ها	
ما	 چگونه	 که	 اینجاست	 دارند	 دین	
یا	 	 کیفیت	 از	 پرسش	 مي	خواهیم	

بحث	 مقیاس	 همین	 طبق	 مجموع،	
تجربه	دیني،	7	درصد	آدم	ها	تجربه	
چون	 بوده	 اندک	 خیلي	 دیني	شان	
نقطه	 پیمایش	ها	 برخی	 در	 معموال	
صفر	عمال	وجود	ندارد.	لذا	از	خیلی	
کم	طیف	پلکانی	شروع	می	شود.	در	
شاخص	عواطف	دیني	هم	1/5	درصد	
آدم	ها	عواطف	و	القاء	دیني	شان	کم	
دهم	 	98/5 یعني	 بوده	 کم	 خیلي	 و	
درصد	آدم	ها	عواطف	دیني	شان	زیاد	
باال	 به	 رو	 متوسط	 و	 زیاد	 خیلي	 و	
بوده	است.	در	بخش	اعتقادات	دیني	
	0/7 پیمایش	ها	 برخی	 در	 که	 گفتم	
درصد	آدم	ها	اعتقادي	به	خدا	ندارند.	
به	 اعتقادي	 آدم	ها	 درصد	 دهم	 	1/4
نبوت	ندارند.	5/6	دهم	درصد	آدم	ها	
ندارند.	 شیطان	 وجود	 به	 اعتقادي	
1/5	درصد	آدم	ها	اعتقادي	به	عدالت	
آدم	ها	 درصد	 	3 ندارند.	 خداوند	
ندارند.	 و	جهنم	 بهشت	 به	 اعتقادي	
به	 اعتقادي	 3/6	دهم	درصد	آدم	ها	
در	 ندارند.	 قیامت	 روز	 حسابرسي	
اعتقادي،	 مقیاس	 نهایي	 جمع	بندي	
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تناقض	در	این	میان	مي	شویم.	و	اتفاقا	
بعد	که	ادامه	بدهیم	در	سایر	گزینه	ها	
بازتولید	 را	 خودش	 تناقض	ها	 این	
دیني،	 مناسک	 بحث	 در	 مي	کند،	
دیني	 زندگي	 به	 عمل	 در	 که	 اینجا	
درصد	 این	 می	کنیم	 مراجعه	 واقعي	
را	 اعتقاداتشان	 مي	آید.	 پایین	 دائم	
عنوان	 به	 بود،	 باال	 که	 کردید	 توجه	
نمونه	21	درصد	آدم	ها	مطلقا	در	نماز	
جماعت	شرکت	نمي	کنند.	نزدیک	5	
درصد	آدم	ها	مطلقا	زیارت	نمي	روند	
41	درصد	آدم	ها	مطلقا	در	نماز	جمعه	
شرکت	نمي	کنند.	25	درصد	از	آن	ها	
شرکت	 قرآن	 جلسات	 در	 مطلقا	
مطلقا	 آدم	ها	 درصد	 	12 نمي	کنند.	
نمي	کنند،	 شرکت	 احیاء	 شبهاي	 در	
12	درصد	آد	م	ها	مطلقا	در	برنامه	هاي	
مسجد	شرکت	نمی	کنند.	70	درصد	
شرکت	 اعتکاف	 در	 مطلقا	 آدم	ها	
نمي	کنند.	13	درصد	آدم	ها	مطلقا	در	
جلسات	دعا	شرکت	نمي	کنند،	و	در	
مجموع	9/1	دهم	درصد	آدم	ها	مطلقا	
در	مناسک	جمعي	شرکت	نمي	کنند،	
به	 مي	آییم	 وقتي	 اتفاقا	 ما	 یعني	

پیدا	کردیم.	اتفاقا	منابعي	هم	هست	
در	بحث	هاي	علوم	شناختی	در	حوزه	
که	 مي	دهند	 نشان	 دین،	 و	 شناخت	
تربیت	شده	 ایده	خدا	 با	 وقتي	شما	
دیگر	 ذهن	 این	 مي	شوید	 بزرگ	 و	
تا	آخر	خواهد	داشت	 را	 این	مفهوم	
به	این	سادگي	نمي	تواند	آن	را	کنار	
بگذارد.	ولي	به	هرحال	بحث	بر	سر	
این	است	که	این	شکاف	بین	ذهنیت	
است	 چیزي	 دیني	 زندگي	 و	 دیني	
هیچ	وقت	 پیمایش	ها	 این	 در	 که	
عمل	 در	 ولي	 نمي	شود.	 سنجیده	
مي	دهد.	 نشان	 دارد	 ضمني	 طور	 به	
دیني	 ذهنیت	هاي	 از	 وقتي	 چون	
مي	روند	 درصدها	 مي	پرسید	 آدم	ها	
آن	ها	 دیني	 زندگي	 از	 ولي	 	99-98
هم	اکنون	در	همین	اشل	مي	پرسیم	
به	زیر	60	کاهش	پیدا	می	کند،	حول	
یک	 یعني	 درصد	 	60-55 حوش	 و	
این	 درصدي	 	40-30 تقریبا	 فاصله	
وسط	ایجاد	مي	شود.	این	آن	چیزي	
است	که	ما	در	پیمایش	هاي	دیني	مان	
و	 نداریم،	 آن	 براي	 پاسخي	 معموال	
درنتیجه	به	عبارتي	ما	دچار	یک	نوع	

باالخره	جامعه	شهري	عمل	مي	کند	
اینکه	این	شکاف	به	چه	معناست	و	از	
کجا	پدیدار	شده	است	و	چگونه	باید	
آن	را	توضیح	داد.	ولي	به	هرحال	در	
یک	 ضمنی	 طور	 به	 پیمایش	ها	 این	
و	 اخالقی	 وجهه	 دیني	 امر	 جایي	
عملی	در	زندگی	مردم	پیدا	می	کند	و	
یعني	اخالق	امر	دیني	مي	شود.	وقتي	
کم	 دینداري	 یعني	 است	 کم	 اخالق	
است؛	پس	نتیجه	سیاستگذاران	این	
زیادي	 نهادهاي	 باید	 ما	 که	 مي	شود	
باال	 را	 دینداري	 که	 کنیم	 تولید	 را	
ببرند	تا	اخالق	مسئله	اش	حل	شود.	
مستلزم	 اخالقي	 بحران	هاي	 یعني	
دینداري	 ارتقاء	 یا	 توسعه	 و	 بسط	
باز	 که	 نکته	اي	 یک	 ولي	 هستند	
وقت	 هیچ	 ایران	 در	 پیمایش	ها	 این	
یک	 ما	 که	 است	 این	 نکردند	 لحاظ	
زندگي	 یک	 و	 داریم	 دیني	 ذهنیت	
دیني.	شاید	همه	ما	در	عمل	وقتي	از	
الهیات	بپرسیم	همه	ما	الهی	دان	هاي	
توضیح	 را	 خدا	 باشیم	 خوبي	 خیلي	
به	 را	توضیح	دهیم	 اعتقادات	 دهیم	
هرحال	در	یک	جامعه	مذهبي	رشد	



87 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

نماز	 مي	روند	 کمتر	 مسجد	 به	 مردم	
نماز	جمعه	کمتر	مي	روند	 و	 جماعت	
مي	گویند	اي	واي	دینداري	کم	شد.	
در	صورتي	که	هیچ	کس	به	آن	طرف	
مشارکت	 میزان	 که	 نمي	کند	 نگاه	
مثل	 جمعي	 مناسک	هاي	 در	 مردم	
زیارت	ها	 و	 عزاداري	ها	 مثل	 دعا،	
نذری	 سفره	های	 )البته	 سفره	ها	 و	
مطرح	 خاص		 بطور	 زنان	 بحث	 در	
زیاد	 دارد	 این	ها	 عمومًا	 هستند(	
از	یک	طرف	 به	عبارتي	ما	 مي	شود.	
بیشتر	 عمل	 در	 که	 داریم	 آمارهایی	
صامت	هستند	یا	سخنگوی	واقعیت،	
در	 اول	 نگاه	 در	 وجود	 این	 با	 اما	
همین	آمارها	از	منظر	ذهنیت	دیني	
مي	بینیم	که	جامعه	همچنان	ذهنیت	
دیني	خیلي	باالیي	دارد.	در	تغییراتي	
که	در	آمارها	در	دوره	های	مختلف	
در	 مي	بینیم	 شاخص	ها	 برخی	 در	
جایي	است	که	مربوط	به	حاکمیت	و	
نهادهای	حکومتی	است	که	درآن	ها	
آمارها	پایین	است	و	از	یک	جاهایي	
حکومتي	 لزوما	 گفت	 مي	شود	 که	
آن	 حضور	 درصد	 و	 آمارها	 نیست	

درصد	 	18 نمي	خوانند،	 مستحبي	
نمي	خوانند.	52	درصد	 قرآن	 آدم	ها	
اتفاقا	 نمي	خوانند.	 شب	 نماز	 آدم	ها	
کنید	 نگاه	 را	 طرفش	 آن	 را	 این	
ما	 جامعه	 روز	 هر	 که	 مي	دهد	 نشان	
با	یک	جامعه	دیندار	مواجه	هستیم.	
پیمایش	ها	 این	 در	 که	 نکته	اي	
به	 آیین	هایي	 که	 آنجاهایي	 هست،	
مشروعیت	حکومت	دامن	مي	زند،	و	
برای	 مشروعیت	 تولید	 برای	 منبعی	
حساس	 اتفاقا	 هستند،	 حاکمیت	
جمعه	 نماز	 مثل	 معموال	 آنجا	 است.	
دارید	 را	 تغییري	 یک	 مسجد،	 مثل	
اتفاقا	این	شاخص	ها	 مي	بینید	وقتي	
نگاه	مي	کنید	مي	گویند	دینداري	 را	
جهت	 یک	 از	 دقیقا	 اتفاقا	 شده	 کم	
شاخص	هاي	 مي	کنید	 نگاه	 که	 دیگر	
مناسک	غیرحکومتي	مثل	عزاداري	
نمي	شود	 خیلي	 که	 این	ها	 و	 دعا	 و	
داد	 تقلیل	 حکومتي	 امر	 به	 را	 آن	
به	 است.	 افزایش	 به	 رو	 میزانش	 	،
که	 است	 این	 اصلي	 نکته	 عبارتي	
خوانش	 مي	خواهند	 داده	ها	 وقتي	
چون	 دارد.	 جهت	 خیلي	 شوند	

میزان	 فردي،	 مناسک	هاي	 سمت	
در	 بیشتر	 نکردن	 شرکت	 مطلق	
به	 یا	 مناسک	جمعي	کمتر	مي	شود.	
مناسک	 در	 مشارکت	 عدم	 عبارتي	
فردی	خیلی	بیشتر	از	عدم	مشارکت	

در	مناسک	جمعی	است.

شاخص	ها	 این	 این	 از	 دیگر	 برخی	
آدم	ها	 درصد	 	3/7 که	 اینگونه	اند	
روزه	 درصد	 	4 نمي	خوانند،	 نماز	
غسل	 درصد	 دهم	 	1/6 نمي	گیرند.	
نمي	کنند.	4	درصد	هیچ	وقت	فطریه	
امر	 وقت	 هیچ	 درصد	 	8 نمي	دهند.	
از	منکر	نمي	کنند.	91	درصد	 و	نهي	
هیچ	وقت	خمس	و	زکات	نمي	دهند.	
ببینید	شما	هر	چه	قدر	اتفاقا	مي	آیید	
آمارها	 آیین	ها،	 به	سمت	یک	سري	
آیین	هاي	 مي	شود.	 پایین	 باال	 دارد	
فردي	میزان	عدم	مشارکتش	بیشتر	
برعکس،	 جمعي،	 آیین	هاي	 است،	
به	 نسبت	 آن	ها	 در	 مشارکت	 میزان	
اتفاقا	 است.	 بیشتر	 فردی	 آیین	های	
دارد.	 وجود	 آن	 در	 تناقضي	 یک	
نماز	 	 	 آدم	ها	 درصد	 	22/5 ببینید	
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که	بیش	از	آنکه	پیامد	فهم	واقعیت	
مهندسی	 پیامدهای	 باشد،	 داشته	
برای	نهادهای	حاکمیتی	دارد.	اتفاقا	
انسان	شناسي	 داده	هاي	 که	 چیزي	
نمي	کند،	 تایید	 را	 آن	 زمان	 هیچ	
وقت	 هیچ	 دینداري	 اصوالً	 آنست	
مردان	 جز	 به	 یعني	 نمي	شود.	 صد	
خدا	که	آن	ها	نادر	و	استثناء	هستند	
آن	ها	را	کنار	بگذارید،	قاعده	اش	این	
پایین	 همیشه	 دینداري	 که	 است	
که	 است	 این	 آن	 نکته	 ولي	 است	
اصوال	این	تلقي		که	ما	باید	به	سمت	
یک	 برویم	 باال	 سمت	 به	 برویم	 صد	
پیمایش	هاي	 در	 که	 است	 چیزي	
دینداری	مضمر	است	و	از	این	منظر	
مي	شود	 که	 مدلي	 بهترین	 معموال	
با	 را	 دینداري	 ما	 روزمره	 زندگي	 در	
سنجیده		شود	 آن	 با	 و	 بفهمیم	 آن	
است.	 عملیه	 رساله	 الگوي	 همین	
که	 هستند	 عملیه	 رساله	های	 این	
ارزیابی	 و	 دینداری	 سنجش	 مبنای	
دینداری	 آسیب	شناسی	 حتی	 و	 آن	
در	جامعه	و	در	نهایت	سیاستگذاری	
برای	آن	 نهادسازی	 و	 برنامه	ریزی	 و	

بیشتر	 مردم	 میان	 در	 ها	 شاخص	
مي	شود.	این	گفتمان	هاي	رسمي	که	
ما	در	پیمایش	هاي	دینداري	در	ایران	
داریم	دقیقا	در	کنار	خودش	دارد	یک	
مجموعه	نامرئی	از	الگوهای	دینداری	
ایجاد	 را	 جامعه	 در	 دینداری	 فهم	 و	
نهاد	 دین	 یک	 الگوهای	 که	 مي	کند	
رسمي	و	حاکمیتي	را	تبلیغ	مي	کند.	
این	دینداري	را	به	عنوان	لنز	اصلي	
فهم	دینداري	در	جامعه	ما	در	حیات	
روستایي	 حیات	 در	 ما	حتي	 شهري	
و	 لنز	 این	 مي	کند.	 قالب	 دارد	 ما	
دنیداری	 فهم	 برای	 حاکم	 الگوهای	
که	از	یکسو	شهري	است	و	از	سوی	
دیگر	در	حال	حاضر	حاکمیتي	شده	
توضیح	 هم	 همان	 براساس	 و	 است،	
کم	 دینداري	 اکنون	 که	 مي	دهد	
مي	آید	 هم	 آن	 براساس	 بعد	 و	 شد	
دستگاه	 مي	کند	 سیاستگذاري	

عریض	و	طویل	ایجاد	می	شوند.	

اینکه	ما	هرچه	 از	 تلقي	آرماني	 این	
یک	 نه	 برویم،	 صد	 سمت	 به	 قدر	
است	 ایدئولوژی	 یک	 بلکه	 واقعیت،	

می	شود.	اتفاقا	نکته	اصلي	که	وجود	
اینگونه	 پیمایش	ها	معموال	 این	 دارد	
سري	 یک	 که	 نمي	شود	 خوانش	
درصدهایي	که	در	دهه	ي	اول	انقالب	
باال	بوده،	زیر	اگر	در	سیر	پیمایش	ها	
آن	 در	 موارد	 برخی	 که	 کنید	 توجه	
انقالب	 تب	 بوده	 باال	 خیلي	 دوره	
رو	 شاخص	ها	 آن	 امروزه	 ولی	 بوده	
به	 را	 موارد	 این	 و	 است.	 پایین	 به	
نوع	 یک	 دینداري،	 کاهش	 عنوان	
که	 مي	کنند.	 تلقي	 آسیب	شناسي	
را	 این	ها	 مي	شود	 تعبیري	 یک	 به	
دانست.	 دینداري	 شدن	 نرمال	
است	 این	 دارد	 وجود	 که	 مسئله	اي	
از	 تصویر	 یک	 بخواهیم	 ما	 اگر	 که	
داشته	 شهري	 حیات	 در	 دینداري	
از	 است	 الزم	 جوري	 یک	 باشیم،	
اگر	 شما	 بیاییم.	 بیرون	 قالب	ها	 این	
کنید	 نگاه	 دیگر	 پیمایش	هاي	 در	
مي	بینید	برای	مثال	یک	پیمایش	در	
انجام	 تهران	 در	 قرآني	 حیات	 مورد	
شده	بود،	درصدهاي	آن	جالب	بود.	
قرآن	 با	 آشنایي	 درصد	 دهم	 	72/4
بوده	 آن	ها	 در	 خانواده	 طریق	 از	
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براي	دفع	بال	و	دفع	چشم	زخم	باشد.	
برنامه	ثابت	هفتگي	قرآن	خواندن	از	
گفتند	 درصد	 	48 هفتگي	 و	 روزانه	
و	 زیاد	 هفتگي	 و	 روزانه	 طور	 به	 که	
این	ها	 مي	خوانند.	 قرآن	 زیاد	 خیلي	
است.	 جالب	 بگذاریم	 هم	 کنار	 را	
نزدیک	 رسمي	 غیر	 اعمال	 مورد	 در	
محل	 در	 ما	 که	 گفتند	 درصد	 	20 به	
ثابت	 طور	 به	 منزلمان	 در	 یا	 کارمان	
	51/2 البته	 بعد	 مي	خوانیم،	 قرآن	
حفظ	 را	 قرآن	 که	 گفتند	 درصد	
را	 قرآن	 از	 چیزي	 یعني	 نداریم.	
آدم	هایي	 این	 یعني	 نیستند.	 حفظ	
در	 است	 جالب	 هستند	 قرآني	 که	
	51/2 است.	 نمي	رفته	 فرو	 ذهنشان	
ما	 که	 گفتند	 تهراني	ها	 از	 درصد	
چیزي	از	قرآن	حفظ	نیستیم.	یا	در	
کل	اعمال	معطوف	به	قرآن	22/1	دهم	
است.	25	 زیاد	 و	 زیاد	 درصد	خیلي	
به	 درصد	 	49 است	 ندرت	 به	 درصد	
طور	متوسط	است.	نکته	جالب	تر	آن	
در	حیات	قرآنی	تهراني	ها	این	است	
که	فراغت	معطوف	به	قرآن،	یعني	در	
اوقات	فراغت	چه	میزان	قرآن	حضور	

هستند	 موافق	 خیلي	 و	 موافق	 که	
انتخاب	 مالک	هاي	 از	 یکي	 که	
است.	 قرآن	 به	 او	 پایبندي	 همسر	
افراد	گفتند	که	موافق	و	 68	درصد	
اهل	 افراد	 که	 هستند	 موافق	 خیلي	
انحرافات	 و	 فساد	 دچار	 کمتر	 قرآن	
گفتند	 درصد	 	73 مي	شوند	 اخالقي	
که	موافق	و	خیلي	موافق	هستند	که	
از	دستورات	قرآن	حتي	اگر	به	ضرر	
آدم	باشد	باید	تبعیت	کرد.	61	گفتند	
که	موافق	و	خیلي	موافق	هستیم	که	
دیگران	را	به	یادگیري	قرآن	تشویق	
کنیم	و	این	وظیفه	من	است.	نزدیک	
نامگذاري	 گفتند	 درصد	 	60 به	
قرآن	 اسامي	 براساس	 باید	 فرزندان	
مقایسه	 اطرافتان	 با	 اگر	کمي	 باشد.	
چه	 تهراني	ها	 ما	 که	 مي	بینید	 کنید	
قدر	راست	مي	گوییم	و	قرآن	در	عمل	
چقدر	در	زندگی	ما	حاضر	است.	در	
درصد	 	61 قرآن،	 به	 معطوف	 اعمال	
اعمال	 زیاد	 و	 زیاد	 خیلي	 آدم	ها	
انجام	 قرآن	 به	 معطوف	 مستحبي	
مي	تواند	 آن	 مصدایق	 که	 مي	دهند	
قرآن	 از	 مي	تواند	 باشد	 استخاره	

شهروندان	 اظهارات	 این	 است.	
تهران	عزیزمان	است.	48/5	درصد	
خیلي	 تا	 زیاد	 حد	 در	 خانواده	 در	
بعد	 دارند.	 قرآن	 تالوت	 برنامه	 زیاد	
باورهاي	معطوف	به	قرآن	92/4	دهم	
به	 معتقد	 زیاد	 خیلي	 و	 زیاد	 درصد	
	84 هستند،	 قرآن	 محض	 حقیقت	
به	 معتقد	 زیاد	 خیلي	 و	 زیاد	 درصد	
نیاز	انسان	به	قرآن	و	دین	را	فطري	
باورهاي	 باورهاي	قرآني	و	 مي	دانند.	
معطوف	به	قرآن	نزدیک	به	90	درصد	
عواطف	 است.	 زیاد	 خیلي	 و	 زیاد	
امور	 معطوف	 عواطف	 یعني	 قرآني،	
قرآنی	مثل	اینکه	بگوییم	برای	نمونه	
باید	 آدم	هاي	که	اهل	قرآن	نیستند	
خودمان	 که	 بگیریم	 فاصله	 آن	ها	 از	
درصد	 	80 تقریبا	 گرفتیم	 فاصله	
خیلي	 قرآن	 به	 معطوف	 عواطف	
پیامدهاي	 مي	کنند.	 ابراز	 را	 باالیي	
درصد	 	70 تقریبا	 	 قرآن	 به	 معطوف	

زیاد	و	خیلي	زیاد	هستند.	

در	 قرآن	 به	 معطوف	 پیامدهاي	 در	
گفتند	 درصد	 	67/5 مردم،	 زندگی	
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دارد،	37/8	درصد	آدم	ها	گفتند	که	زیاد	و	خیلي	زیاد	در	اوقات	فراغت	قرآن	مي	خوانیم.	40	درصد	گفتند	زیاد	و	خیلي	
زیاد	با	داستان	هاي	قرآني	آشنا	هستیم	و	در	اوقات	فراغت	به	آن	رجوع	مي	کنیم.	23/4	درصد	تهراني	ها	گفتند	که	
زیاد	و	خیلي	زیاد	ما	در	اوقات	فراغت	تفسیر	قرآن	مطالعه	مي	کنیم.	و	البته	در	اوقات	فراغت		به	عنوان	نمونه	اینکه	
از	نرم	افزارها	استفاده	مي	کنیم	درصد	باالیي	دارند.	در	مجموع	حتي	آگاهي	قرآني	آدم	ها،	خوب	و	بسیار	خوب	ابراز	
کردند	که	62	درصد	گفتند	که	ما	آگاهي	قراني	خوب	و	بسیار	خوب	داریم	یعني	پایین	هم	نه،	خوب	و	بسیار	خوب.	
ببینید	دقیقا	شما	دارید	یک	مسئله	را	مي	بینید	پرابلماتیکي	که	سنجیده	مي	شود	پرابلماتیک	دین	رسمي	است.	
ولي	داده	های	عینی	در	همین	جامعه	نشان	می	دهد	اتفاقا	جایي	که	عواطف	دیني	بروز	پیدا	مي	کند	و	زندگي	مردم	
را	در	بر	مي	گیرد	منطقش	متفاوت	است	یعني	آنجایي	که	دین	به	مفهوم	دقیقش	تجربه	مي	شود.	به	همین	دلیل	بحث	
بر	سر	این	است	که	ما	در	ایران	،	اگر	واقعا	بخواهیم	بفهمیم،	که	جامعه	ایران،	جامعه	دینداری	هست	یا	نه،	این	سوال	
یک	سوال	بسیار	پیچیده	ای	است	و	اگر	از	منظر	نهادهای	قدرت	مطرح	شود،	داللت	های	خاصی	خواهند	داشت	که	
تا	اینجا	برخی	از	آن	ها	را	شرح	دادم.	درصدها	و	پیمایش	ها	هم	نشان	مي	دهد	که	آدم	ها	حداقل	ذهنیت	دیني	شان	
فوق	العاده	زیاد	است.	یعني	باالي	99	درصد	آدم	ها	حداقل	به	خدا	اعتقاد	دارند.	همان	یک	درصد	آدم	ها	را	در	نظر	
بگیریم،	پیدا	کردن	کسی	که	بگویند	من	خدا	را	هیچ	وقت	تجربه	نکردم،	هیچ	جور	در	ذهنم	وجود	نداشته،	هیچ	جا		
به	آن	اعتقاد	نداشتم	تقریبا	چیز	نادري	است.	همه	ما	یک	جوري	در	جامعه	پذیري	با	آن	مواجه	شدیم.	چون	بیش	
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مي	برد	به	سمت	مهار	این	بخش	هاي	
خشونت	بار	ذهن	و	درنتیجه	تمایل	به	
همزیستی	و	تساهل	مي	تواند	آدم	ها	
را	یک	کمي	نرم	تر	کند.	یعني	این	هم	
داده	 نشان	 مطالعات	عصب	شناختي	
رفتارهاي	 و	 خدا	 تصویر	 چگونه	 که	
خشونت	آمیز	یا	مهربانانه	یک	نسبت	
معناداري	دارد.	به	عبارتي	مسئله	اي	
هنوز	 داریم،	 تهران	 در	 االن	 ما	 که	
یا	تصویر	دقیقی	 نمي	توانیم	توضیح	
دینداري	 سبک	هاي	 یا	 الگوها	 از	
مولفه	هاي	 اساس	 بر	 تهران	 در	
دهیم.	 ارائه	 کنونی	 جامعه	شناختي	
به	همین	دلیل،	بحث	هاي	سبک	هاي	
دینداري	همچنان	مسئله	است	که	ما	
از	آن	اطالعي	نداریم،	و	نکته	مهمتر	
الگوي	عمودي	 این	 از	 این	که	وقتي	
افقي	حرکت	کنیم،	 الگوي	 به	سمت	
دیندرای	 از	 بهتری	 درک	 مي	توانیم	
مردم	شهری	در	تهران	داشته	باشیم	
گروه	های	 	 اقوام،	 مهاجرت	 دلیل	 به	
مذهبی	مختلف	و	سنت	هاي	مختلف	
درتهران	هستند.	این	تنوع	ساکنان،	

چه	 ما	 حاشیه	نشین	هاي	 یا	 مهاجر	
در	 دینداري	 دارند.	 دینداري	 نوع	
نوع	 چه	 حاشیه	بودگي	 موقعیت	
در	 دینداري	 یا	 است.	 دینداري	
موقعیت	فرادستي	چه	نوع	دینداري	
است.	مي	توانیم	تجربه	زیسته	مان	را	
در	میان	بگذاریم	و	بگوییم	آن	هایي	
که	در	موقعیت	رفاه	هستند،	خیلي	
و	 دارند	 مهرباني	 و	 لطیف	 خداي	
سختي	 موقعیت	 در	 که	 آن	هایي	
هستند	خدا	سخت	تر	مي	شود.	ضمن	
به	 را	 ما	 مي	تواند	 خدا	 تصویر	 اینکه	
یعني	 ببرد.	 سمت	کنش	هاي	خاصي	
خدایي	که	خیلي	سرسخت	و	خشن	
دینداري	هاي	 سمت	 به	 را	 ما	 باشد	
پرخاشگرانه	مي	برد.	خداي	تنبیه	گر،	
صفر	 که	 خدایي	 سرسخت	 خداي	
بیاید	 تو	 موي	 تار	 یک	 یعني	 یک	 و	
بیرون	تو	را	به	جهنم	مي	برد	و	تو	را	به	
شکنجه	مي	کشاند	این	خدا	مي	تواند	
تیپي	 این	 کنش	هاي	 سمت	 به	 را	 ما	
هم	هدایت	کند	ولي	برعکس	خداي	
را	 آدم	ها	 رحیم،	 و	 رحمان	 خیلي	

از	95	درصد	آدم	ها	در	خانه	هایي	به	
دنیا	آمدند	و	پرورش	پیدا	کردند	که	
یک	 نمي	شود	 یعني	 است.	 مذهبي	
خانواده	مذهبي	باشد	و	به	بچه	هایش	
نیست	 خدایي	 بگوید	 اول،	 همان	 از	
مي	کند.	 منتقل	 را	 خودش	 تربیت	 و	
براي	 ایران	 در	 ما	 که	 اصلي	 مسئله	
شهري	مان	 حیات	 در	 دینداري		 فهم	
داریم	دقیقا	مسئله	این	پرابلماتیک	
بیرون	 باید	 سنجش	 پرسمان	 از	 یا	
این	 است	 غلط	 این	 نمي	گویم	 بیاید.	
تجربه	خیلي	معتبر	است	و	داده	های	
را	 آن	 خاص	 تفسیرهاي	 و	 خودش	
دارد	اما	به	نظر	من	خیلي	تفسیرهاي	
هنوز	 ما	 هستند.	 جهت	مندي	
چگونه	 آدم	ها	 عمل	 در	 نمي	دانیم	
پرسش	 یعني	 مي	کنند.	 دینداري	
کیفي	نداریم	که	سبک	هاي	دینداري	
شهرنشین	هاي	ما	را	نشان	بدهد.	به	
گفته	 اجتماعي	 علوم	 در	 هرحال	
می	شود	که	شهر	اصناف	و	قشر	بندي	
دارد	گروه	هاي	مختلف	دارد	ما	هنوز	
گروه	هاي	 نمونه	 عنوان	 به	 نمي	دانیم	
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شدن	دینداری	توجیه	شود	تا	بتوان	
نهاد	ساخت	و	بودجه	را	تامین	کرد.	و	
رسالتی	برای	این	نهادها	تعریف	کرد.	

این	 دغدغه	 و	 اصلي	 مسئله	
سیاستگذاران	در	نهادهاي	دیني	در	
شهرهاي	ما	حتی	توانسته	خودش	را	
به	سیستم	آکادمیک	ما	تحمیل	کند	
و	عمده	پژوهش	ها	در	حوزه	دینی،	با	
هین	منطق	پیمایش	و	الگوی	رسمی	
که	 است.	 انجام	شده	 ایران	 در	 دین	
تغییر	 یا	 بازاندیشي	 به	 نیاز	 امر	 این	
پرابلماتیک	از	محور	عمودي	)صفر	و	
به	 زیاد(	 و	 کم	 	/ پایین	 و	 باال	 	/ یک	
محور	افقي	)تنوع	الگوها	و	دینداری	
و	تکثر	سبک	های	دینداری(	دارد	و	
الزم	است	تاکید	بر	تنوع	و	تحوالت	
سبک	هاي	دینداري	و	دین	زیسته	یا	
داشته	 عمل	 در	 دین	 یا	 جاري	 دین	

باشد.

هم	 دینداري	 سنجش	 بحث	هاي	 در	
تحول	دینداری	در	دوره	های	مختلف	
نیست	 مطرح	 خیلی	 افراد	 زندگی	
جوانان	 دینداري	 هرحال	 به	 اینکه	
این	 از	 ناشي	 این	 مي	شود		آیا	 کمتر	
است	که	جوان	هاي	ما	سکوالر	شدند	
یک	 و	 جواني	 سن	 مقتضاي	 نه،	 یا	
چنین	 یک	 است.	 هنجارشکني	 نوع	
اصلي	 مسئله	 و	 ندارد	 وجود	 چیزي	
باید	 ما	 که	 اینست	 مطالعات	 این	 در	
و	 دین	 از	 چرخشي	 یک	 تعبیر	 یک	
متن	آن	در	تعبیر	الهیاتی	و	علمایی	
داشته	 زیسته	 تجربه	 سمت	 به	 آن	
دین	 به	 متني	 کلیشه	هاي	 باشیم.	
زنده	کفایت	الزم	برای	فهم	دینداری	
را	ندارند.	یعني	ما	از	این	دین	جاري	
یا	دیني	که	به	تعبیري	مي	شود	گفت	
زندگي	دیني	به	جاي	ذهنیت	دیني	
باید	حرکت	کنیم.	که	فعال	ما	چنین	
که	 مولفه	هایي	 داریم.	 نیاز	 چیزي	
داریم	 دینداري	 سنجش	 برای	 ما	
ما	 شهر	 در	 دین	 تصویر	 شد	 باعث	
خیلي	 تصویر	 ما،	 شهري	 دین	 یا	
یک	 که	 شود	 پیمایشي	 و	 نموداري	
اطالعاتی	به	ما	می	دهد	ولي	به	دلیل	
عمقش	 از	 و	 آن	 کیفیت	 از	 ما	 اینکه	
خبر	 آن	 دروني	 مکانیسم	هاي	 از	 و	
تصویر	 ما،	 تصویر	 درنتیجه	 نداریم،	
به	 هرکس	 که	 است	 مبهمي	 خیلي	
خوانش	 را	 آن	 دارد	 خودش	 ظن	
توسط	 این	 عموما	 چون	 و	 مي	کند	
انجام	 حاکمیتي	 و	 رسمي	 نهادهاي	
مهمترین	 باشد	 )یادتان	 مي	شود	
پیمایش	هاي	 دیني،	 پیمایش	هاي	
است	 حاکمیتي	 و	 رسمي	 نهادهاي	
هستند	 دیني	 نهادهاي	 اتفاقا	 و	
دینداري	 از	 ملي	 پیمایش	هاي	 یعني	
ایران	 در	 دارد	 تبلیغات	 سازمان	 را	
حیات	 پیمایش	هاي	 مي	دهد.	 انجام	
دارد	 تبلیغات	 سازمان	 را	 قرآني	
خاصی	 تفسیرهای	 مي	دهد(	 انجام	
وهل	 در	 تفسیرها	 این	 بود.	 خواهند	
سیاستی	 تصمیم	های	 به	 منجر	 بعد	
باید	 زیرا	 شد.	 خواهند	 خاصی	
شود	 برنامه	ریزی	 و	 شود	 نهادسازی	
بواسطه	کم	 تبیین	آسیب	ها	 و	حتی	

در	عمل	تنوعی	در	الگوها	و	سبک	ها	
ارزش	 که	خودش	 است	 کرده	 ایجاد	

مطالعاتی	فی	نفسه	ای	دارد.

اصوال	 که	 است	 این	 بعدي	 نکته	
آماري	 تعمیم	بخشي	هاي	 نوع	 این	
دینداري	 نتوانیم	 ما	 که	 شده	 باعث	
هم	 واقعا	 یعني	 بفهمیم.	 را	 عمل	 در	
دین	 از	 داریم	 که	 آدم	هایي	 همین	
نمي	دانیم	 می	کنیم	 گفتگو	 آنها	 با	
می	کنند؟	 رفتار	 در	عمل	چگونه	 که	
هرچند	آنجاهایي	که	به	عمل	نزدیک	
مي	شود	یک	دفعه	ما	با	افت	دینداري	
مواجه	هستیم	که	توضیح	خاصي	در	
نداریم.	 آن	 براي	 فعال	 آمارها	 این	
یعني	 است	 شخصي	 توضیح	ها	 این	
آن	 پشت	 سیستماتیکي	 مکانیسم	

نیست.	

حبس	 که	 آنست	 بعدی	 مهم	 مساله	
الگوهای	 در	 ما	 مطالعات	 شدن	
سنجش	دینداری	هم	باعث	شده	که	
تنوع	و	سبک	های	مختلف	دینداری	و	
تغییرات		را	در	قالب	این	سنجش	ها	و	
شاخص	های	آن	ها	دیدیم.	ولي	وقتي	
حرف	 افقي	 اصطالح	 به	 مسئله	 از	
و	 کم	 مساله	 دیگر	 یعنی	 مي	زنیم،	
زیاد	شدن	نیست،	بلکه	مساله	اصلی	
می	شود	الگوهای	مختلفی	که	آدم	ها	
مولفه	های	 از	 زندگی	 شرایط	 حسب	
دینداری	در	زندگی	واقعی	خودشان	
ایجاد	کرده	اند.	از	این	منظر	دین	در	
اجتماعی	 و	 تاریخی	 صورت	بندی	
خودش	و	در	ذهن	و	عمل	آدم	ها،	نه	
کم	و	زیاد،	بلکه	گوناگون	و	متکثر	و	
متنوع	می	شود.	در	این	حالت	می	توان	
سبک	هاي	 یا	 دینداري	 تغییرات	 از	
که	در	هر	 دینداري	هم	سخن	گفت	
صورت	این	تغییرات	در	طول	زندگي	
مي	افتد.	 آدم	ها	 براي	 اتفاقي	 چه	
چنین	 ما	 موجود	 سنجش	های	 در	
پرسشي	نداریم،	یعني	که	ما	بگوییم	
چنین	پژوهش	ها	خیلي	کم	است	که	
در	طول	دوره	زندگي	شما	در	مقطع	
زندگي	شما	چه	تاثیري	در	دینداري	
اطالعات	 زمینه	 این	 در	 ما	 دارد	
معموال	 و	 داریم	 محدودي	 خیلي	
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	دوم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	12	اسفند	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	تهران	و	سینما
عنوان:	شهر،	پیش	از	بازنمایی

سخنرانی	دکتر	نوید	پورمحمدرضا
)دکترای	شهرسازی	و	مدرس	و	پژوهشگر	حوزه	سینما	و	شهر(
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همه	 خدمت	 ارادت	 عرض	 و	 سالم	
دوستان،	عزیزان	و	اساتید،	من	سعي	
صحبت	 مفصل	 خیلي	 که	 مي	کنم	
نکنم	که	هرچه	زودتر	دکتر	فکوهي	
شکل	 به	 بحث	 و	 بپیوندد	 ما	 به	 هم	
برود.	 جلو	 جمعي	تري	 و	 تعاملي	تر	
نکته	 این	 با	 را	 بحثم	 دلم	مي	خواهد	
شروع	کنم	شاید	شروع	کردن	بحث	
از	اینجا	در	عین	حال	نشان	دهد	که	
فیلم	کیانوش	عیاري	»تازه	نفس	ها«	
واجد	چه	اهمیتي	است	و	چگونه	باید	
بخوانیمش.	وقتي	که	زهره	دودانگه	
عزیز،	با	من	صحبت	کرد	که	در	حال	
فیلم	 سراغ	 به	 مي	خواهیم	 حاضر	
با	چه	 »تازه	نفس	ها«	برویم	و	آن	را	
است	 بهتر	 یا	 مي	توانیم	 عنواني	
به	 که	 چیزي	 اولین	 کنیم	 معرفي	
به	 همیشه	 که	 همانطور	 آمد	 ذهنم	
بازنمایي	بود.	 از	 ذهنم	مي	آمد	پیش	
بازنمایي.	حقیقت	این	 از	 شهر	پیش	

است	که	در	دوره	هاي	مختلف،	سینما	
و	 قواعد	 مبناي	 بر	 که	 کرده	 سعي	
شهر	 سراغ	 مشخصي	 معیارهاي	
برود.	و	در	عین	حال	سعي	کند	این	
شهر	را	برمبناي	این	معیارها	و	قواعد	
تا	 کند	 خودش	 آن	 از	 کند.	 اهلي	
بتواند	این	را	به	تصویر	بکشد.	بعد	از	
و	 حاد	 خیلي	 قضیه	 این	 	57 سال	
نام	 فیلم	 چهار	 از	 من	 بود.	 جدي	
می	برم	که	این	ها	حد	فاصل	56	-57	
که	 بگویم	 مي	خواهم	 ساخته	شدند.	
از	 بعد	 سینماي	 در	 سیاست	گذاران	
که	 مي	رسید	 نظر	 به	 ایران	 انقالب	
هیچ	کمکي	نمي	توانند	از	این	فیلم	ها	
بگیرند.	هرگز	نمي	توانند	این	فیلم	ها	
را	سرمشق	خودشان	قرار	بدهند.	با	
وجود	اینکه	4	فیلمي	که	مي	خواهم	
از	آنها	یاد	کنم	فیلم	هایي	هستند	که	
پررنگي	 حضور	 آن	 در	 شهر	 تصویر	
فیلم	 مهرجویي	 داریوش	 دارد.	

»دایره	مینا«	را	مي	سازد	پرویز	صیاد	
عباس	 مي	سازد.	 را	 »بن	بست«	 فیلم	
را	 »گزارش«	 فیلم	 فقید	 کیارستمي	
صیاد	 پرویز	 مجددا	 بعد	 و	 مي	سازد	
را	مي	سازد.	 امتداد	شب«	 فیلم	»در	
اینها	هیچ	کدام	در	آن	مقوله	موسوم	
به	فیلم	فارسي	-	من	از	این	اصطالح	
واقعا	اکراه	دارم.	اجازه	بدهید	بگویم	
در	 سینما	 اصلی	 جریان	 سینماي	
قبل	 ایران	 تجاري	 یا	سینماي	 ایران	
از	انقالب.	هیچ	کدام	از	این	فیلم	ها	
که	نام	بردم	در	این	دسته	نمي	گنجد.	
قرابت	هایي	 یک	 شب«	 امتداد	 »در	
دارد	ولي	باز	جاي	خودش	مي	ایستد.	
این	ها	 بگویم	 مي	خواهم	 یعني	
متفاوت	تر	 که	 بودند	 نمونه	هایي	
شهر	 به	 دیگرگوني	 شکل	 به	 بودند	
این	 حقیقت	 ولي	 مي	کردند.	 رجوع	
است	که	فرداي	22	بهمن	57	که	اگر	
که	 زماني	 کنیم	 صحبت	 دقیق	تر	
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فضا	 در	 را	 شناوري	 و	 سیالیت	
مشخص	 تکلیف	 هنوز	 مي	بینیم.	
نیست.	در	فیلم	تازه	نفس	ها	هم	این	
رنگارنگ	بودن	و	این	سیالیت	و	این	
آن	 در	 پیداست.	 کامال	 آمیختگي	
سینماهاي	 در	 فیلم	 تعدادي	 مقطع،	
ایران	ساخته	مي	شود،	و	تعداد	خیلي	
که	 مي	شود	 گرفته	 تصویر	 زیادي	
اول	 نمي	شود.	 فیلم	 به	 تبدیل	 هرگز	
از	 قبل	 که	 مي	خواست	 دلم	 همه،	 از	
اینکه	به	این	تعدادي	از	این	فیلم	ها	
دلم	 کنم	 اشاره	 شده	 ساخته	 که	
دکتر	 که	 کنم	 یادآوري	 مي	خواست	
پژوهشي	 آن	 در	 نفیسي	 حمید	
سترگي	که	انجام	دادند	4	جلد	تاریخ	
اجتماعي	سینماي	ایران	که	متاسفانه	

سینما	بعد	از	انقالب	جدي	تر	مي	شد	
تولید	 فیلم	 که	 گرفتند	 تصمیم	 و	
که	 این	ها	 به	 بسازند	 فیلم	 و	 کنند	
نگاه	مي	کردند	دستشان	خالي	بود.	و	
مي	دیدند	که	عماًل	نمي	توانند	کمکي	
از	این	ها	بگیرند.	مسئله	سر	سیاست	
تصویر	 شهر،	 تصویر	 بود.	 بازنمایي	
تهران	در	این	چهار	فیلم،	به	قسمي	
که	 داشت	 تعلق	 بازنمایي	 سیاست	
آن	 از	 نمي	شد	 انقالب	 از	 بعد	 عماًل	
و	 عجیب	 راه	حل	هاي	 کرد.	 استفاده	
گرفته	 کار	 به	 انقالب	 از	 بعد	 غریبي	
شد.	بعد	از	اینکه	شما،	سینماي	دهه	
امروز	 من	 که	 مي	کنید	 مرور	 را	 	60
یک	 صحبت	هایم	 در	 مي	کنم	 سعي	
اشاراتي	کنم	نه	وقت	اجازه	مي	دهد	
جلسه	 این	 در	 بحثمان	 موضوع	 نه	
این	است.	تنها	در	حد	اشاره	بگویم	
که	چه	راه	حل	هایي	به	کار	گرفته	شد	
گرفت	 صورت	 خطاهایي	 آزمون	 چه	
این	 بازنمایي	 قلمرو	 در	 بتوانند	 تا	
و	 مشخصه	 یک	 شناسه	 یک	 شهر	
اما	 کند.	 پیدا	 را	 مشخصي	 ویژگي	
مثل	 فیلمي	 که	 است	 این	 حقیقت	
»تازه	نفس	ها«،	مثل	یک	فیلم	دوره	
که	 است	 فیلمي	 یک	 مي	ماند.	 گذار	
در	عین	بریدن	یا	گسست	از	سیاست	
از	 پیش	 سینماي	 در	 شهر	 بازنمایي	
انقالب،	در	عین	حال	به	سیاست	رو	
به	تثبیت	بازنمایي	شهر	در	سینماي	
بعد	از	انقالب	که	مشخصا	از	دهه	60	
پیدا	 را	 خودش	 نهایي	 بعد	شکل	 به	
این	 جایي	 یک	 ندارد.	 تعلق	 مي	کند	
بین	ایستاده.	دلم	مي	خواهد	این	بین	
ایستادن	یا	در	آستانه	ایستادن	فیلم	
مقوله	 یک	 در	 را	 نفس	ها«	 »تازه	
که	 اتفاقي	 بدهم.	 قرار	 کلي	تري	
یعني	 از	 بعد	 که	 است	 این	 مي	افتد	
حین	اتفاقاتي	که	به	انقالب	سال	57	
و	روزهاي	بعد	از	آن	منتهي	مي	شود،	
شهر	 است.	 بي	شکل	 شدت	 به	 فضا	
در	 آزاد	 و	 رها	 انرژي	 و	 است	 شلوغ	
ریخته	 فرو	 پیشین	 نظم	 فضاست.	
نظم	 یا	 نو	 از	 نظمي	 این	 عمال	 ولي	
ما	 است.	 نشده	 تثبیت	 کاماًل	 دوباره	
و	 آبگوني	 آمیختگي،	 از	 شکلی	

که	 اول	 جلد	 از	 غیر	 به	 بدانم	 بعید	
فارسي	 به	 شهبا	 دکتر	 آقاي	 جناب	
این	 دیگر	 جلدهاي	 کرده،	 ترجمه	
امکان	را	داشته	باشند	که	به	فارسي	
نسخه	 همان	 به	 باید	 شوند	 ترجمه	
اصلي	اعتماد	کنیم	و	اتکاء	جلد	سوم	
آن	کتاب،	جلد	دوم	آن	کتاب	مربوط	
مي	شود	به	دهه	40	و	50	و	مشخصا	
به	سینماي	قبل	از	انقالب	مي	پردازد.	
باز	عنوانش	را	یک	بار	دیگر	مي	گویم.	
تاریخ	اجتماعي	سینماي	ایران،	جلد	
پژوهش	 یک	 که	 کتاب	 آن	 سوم	
خیلي	اساسي	است	راجع	به	روزهاي	
ابتدایي	انقالب	تا	حد	فاصل	سال	هاي	
63-64	تا	تثبیت	حوزه	هنري	بنیاد	
براي	 بعدها	 که	 سناریویي	 و	 فارابي	
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هستند.	موضوع	سر	این	است	که	در	
سري	 یک	 انقالب،	 از	 بعد	 روزهاي	
تصاویر	بي	هدف	و	فوري	در	ضرورت	
مي	شدند	 ثبت	 روزها	 آن	 شتاب	 و	
بی	هیچ	برنامه	ی	از	پیش	تعیین	شده	
و	بدون	اینکه	بدانند	آینده	شان	چه	
مي	شود.	بدون	اینکه	بدانند	آیا	تا	ابد	
باقي	 خانگي	 دوربین	 این	 روي	
بین	 از	 این	 آرشیو	 در	 مي	مانند	
یک	 به	 تبدیل	 بعدها	 یا	 و	 مي	روند	
مي	شوند.	 ماندگاري	 فیلم	 یا	 تصویر	
این	ها	 نمي	دانند.	 چیز	 هیچ	 هنوز	
بی	برنامه،	 خیلي	 هستند	 تصاویري	
و	 ضرورت	 یک	 در	 بي	هدف	 فوري،	
شتاب	گرفته	مي	شوند	و	فقط	تعداد	
بعدها	 که	 هستند	 از		آن	ها	 اندکي	
شانس	این	را	پیدا	مي	کنند	که	بعدها	
سر	میز	تدوین	تبدیل	به	یک	فیلمي	
شوند	که	حاصل	کنار	هم	قرار	گرفتن	
این	تصاویر	است.	چیزي	که	ما	به	آن	
مي	گوییم.	 گردآوري	شده	 فیلم	هاي	

چون	 مي	گویم	 که	 چندتایي	 این	
و		 ندارد	 نظري	روي	آن	وجود	 اتفاق	
به	 هم	 ما	 اینکه	 وجود	 با	 متاسفانه	
تاریخ	بعد	از	57	تعلق	داریم	و	هنوز	
در	آن	تاریخ	زندگي	مي	کنیم	اما	یک	
دسترسي	 آن	 به	 را	 چیزهایي	 سري	
بتوانیم	 به	سختي	شاید	 یا	 و	 نداریم	
فیلم	صحبت	 تعدادي	 از	 پیدا	کنیم.	
»فیلم	هاي	 عنوان	 تحت	 مي	کند	
هستند	 فیلم	هایي	 شده«	 گردآوري	
شکل	 مونتاژ	 میز	 سر	 عمومًا	 که	
مي	گیرند.	حاصل	صدها	بریده	تصویر	
ژست	 و	 حرکت	 بریده	 صدا	 بریده	
مختلف	 دوربین	هاي	 که	 هستند	
لزومًا	 نه	 کردند	 ثبت	 را	 این	ها	
دوربین	هاي	 عیاري،	 دوربین	هاي	
مختلف،	فقط	موضوع	سر	این	است	
گردآوري	شده	حاصل	 فیلم	هاي	 که	
تدوین	 حاصل	 چسبیدن،	 هم	 به	
تعدادي	از	این	هزاران	بریده	تصویر	
واحد	 فیلم	 یک	 قالب	 در	 صدا	 و	

طراحي	 و	 دیده	 ایران	 سینماي	
این	 60.	جلد	سوم	 دهه	 در	 مي	شود	
حتما	 و	 است	 مهم	 بي	نهایت	 کتاب	
باید	به	آن	رجوع	کرد	به	خاطر	اینکه	
براي	 یا	 مي	کند	 صحبت	 اسنادي	 از	
بازنشر	 را	 اسنادي	 بار	 نخستین	
مي	کند	که	بسیار	بسیار	در	فهم	آن	
روزها	و	تکلیف	سینما	در	آن	روزها	
دکتر	 آقاي	 کتاب	 به	 چرا	 کلیدي	
اینکه	 به	دلیل	 نفیسي	اشاره	کردم،	
من	اولین	بار	در	کتاب	دکتر	نفیسي	
از	 دست	 این	 توصیف	 در	 که	 دیدم	
فیلم	هایي	که	بالفاصله	بعد	از	انقالب	
از	جمله	»تازه	 57	ساخته	مي	شوند	
حمید	 عیاري،	 کیانوش	 نفس	ها«ي	
اجتماعي	 تاریخ	 کتاب	 در	 نفیسي	
یاد	 اصطالحي	 از	 ایران	 سینماي	
کامپلیشن	 عنوان	 تحت	 مي	کند	
بگوییم	 فارسي	 به	 مي	توانیم	 موویز	
حد	 در	 شده	 گردآوري	 فیلم	هاي	
فاصل	سال	هاي	58-59	ما	چندتایي،	
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چیزي	 شده	 گردآوري	 فیلم	هاي	
و	 صدا	 چند	 بایگاني	 جز	 نبودند	
تصویر	از	خالل	صدها	صدا	و	تصویر.	
و	 صداها	 این	 عبور	 و	 جواني	 ثبت	
عمر	 به	 بخشیدن	 درازا	 تصویرها،		
کوتاهی	که	ممکن	بود	داشته	باشند	
فراموشي.	 گزند	 از	 آن	ها	 نجات	 و	
همچین	 در	 عیاري	 کیانوش	 فیلم	
لحظه	 این	 مي	گیرد.	 قرار	 چارچوبي	
سینماي	 تاریخ	 در	 مهمي	 بسیار	
تاریخ	 در	 کلي	 طور	 به	 و	 ایران	
از	 بعد	 سال	هاي	 در	 ایران	 اجتماعي	
این	 از	 تعدادي	 که	 هست	 انقالب	
و	 بي	هدف	 و	 فوري	 تصویر	 صدها	
پرسه	زني	که	از	این	شهر	گرفته	شده	
در	 که	 مي	کند	 پیدا	 را	 این	 شانس	
شده	 گردآوري	 فیلم	هاي	 قالب	
خودش	را	عرضه	کند	و	سعي	کند	به	
آمیختگي	 و	 گوني،	سیالیت	 آب	 آن	
نظم	 یک	 دارد،	 وجود	 فضا	 در	 که	
قالب	 در	 را	 این	 و	 ببخشد	 حداقلي	
ثبت	کند.	 براي	همیشه	 یک	تصویر	
این	اتفاقي	نیست	که	کیانوش	عیاري	
یکي	از	این	فیلم	ها	را	ساخته	است.	

کارنامه	 به	 راجع	 نمي	خواهم	 اینجا	
کیانوش	عیاري	صحبت	کنم.	فقط	در	
موضوع	 این	 به	 اشاره	 یک	 حد	
مي	پردازم	که	کیانوش	عیاري	از	دل	
انقالب	 از	 قبل	 آزاد	 سینماي	 سنت	
بر	 مبتني	 که	 سینمایي	 مي	آید،	
عوامل	آماتوري	با	تجهیزات	ارزان	و	
سبک	و	با	دست	خالي	اعتقاد	داشت	
که	ما	مي	توانیم	فیلم	بسازیم.	حتما	
الزم	نیست	که	تجهیزات	آنچناني	در	
اختیار	ما	قرار	بگیرد.	کسي	که	از	دل	
سعي	 و	 مي	آید	 سنتي	 چنین	 یک	
بسازد،	 فیلم	 هیچ،	 از	 که	 مي	کند	
لحظه	انقالب	بي	شکلي	و	سیالیت	و	
بهترین	 پساانقالبي،	 تعین	 عدم	
تا	 است	 برایش	 ممکن	 آزمایشگاه	
آزادتر	از	هر	زماني	دیگري،	سینماي	
آزاد	خودش	را	پي	بریزد.	براي	همین	
در	 عمیقا	 نفس	ها«	 »تازه	 که	 است	
که	 مي	گیرد	 قرار	 سنتي	 آن	 امتداد	
کیانوش	عیاري	قبل	از	انقالب	هم	در	
به	 بعدا	 این	 و	 مي	کرد.	 کار	 آن	
منتهي	 شصتش	 دهه	 فیلم	هاي	
که	 است	 این	 کلیدي	 نکته	 مي	شود.	

از	 شده	 گردآوري	 فیلم	هاي	 این	ها،	
ترسیم	گر	 همه	 نفس	ها،	 تازه	 جنس	
یک	 هستند.	 گذار	 مرحله	 یک	
سیاست	بازنمایي	فرو	پاشیده	و	یک	
سیاست	بازنمایي	دیگر	قرار	است	از	
دیگر	 هرگز	 شود.	 تثبیت	 آن	 درون	
فیلمي	 	60 از	59-	 بعد	 در	سال	هاي	
چه	مستند	چه	داستاني	را	نمي	توانید	
در	سینماي	ایران،	سراغ	بگیرید	که	
به	 سیال	 و	 رها	 و	 آزاد	 این	قدر	
گوشه	هاي	این	شهر،	سرک	بکشد	و	
برود	 قسمت	هایي	 یک	 سراغ	
تصاویري	را	بگیرد	این	ها	را	کنار	هم	
همین	 به	 نهایت	 در	 و	 کند	 مونتاژ	
را	 آن	 پکیج	 یک	 قالب	 در	 شکل	
بیرون	دهد.	اساسًا	دیگر	در	سال	هاي	
نمي	شود	 راحت	 اندازه	 این	 تا	 بعدي	
سراغ	تهران	رفت.	من	با	اجازه	شما،	
فیلم	 از	 دقیقه	اي	 	7-6 یک	 حد	 در	
تا	 مي	گیرم	 فاصله	 عیاري	 کیانوش	
و	 شماتیک	 خیلي	 تصویر	 یک	
بعد	 که	سال	هاي	 آنچه	 از	 مختصري	
از	راه	مي	رسد	سال	هاي	63-62-61	
ترسیم	کنم	و	مجدداً	به	فیلم	عیاري	
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توضیح	 دقیقتر	 بتوانم	 تا	 برگردیم	
دیگر	 هرگز	 مي	گویم	 اینکه	 بدهم.	
تهران	و	به	طور	کلي	شهر،	این	قدر	
بر	 را	 نمي	تواند	خودش	 و	سیال	 رها	
پرده	سینما	ظاهر	کند	دقیقا	به	چه	
معناست.	موضوع	سر	این	است	که	از	
سال	59	-60	به	بعد	زماني	که	شروع	
مي	کنند	در	دوره	تازه	فیلم	ساختن،	
فکر	 چیزي	 یک	 به	 فیلم،	 تولید	 به	
امر	 بین	 نسبت	 که	 این	 به	 مي	کنند	
شکل	 به	 یا	 جمعي،	 امر	 و	 شخصي	
ساده	تر،	نسبت	بین	فضاي	خصوصي	
باید	 جوري	 چه	 عمومي	 فضاي	 و	
که	 لحظه	اي	 در	 هرحال،	 به	 باشد.	
دوربین	را	در	سینما	روشن	مي	کني	
از	آنجا	که	این	مدیوم،	مدیوم	سینما	
در	 است.	 نگارانه	 شمایل	 مدیوم	
لحظه	اي	که	دوربین	را	روشن	مي	کني	
داري	 نخواهي	 چه	 بخواهي	 چه	
ترسیم	 را	 واقعیت	 از	 گوشه	اي	
مهمترین	 همین	 براي	 مي	کني.	
مسئله	این	است	که	این	دوربیني	که	
روشن	مي	شود	و	قرار	است	ثبت	کند	
تکلیفش	با	امر	شخصي،	امر	جمعي،	
امر	 و	 شخصي	 امر	 بین	 نسبت	 و	
فضاي	 بین	 نسبتش	 یا	 جمعي،	
چه	 به	 جمعي	 فضاي	 و	 شخصي	
صورت	است؟	بیایید	این	را	یک	ذره	
بنابراین،	 بگوییم	 کنیم.	 مشخص	تر	
لحظه	اي	که	دوربین	را	روشن	مي	کني	
در	دوران	تازه،	در	جمهوري	اسالمي،	
یا	 بکشي	 تصویر	 به	 را	 خانه	 باید	 یا	
به	 یا	 به	تصویر	بکشي.	 را	 باید	شهر	
هرحال	به	ناگزیر	باید	گذار	از	خانه	به	
خانه	 نه	 بکشي.	 تصویر	 به	 را	 شهر	
بازنمایي	 سیاست	 در	 شده	 تثبیت	
پیشین	به	دردتان	مي	خورد	نه	شهر	
بازنمایي	 سیاست	 در	 شده	 تثبیت	
پیشین.	تمام	آن	4	تا	فیلمي	که	مثال	
امتداد	 »در	 مینا«،	 »دایره	 زدم،	
تا	 بست«	 »بن	 و	 »گزارش«	 شب«،	
بست	 بن	 دارد.	 خانه	 بخواهد	 دلتان	
کاًل	در	یک	خانه	است.	در	اتاق	یک	
امتداد	 »در	 فیلم	 است.	 دخترک	
این	ها	 است.	 خانه	 در	 کال	 شب«	
خانه	شان	از	شهرشان	حتي	پررنگ	تر	
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به	 ما	 اما	 باشد.	 خانه	 این	 بر	 تاکید	
کنیم.	 مي	توانیم	 کار	 چه	 هرحال	
همیشه	نمي	توانیم	درون	خانه،	درون	
گاهي	 بمانیم.	 باقي	 داخلي	 فضاي	
اوقات	مجبوریم	از	خانه	بیرون	بزنیم.	
از	کانون	گرم	خانه	خارج	شویم	و	در	
شهر	برویم	و	وقتي	در	شهر	مي	رویم	
را	 حلي	 راه	 باید	 یعني	 چه؟	 یعني	
آن	 موجود	 واقعیت	 با	 مواجهه	 براي	
راه	 باید	 یعني	 کني.	 پیدا	 روزگاران	
با	 مواجهه	 براي	 کني	 پیدا	 را	 حلي	
و	 تناقضات	 و	 آن	 مناسبات	 شهر،	
وجود	 آن	 درون	 که	 کاستي	هایي	
داشته،	بیاییم	به	یکي	از	پیشگام	ترین	
سال	ها	 آن	 در	 که	 راه	حل	هایي	
برگردیم.	 بار	 یک	 مي	شود	 پیشنهاد	
فیلمي	که	 فیلم	»گل	هاي	داوودي«،	
پخش	 و	 ساخته	 	62 	-61 سال	
مي	شود،	فیلم	رسول	صدر	عاملي،	از	
این	لحاظ	فیلم	بسیار	بسیار	کلیدي	
است،	در	شرایطي	که	تکلیف	روشن	
نبود	که	ما	چگونه	مي	توانیم	شهر	و	
مناسبات	شهري	را	در	این	رژیم	تازه	
به	تصویر	بکشیم	و	سیاست	بازنمایي	
پیدا	 نشده	اي	 تثبیت	 شکل	 هنوز	
نشده	بود،	یکي	از	راه	حل	ها	که	فیلم	
گل	هاي	داوودي،	پیش	روي	خیلي	از	
فیلم	ها	مي	گذارد	این	است	که	بیاییم	

خانه	ها	 این	 از	 یک	 کدام	 از	 است.	
هیچ	 از	 کنید.	 استفاده	 مي	توانید	
کدام	از	این	خانه	ها.	نه	از	این	خانه	ها	
از	 نه	 کني،	 استفاده	 مي	تواني	
آدم	هایي	که	در	این	خانه	هستند.	نه	
از	 نه	 خانه	ها،	 این	 مکان	نگاري	 از	
هیچ	 از	 خانه	ها.	 این	 شمایل	نگاري	
کدام	یک	از	این	ها	نمي	تواني	استفاده	
کني.	باید	یک	خانه	تازه	ابداع	کني.	
ابداع	این	خانه	تازه	یا	تعریف	کردن	
در	 عامل	 یک	 با	 تازه	 خانه	 این	
تثبیت	 انقالب	 از	 بعد	 سال	هاي	
جز	 نیست	 چیزي	 آن	 و	 مي	شود.	
تصدیق	 و	 خانواده	 نهاد	 تکریم	
خانواده	 مي	گویند	 آن.	 قداست	
مقدس	است	و	ما	باید	سعي	کنیم	که	
شکل	 همین	 در	 را	 خانواده	 این	
تصویر	 یافته	اش	 تکریم	 و	 مقدس	
کنیم.	در	فیلم	هایمان	که	قرار	است	
برود.	 کار	 به	 	60 	-59 سال	هاي	 از	
تا	نقش	 بنابراین	خانه	قرار	است	دو	
را	در	سینماي	بعد	از	انقالب	و	اجازه	
در	 بگویم	 کلي	تر	 را	 این	 بدهید	
یکي	 کند.	 ایفا	 بازنمایي	 سیاست	
محرمیت	 مرزهاي	 است	 قرار	 اینکه	
را	 خانواده	 اعضاء	 امنیت	 و	 خلوت	
فضا،	 محرم	 که	 جایي	 کند.	 فراهم	
ترسیم	 را	 اعضا	 امنیت	 و	 خلوت	
باید	 هم	 دیگر	 طرف	 از	 و	 مي	کند	
به	 را	 روایت	 گرانی	گاه	 کند	 سعي	
سمت	خودش	بکشد.	خانه	و	به	طور	
کلي	فضاي	داخلي.	من	یک	نکته	ای	
می	کنم	 عنوان	 که	 این	 بگویم	 را	
گراني	گاه	روایت	را	به	سمت	خودش	
بکشد	یک	حقیقتي	وجود	دارد	و	آن	
	،60 دهه	 سرتاسر	 در	 که	 است	 این	
و	 شهر	 اجتماعي،	 مناسبات	 و	 شهر	
مناسبات	شهري	معموالً	اغلب	کلمه	
و	 خانه	 نفع	 به	 است،	 درست	تري	
زده	 کنار	 آن	 گرم	 کانون	 و	 دیوارها	
امر	 بین	 تنش	 عماًل	 تا	 مي	شوند،	
امر	شخصي،	شهر	و	خانه	 عمومي	و	
کمرنگ	 خیلي	 یکي	 حذف	 با	 عمال	
حذف	 آن	 و	 شود.	 حذف	 عمال	 شود	
مناسبات	 این	 و	 شهر	 هم،	 یکي	
است	 قرار	 چون	 است.	 جمعي	تر	

به	 را	 فیلم	 ماجراهاي	 و	 داستان	ها	
منتقل	 انقالب،	 از	 پیش	 سال	هاي	
کنیم.	ما	که	نمي	دانیم	در	این	سال	ها	
کنیم،	 تصویر	 را	 	شهر	 به	چه	شکل	
نیست،	 مشخص	 هنوز	 قرمز	 خطوط	
و	 دخترها	 آقایان،	 خانم	ها،	 نمی	دانم	
راه	 خیابان	 در	 چگونه	 پسرها	
هنوز	 من	 که	 را	 این	ها	 مي	روند،	
نمي	دانم،	هرجایي	ممکن	است	یک	
نفر	ایرادی	به	من	بگیرد...	پس	بیاییم	
کنیم.	 راحت	تر	 را	 کارمان	 مقداری	
به	 را	 داستاني	مان	 ماجراهاي	
منتقل	 انقالب،	 از	 پیش	 سال	هاي	
تا	 شما	 که	 است	 همین	 براي	 کنیم.	
ابتدایي،	 فیلم	هاي	 بخواهد	 دلتان	
از	 اعم	 انقالبي،	 ابتدایي	 سال	هاي	
فیلم	هاي	 سیاسي،	 فیلم	 مولودرام،	
همه	 معمایي،	 فیلم	هاي	 حادثه	اي،	
آن	ها	پر	از	فالش	بک	هستند	و	همه	
از	 پیش	 سال	هاي	 در	 دارند	 آن	ها	
انقالب	مي	گذرند،	یعني	پس	راه	حل	
امر	 با	 مواجهه	 جاي	 به	 که	 بود	 این	
اجتماع،	 با	 مواجهه	 جاي	 به	 جمعي،	
و	زمانه	اي	 با	زمینه	 به	جاي	مواجهه	
تثبیت	 آن	 قرمز	 خطوط	 هنوز	 که	
کامال	 بازنماییش	 نحوه	 هنوز	 نشده،	
مشخص	نشده	ما	مي	رویم	سراغ	امر	
دوران	 از	 پیش	 اجتماع	 و	 جمعي	
سال	هاي	57.	بنابراین	من	به	واسطه	
پژوهشي	که	انجام	مي	دهم،	این	سیر	
را	بر	شاید	بیش	از	70	-	80	فیلم	از	
آن	دوران	انجام	دادم.	فیلم	کیانوش	
شبیه	 نیست	 چیزي	 یک	 عیاري،	
است	 تکین	 خیلي	 فیلم	ها،	 مابقي	
خیلي	خاص	است.	بخاطر	همین	جزو	
آن	 در	 که	 است	 فیلم	هایي	 معدود	
سال	ها	باقي	مي	ماند.	چون	فیلم	هاي	
به	 برگردند	 مي	کنند	 سعي	 بعدي	
کلیدي،	 نکته	 	 	 اما	 قبل.	 سال	هاي	
اما	 پیشنهادی،	 حلي	 راه	 یک	 یعني	
خیلي	 مسئله	 یک	 یا	 تناقض	 یک	
تو	قرار	مي	گیرد	و	 جدي	پیش	روي	
به	 رجعت	 حتي	 که	 است	 این	 آن	
ابهام	 و	 تناقض	 از	 خالي	 گذشته	
به	 رجعت	 که	 است	 درست	 نیست.	
و	 حوادث	 کردن	 منتقل	 و	 گذشته	
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با	 بلکه	 ندارد،	 جا	 بازنمایي	
مکان	نگاري	و	شمایل	نگاري	امروز	به	
استقبال	دیروز	مي	روي.	براي	همین	
را	 دیروز	 شهر	 وقتي	 که	 است	 هم	
من	 دوستان	 اگر	 مي	کني،	 تصویر	
را	 رستمي	 کیانوش	 گزارش	 فیلم	
بیاید	 خاطرشان	 به	 یا	 باشند	 دیده	
یک	بار	مکان	نگاري	آن	فیلم	را	با	هم	
کجا	 در	 گزارش	 فیلم	 کنیم.	 مرور	
مي	افتد	 اتفاق	 خانه	 در	 مي	گذرد؟	
سکانس	هایي	از	آن،	در	شهر	و	شب	
اتفاق	مي	افتد	در	چیز	اتفاق	مي	افتد،	
که	 آنجا	 نه	 مي	افتد.	 اتفاق	 اداره	 در	
بیا	 امشب	 مي	گوید	 او	 به	 رفیقش	
این	 در	 قمار	خانه	 بایست،	 جاي	من	
گونه	فضاها	اتفاق	مي	افتد	،	و	چه	کار	
این	 با	 یعني	 بکني	 مي	خواهي	
فعالیت	ها	و	عملکردها	چه	مي	خواهي	
کني	پس	چاره	اي	نداري	جز	این	که	
یک	زمان	خیالي	را	خلق	کني.	زماني	
که	عماًل	گویی	سال	55	-	54	است	
لباس	 	60 سال	 شبیه	 آدم	ها	 ولي	
شهر،	 فعالیت	هاي	 یا	 مي	پوشند.	
که	 است	 عملکردهایي	 و	 فعالیت	ها	
یک	 می	بینیم.	 	61 یا	 	60 سال	 در	
آن	 فقط	 که	 فرد	 به	 منحصر	 پدیده	

از	 پیش	 به	 داستاني	 ماجراهاي	
کله	 و	 سر	 شر	 از	 را	 فیلم	ها	 انقالب،	
که	 مي	کنند	 بستري	خالص	 به	 زدن	
خطوط	 است.	 شکل	گیري	 حال	 در	
و	 قواعد	 و	 نیست	 مشخص	 قرمزش	
مناسبات	آن	نامعلوم	است	اما		یک	
و	 فیلم	ها	 پاي	 پیش	 را	 تازه	 مشکل	
ما	 مي	دهند.	 قرار	 فیلم	سازان	
نمي	توانیم	گذشته	را	همان	گونه	که	
یعني	 کنیم.	 تصویر	 بوده	 واقعا	
در	 مینا،	 دایره	 در	 که	 را	 گذشته	اي	
بن	 در	 و	 گزارش	 در	 شب،	 امتداد	
را	 بست	نشان	مي	دادي	و	مي	دیدي	
نمي	تواني	تصویر	کني.	این	گذشته،	
لحاظ	 به	 چه	 که	 است	 گذشته	اي	
شمایل	 لحاظ	 به	 چه	 مکان	نگاري،	
روابط	 نوع	 آدم	ها،	 پوشش	 نگاري،	
در	 است.	 بازنمایي	 غیرقابل	 آدم	ها	
از	 بعد	 سال	هاي	 بازنمایي	 سیاست	
راه	 ندارد.	پس	یک	 را	 انقالب	جایي	
با	 اینکه	 براي	 کردي	 پیدا	 را	 حلي	
لحظه	کنونی	سرو	کله	نزنم	به	دیروز	
با	یک	 اما	در	عین	حال	 پناه	مي	برم	
آن	 و	 شدي	 مواجه	 بنیادین	 تناقض	
این	است	که	در	حال	حاضر	دیروز	را	
باید	به	چه	صورت	به	تصویر	بکشم.	

کنم.	 تصویر	 نمي	توانم	 هم	 را	 دیروز	
سینماي	 در	 مي	افتد	 اتفاقي	 یک	
ایران	در	این	لحظه	که	یکه	و	منحصر	
ما	در	کمتر	جایي،	در	 به	فرد	است.	
سینماهاي	نقاط	دیگري	یک	همچین	
پدیده	اي	را	تجربه	کردیم،	و	آن	هم	
چیزي	است	که	اسمش	را	مي	گذاریم	
نوعی	ناسازي	تاریخي.	عدم	همزماني	
تاریخي،	اتفاقي	که	مي	افتد	چیست؟	
که	 است	 این	 مي	افتد	 که	 اتفاقي	
به	 بنا	 که	 فیلم	هایي	 ساختن	
در	 آن	 ماجراهاي	 دوران،	 مالحظات	
اتفاق	 حاضر	 زمان	 از	 پیش	 دوراني	
و	 مکان	نگاري	 حیث	 از	 اما	 مي	افتد،	
تعلق	 حاضر	 زمان	 به	 شمایل	نگاري	
است.	 خیالي	 زمان	 یک	 این	 دارد.	
زماني	است	که	هیچ	وقت	هیچ	کس	
تجربه	اش	نکرده	ولي	سینماي	ایران	
را	تجربه	مي	کند.	حوادث	 این	زمان	
را	به	سال	هاي	پیش	از	انقالب	منتقل	
داود	 داودي،	 گل	هاي	 مي	کند.	
از	 پیش	 سال	هاي	 به	 را	 رشیدي	
واقعیت	 و	 ولي	شهر	 مي	برد،	 انقالب	
پیش	از	سال	هاي	انقالب	را	نمي	تواني	
تصویرش	 نمي	تواني	 و	 دهي	 نشان	
سیاست	 چارچوب	 در	 چون	 کني،	
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قدري	که	از	دستم	برآمده	رو	سینماها	کار	کردم،	شما	این	
تجربه	 مي	توانید	 ایران	 سینماي	 در	 مشخصا	 خیلي	 را	
با	یک	 بنابراین	در	زماني	که	سراغ	شهر	مي	روي،	 کنید.	
ناسازي	تاریخي	یک	معجوني	از	گذشته	و	امروز،	یک	چیز	
دوران	 ایدئولوژي	 ماحصل	 که	 پرداخته	 و	 ساخته	 کاماًل	
است	را	تجربه	مي	کني.	این	یکي	از	نخستین	تالش	هایي	
بازنمایي	 سیاست	 که	 مي	برد	 ره	 این	 به	 بعدها	 که	 است	
دوران	را	تصویر	مي	کند.	اما	اگر	یادتان	باشد	یک	هفت	-	
هشت	دقیقه	پیش	گفتم	که	به	طور	کلي	خانه،	گرانی	گاه	
به	سمت	 انقالب	 ابتداي	 فیلم	هاي	سال	هاي	 را	در	 روایت	
بیرون	 باید	 از	خانه	 ناگزیر	 به	 ما	فقط	 خودش	مي	کشد	و	
برویم.	و	راه	حل	از	بیرون	رفتن	از	خانه	و	مواجهه	با	شهر	
زمان	 دو	 مي	کني	 سعي	 که	 کردیم	 ترسیم	 اینجوري	 را	
چه	 خانه	 تکلیف	 ولي	 دهي.	 قرار	 هم	 روي	 را	 ناهمزمان	
خانواده	 قداست	 مکان	 است،	 مقدس	 که	 خانه	 مي	شود.	
است.	این	که	دیگر	خوب	است	با	این	مي	خواهي	چه	کار	
کني.	قضیه	پیچیده	تر	مي	شود.	و	باز	ما	باید	راه	حلي	پیدا	
کنیم	تا	با	خانه	مي	خواهیم	چه	کار	کنیم.	تاکید	کردیم	که	
هیچ	کدام	از	خانه	هایي	که	پیش	از	این	مثال	در	سال	هاي	
پیش	از	انقالب	داشتیم	یا	در	آن	فیلم	هایي	که	من	یادم	
کردم	هیچ	کدام	در	حال	حاضر	به	درد	نمي	خورد.	یک	راه	
حلي	پیدا	مي	کند	سینماي	ایران	بعد	از	انقالب،	مي	گوید	
که	خانواده	مقدس	است.	خانه	هم	مقدس	است.	و	محل	
گردهمایي	اعضاء	خانواده	است.	اما	یک	اماي	خیلي	مهمي	
دارد.	بیایید	با	هم	قرارداد	کنیم.	این	یک	قرارداد	ابالغي	
است	که	همه	به	آن	احترام	مي	گذارند.	بیایید	با	هم	یک	
قرارداد	کنیم.	هیچ	وقت	کامل	نیست.	همیشه	یک	گره	ای	
در	آن	پیداست.	همیشه	یک	نفر	کم	است	در	این	خانه.	
یعني	خیلي	ساده،	هیچ	وقت	در	یک	خانه،	مرد	و	زن	نباید	
از	 یکي	 که	 کني	 پیدا	 راه	حل	 یک	 باید	 تو	 باشند.	 هم	 با	
ملودرام	هاي	 در	 بنابراین	 خانه.	 از	 کني	 بیرون	 را	 این	ها	
مواجه	 فیلم	هایي	 با	 ما	 بخواهد	 دلتان	 تا	 	60 دهه	 ابتداي	
هستیم	که	یا	زن	قهر	کرده	یا	مرد	قهر	کرده	یا	یکي	به	
زندان	افتاده	یا	یکي	از	آن	ها	پیش	از	شروع	فیلم	مرده،	
مثال	فیلم	»مترسک«،	یکي	مرده،	یعني	فیلم	که	شروع	
که	 مي	کنند	 گریه	 زار	 زار	 بچه	ها،	 و	 مرده	 مادر	 مي	شود	
تمام	 یعني	 دارد.	 نگه	 را	 این	ها	 باید	 بابا	 و	 مرده	 مامان	
داستان	این	است	که	تو	راه	حلي	را	پیدا	مي	کني.	این	است	
که	خانه	را	با	غیبت	تعریف	مي	کني،	خانه	ناکامل،	خانواده	
ابتدایي	 سال	هاي	 سینماي	 براي	 است	 امکاني	 ناکامل	
انقالب،	تا	بتواند	خانه	را	راحت	تر	و	ایمن	تر	تصویر	کند	و	
و	 تماس	 نوع	 نمایش،	 نحوه	 مشغول	 دل	 کمتر	 بنابراین،	
جهان	 در	 گرچه	 که	 باشد	 کاراکترهایي	 فاصله	 میزان	
داستاني	فیلم،	به	هم	محرم	هستند	با	هم	نسبت	فامیلي	
دارند،	با	هم	نسبت	خوني	یا	زن	و	شوهري	دارند،	اما		یا	
به	هم	محرم	 این	ها	 فقط	 نه	 نیستند،	 با	هم	محرم	 این	ها	
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تصمیم	 قبل	 از	 کاماًل	 این	ها	 معطلي.	
گل	هاي	 در	 پس	 است.	 شده	 گرفته	
داودي	یک	خانواده،	خانواده	اي	است	
که	ناکامل	است	از	جهت	اینکه	پدر	
بر	 متکي	 و	 است،	 زندان	 در	 نیست	
مادرانگي	مادران	تعریف	مي	شود	اما	
خانواده	دوم	یک	مقدار	مسئله	دارد.	
خانواده	دوم	اوال	زن	و	شوهر	جوان	
هستند	قرار	است	با	همدیگر	ازدواج	
اینکه	هر	دو	حضور	دارند	 کنند	هم	
پس،	باید	یک	راه	حلي	باید	براي	آن	
گل	هاي	 که	 راه	حلي	 کني.	 پیدا	
این	 مي	کند	 پیدا	 آن	 براي	 داودي،	
است	که	هردوي	این	ها	نابینا	هستند.	
با	نابینا	بودن	این	دو	کاراکتر،	تو	باز	
با	 را	 تکلیفت	 نوعي،	 به	 مي	تواني	
نابینا	 با	 کني.	 روشن	 چیزها	 خیلي	
بودن	این	دو	کاراکتر	عماًل	در	خانه	و	
مهم	 خیلي	 نگاه	 مسئله	 ملودرام	
است.	یعني	اساسا	نگاه،	یا	تماس	هاي	
که	 کاري	 است.	 مهم	 خیلي	 نگاهي	
که	 است	 این	 مي	دهد	 انجام	 فیلم	
نابینا	 با	 یعني	 طریق،	 این	 از	 تماس	
و	 امکانیان	 بیژن	 اصلي،	 زوج	 بودن	
را	 اسمش	 حاضر	 حال	 در	 خانم	 آن	
جاي	 تماس	 و	 نگاه	 نیست،	 یادم	
خودش	را	به	نزدیکي	قلب	ها	مي	دهد.	
یعني			عمال	اگر	قرار	است	نزدیکي	
هم	اتفاق	بیفتد	نه	از	طریق	تماس،	یا	
نزدیکي	 طریق	 از	 که	 نگاه،	 حتي	
و	 حس	 تماس،	 نگاه،	 قلب	هاست.	
به	چراغ	 را	 جسمانیت	جاي	خودش	
دل،	دوري	و	تعهد،	و	انتظار	مي	دهد.	
گل	هاي	 در	 که	 است	 قاعده	اي	 این	
در	 و	 مي	شود	 پیشنهاد	 داودي	
مي	شود.	 تثبیت	 هم	 بعد	 سال	هاي	
پس	اتفاقي	که	دارد	مي	افتد	چیست؟	
اتفاقي	که	دارد	مي	افتد	این	است	که	
خانه	مقدس	است	ولي	راه	حل	در	این	
است	که	براي	اینکه	با	مسئله	تماس	
و	به	طور	کلي	ممیزي	بتواني	مشکلت	
حل	 را	 این	 غیبت	 با	 کني	 حل	 را	
که	 هم	 شهر	 تکلیف	 و	 مي	کني	
مشخص	است.	عموما	باید	سعي	کني	
از	 پیش	 سال	هاي	 به	 را	 حوادث	 که	
در	 اگر	 یا	 کني.	 منتقل	 انقالب،	

در	 ما	 مثال.	 بین	ده	ها	 در	 باشم	 زده	
»گل	هاي	داودي«	دو	خانواده	داریم،	
دقت	کنید	که	مسئله	خانه	و	خانواده	
را	چگونه	حل	مي	کند.	در	یکي	پدر	
نیست،	زندان	افتاده	و	بعدش	هم	در	
زندان	می	میرد	و	خانه	صرفًا	با	اتکاء	
تعریف	 که	 است	 مادر	 مادرانگي	 به	
مادرانگي	 زن.	 زنانگي	 نه	 و	 مي	شود	
خانواده	 آن	 در	 بچه	 چون	 مادر،	
بر	 دیگر	 بیان	 به	 و	 دارد	 حضور	
مبتني	 انتظار	 و	 ایثار	 و	 فداکاري	
مادرانگي	 این	 کلي،	 طور	 به	 است.	
طول	 در	 که	 نبوده	 چیزي	 هم	 مادر	
فیلم	اتفاق	بیفتد.	بلکه	فیلم	ها	پیش	
از	این	که	شروع	شوند	این	به	عنوان	
یک	اصل	تثبیت	شده	وجود	داشته	
من	این	جمله	ابتدایي	فیلم	»گل	هاي	
گفتم	 و	 کردم	 یادداشت	 را	 داودي«	
در	این	جلسه	احتماال	بخوانم	و	از	رو	
باشد.	 جالب	 شما	 براي	 خواندنش	
ابتداي	فیلم	 پروانه	معصومي،	همان	
زندان	 به	 رشیدي	 داوود	 شوهرش	
مي	رود	تا	آن	قضیه	خانواده	ناکامل	و	
پروانه	 باشد.	 جایش	 سر	 غیبت	
که	 مي	گوید	 جمله	اي	 یک	 معصومي	
تکلیف	خودش،	تکلیف	زن	و	تکلیف	
سال	هاي	 در	 را	 ایران	 سینماي	 کل	
پروانه	 جمله	 مي	کند.	 روشن	 بعدش	
معصومي	این	است	مي	گوید	شوهرش	
25	سال	حکم	خورده	است.	مي	گوید	
25	سال	که	چیزي	نیست،	تا	قیامت	
یک	 مي	مانم.	 منتظرت	 باشد،	 هم	
بچه	اي	هست	که	ما	دو	نفر	را	به	هم	
مي	دهم	 شیر	 او	 به	 من	 داده،	 پیوند	
بزرگش	مي	کنم	چراغ	دلش	را	روشن	
مي	کنم	تا	تو	را	ببیند	و	حس	کند	که	
یک	 مادر	 مادرانگي	 دارد.	 پدري	
فیلم	هاي	 در	 پیشین	 انتخاب	
سال	هاي	ابتداي	انقالب	است.	یعني	
ما	 که	 است	 این	 بر	 تصمیم	 ابتدا	 از	
زنانگي	 از	 را	 فیگوري	 همچین	 یک	
تصویر	کنیم	و	برمبناي	این	مي	توانیم	
جلو	برویم.	ملودرام	دهه	60	سال	هاي	
اینکه	 از	 بیش	 	،60 دهه	 ابتدایي	
صحنه	انتخاب	باشد،	قلمرو	وفاداري	
و	 بي	تعلیق	 چرا	 و	 بي	چون	 است.	

و	 امکانیان	 بیژن	 فقط	 نه	 نیستند،	
افسانه	بایگان	با	هم	محرم	نیستند،	
سیاهي	 در	 که	 تماشاگراني	 به	 که	
نگاه	 آن	ها	 به	 دارند	 سینما	 سالن	
مي	کنند	هم	به	آن	ها	محرم	نیستند.	
کم،	 کم	 دوتاست.	 مشکل	 یعني	
و	 حیا	 و	 شرم	 قواعد	 که	 مي	بیني	
کدهاي	اخالقي	دوران	دارد	ترجمان	
زیباشناختي	و	روایي	خودش	را	پیدا	
از	 یکي	 حذف	 طریق	 از	 تو	 مي	کند.	
را	 تماس	 مسئله	 خانه،	 طرفین	
نیست	 الزم	 دیگر	 مي	کني.	 برطرف	
به	 نکرده	 آدم	هاي	یک	موقع	خداي	
برخورد	 هم	 با	 یا	 بزنند	 دست	 هم	
اساسًا	 آن	ها	 از	 یکي	 چون	 کنند	
موفق	 دیگر،	 طرف	 از	 و	 نیست	
مي	شوي	که	مسئله	محرمیت	را	هم	
است	 ممکن	 دوستان	 کني.	 حل	
بگویید	که	واقعا	این	مسئله	بوده	ما	
کلي	 انقالب	 ابتدایي	 سال	هاي	 در	
آیین	نامه	داریم،	در	حوزه	هنري،	که	
راجع	به	این	صحبت	مي	کنند	که	دو	
نفري	که	در	جهان	داستان	به	عنوان	
زن	و	شوهر	معرفي	مي	شوند،		این	دو	
نفر	که	واقعا	که	زن	و	شوهر	نیستند	
باید	یک	راه	حلي	براي	 بنابراین	 که	
این	پیدا	کنیم،	باز	این	اتفاقي	نیست	
»تازه	 فیلم	 که	 عیاري	 کیانوش	 که	
نفس	ها«	را	ساخته،	در	فیلم	آخرش	
یعني	کاناپه	که	کسي	ندیده	و	امکان	
براي	 بار	 یک	 نیست،	 هم	 دیدنش	
حاضر	 دیگر	 من	 که	 گفت	 همیشه	
نیستم	که	خانه	را	آن	شکلي	که	شما	
تصویر	 بازنمایي	 در	سیاست	 سال	ها	
خانه،	 در	 بلکه	 کنم.	 تصویر	 کردید،	
آدم	ها	باید	شبیه	یک	خانه	واقعي	راه	
به	 اوقات	 گاهي	 کنند،	 عمل	 بروند،	
هم	دست	بزنند	و	وضعیت	حجابشان	
هم	باید	به	همان	صورت	باشد.	کاله	
گیس	امکاني	بود	براي	او	تا	بتواند	بر	
این	مسئله	غلبه	کند.	ولي،	موضوع	
راه	 در	آن	سال	ها	 که	 است	 این	 سر	
حلي	که	پیدا	شده	بود	این	بود.	یک	
داوودي«	 »گل	هاي	 فیلم	 به	 بار	
نوعي	 به	 را	 این	 بتوانم	 تا	 برگردم	
مثالي	 یک	 اینکه	 براي	 کنم	 تبیین	
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-60-59 انقالب،	 ابتدایي	 سال	هاي	
61-	و	62	هم	مي	ماني،	این	فقط	یک	
باید	خیلي	 نماي	گذري	است.	یعني	
سریعتر	از	این	گذر	کني.	این	اتفاقي	
	60 دهه	 به	سینماي	 که	شما	 نیست	
دارم	 که	 مي	گویي	 و	 مي	کني	 رجوع	
یا	 مي	دهم	 انجام	 را	 پژوهشي	 یک	
در	 تهران	 تصویر	 به	 راجع	 را	 تزي	
دانشجوي	 مي	نویسم.	 	1360 دهه	
مطالعات	فرهنگي	هستي	دانشجوي	
دانشجوي	 هستي	 شهرسازي	
هستي.	 ارتباطات	 هستي،	 معماري	
مي	بیني	 نمي	کني.	 پیدا	 چیزي	
خیلي	 شهرش	 من	 خداي	 مي	گویي	
ندارد.	 تهران	 از	 یا	چیزي	 است،	 کم	
خیلي		 نمي	تواني	 است،	 این	 دلیلش	
آنجاهایي	 کني.	 پیدا	 شهری	 فضای	
برای	 کني،	 پیدا	 مي	تواني	 که	 هم	
مثال	در	فیلم	»زرد	قناري«	رخشان	
دیگر،	 فیلم	 چند	 در	 یا	 اعتماد	 بني	
شهر	 فیلم	ها	 این	 در	 شهرها	 عموما	
و	 ساخت	 در	 یعني	 است.	 ژنریک	
سازهاي	ژانر	شهر	را	تعریف	مي	کنند	
و	خیلي	دقیقا	شهر	دهه	60	نیست.	
آن	 شهر	 که	 نمونه	هایي	 معدودند	
سال	ها	را	تصویر	کنند.	شاید	3-	4	
»اجاره	نشین	ها«ي	 مثال	 یکیش	 تا.	
داریوش	مهرجویي	است	که	آن	هم	
پیدا	 را	 سختي	 حل	 راه	 یک	 البته	
کرده،	که	بتواند	آن	را	تصویر	کند	به	
تا	 برده	 پناه	 پارودي	 و	 کمدي،	هزل	
و	 ماجرا	 تلخي	 از	 اندکي	 بتواند	
و	 کم	 را	 مناسبات	 پیچیدگي	هاي	
کند.	 همراه	تر	 خودش	 با	 را	 مخاطب	
	8-7 پرانتز	 یک	 بود	 قرار	 من	
دقیقه	اي	باز	کنم	شد	17-18	دقیقه.	
این	بحث	خیلي	مبسوط	است	و	کلي	
مثال	در	آن	هست.	من	فقط	خواستم	
به	شما	بگویم	که			این	که	مي	گویم	
سیاست	بازنمایي،	منظورم	این	است	
انقالب،	 از	 بعد	 سال	هاي	 در	 که	
فیلم	ها	و	فیلم	سازها	و	آیین	نامه	ها	و	
نهادهاي	 که	 دستورالعمل	هایي	
مختلف،	حوزه	هنري،	مجلس،	فارابي	
و	غیره	دارند	مي	دهند	همه	براي	این	
مي	تواند	 سینما	 چگونه	 که	 است	
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بیشتر	و	بیشتر	متمرکز	شویم	هدفم	
از	این	میان	پرده	حدودا	20	دقیقه	اي	
مي	گوییم	 وقتي	 بگویم	 که	 بود	 این	
اینکه	 بازنمایي	یعني	چه	و	 سیاست	
این	نحوه	بازنمایي	عمال	نمي	تواند	با	
از	 پیش	 بازنمایي	 اشکال	 به	 اتکاء	
یعني	 چه؟	 یعني	 برود	 پیش	 انقالب	
این	 خاص	 راه	حل	هایي	 دنبال	 باید	
هم	 راه	حل	ها	 این	 که	 بود،	 دوران	
اینجوري	نیست	بگوییم	راه	حل	هایي	
بوده	که	قبال	در	فرانسه،	در	آلمان	در	
فالن	کشور	به	کار	گرفته	شده	و	در	
است.	 شده	 گرفته	 کار	 به	 هم	 ایران	
خاص	 خیلي	 است.	 یونیک	 خیلي	
خود	این	دوران	خاص	سینماي	ما	در	
این	دوران	است.	و	من	اینجا	بحثم	را	
به	 را	 ماجرا	 ادامه	 و	 مي	دهم	 خاتمه	
با	 بین	خودمان	و	گفتگوي	 گفتگوي	

شما	مي	گذرام.

این	 حقیقت	 ولي	 مي	بیني	 همدیگر	
است	که	این	یکي	از	آخرین	تصاویر	
است	 تصاویر	 آخرین	 از	 یکي	 است،	
را،	 ممکن	 تصویرهاي	 بریده		 این	 که	
روي	میز	تدوین	کنار	هم	قرار	داده	و	
فیلم	 یک	 این	ها	 از	 که	 کرده	 سعي	
در	سال	هاي	 بسازد.	 گردآوري	شده	
»گل	هاي	 از	 زدم	 مثال	 یک	 بعد،	
فیلم	ها	 از	 سیاهه	اي	 داوودي«،	
و	 دست	 دارند	 نوعي	 به	 که	 هستند	
بسیار	 مسئله	 با	 مي	کنند	 نرم	 پنجه	
و	 بازنمایي	 سیاست	 جدي	 بسیار	
چیزي	که	دارد	در	آن	سال	ها	تثبیت	
دومي	 بحث	 این	 نمي	توانم	 مي	شود.	
را	 بازنمایي	 سیاست	 این	 یعني	 را	
بیشتر	جلو	ببرم	چون	نمي	خواهم	از	
دور	 بیشتر	 خیلي	 هم	 نفس	ها	 تازه	
با	حضور	 این	است	که	 امیدم	 شویم	
فیلم	 این	 خود	 روي	 فکوهي	 دکتر	

ادامه	حیات	دهد.	و	شما	با	چه	قواعد	
چه	 با	 حیا	 و	 شرم	 قواعد	 چه	 با	 و	
کدهاي	اخالقي	مي	تواني	خانه،	شهر	
و	 عمومي	 امر	 یا	 و	 امر	شخصي	 یا	 و	
اهمیت	 بکشید.	 تصویر	 به	 را	 تالقي	
نفس	ها«ي	 »تازه	 مثل	 تصویري	
کیانوش	عیاري	اینجا	خودش	را	بیش	
مي	دهد.	 نشان	 دیگري	 زمان	 هر	 از	
در	 بازنمایي	 هنوز	 که	 شرایطي	 در	
و	 نشده	 تثبیت	 سیاست	 یک	 قالب	
به	 نکرده،	 پیدا	 را	 خودش	 قواعد	
آزادترین	و	سیالي	ترین	شکل	ممکن	
براي	 مي	کند.	 جمع	 هم	 کنار	 را	 این	
همین	است	که	اگر	بخواهیم	با	فیلم	
محتوایي	برخورد	بکنید	در	گروه	هاي	
سلیقه	ها،	 مي	بیني،	 مختلف	
مشاهده	 را	 گوناگونی	 ذائقه	هاي	
را	 مختلفي	 پوشش	هاي	 می	کنی،	
کنار	 را	 مختلف	 آدم	هاي	 مي	بیني	
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	پنجم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	15	اسفند	97	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	خوانش	سیاسی	فضاهای	تهران	مدرن
عنوان:	خوانش	سیاسی	شهر	تهران

سخنرانی		دکتر	ناصر	فکوهی
)عضو	هیات	علمی	دانشکده	علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران	و	مدیر	انسان	شناسی	و	فرهنگ(
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که	 بحثي	 دوستان،	 خدمت	 سالم	 با	
مي	دهم	 انجام	 حاضر	 حال	 در	 من	
فضاهاي	 سیاسي	 خوانش	 درمورد	
شهري	در	رابطه	با	شهر	تهران	است.	
این	 بگویم	 باید	 که	 نکته	اي	 اولین	
بحث	 ایران	 در	 بحث،	 این	 که	 است	
سطح	 در	 حتي	 و	 است	 جدیدي	
بین	المللي	هم	مباحثي	از	این	دست	
یعني	خوانش	سیاسي	از	شهر	کمتر	
نشده	 انجام	 اینکه	 نه	 شده	 انجام	
باشد	اغلب	بحثي	که	مي	شود	شکل	
از	 دارد.	 نریشن	 شکل	 دارد.	 روایي	
با	حوزه	سیاسي.	 ارتباط	آن	 و	 شهر	
بحثي	که	ما	در	اینجا	مطرح	مي	کنیم	
بیشتر	مربوط	مي	شود	به	حوزه	اي	که	
شاید	 و	 دارد	 ربط	 انسان	شناسي	 به	
با	 که	 حوزه	اي	 چند	 بگوییم	 بتوانیم	
بر	 عالوه	 مي	شود	 درگیر	 آن	
سیاسي،	 انسان	شناسي	
انسان	شناسي	 بدن،	 انسان	شناسي	

انسان	شناسي	حس	ها	هست	 و	 فضا	
که	همه	این	موارد	شاخه	هاي	خیلي	
هستند	 انسان	شناسي	 از	 جدیدي	
علوم	 در	 که	 هرچند	 این	ها	 درباره	
اجتماعي	سابقه	دارند	ادبیات	خیلي	
عنوان	 به	 ندارد	 وجود	 گسترده	اي	
از	 یکي	 عنوان	 به	 زیمل	 مثال	
در	 جامعه	شناس	ها	 قدیمي	ترین	
قرن	 ابتداي	 یا	 نوزدهم	 قرن	 اواخر	
بیستم	مفهوم	جامعه	شناسي	حس	ها	
براي	 وجود	 این	 با	 کرده	 مطرح	 را	
اینکه	ما	واقعا	برسیم	به	چیزي	که	به	
جامعه	شناسي	 بگوییم	 بتوانیم	 آن	
حس	ها،	هفتاد	یا	هشتاد	سال	زمان	
الزم	بود	که	تقریبا	از	سال	هاي	1980	
و	 حس	 جامعه	شناسي	 که	 هست	
انسان	شناسي	حس	ها	به	صورت	یک	
این	ها	 بنابراین	 شد.	 مطرح	 شاخه	
بنابراین	 و	 است	 شاخه	هاي	جدیدي	
مي	شود	 مطرح	 اینجا	 که	 مباحثي	

مباحثي	هست	که	به	نوعي	مي	شود	
شهر	 به	 تفکر	 نوع	 یک	 آغاز	 گفت	
به	 تاکنون	 که	 ما	 سیستم	 در	 است.	
ولي	 نشده	 فکر	 آن	 به	 شکل	 این	
برای	 داریم.	 مواردی	 این	 به	 شبیه	
از	 بعضي	 در	 حبیبي	 دکتر	 مثال	
سیاسي	 تفکر	 نوعي	 به	 کارهایشان	
نسبت	به	شهر	را	مطرح	کردند	حتي	
تفکر	تاریخي	سیاسي	نسبت	به	شهر	
را	در	رابطه	با	فضاهاي	شهري.	اما	یا	
به	صورت	 یا	 و	 وارد	جزئیات	نشدند	
در	 مثال	 پرداختند.	 آن	 به	 نقطه	اي	
مورد	همین	میدان	مشق	که	در	اینجا	
بهارستان	 میدان	 درباره	 یا	 دیدیم	
کتاب	هایي	منتشر	کردند	و	در	آن	ها	
یا	 روایت	 را،	 روایت	 یک	 رابطه	 ما	
روایت	هاي	شهري	را	با	سیستم	هاي	
فضایي	مي	توانیم	ببینیم.	کاري	که	ما	
با	 دهیم	 انجام	 مي	خواهیم	 اینجا	
مدرن	 ایران	 فرهنگی	 تاریخ	 پروژه	
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متفاوت	است	و	فعال	در	سطح	خوانش	
تعداد	 بنابراین	 مي	گیرد	 انجام	 کالن	
این	 که	 دارد	 وجود	 فرضیه	 زیادي	
پروژه	هایي	 چارچوب	 در	 فرضیه	ها	
آینده	 در	 یا	 مي	دهیم	 انجام	 ما	 که	
مرحله		اي	 به	 داد	 خواهیم	 انجام	
بتوان	 تا	 شود	 دقیق	تر	 که	 مي	رسد	
درباره	آن	دقیق	تر	صحبت	کرد	ولي	
مطرح	 که	 مباحثي	 اغلب	 اینجا،	 در	
پیش	فرض	هایي	 شکل	 شد	 خواهد	
انسان	شناس	 یک	 جانب	 از	 که	 دارد	
شهري	مطرح	مي	شود	براي	یک	کار	
آن	 در	 باید	 لزومًا	 که	 بین	رشته	اي	
فضا،	 متخصصان	 شهري،	 طراحان	
نشانه	شناس	ها	مشارکت	کنند	چون	
بحث	هایي	که	ما	مي	کنیم	ترکیبي	از	
این	مباحث	است.		اولین	سوالي	که	
مطرح	مي	شود	این	است	که	وقتي	ما	
از	شهر	صحبت	مي	کنیم	دقیقا	از	چه	
از	 بسیاري	 مي	کنیم؟	 صحبت	
مفاهیمي	که	ما	در	حال	حاضر	با	آن	
به	 نوع	 یک	 قرباني	 داریم	 سروکار	
اصطالح	پیش	داوري	مي	شوند	که	ما	

که	 ما	 پیش	داوري،	 مي	گوییم	 آن	 به	
مي	گویم	یعني	در	علوم	اجتماعي	به	
آن	گفته	مي	شود	پیش	داوري	بدیهي	
فرض	کردن.	یعني	وقتي	ما	فرض	را	
مي	دانیم	 همه	 که	 مي	گذاریم	 این	 بر	
که	شهر	چیست	هیچ	کس	از	خودش	
چیست؟	 شهر	 که	 نمي	کند	 سوال	
بنابراین	از	هرکسي	از	یک	چیزي	در	
عنوان	 به	 مي	کند	 حرکت	 ذهنش	
تجربه	 بر	 بنا	 حاال	 بعد	 و	 شهر،	
آن	 مختلف	 مسائل	 بنابر	 شخصیش	
چیز	را	به	صورت	هاي	مختلف	حاال	یا	
یا	 نقد	 اصطالح	 به	 یا	 داوري	مي	کند	
ما	 بنابراین	 غیره	 و	 مي	کند	 تحسین	
مي	شویم	 گفتگو	 از	 نوعي	 یک	 وارد	
که	از	لحاظ	پایه	غلط	است.	این	یعني	
به	 راجع	 که	 آدم	هایي	 یعني	 چه؟	
نمي	دانند	 مي	کنند	 صحبت	 شهر	
برای	 به	چه	صحبت	مي	کنند.	 راجع	
یک	 به	 راجع	 داریم	 همه	 ما	 مثال	
صحبت	 محمود	 نام	 به	 شخصی	
که	 مي	کنید	 فکر	 شما	 مي	کنیم،	
محمود	پسر	خاله	شماست	نفر	بغلي	

همسایه	 محمود	 مي	کند	 فکر	
محمود	 هم	 او	 است.	 پاییني	شان	
که	 مي	کند	 فکر	 سوم	 نفر	 است.	
نفر	 محمود	مثال	پدر	دوستش	است	
پسر	 محمود	 مي	کند	 فکر	 چهارم	
فکر	 دیگری	 آن	 است	 خاله	اش	
مي	کند	پسر	داییش	است	همه	راجع	
مي	کنند.	 صحبت	 دارند	 محمود	 به	
را	 محمود	 که	 معتقدند	 همه	
مي	شناسند.	مي	گوییم	محمود	را	که	
مي	شناسي	مي	گویند	بله	مي	شناسم.	
خودمان	 محمود	 همان	 مي	گوییم	
محمود	 بله	 مي	گوید	 دیگر.	 است	
کار	 چه	 جدیدا	 مي	داني	 و	 خودمان.	
کرده	مي	گوید	نمي	داند	و	بعد	مسئله	
که	 دیالوگ	 این	 مي	کند.	 پیدا	 ادامه	
باشد	 بکتي	 دیالوگ	 یک	 مي	تواند	
یک	دیالوگ	تئاتر	پوچ	باشد	یا	اوژن	
تئاتر	 یک	 این	 از	 مي	تواند	 یونسکو	
براي	شما	درست	کند	و	یک	ساعت	
نگه	 را	 تئاتر	شما	 هم	در	مقابل	سن	
که	 است	 دیالوگ	 یک	 این	 دارد،	
هم	 تهران	 شهر	 درباره	 مي	تواند	
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مي	گوید	 اول	 نفر	 مي	گیرد.	 انجام	
مي	گوید	 بعد	 نفر	 مي	گویم	 را	 تهران	
تهران	خودمان	را	مي	گویي؟	مي	گوید	
مي	گویم.	 را	 خودمان	 تهران	 بله	
را	 تهران	 هم	 من	 بله	 مي	گوید	
پوچ	 مکالمه	 این	 بعد	 مي	شناسم.	
یک	 مدت	 به	 مي	کند	 پیدا	 ادامه	
درباره	 اینها	 از	 هرکدام	 و	 ساعت	
و	 مي	کنند	 صحبت	 خودشان	 تهران	
چیست؟	 تهران	 این	 نیست	 معلوم	
تعمیم	 هم	 شهر	 به	 مي	شود	 را	 این	
بگویم	 موارد،	مي	توانم	 اکثر	 در	 داد.	
که	 مي	کنیم	 مفاهیمي	صحبت	 از	 ما	
نه	 که	 ابژکتیو	 دید	 آن،	 به	 نسبت	
حتي	دید	نسبتا	دقیقي	نداریم.	و	به	
همین	جهت	بیشتر	از	اینکه	به	فهم	
و	 مي	رسیم	 سوء	تفاهم	 به	 برسیم	
تبدیل	 سوء	تفاهم	 این	 درنتیجه	
مي	شود	به	یک	کنش	سوء	تفاهمي	نه	
یک	کنش	سازنده.	حتي	وقتي	گفته	

مي	شود	سازندگي.	مثال	در	این	فیلم	
موضوع	سازندگي	بود	موضوع	چیزي	
ترمیم	 مي	گوییم	 آن	 به	 ما	 که	 بود	
آن	 به	 شهرسازي	 ادبیات	 در	 حاال	
بناي	 یک	 ترمیم	 مي	شود	 گفته	
قدیمي	تخریب	شده	گرفته	مي	شود	
و	ساخته	مي	شود.	ولي	همین	مفهوم	
ساختن	مسلم	بدانید	که	کساني	که	
در	این	فیلم	نشان	داده	مي	شدند	از	
جمله	مهندسین	مشاور،	فرض	کنید	
آمده	 که	 کساني	 شهري،	 طراحان	
و	 غیره	 و	 هنر	 حوزه	هاي	 از	 بودند	
نداشتند.	 از	ساختن	 دید	 غیره	یک	
همان	 مثل	 ساختن	 این	ها،	 نظر	 از	
همه	 بنابراین	 بود.	 کذایي	 محمود	
دانشگاه	 مي	خواهیم	 که	 مي	گفتند	
هیچ	کدام	 اما	 بسازیم	 هنر	
از	 چي.	 یعني	 ساختن	 نمي	دانستند	
نظر	یک	نفر،	یک	نفر	فرضي	ساختن	
دیدید	 که	 همانطور	 که	 بود	 این	

شیرواني	ها	قشنگ	آبگیري	شود	که	
دیگر	 یکي	 نظر	 از	 نیاید.	 پایین	 آب	
درست	 کاشي	کاري	ها	 که	 بود	 این	
نگاه	 کسي	 وقتي	 که	 شود	 مرمت	
مي	کند	لذت	ببرد	از	نظر	یکي	دیگر	
گچ	کاري	ها	از	نظر	یکي	دیگر	این	بود	
مي	کنند	 درست	 آنجا	 که	 کفي	 که	
خیلي	 مرمر	 که	 کنید	 فرض	 مثال	
یکي	 نظر	 از	 باشد	 داشته	 قشنگي	
بود	که	مثال	سالن	درسي	 این	 دیگر	
واقعا	مثل	سالن	درسي	باشد	و	غیره.	
بحث	بر	سر	این	نیست	که	هیچ	کدام	
اتفاقا	 نیست،	 سازندگي	 این	ها	 از	
بحث	بر	سر	این	است	که	همه	این	ها	
این	 ساختن	 اما	 است.	 سازندگي	
نیست.	این	ها	هرکدام	اجزایي	از	یک	
ساختن	است	که	به	وسیله	این	اجزاء	
دانشگاه	 یک	 نمي	شود	 مختلف	
بناي	کهنه	را	 ساخت.	نمي	شود	یک	
کرد.	 جدید	 بناي	 یک	 به	 تبدیل	
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به	 تبدیل	 را	 غذاخانه	 نمي	شود	
این	 به	 من	 که	 زمانی	 کرد.	 دانشگاه	
در	 احساس	 من	 به	 رفتم	 دانشگاه	
بعد	در	 و	 نداد	 بودن	دست	 دانشگاه	
حال	حاضر	که	فهمیدم	که	غذاخانه	
به	 زمان،	 آن	 که	 شدم	 متوجه	 است	
احساس	 این	 به	 نامحسوس	 صورت	
بیشتر	نزدیک	بودم،	فضا	آن	چیزي	
نیست	که	ما	تصور	مي	کنیم.	شهر	آن	
چیزي	نیست	که	ما	تصور	مي	کنیم	و	
یک	 نیست.	 ثابت	 چیز	 یک	 اصوال	
چیز	 یک	 است	 داینامیک	 چیز	
پویاست	که	به	صورت	دائم	در	حال	
تغییر	است.	اگر	بخواهیم	یک	تمثیل	
موقعیت	 یک	 شهر	 و	 فضا	 بیاوریم،	
زنده	 موجود	 یک	 مثل	 است	 زنده	
است.	همانطور	که	یک	موجود	زنده	
در	 است	 حرکت	 در	 خصوصیتش	
در	 است	 مبادله	 در	 است،	 تغییر	
جابجایي	است	در	گفتگوست	و	غیره	
در	 و	 است	 شدن	 پیر	 در	 غیره،	 و	
است،	شهر	هم	چنین	چیزي	 زایش	
این	 از	 هرکدام	 شهر	 و	 است.	
تقریبا	 باشد	 نداشته	 را	 موقعیت	ها	
مي	رود.	 سوال	 زیر	 بودگیش	 شهر	
به	 تدریج	 به	 تهران	 که	 این	 علت	
موقعیتي	رسیده	است	که	ما	در	حال	
یعني	 گرفتیم	 قرار	 آن	 در	 حاضر	
بي	هویتي	 آن	 در	 اصل	 که	 موقعیتي	
است	نه	هویت.	در	این	است	که	این	
شهربودگي	به	تدریج	تخریب	شده	و	
با	چیزي	که	ما	بتوانیم	به	آن	بگوییم	
شهربودگي	عوض	نشده	با	ساختمان	
به	 عوض	شده.	چیزي	تخریب	شده	
بدون	 جاي	آن	چیزي	ساخته	شده.	
که	 چیزي	 که	 شود	 فهمیده	 اینکه	
سادگي	 همین	 به	 مي	شود	 ساخته	
در	 طبیعتا	 و	 نمي	کند	 شهر	 ایجاد	
اینجا	سوالي	که	مطرح	مي	شود	این	
همین	 چیست؟	 شهر	 پس	 که	 است	
نکته	اي	که	من	در	مورد	شهر	گفتم	
در	خیلي	از	مسائل	دیگر	هم	مي	شود	
ساخت	 در	 سوم	 جهان	 چرا	 گفت.	
اندازه	 این	 تا	 مدرن	 سیستم	هاي	
اینکه	 دلیل	 به	 است؟	 بوده	 ناموفق	
مدرن	 سیستم	هاي	 نمي	دانسته	

چیست؟	در	حال	حاضر	ما	همه	فکر	
خیلي	 شاه	 ناصرالدین	 از	 مي	کنیم	
از	 اکثریت	 هستیم	 پیشرفته	تر	
عقب	افتاده	تر	 شاه	 ناصرالدین	
هستند.	این	معنایش	این	نیست	که	
آدم	 خیلي	 شاه	 ناصرالدین	
این	 معنایش	 این	 بوده	 پیشرفته	اي	
عقب	افتاده		 خیلي	 ما	 که	 است	
اما	 بوده	 عقب	افتاده	 هم	 او	 هستیم.	
بنابراین،	 و	 بوده	 جلوتر	 ما	 از	 خیلي	
ناصرالدین	 مثال	 که	 بود	 این	 تصور	
اگر	چیزهایي	 که	 فکر	می	کرده	 شاه	
ایران	 به	 مي	بیند	 اروپا	 در	 که	 را	
ایران	 بسازد	 را	 همان	 و	 کند	 منتقل	
هم	یک	چیزي	مثل	پاریس	مي	شود.	
پاریس	 پاریس	 گذشت،	 سال	 صد	
چرا	 است.	 تهران	 هم	 تهران	 است.	
این	همه	چیز	 نیفتاد	چرا	 اتفاق	 این	
که	 عظیمي	 ثروت	 این	 شد	 وارد	 که	
به	 نمي	تواند	 چرا	 شد	 سیستم	 وارد	
چیزي	منجر	شود.	به	دلیل	اینکه	آن	
واقعیت	 مي	گوییم	 ما	 که	 چیزي	
در	 مي	سازد	 را	 شهر	 یک	 که	 واقعي	
آن	 بنابراین	 و	 ندارد	 وجود	 اینجا	
سازها	 و	 ساخت	 آن	 در	 مدرنیته	
هم	 سازها	 و	 ساخت	 آن	 در	 نیست.	
و	 ساخت	 آن	 در	 فقط	 ولي	 هست	
یک	 کردن	 درست	 با	 نیست.	 سازها	
سالن	نمایش	ما	به	یک	سالن	نمایش	
شهري	 طراحي	 لحاظ	 از	 نمي	رسیم	
سالن	 آن	 در	 هم	 دیگري	 چیزهاي	
در	 پارک	 یک	 است.	 الزم	 نمایش	
سبز	 زمین	 نیست	 این	 صرفا	 شهر،	
باشیم	چهارتا	درخت	داشته	 داشته	
باشیم	،	ده	تا	نیمکت	داشته	باشیم	و	
رسیدیم.	 پارک	 به	 که	 کنیم	 تصور	
درحالي	که	این	اتفاق	دائم	در	تهران	
این	 که	 مي	بینید	 شما	 و	 مي	افتد	
داخل	 کسي	 و	 است	 خالي	 پارک	ها	
نمي	رود	 کسي	 چرا	 نمي	رود.	 آن	
داخل	آن	پارک	به	خاطر	اینکه	دقیقا	
این	 نمي	کنند	 درک	 را	 پارک	 این	 از	
نشان	 را	 خودش	 بودن	 پارک	 فضا	
که	 است	 مجموعه	 این	 در	 نمي	دهد.	
این	خوانش	سیاسي	انجام	مي	گیرد.	
منتهي	من	مي	خواهم	این	خوانش	را	
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سفارت	 است.	 مشروطه	 دوران	
انگلیس	را	نشان	مي	دهد.	وقتي	ما	به	
سفارت	 مي	کنیم	 نگاه	 عکس	 این	
کنید	 دقت	 نمي	بینیم.	 را	 انگلیس	
همه	چیز	در	این	عکس	دیده	مي	شود	
به	جز	سفارت	انگلیس،	یعني	ما	اگر	
را	 ایران	 تاریخ	 اگر	 و	 نباشیم	 ایراني	
را	 عکس	 این	 روایت	 اگر	 و	 ندانیم	
ندانیم،	در	این	تصویر	تنها	چیزي	که	
دیده	نمي	شود	چیزي	به	نام	سفارت	
است.	چیزي	به	نام	ساختمان	است.	
چیست	 این	 بپرسید	 کسی	 از	 اگر	
مي	گوید	یک	کوچه		است	که	در	آن	
یک	 در	 که	 است	 روحانیان	 از	 پر	
بنابراین،	 این	 شدند.	 جمع	 جایي	

صرفا	در	یکي	از	امکان	هاي	خوانش	
انجام	بدهم.	براي	اینکه	حاال	بگویم	
صحبت	 چیزی	 چه	 به	 راجع	 که	
راجع	 که	 بگویم	 است	 نمي	کنم	الزم	
به	چه	چیزی	مي	توان	صحبت	کرد	و	
که	 است	 این	 منظورم	 نمي	کنم.	 من	
نوع	 یک	 صرفا	 سیاسي	 خوانش	
به	آن	 راجع	 اتفاقا	 و	 نیست	 خوانش	
نظر	 به	 است	 ممکن	 که	 چیزي	
من	 بیاید	 جلسه	 این	 در	 خیلي	ها	
صحبت	نمي	کنم	و	آن	چیزي	که	در	
موردش	صحبت	نمي	کنم	ولي	به	آن	
اشاره	مي	کنم	آن	خوانشي	است	که	
عمومًا	در	ذهن	شکل	مي	گیرد	وقتي	
ما	از	شهر	سیاسي	صحبت	مي	کنیم	

از	سیاست	در	شهر	صحبت	مي	کنیم.	
از	 سیاست	در	شهر	عمدتًا	و	بیشتر	
شهر،	 فضایي	 رابطه	هاي	 در	 اینکه	
شهر	 فضاي	 و	 دینامیک	 رابطه	هاي	
کنشگران	 روابط	 در	 شود	 تعریف	
کنشگراني	 مي	شود.	 تعریف	 شهري	
که	شهر	را		نامرئي	مي	کنند.	شهر	را	
به	معنایي	از	بین	مي	برند	یا	تخریب	
کامل	 نه	تخریب	در	معني	 مي	کنند.	
کلمه	،	شهر	را	می	پوشانند	به	صورتي	
که	شما	دیگر	شهر	را	نمي	بینید.	هم	
نشان	 را	 تاریخي	 صحنه	هاي	 اکنون	
موضوع	 این	 متوجه	 که	 مي	دهیم	
شوید.	مثاًل	این	عکس	معروف	را	که	
به	 مربوط	 عکس	 این	 دیدید،	 حتما	
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اجتماعي	 کنشگر	 که	 است	 جایي	
عکس	 یک	 مي	کند.	 پنهان	 را	 فضا	
خیلي	مورد	عالقه	در	سیستم	ایران،	
بدهم	 نشان	 مي	توانم	 شما	 به	 که	
کساني	که	هم	سن	و	سال	من	هستند	
در	سال	57،	کساني	که	تهران	بودند	
این	عکس	را	حتما	یادشان	مي	آمد.	
در	 است.	 یادشان	 را	 ساختمان	 این	
روز	 هر	 بود.	 تظاهرات	 روزانه	 مسیر	
بیدار	 خوشحال	 خیلي	 مردم	 صبح	
مي	شدند،	و	هر	روز	جدید	و	تظاهرات	
میدان	 تا	 انقالب	 میدان	 از	 جدید	
من	 مي	رفتیم.	 را	 مسیر	 این	 آزادي	
همیشه	این	سوال	برایم	وجود	داشت	
که	چرا	این	ساختمان،	فرو	نمي	ریزد.	
و	آخر	هم	خراب	نشد.	یعني	برخالف	
ساختمان	 این	 مي	کنم	 فکر	 انتظار	
ساخته	شد	و	تمام	شد	ولي	من	فکر	
است	 شکلي	 زیباترین	 این	 مي	کنم	
هرگز	 و	 داشت	 ساختمان	 این	 که	
خواهد	داشت	چون	یک	شکل	اجرا	
خودش			 این	 است.	 )پرفورمنس(	
که	 است	 شهري	 پرفورمنس	 یک	
ده	ها	هزار	نفر	در	آن	شرکت	دارند.	
ده	ها	هزار	نفر	با	هم	جمع	شدند	روي	
داد	 همدیگر	 با	 و	 ساختمان	 این	
و	 غیره	 و	 و	شعار	مي	دادند	 مي	زدند	
این	داستان	هم	هر	روز	تکرار	مي	شد	
من	شانس	این	را	داشتم	که	روي	این	
ساختمان	بروم	و	فکر	مي	کنم	این	در	
جالب	 نوه	هایم	 براي	 مي	تواند	 آینده	
باشد	و	براي	آن	ها	تعریف	کنم	و	این	
عکس	را	به	آن	ها	نشان	دهم	که	در	
وجود	 حسي	 چه	 ساختمان،	 این	
الیه	 پوشش	 سیستم	 این	 و	 داشت	
مي	پوشاند،	 را	 شهر	 الیه	 که	 بدن	
که	 است	 سیاسي	 عمومي	 سیستم	
در	 شهر	 سیاسي	 نقاط	 در	 شما	
نقطه	هاي	کنش	سیاسي	مي	بینید	که	
به	 مي	توانم	 را	 آن	 دیگر	 نمونه	هاي	
نمونه	 یک	 این	 بدهم.	 نشان	 شما	
من	 بحث	 اینجا	 این،	 از	 است	 جدید	
چه	 را	 تظاهرات	 این	 که	 نیست	 این	
کسي	علیه	چه	کسی	کرده،	مسئله	
این	نیست.	مسئله	این	است	که	چرا	
در	تظاهرات،	چنین	وسواسي	وجود	
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مي	کند،	در	اینجا	شهر	اگر	بخواهیم	
عکس	 این	 در	 چیز	 چه	 با	 بگوییم	
باقي	مانده،	شهر	صرفًا	با	این	میله	ها	
با	 اینجا	مي	بینید	 در	 که	 مانده	 باقي	
چند	تا	شاخه	درخت	باقي	مانده	در	
قدرت	 صرفًا	 مابقي	 و	 صحنه،	 پشت	
تخریب	 را	 شهر	 که	 است	 بدن	 یک	
مي	کند	و	پنهان	مي	کند.	یک	عکس	
در	 شد	 مطرح	 بسیار	 که	 هم	 دیگر	
همین	سیستم	هاي	تظاهرات	و	غیره	
این	عکس	بود	که	حتما	دیدید	.	این	
عکس	بود	که	خیلي	ژست	توئل	است	
البته،	و	جلوي	سردر	دانشگاه	تهران	
است.	باز	فقط	ما	مي	فهمیم	که	اینجا	
است.	 تهران	 دانشگاه	 سردر	 جلوي	
بفهمد.	 نمي	تواند	 دیگري	 کس	 هیچ	
به	دلیل	میزانسني	که	اتفاق	افتاده.	
شکل	 در	 که	 بدن	هایي	 میزانسن	
با	 رابطه	 در	 که	 گرفته	 قرار	 خاصي	
ترتیب	 این	 به	 و	 هستند.	 یکدیگر	
سردر	دانشگاه	تهران	در	یک	شکل	
سردر	 شده	 تعریف	 جدید	 کامال	
از	 شما	 نیست.	 این	 تهران	 دانشگاه	
سردر	دانشگاه	تهران	اینجا	صرفا	دو	
را	 بتوني	 پهنه	 یک	 و	 ستون	 یک	 تا	
مي	بینید	و	بنابراین	این	پهنه	بتوني	
و	این	دانشجویان	هستند	که	شهر	را	
جشن	 طرف	 به	 مي	کنند.	 تعریف	
چنین	 مثال	 برای	 برویم	 مي	توانیم	
جشن	 یک	 یا	 ببینیم	 را	 صحنه	اي	
را	 شهر	 که	 شهر	 سطح	 در	 نظامي	
طرف	 به	 مي	توانیم	 یا	 مي	کند	 محو	
خشونت	شهري	برویم	تظاهراتي	که	
به	خشونت	کشیده	مي	شود	در	اینجا	
در	 منطقا	 که	 مي	افتد	 اتفاقي	 همان	

دارد	به	این	که	با	یک	الیه	بدني	الیه	
این	 اصلي	 سوال	 شود.	 محو	 شهري	
که	 است	 شعارهایي	 نه	 است.	سوال	
افراد	مي	دهند	نه	این	است	که	شعار	
در	 غیره.	 و	 است	 کسی	 چه	 علیه	
اینجا	بدن	ها،	شهر	را	از	بین	مي	برند.	
شکل	 به	 که	 است	 رابطه	اي	 این	
گسترده	شما	در	سیستم	ها	مي	بینید.	
این	حاال	باز	یک	نمونه	دیگري	است	
این	تصویر	از	این	لحاظ	جالب	است	
که	شما	در	آن	ترکیب	یک	ساختمان	
جمعیت	 با	 را	 است	 آزادي	 برج	 که	
جا	 این	 در	 مي	کنید.	 مشاهده	
اهمیت	 که	 چیزي	 آن	 درحقیقت	
بیشتري	دارد،	جمعیت	است	نه	برج	
برج	 حقیقت	 در	 جمعیت	 آزادي.	
آن	 و	 کرده	 بازتعریف	 را	 آزادي	
از	برج	آزادي	 رشته	هاي	چراغي	که	
به	سمت	پایین	کشیده	شده،	که	در	
یک	جشن	است	و	دکورهاي	دیگري	
که	در	اینجا	دیده	مي	شود،	درحقیقت	
برج	آزادي	را	محو	مي	کند.		نمونه	هاي	
تاریخي	 خیلي	 عکس	هاي	 و	 دیگر	
وجود	دارد	که	در	حافظه	شما	حتما	
این	 از	 بعضي	 من	 است.	 شده	 ضبط	
این	 مثل	 مي	دهم	 نشان	 را	 تصاویر	
عکس	خیلي	معروف	که	در	خیلي	از	
بدن	است	و	 مجالت	چاپ	شد،	یک	
پشت	 فضاي	 و	 هست	 اشک	آور	 گاز	
ما	 کرده.	 محو	 کاماًل	 را	 خودش	
مي	دانیم	که	این	در	شهر	اتفاق	افتاده	
نمي	شود.	 دیده	 چیزي	 شهر	 از	 ولي	
ولي	این	در	هیچ	جاي	دیگري	جز	در	
اتفاق	 نمي	تواند	 تهران	 در	 و	 شهر	
تخریب	 را	 شهر	 بدن	 پس	 بیفتد.	

سیستم	تظاهرات	دیدید.	در	سیستم	
مي	آیند،	 خیابان	 به	 افراد	 تظاهرات	
در	اینجا	به	اکستریم	قضیه	مي	رود.	
اکستریم	قضیه	این	است	که	خیابان	
در	 که	 افرادي	 بکشند.	 آتش	 به	 را	
به	 یک	 با	 مي	دانند	 بودند	 پاریس	
اصطالح	افراد	محترمي	که	در	خیابان	
قدم	مي	زنند	شروع	مي	شود	آخرش	
معموالً	به	همین	شکل	تمام	مي	شود.	
کاماًل	 سکانس	 یک	 پاریس	 در	 این	
برایش	 هم	 همه	 است.	 کلیشه	اي	
نه	 هم	 کس	 هیچ	 و	 دارند	 آمادگي	
مي	کند	 فکر	 نه	 و	 مي	شود	 هول	
در	 	 غیره	 و	 است	شود	 قرار	 انقالبي	
آخر	هم	آتشنشاني	مي	آید	خاموش	
به	خانه	هایشان	 مردم	هم	 و	 مي	کند	
فکري	 زمینه	 می	روند.	هیچ	کس	هم	
اتفاقي	 فردا	 است	 قرار	 که	 ندارد	
نمي	افتد	 هم	 اتفاقي	 هیچ	 بیفتد.	
شهري	 میزانسن	هاي	 این	ها	 چون	
هستند.	ما	از	این	صحنه	ها	در	طول	
این	یک	صحنه	 باز	 داشتیم،	 انقالب	
فکر	 است	 دانشگاه	 سردر	 جلوي	
همان	 نزدیک	 هرحال	 به	 یا	 مي	کنم	
انقالب	 زمان	 در	 که	 هست	 محله	
که	 دیگري	 صحنه	هاي	 یا	 است	
مي	توانم	به	شما	نشان	بدهم.	باز	در	
اینجا	صحنه	اي	که	در	حقیقت	شهر	
را	پشت	سر	 بین	مي	برد.	شهر	 از	 را	
این	 برخالف	 مي	کند.	 محو	 خود	
مي	تواند	در	سیستم	هاي	تاریخي	هم	
پیدا	 عکسي	 من	 مثاًل	 برود.	 عقب	
کردم	که	اتفاقا	جالب	است	که	ورود	
یک	 در	 که	 تهران،	 به	 ستارخان	
کشیده	 تصویر	 به	 که	 نقاشي	هست	
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که	 است	 اولیه	اي	 نمونه	 این	 و	 شده	
جمعیت	 مي	بینید.	 اینجا	 در	 شما	
درحقیقت	شهر	را	از	بین	مي	برد.	این	
شهر	 در	 که	 نیست	 معنا	 این	 به	
جمعیت	و	کنشگران	بخشی	از	شهر	
در	 که	 است	 معني	 این	 به	 نیستند،	
کنشگران	 این	 خاصي	 لحظات	
شهري،	مي	توانند	سایر	عناصر	را	به	
کلي	از	بین	ببرند.	به	دلیل	اینکه	آن	
سایر	 که	 کنند	 پیدا	 اهمیت	 قدر	
این	 یا	 نشود.	 دیده	 اصوالً	 عناصر	
مي	تواند	در	دراماتیسم	کنش	باشد.	
مثال	خشونت	شهري	که	پلیس	علیه	
تظاهرکنندگان	 تظاهرکنندگان،	
در	 و	 غیره	 یا	 و	 پلیس	 علیه	
البته	 که	 شهري،	 میزانسن	هاي	
کمابیش	 که	 هستند	 میزانسن	هایي	
در	 تقریبا	 چون	 است	 کلیشه	اي	
سیستم	هاي	 در	 دنیا	 همه	جاي	
پیدا	 مي	شود	 را	 موارد	 این		 مختلف	
تقلید	 یکدیگر	 از	 قاعدتًا	 کرد،	
تظاهرات	 به	 وقتي	 که	 مي	کنند	
را	 مشتمان	 کنیم	 چه	 باید	 مي	رویم	

یا	 نگیریم	 باال	 یا	 بگیریم	 باال	 چگونه	
نگاه	کنیم	و	 به	دوربین	چگونه	 مثاًل	
خودمان	 به	 جدي	 خیلي	 قیافه	
بگیریم	یا	اینکه	به	یک	مسئله	اي	یا	
حتما	به	یک	چیزي	مي	انجامد.	اگر	به	
مسئله	اي	 هم	 نیانجامد	 هم	 چیزي	
میزانسن	خیلي	 دیگر	 اینجا	 نیست.	
تقدیر	 هر	 به	 ولي	 شده	 عاطفي	
هم	 که	 مختلف	 میزانسن	هاي	
مي	تواند	از	پایین	به	باال	اتفاق	بیفتد.	
طرف	دیگر	آن	را	هم	نشان	بدهم	که	
نشوند.	 ناراحتي	 دچار	 باال	 دوستان	
یک	 هم	 این	 آن.	 باالي	 هم	 این	
میزانسن	شهري	است.	صحنه	اي	که	
و	 مي	افتد	 اتفاق	 دارد	 شهر	 در	
حال	 در	 مردم	 با	 که	 مسئوالني	
به	 مي	توانید	 شما	 هستند.	 صحبت	
که	 کنید	 مجسم	 و	 برگردید	 عقب	
تعداد	زیادي	جمعیت	در	اینجا	هست	
و	دارند	به	سخنان	یکي	از	مسئولین	
در	 جمهور	 رییس	 مي	دهند.	 گوش	
یک	 هم	 این	 و	 دارد،	 حضور	 اینجا	
یعني	 است.	 شهري	 میزانسن	

لزومًا	 که	 معناست	 این	 به	 میزانسن	
جمهور	 رییس	 نمونه	 برای	 چهره	ی	
این	نیست	ولي	وارد	یک	میمیک	و	
ژست	توئلي	مي	شود؛	چراکه	در	یک	
شهر	صحبت	مي	کند،	در	یک	نمایش	
شهري	صحبت	مي	کند	و	در	آن	تئاتر	
انجام	 این	مسئله	 باید	 لزومًا	 شهري	
بگیرد.	این	هم	باز	یکي	از	صحنه	هاي	
حضور	 خانم	ها	 که	 هست	 انقالب	
دارند	و	شما	باز	در	اینجا	مي	بینید	که	
جمعیت	در	حقیقت	شهر	را	تخریب	
چیزي	 آن	 مي	برد.	 بین	 از	 و	 مي	کند	
بحثش	 وارد	 بیشتر	 اینجا	 در	 ما	 که	
استاتیک	 شهري،	 فضاي	 مي	شویم	
این	 روي	 مي	کنیم	 سعي	 و	 است	
که	 کنیم	 تصور	 استاتیسم	
چیزي	 چه	 ممکن	 میزانسن	هاي	
خدمت	 کنم	 عرض	 باشد.	 مي	تواند	
یک	 تعریف	 بنابر	 تهران	 که،	 شما	
شهر	سیاسي	است.	اصوال	پایتخت	و	
سیاسي	 مفهوم	 یک	 ایران	 در	 شهر	
با	شهر	 را	 ایراني	 ما	شهر	 اگر	 است.	
یوناني	که	همزمان	هستند	تقریبا	در	
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داخل	 از	 مدرنیته	 که	 بوده	 راهرویي	
آن	عبور	کرده	است.	مدرنیته	اي	که	
ابتدا	 از	 مي	شود	 ساخته	 رشت	 در	
تاکنون	متفاوت	است	با	چیزي	که	در	
اصفهان	ساخته	مي	شده	با	چیزي	که	
در	تبریز	ساخته	شده،	و	با	چیزي	که	
در	تهران	ساخته	شده	است.	در	حال	
روي	 را	 این	ها	 مي	توانیم	 ما	 حاضر	
فرهنگي	 اصطالح	 به	 سیستم	
اجتماعي	که	در	این	شهرها	مي	بینیم	
پیگیري	کنیم.	نکته	ي	دیگري	که	باز	
که	 مي	کند	 پیدا	 اهمیت	 تهران	 در	
اینجا	 ببینید.	 جدول	 این	 در	 شاید	
البته	قزوین	دیده	نمي	شود	ولي	این	
فاصله	 در	 تدریج	 به	 که	 است	
یک	 	1360 سال	 تا	 	1340 سال	هاي	
مثلث	شکل	مي	گیرد،	مثلث	تهران،	
تهران،	 مثلث	 این	 قزوین.	 و	 کرج	
فکر	 حدود	 در	 چیزي	 قزوین	 کرج،	
مي	کنم	یک	چهارم	جمعیت	ایران	را	
اکنون	در	داخل	خودش	دارد.	یعني	
تمرکز	 جمعیت	 این	 مجموع	 که	
اتفاق	 مثلث	 این	 در	 که	 جمعیتي	
افتاده	تعیین	کننده	بسیاري	دیگري	
سطح	 در	 ما	 که	 هست	 چیزها	 از	
سیستم	سیاسي	مي	بینیم.	به	همین	
این	قدر	 تهران	 که	 هست	 جهت	
اهمیت	دارد.	به	دلیل	اینکه	حاال	ما	
مي	بینیم	که	در	بحث	تصاحب	فضا،	
پیدا	 اهمیت	 مسئله	 این	 قدر	 چه	
مي	کند	و	در	بحث	تصاحب	نشانه	ها	
صاحب	 کسي	 چه	 فضا،	 در	
صاحب	 کسي	 چه	 و	 نشانه	هاست	
نشانه	ها	 صاحب	 هرکسي	 فضاست؟	
باشد،	 فضا	 هرکسي	صاحب	 و	 باشد	
شهر	به	او	تعلق	دارد.	و	جنگي	که	یا	
به	هرحال	تنشي	که	درگیر	مي	شود	
بعضي	 و	 کنشگران	 و	 نشانه	ها	 بین	
وقت	ها	مي	بینید	که	نشانه	ها	آن	قدر	
از	 مي	توانند	 که	 هستند	 قوي	
و	 باشند	 قوي	تر	 سیاسي	 کنشگران	
اتفاق	 تصاحب	 حالتي	 چنین	 در	
که	 گفت	 خواهم	 را	 این	 نمي	افتد.	
قوي	ترین	 از	 یکي	 مثال	 برای	
نشانه	هاي	 و	 فضایي	 نشانه	هاي	
است	 آزادي	 برج	 ایران	 در	 شهري	

سیاسي	 تمرکز	 و	 بودن	 پایتخت	
و	 مالي	 تمرکز	 اقتصادي	 مرکزیت	
به	معني	 اجتماعي	 صنعتي	مرکزیت	
الگوي	 که	 است	 تهران	 اینکه	
اجتماعي	شهرهاي	دیگر	ما	را	مردم	
دیگر	ما	را	مي	سازد.	از	این	لحاظ	من	
رابطه	 که	 بدهم	 را	 توضیح	 این	
کاماًل	 تهراني	ها	 و	 شهرستاني	ها	
و	 سومي	ها	 جهان	 رابطه	 شبیه	
کشورهاي	غربي	هست.	اگر	بخواهیم	
بدانیم	که	ناصرالدین	شاه	زماني	که	
رفته	بود	پاریس	چه	احساسي	داشت	
از	یک	جوان	شهرستاني	در	گذشته	
که	آمد	و	شد	کمتر	بوده	است،	زمانی	
احساسی	 چه	 آمده	 تهران	 به	 که	
همان	 تقریبا	 این	 است؟	 داشته	
که	 است	 احساسي	 که	 است	 چیزي	
پاریس	 دیدن	 با	 شاه	 ناصرالدین	
داشته	و	بعد	همین	منطق	ادامه	پیدا	
مي	کند.	یعني	همانطور	که	ناصرالدین	
در	 هرچه	 که	 بود	 این	 تصورش	 شاه	
پاریس	است	را	منتقل	کند	به	ایران،	
ایران	مي	شود	پاریس،	آن	شهرستاني	
هم	که	تصورش	این	است	که	هرچه	
که	در	تهران	است	اگر	منتقل	کند	به	
شهرش	 یا	 شهرستانش	 شهرستان،	
تبدیل	 تهران	 به	 شبیه	 چیزي	 به	
الگوی	 تمرکز	 این	 به	 ما	 مي	شود.	
اجتماعی	می	گوییم.	مسئله	پایتخت	
است.	 مطرح	 فرهنگي	 مرکزیت	 یا	
محدود	 شهر	 چند	 کنار	 در	 تهران	
دیگر	در	ایران	در	فاصله	اواخر	قرن	
الگوهاي	 بیستم	 قرن	 نیمه	 تا	 نوزده	
اصلي	مدرنیته	ایراني	هستند.	که	به	
این	مسئله	کم	توجه	شده	یا	توجهي	
بلکه	 نبوده	 تحلیلي	 توجه	 شده	 که	
این	 است.	 بوده	 روایي	 توجه	 یک	
تبریز،	 رشت،	 بودند؟	 کجا	 الگوها	
این	 قزوین.	 حدودی	 تا	 و	 اصفهان	
الگوها	در	کنار	الگوي	تهران	الگوهاي	
اصطالح	 به	 مدرنیته	 ورودي	 درهاي	
این	 در	 جالب	 نکته	 و	 بودند	 ایران	
است	که	اگر	ما	روي	این	ها	کار	کنیم	
خاصیت	هاي	 هرکدام	 که	 مي	بینیم	
اینطور	 یعني	 داشتند.	 را	 خودشان	
نیست	که	ما	بگوییم	رشت	صرفا	یک	

به	 میالد	 از	 پیش	 اول	 هزاره	 حدود	
وجود	مي	آیند	را	با	هم	مقایسه	کنیم	
که	 است	 این	 در	 آن	 اصلي	 تفاوت	
اصطالح	 به	 یک	 یوناني	حاصل	 شهر	
و	 است	 خویشاوندي	 عمدتا	 قرارداد	
که	 حالي	 در	 است	 قبیله	اي	 اتحاد	
شهر	ایراني	یک	شهر	سیاسي	است.	
شهر	 شاه.	 یعني	 فارسي	 در	 شهر	
پایتخت	 و	 ساده.	 خیلي	 شاه.	 یعني	
هم	یعني	پاِي	تخت	.	یعني	این	دیگر	
ساده	ترین	چیزي	است	که	مي	توانید	
کنید.	چرا	یک	شهر،	مي	شود	 درک	
پایتخت.	براي	اینکه	سلطان	تصمیم	
مي	گیرد	که	در	آنجا	زندگي	کند	و	از	
زماني	که	تصمیم	بگیرد	زندگي	کند	
به	 تبدیل	 آنجا	 مي	افتد؟	 اتفاقي	 چه	
در	 بنابراین	 مي	شود.	 پایتخت	
نیست	 الزم	 شرطي	 ایراني	 سیستم	
به	 تبدیل	 جایي	 اینکه	 براي	 که	
سطح	 در	 اتحادي	 شود	 پایتخت	
قبایل	یا	در	سطح	قرارداد	اجتماعي	
فردي	 تصمیم	 یک	 نمي	افتد.	 اتفاق	
محمدخان	 آقا	 اینکه	 مثل	 است.	
قاجار	تصمیم	بگیرد	که	این	شهر	را	
پایتخت	خودش	کند.	و	در	زماني	که	
کنم	 فکر	 اینجا	 مي	کند	 را	 کار	 این	
جمعیت	بیست	سي	هزار	نفره	داشته	
بیست	 ده	 بعدا	 این	جمعیت	 و	 است	
سي	و	صد	برابر	مي	شود	و	بیشتر،	و	
در	 تمدني	 سابقه	 آن	 از	 قبل	 نه	 اگر	
تهران	زیاد	است	به	هفت	هزار	سال	
مي	رسد	ولي	این	سابقه	تمدني	صرفًا	
حتي	 نه	 هست	 زیستگاهي	 تمدن	
لزومًا	تمدن	شهري.	احتماالً	در	اینجا	
از	 بیشتر	 کمي	 تمدن	شهري	 سابقه	
به	 و	 است	 بودن	 پایتخت	 سابقه	
که	 برمي	گردد	 مغول	 حمله	 دوران	
شهر	ري	تخریب	مي	شود	و	جمعیت	
شهر	ري	کساني	که	باقي	مي	مانند	به	
اینجا	 در	 و	 مي	آیند	 تهران	 طرف	
ساکن	مي	شوند.		بنابراین	شهر	بنا	بر	
تعریف،	شهر	ایراني	سیاسي	است	و	
تهران،	یک	شهر	کامال	سیاسي	بوده	
به	 گذشته	 سال	 دویست	 طول	 در	
این	 که	 متفاوتي	 مرکزیت	هاي	 دلیل	
سیاسي،	 مرکزیت	 کرده	 پیدا	 شهر	
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کاري	که	آقاي	امانت	کرده	کاري	است	
نشانه	شناسي	 و	 معماري	 لحاظ	 از	 که	
هیچ	کسي	 که	 است	 قدرتمند	 آن	قدر	
اکنون	 تا	 کند.	 مقابله	 آن	 با	 نمي	تواند	
با	آن	مقابله	کند.	و	ما	 کسي	نتوانسته	
مي	بینیم	در	آن	بازي	که	در	شهر	تهران	
در	رقابت	بین	برج	میالد	و	برج	آزادي	
از	 را	 بازي	 میالد	 برج	 مي	شود،	 شروع	
میالد	 برج	 که	 چرا	 است.	 باخته	 پیش	
تقلیدي	است	از	برج	هاي	بسیار	زیادي	
که	در	دنیا	وجود	دارند.	یک	برج	بسیار	
بلند	است	یک	نوع	به	قول	معروف	زیره	
به	کرمان	بردن	است.	یعني	نشان	دادن	
خودشان	 که	 کساني	 به	 مدرنیته	
دقت	 دادند،	 یاد	 ما	 به	 را	 مدرنیته	
مي	کنید	در	حالي	که	برج	آزادي	یکي	
از	خصوصیاتش	که	ممکن	است	بدانید	
کوتاه	ترین	 از	 یکي	 که	 است	 این	
برج	هایي	است	که	در	دنیا	وجود	دارد.	
علتش	البته	این	است	که	از	لحاظ	فني	
همان	موقع	گفته	بودند	که	چون	اینجا	
یک	 از	 نمي	توانیم	 هست	 فرودگاه	
پنجاه	 از	 کمتر	 برویم.	 باالتر	 سطحي	
متر.	همین	را	تصور	کنید	یک	برج300	
متري	با	یک	برج	50	متري.	قاعدتًا	باید	
آن	برج	300	متري	آن	برج	50	متري	را	
بي	معناست.	 این	 که	 کند	 نابود	 و	 خرد	
ولي	هیچ	کس	چنین	تصوري	در	ذهنش	
مي	گوییم	 ما	 اینکه،	 دلیل	 به	 ندارد.	
معني	فضا	را	باید	درک	کرد.	قدرتي	که	
برج	 در	 شده	 ساخته	 که	 متري	 	50 در	
وجود	 که	 هویتي	 دارد،	 وجود	 آزادي	
دارد	آن	قدر	قوي	است	که	سیصد	متر	
با	آن	رقابت	کند.	 برج	میالد	نمي	تواند	
بنابراین	شما	مي	بینید	که	برج	آزادي،	
ساخته	 انقالب	 از	 قبل	 اینکه	 رغم	 به	
با	 کاماًل	 که	 جریاني	 یک	 براي	 و	 شده	
بعد	 شد	 ساخته	 بوده	 مخالف	 انقالب	
نقاط	 از	 یکي	 به	 شد	 تبدیل	 خودش	
از	 یکي	 شهر	 اصلي	 سیاسي	
که	 شهر	 اصلي	 لندسکیپ	هاي	
جشن	هاي	انقالب	آنجا	برگزار	مي	شود	
چیزي	 همان	 میالد،	 برج	 سرنوشت	 و	
یعني	 کرد.	 پیش	بیني	 مي	شد	 که	 شد	
بستني	هاي	 خوردن	 و	 کنسرت	 محل	
گران	قیمت	که	نمي	دانم	هنوز	هست	یا	

نه.	ولي	سمبولیسم	برج	میالد	در	همان	
آن	 در	 که	 هست	 پاپي	 کنسرت	هاي	
عده	 یک	 اینکه	 حاال	 مي	شود.	 برگزار	
ارتفاع	 زمین	 از	 متر	 سیصد	 بخواهند	
قرار	 عجیب	 نقطه	 یک	 روي	 و	 بگیرند	
کنسرت	 بتوانند	 بعد	 که	 بگیرند	
را	 درخشان	 آینده	 پاپ	 خوانندگان	
یا	 است	 دیگري	 بحث	 آن	 ببینند	
جهان	 گردان	 رستوران	 بزرگترین	
غیره.	 و	 آنجاست	 اینکه	 مثل	 گفتند	
دوران	 به	 تازه	 لحاظ	 از	 البته	 این	ها	
مهمي	 خیلي	 شاخص	هاي	 رسیدگي	
که	 نبود	 جالب	 من	 براي	 هرگز	 است.	
باالي	برج	میالد	بروم،	ولي	فکر	مي	کنم	
اکثر	تازه	به	دوران	رسیده	ها	وقتي	آن	
احساس	 واقعا	 مي	گیرند	 قرار	 باال	
باشکوهي	به	آنها	دست	مي	دهد	که	در	
آن	پایین	برج	ندارند.	آدم	هایي	هستند	
فاصله	 زمین	 از	 متر	 سیصد	 باید	 که	
آدم	 که	 کنند	 احساس	 تا	 بگیرند	
همان	 مي	توانند	 بعضي	ها	 ولي	 هستند.	
پایین	قرار	بگیرند	و	احساس	کنند	آدم	
مثل	 کند	 پرواز	 روحشان	 یا	 هستند.	
مولوي	و	خیلي	باالتر	برود.	ولي	بعضي	ها	
واقعا	باید	با	آسانسور	ببرند	روحشان	را	
به	 این	مسئله	خیلي	بدي	است.	 و	 باال	
موقعیتي	 یک	 در	 ما	 بنابراین	 هرحال	
هستیم	این	تصویر	تهران	است.	چیزي	
دقت	 آن	 به	 مي	خواهیم	 تهران	 در	 که	
کنیم	این	است	که	ما	در	تحلیل	کالني	
اینجا	 در	 مي	خواهیم	 مي	کنیم	 که	
بگوییم	که	شرق،	غرب،	شمال	و	جنوب	
جغرافیایي	 جهت	هاي	 صرفا	 تهران	
سیاسي	 جهت	هاي	 بلکه	 نیستند.	
هستند	و	چرا	این	ها	جهت	هاي	سیاسي	
هستند	یکي	از	بحث	هایي	است	که	من	
در	اینجا	به	آن	می	پردازم.	بنابراین	اگر	
ما	دایره	اي	را	بگیریم	که	مثال	این	دایره	
مرکزي	را	من	در	تحلیلي	که	کردم	در	
ایران	 از	کتاب	هایم	روي	سیستم	 یکي	
در		 که	 کردم،	 تحلیل	 هم	 باستان	
سیستم	ایران	باستان	جهان	مرکزي	و	
آن	 به	 که	 جایي	 پیرامون	 جهان	هاي	
ایران	مي	گویند.	اما	در	اینجا	تفاوتي	که	
وجود	دارد	این	است	که	این	سیستم	با	
به	 نیست	 مقایسه	 قابل	 سیستم	 آن	
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ماشین	 زیر	 پایین	 بیفتند	 اگر	
مي	روند.	ولي	با	این	وجود،	ایراني	ها	
نمي	توانند	 آب	 و	 سبزي	 مقابل	 در	
مقاومت	کنند.	علت	این	قضیه	روشن	
است	ما	در	یک	اقلیم	خشک	بیاباني	
بودیم.	یک	تجربه	حسي	که	به	شما	
توصیه	مي	کنم	که	اگر	انجام	ندادید،	
به	 وقتي	 که	 است	 این	 دهید	 انجام	
کرمان	مي	روید،	بروید	به	باغ	شازده	
شازده	 باغ	 به	 که	 را	 مسیري	 وقتي	
مي	رود	را	طي	کنید،	زمانی	وارد	باغ	
شازده	مي	شوید	واقعا	مثل	این	است	
که	وارد	بهشت	مي	شوید	چون	ممکن	
است	اغلب	شما	وارد	بهشت	نشوید،	
حداقل	این	تجربه	زمیني	را	از	دست	
شما	 به	 اطمینان	 با	 را	 این	 ندهید!	
تصویر	 یک	 هرحال	 به	 که	 مي	گویم	
بهشت	اخروي	به	شما	مي	دهد.	آنجا	

دلیل	اینکه	مفهوم	جهت	ها	در	اینجا	
تغییر	کرده	است.			این	مفهوم	را	ما	
پیدا	 دایکاتومي	 اصطالح	 به	 در	یک	
و	 است	 قدیمي	 بسیار	 که	 مي	کنیم	
هستند	 تهران	 در	 که	 کساني	 همه	
که	 است	 این	 آن	 و	 مي	شناسندش؛	
مي	گویند	شمال	و	جنوب.	مي	گویند	
شمال	شهر	جنوب	شهر.	شمال	شهر	
و	جنوب	شهر،	قبل	از	هرچیزي	الزم	
و	 مبنای	شمال	 که	 است	 توضیح	 به	
جنوب	شهر	چه	بوده	است.	شمال	و	
ما	 تاریخي	 لحاظ	 از	 شهر	 جنوب	
مي	دانیم	مبناي	آن	چه	بوده.	تهران	
در	شمال	بهترین	نقاط	اقلیمي	را	از	
نظر	آب	و	هوا	و	سرسبزی	دارد.	دقت	
داشته	باشید	ما	در	یک	اقلیم	کاماًل	
بنابراین	 هستیم.	 بیاباني	 و	 خشک	
هرجا	سبزي	بوده	هرجا	آب	بوده	این	
تصویر	بهشت	را	براي	ایراني	ها	زنده	
مي	کرده	است.	هنوز	هم	می	بینید	که	
آب	 و	 سبزه	 جایي	 یک	 تا	 ما	 اغلب	
کنارش	 بیرون	 مي	پریم	 مي	بینیم	
درخت	 زیر	 مي	کنیم	 پهن	 سفره	
مي	رویم	و	غیره	و	این	ها.	این	ها	دلیل	
کنار	 سبزه	هاي	 از	 بنابراین	 دارد.	
در	 نمي	گذرد.	شما	 اتوبان	هم	کسي	
حرکت	 مدرن	 خیلي	 اتوبان	 یک	
دیواره	هاي	 مي	بینید	 بعد	 مي	کنید	
اتوبان	پوشیده	شده	از	آدم	هایي	که	
خودشان	در	موقعیت	خطرناکي	قرار	
مي	دهند	هم	روي	شیب	هستند	هم	

ولي	 نیاورید	 دست	 به	 است	 ممکن	
بیاورید	 دست	 به	 مي	توانید	 اینجا	
چون	آن	راهي	که	مي	روید	این	قدر	
در	این	راه	واقعا	سختي	مي	کشید	که	
مي	شوید	 شازده	 باغ	 وارد	 وقتي	
درجه	 	15 به	 نزدیک	 حرارت	 درجه	
یک	 وارد	 شما	 و	 مي	یابد	 کاهش	
باورکردني	 که	 مي	شوید	 فضایی	
شدم،	 وارد	 که	 زماني	 من	 نیست.	
آن	 وسط	 که	 کنم	 باور	 نمي	توانستم	
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در	اینجا،	اوالً	تراکمش	خیلي	باالست	
و	هم	فضا،	یک	فضاي	کویري	است.	
به	همین	جهت	به	طرف	جنوب،	یک	
و	 است	 نامناسب	 کاماًل	 موقعیت	
همین	در	تهران،	خیلي	زود	با	تجمیع	
ایجاد	 دایکاتومي	 یک	 جمعیتي،	
مي	کند.	دایکاتومي	شمال	و	جنوب.	
که	مي	شناسیم.	حاال	روي	دایکاتومي	
اتفاق	 که	 دوگانگي	 این	 روي	 یا	
تعیین	 هم	 فقر	 خط	 بعدها	 مي	افتد	
خواهد	شد.	خط	فقر	در	حقیقت	بین	
و	 هستند	 دارا	 که	 است	 کساني	
هستند.	 ندار	 که	 هست	 کساني	
مسئله		 چیست.	 مي	افتد	 که	 اتفاقي	
این	بود	که	من	مي	خواستم	در	اینجا،	
خط	 یک	 ما	 که	 شود	 داده	 نشان	
داشتیم.	 را	 جنوب	 و	 شمال	 جدایي	
این	خط	درحدود	سال	هاي	1340	در	
است.	 بود	که	خیابان	خمیني	 جایي	
این	خط	 بعدا	 بود.	 بازار	 یا	در	حدود	
سال	هاي	 در	 باال.	 طرف	 به	 مي	آید	
در	 مي	آید	 تقریبا	 خط	 این	 	1350
بعد	 است.	 انقالب	 خیابان	 که	 جایي	
باال	در	حال	حاضر	کجاست.	 مي	آید	
که	 است	 جایي	 در	 حاضر	 حال	 در	
البته	 		 است کشاورز	 بلوار	 اکنون	
چندان	مهم	در	این	نیست	که	اکنون	
چون	 گرفته	 قرار	 کجا	 خط	 این	
مهم	 ندارد.	 دقت	 خط	 این	 این	قدر	
این	است	که	این	حرکت	یک	حرکت	
دارد	 خط	 این	 یعني	 است.	 واقعي	
مي	آید	به	طرف	باال.	از	آن	مهمتر	این	
و	خط	شمالي	 جنوبي	 که	خط	 است	
پهنه	وجود	داشته،	 بینشان	یک	 در	
که	آن	پهنه	بدین	شکل	نیست	مثال	
از	 بوده	 جنوب	 انقالب	 خیابان	 تا	
شهر	 شمال	 باال	 به	 انقالب	 خیابان	
داشته	 وجود	 که	 چیزي	 است.	 بوده	
به	 شهر	 جنوب	 از	 ما	 که	 بوده	 این	
پهنه	هایي	 وارد	 شهر	 شمال	 طرف	
پهنه	ها	 این	 در	 که	 مي	شدیم	
گروه	هایي	که	به	آن	ها	مي	شود	گفت	
مي	کردند.	 زندگي	 متوسط	 طبقه	
بخش	 و	 شمالي	 بخش	 بین	 بنابراین	
جنوبي	یک	بخش	مرکزي	دارید	که	
اسطوره	اي	 منطق	 و	 خود	شکل	 این	

فضایی	 چنین	 یک	 مي	تواند	 بیابان	
بنابراین	طبیعي	 وجود	داشته	باشد.	
است	که	آن	چیزي	که	در	تهران،	در	
ایجاد	 اشرافي	 تمرکز	 تهران،	 شمال	
مي	کند	اقلیم	است.	و	دقیقًا	اقلیم	در	
به	 سمبلیک	 سیاسي	 معناي	 اینجا،	
پیدا	 ادامه	 و	 مي	دهد.	 مفهوم	شمال	
مي	کند	به	طرف	کجا؟	به	طرف	شمال.	
در	 که	 دریا.	 طرف	 به	 آب.	 طرف	 به	
همه	فرهنگ	ها	نوعي	رهایي	و	نوعي	
زیبایي	را	ایجاد	مي	کند.	حاال	اینکه	
کردیم	 چه	 شمال	 فضاهاي	 براي	 ما	
این	یک	بحث	دیگري	است.	ولي	به	
به	طرف	شمال،	 این	حرکت	 هرحال	
یک	نوع	اشرافیت	است	که	در	داخل	
آن	 ایجاد	 به	 مي	شود	 تبدیل	 شهر	
شمالي	 محله	هاي	 که	 محله	هایي	
جنوب	 طرف	 به	 مي	سازد.	 را	 تهران	
وقتي	مي	آییم	چه	اتفاقي	مي	افتد.	به	
اقلیمي	 یک	 وارد	 ما	 جنوب،	 طرف	
دوزخي	 همان	 دقیقًا	 که	 مي	شویم	
شده	 داده	 وعده	 شما	 به	 که	 است	
معتقد	هستند	که	 باز	کساني	 است.	
دوزخ	را	در	آن	دنیا	نخواهند	دید	در	
و	 ببینند	 بروند	 مي	توانند	 دنیا	 این	
خیلي	 کویر	 بشوید	 که	 کویر	 وارد	
حتما	 شما	 اینکه	 شرط	 به	 زیباست	
راهنما	داشته	باشید.	کسي	اگر	بدون	
راهنما،	به	کویر	برود	زنده	برنمي	گردد	
که	 زیباست	 وقتي	 کویر	 بنابراین،	 و	
خیلي	 ماشین	 یک	 شما	 خصوص	 به	
مجهز	داشته	باشید	و	یک	هتلي	هم	
به	 آخر	شب	 بدانید	 و	 باشید	 داشته	
هم	 ماشین	 در	 برمي	گردید.	 هتل	
وگرنه	 باشید؛	 داشته	 مطبوع	 تهویه	
زنده	 زنده	 که	 است	 جایي	 کویر	
خواهید	سوخت.	به	طرف	جنوب	ما	
یک	محور	جهنمي	داریم.	یک	محور	
کویري	داریم	یک	محوري	که	در	آن	
که	 محوري	 یک	 ندارد.	 وجود	 آبي	
دارد	 وجود	 که	 دریاچه	اي	 حتي	
بودن	 شور	 این	 است.	 شور	 دریاچه	
این	 اقلیمي	نیست.	 صرفا	یک	بحث	
شور	 هم	 شمال	 دریاچه	 بودن	 شور	
دریاي	 نمی	گوید	 کسي	 ولي	 است،	
خزر	دریاي	شور	است.	به	دلیل	اینکه	
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هم	 جهنم	 و	 بهشت	 بین	 دارد.	 هم	
جایي	 برزخ	 است.	 برزخ	 مي	دانید	
معلوم	 آدم	ها	 تکلیف	 باید	 که	 است	
بخش	 به	 شوند	 فرستاده	 یا	 شود	
بهشتي	یا	به	بخش	جهنمي	فرستاده	
شوند.	در	این	وسط	قبل	از	اینکه	ما	
وارد	به	هم	ریختگي	عمومي	سیستم	
داشت.	 وجود	 چیزي	 چنین	 شویم	
طبقه	 یک	 بگوییم	 مي	توانیم	 یعني	
در	 که	 ثروتمند	 طبقه	 یک	 اشرافي	
فقیر	 نسبتا	 طبقه	 یک	 بودند	 شمال	
که	در	جنوب	بودند	و	در	بین	این	ها	
یک	طبقه	متوسط.	چه	اتفاقي	اکنون	
پاییني	 خط	 آمدن	 باال	 با	 مي	افتد؟	
خط	وسط	حذف	مي	شود.	پهنه	وسط	
که	 است	 اتفاقي	 این	 مي	شود	 حذف	
گذشته	 سال	 چهل	 سي	 طول	 در	
در	 حقیقت	 در	 یعني	 است.	 افتاده	
مي	گویند	 این	 به	 اقتصاددانان	 زبان	
آن	 براي	 هم	 حدي	 یک	 فقر.	 خط	
تهران	 در	 مي	گویند	 گذاشتند.	
میلیون	 	5 	- میلیون	 	4 زیر	 هرکس	
است.	 فقر	 خط	 زیر	 باشد	 داشته	
معناي	زیر	خط	فقر	بودن	در	سیستم	
شهري	از	لحاظ	فضایي	این	است.	یا	
تهران	 در	 جنوب	 طرف	 به	 حرکت	
یا	 جنوب	 طرف	 به	 حرکت	 یا	 است.	
اخراج	از	شهر.	ما	این	دو	تا	سیستم	
دنیا	 بزرگ	 شهرهاي	 تمام	 در	 را	
را	 فرایند	 این	 اسم	 داشتیم.	 تقریبا	
مي	گویند	 آن	 به	 شهرسازي	 در	

جنتریفیکیشن.	

اعیان	سازي.	 یعني،	 جنتریفیکیشن	
معناي	آن	این	است	که	بخش	هایي	از	
شهر	که	در	طول	انقالب	صنعتي	در	
آن	کارخانه	ایجاد	مي	شود	و	کارگرها	
مي	آیند	در	اطراف	آن	و	افت	قیمت	
پیدا	مي	کنند	افت	به	اصطالح	کیفیت	
از	 اشرافي	 طبقات	 و	 مي	کنند	 پیدا	
به	 مي	روند	 و	 مي	شوند	 جدا	 آن	ها	
طرف	 به	 مي	روند	 و	 شهر	 از	 بیرون	
سیستم	 وقتي	 ولي	 شدن.	 دور	
صنعتي	کارخانه	ها	را	از	شهر	بیرون	
مي	کند	دومرتبه	برمي	گردند	به	مرکز	
مي	افتد	 اغلب	 که	 اتفاقي	 یا	 شهر	
این	است	که	جاي	سکتور	 چیست؟	
صنعتي	را	که	قبال	بوده	سکتور	سوم	
که	 مي	گیرد	 سوم	 بخش	 مي	گیرد	
بانکي	 سکتور	 است	 مالي	 سکتور	
به	 مراکز	 بیمه	ها	است	 است	سکتور	
کارخانه	جات	 مدیریت	 اصطالح	
هستند	که	این	ها	در	بین	آنها	کارگر	
کار	 این	ها	کي	 بین	 در	 نمي	کند.	 کار	
مي	کنند	 کار	 کارمندها	 مي	کند	
سفیدها	 یقه	 آن	ها	 به	 که	 کساني	
بنابراین،	 و	 مي	کنند.	 کار	 مي	گویند	
مي	کند.	 پیدا	 افزایش	 زمین	 قیمت	
من	همیشه	این	مثال	را	مي	زنم.	مثال	
چهار	 یا	 سه	 یا	 دو	 که	 کنید	 تصور	
بقالي	تبدیل	به	یک	بانک	شوند	چه	
چهار	 که	 درآمدي	 مي	افتد؟	 اتفاقي	
بقالي	دارد	وقتي	تبدیل	به	یک	بانک	
برابر	 چهار	 یا	 برابر	 دو	 مي	شود	
مي	شود.	 برابر	 چهارصد	 نمي	شود	

تاثیر	 این	 اطراف	 زمین	هاي	 روي	
مي	گذارد.	قیمت	هاي	زمین	شروع	به	
از	 که	 براي	کساني	 افزایش	مي	کند.	
قیمت	زمین	در	تهران	شاکي	هستند		
خبر	بدي	دارم.	خبر	بد	این	است	که	
نسبت	 به	 تهران	 در	 زمین	 قیمت	
چیزي	که	باید	باشد	ده	ها	بار	پایین	تر	
است.	در	سال	2004	که	من	در	مسکو	
بودم	در	حومه	مسکو	قیمت	آپارتمان	
متر	 در	 یورو	 هزار	 	5 شده	 ساخته	
مربع	بود.	اکنون	در	گران	ترین	نقطه	
متوسط	 بخواهید	 شما	 اگر	 تهران	
میلیون	 	30 حدود	 قیمت	 بگیرید	
تومان	 میلیون	 	30 است.	 تومان	
	2 یورو.	 هزار	 	2 حدود	 در	 مي	شود	
جاي	 هیچ	 تقریبا	 شما	 یورو	 هزار	
بزرگي	 شهر	 جاي	 هیچ	 پاریس،	
حاال	 کنید.	 پیدا	 خانه	اي	 نمي	توانید	
آن	 علت	 است.	 پایین	 قیمت	ها	 چرا	
این	است	که	 مشخص	است.	علتش	
اقتصادي	 تحریم	 زیر	 اکنون	 ما	
دارد	 زحمت	 به	 اقتصاد	 هستیم.	
شکوفایی	 مي	برد	 جلو	 را	 خودش	
اقتصادي	وجود	ندارد.	روابط	خارجي	
محدود	است.	تقاضا	براي	زمین	زیاد	
زمین	 براي	 خرید	 قدرت	 و	 نیست.	
برود	 عمدتا	 باید	 زمین	 نیست.	 زیاد	
سیستم	 در	 یا	 لوکاتیو	 سیستم	 در	
سیستم	 درنتیجه	 و	 اجاره	اي.	
باالتر	 نمي	تواند	 حدي	 تا	 اجاره	اي	
برود	چون	آن	هم	بستگي	به	قدرت	
خرید	مردم	دارد.	واقعیت	این	است	
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جمعیت	 که	 حرکتي	 یک	 مي	بینیم.	
مي	کند	 بیرون	 تهران	 از	 را	 فقیر	
یک	 و	 حاشیه	ها	 طرف	 به	 مي	برد	
حرکت	دیگر	که	از	طرف	بیرون	شهر	
جمعیت	هاي	فقیر	سایر	شهرها	را	به	
چه	 درنتیجه	 مي	آورد.	 تهران	 طرف	
درنتیجه،	 مي	گیرد.	 شکل	
که	 مي	گیرد	 شکل	 شهرک	هایي	
مثل	 هستند.	 تهران	 اطراف	
که	 شهرک	هایي	 سایر	 و	 اسالمشهر	
این	ها	 و	 هستند	 تهران	 اطراف	 در	
حاشیه	اي	 موقعیت	هاي	 بهترین	
هستند	ولي	این	شهرک	ها،	از	لحاظ	
بمب	هاي	 مثل	 درست	 سیاسي	
در	 صرفا	 هم	 این	 هستند.	 ساعتي	
مي	توانیم	 ما	 نیست.	 تهران	 مورد	
تهران	 از	 قبل	 اتفاق	 این	 بگوییم	
تا	 و	 افتاده	 پاریس	 در	 کنید	 فرض	
حدي	در	لندن	افتاده	و	غیره.	یعني	
به	وجود	آمدن	زون	هاي	به	خصوص	
در	فرانسه	این	اتفاق	افتاده	است.	به	
فقر،	 زون	هاي	 آمدن	 وجود	
اطراف	 در	 شهري	 فقیر	 منطقه	هاي	
یک	شهر	فوق	العاده	ثروتمند.	بدون	
اینکه	رابطه	این	ها	با	هم	قطع	شود.	
داشته	 دقت	 است.	 مهمي	 نکته	 این	
نیستیم.	 وسطي	 قرون	 در	 ما	 باشید	
شهر	 یک	 ما	 اگر	 وسطي	 قرون	 در	

که	شهر	تهران،	از	لحاظ	قیمت	زمین،	
به	 قیمت	ها	 و	 نیست.	 گراني	 شهر	
مراتب	مي	تواند	از	این	باالتر	برود.	اما	
رفتن	 باال	 نمي	رود.	 باالتر	 قیمت	ها	
اقتصادي	 رکود	 باعث	 قیمت	ها	
براي	 خریداري	 چراکه	 شد	 خواهد	
آن	وجود	ندارد.	بنابراین	آن	هایي	که	
شدند	 میلیاردر	 که	 مي	کنند	 فکر	
که	 مي	کنند	 زندگي	 جایي	 در	 چون	
زیاد	 مي	ارزد،	 میلیارد	 چندین	
را	 آنجا	 اگر	 چون	 نباشند	 خوشحال	
بفروشند	یک	جایي	مثل	آن	را	باید	
تا	 بگذارند	 آن	 روي	 برابر	 سه	 دو	
بتوانند	بخرند.	این	معنایش	میلیاردر	
است	 کسي	 میلیاردر	 نیست.	 بودن	
آن	 در	 که	 جایي	 آن	 از	 غیر	 به	 که	
نشسته	چند	میلیارد	در	بانک	داشته	
خودشان	 به	 مي	توانند	 آن	ها	 باشد	
خانه	 اینکه	 نه	 بگویند.	 میلیاردر	
زندگیش	را	بفروشد	برود	در	خیابان	
من	 بگوید	 بعد	 بخوابد	 پیاده	رو	 در	
معنایي	 زیاد	 آن	 هستم،	 میلیاردر	
ندارد.	پس	بنابراین،	ما	مي	بینیم	که	
اعیانی	سازی	در	تهران	 در	آن	بحث	
چه	اتفاقي	مي	افتد.	عمدتًا	اتفاقي	که	
مي	افتد	این	است	که	اخراج	به	طرف	
بنابراین	 بیرون	تهران	رخ	کی	دهد.	
ما	 تهران	 در	 جمعیتي	 حرکت	 تا	 دو	

شهر	 مي	افتاد؟	 اتفاقي	 چه	 داشتیم	
آن	 از	 قبل	 و	 قرون	وسطي	 در	 البته	
خیلي	 باستان	 دوران	 در	 یعني	
بود.	شهر	خیلي	کوچک	تر	 کوچکتر	
شهر	 داشت.	 بارو	 و	 برج	 شهر	 بود.	
را	 شهر	 در	 شب	 مي	شد.	 بسته	
مي	بستند.	یعني	کسي	دیر	مي	رسید	
این	 مي	خوابید.	 دروازه	 بیرون	 باید	
معروف	است	که	ژان	ژاک	روسو	در	
در	 پشت	 رسید	 دیر	 بار	 یک	 ژنو	
خوابید	پشت	در	یک	شهر	خوابیدن،	
را	 شهر	 در	 نبود.	 عجیبي	 چیز	
داخل	 نمي	توانست	 مي	بستند	کسي	
هرکسي	 شهر	 داخل	 در	 بعد	 شود.	
نبود.	شهر	کوچک	بود	جاي	گروه	هاي	
اشرافي	بود	و	کساني	که	مستقیما	به	
بنابراین	 مي	کردند.	 خدمت	 آن	ها	
دموکراتیزاسیون	 با	 که	 اتفاقي	
و	 برج	 این	 که	 است	 این	 مي	افتد	
ولي	 مي	شود،	 برداشته	 باروها	
نابرابري	سر	جاي	خودش	است.	شهر	
که	 صورتي	 به	 ولي	 مي	شود	 بزرگ	
یک	 به	 یا	 بي	معنایي	 بسیار	 رابطه	
جمعیت	 در	 معناداري	 دیگر	 معناي	
شهر	 حاشیه	 جمعیت	 و	 شهر	 اصلي	
ایران	 در	 اکنون	 مي	آید.	 وجود	 به	
جمعیت	 که	 دارید	 شهرهایي	 شما	
اصلي	 جمعیت	 از	 بیشتر	 حاشیه	اي	
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بیش،	 و	 کم	 نبود.	 معلوم	 مالکیت	
گروه	های	 به	 می	دادند	 را	 این	ها	
ساکن	 آن	 درون	 مردم	 و	 مختلف	
زیاد	 اصطالحات	 این	 از	 می	شدند.	
داریم	مثاًل	آپارتمان	های	بنی	صدری.	
نمی	دانم	شنیدید	یا	نه.	آپارتمان	های	
بنی	صدری	هم	آپارتمان	هایی	بود	که	
دوره	 آپارتمان	های	 این	جریان	 مثل	
مهر.	 مسکن	 مثال	 احمدی	نژاد،	
نمونه	های	این	قبال	هم	بنابراین	بوده.	
گروه	های	 ورود	 قضیه	 این	 نتیجه	
فقیر	در	پهنه	های	ثروت	است.	اکنون	
این	وضعیت	را	در	خیلی	از	محله	های	
مثل	 محله	های	 یعنی	 دارید.	 تهران	
و	 آباد.	 سعادت	 مثل	 غرب،	 شهرک	
خانه	های	 شما	 که	 جاها.	 از	 خیلی	
ویالیی	بزرگ	را	در	کنار	خانه	های	به	

وارد	 آمدند	 این	ها	 یعني	 ریخت.	
سیستم	شهري	شدند	وارد	سیستم	
در	 آمدند	 و	 شدند	 شهري	 زمین	
ثروتمند	 محالت	 در	 فقیر،	 محالت	
این	 کردند.	 ایجاد	 فقیر	 جزیره	هاي	
در	 اکنون	 شما	 که	 است	 وضعیتي	
ببینید.	 مي	توانید	 مختلف	 جاهاي	
مثال	در	شهرک	غرب	شما	مي	توانید	
یا	 ببینید.	خانه	های	سازمانی	 را	 این	
آن	 به	 بعضی	ها	 که	 خانه	هایی	
ایران	 می	گویند	-یک	اصطالحی	در	
خانه	حاکم	 آن	می	گویند-	 به	 دارند	
شرعی.	خانه	حاکم	شرعی	نمی	دانم	
شرعی،	 حاکم	 خانه	 نه.	 یا	 شنیدید	
به	 انقالب	 اول	 در	 که	 بود	 خانه	هایی	
حکم	حاکم	شرع،	زمین	را	می	دادند.	
نظر	 از	 تکلیفش	 که	 بود	 زمین	هایی	

معروف	 قول	 به	 یعني	 است.	 شهر	
مخلفات	آن	بیشتر	از	اصل	آن	است.	
به	 ما	 وقتي	 مي	گویم.	 من	 ایران	 در	
یک	 یعني	 برسیم،	 موقعیت	 این	
از	نظر	سیاسی	 موقعیت	تنش	آمیز.	
طرف	 به	 دارد	 وجود	 امکان	 این	
این	 کند.	 حمله	 داخلي	 سیستم	
که	 است	 کاري	 خطرناک	ترین	
به	 درحقیقت	 داد.	 انجام	 مي	شود	
است	 این	 افتاده	 که	 اتفاقي	 تدریج	
آن	 حفظ	 کمابیش	 	 	 حال	 در	 ما	 که	
تهران	 در	 جنوبي	 و	 شمالي	 روابط	
و	 شمالي	 روابط	 این	 اما	 هستیم	
انقالب	به	 از	 جنوبي	به	خصوص	بعد	
و	 شهري	 زمین	 سازمان	 وسیله	
از	 دیگر	 سازمان	هاي	 از	 بسیاري	
هم	 به	 تعاوني	 سازمان	هاي	 جمله	
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اصطالح	کامال	شکننده	که	خانه	های	
تعاونی	 خانه	های	 است،	 سازمانی	
که	 تعاونی	 خانه	های	 حتی	 است.	
به	 عمال	 یعنی	 ساختند.	 خودشان	
آن	ها	اعتراضی	نشده	که	طبقه	اضافه	
کنند.	خیلی	ها	ساختمان	ها	دو	طبقه	
بوده	و	یک	طبقه	هم	اضافه	کردند	و	
موقعیت	خیلی	خطرناکی	را	هم	برای	
اخراج	 بنابراین	 می	کند.	 ایجاد	 آن	ها	
تنش	آمیز	 می	افتد.	 اتفاق	 شهر	 از	
بودن	قضیه	به	چه	دلیل	است؟	به	این	
شهر	 یک	 که	 است	 دلیل	
با	 اشرافی	گرا	 غیردموکراتیک	
به	عنوان	یک	کشور	که	 ما	 موقعیت	
دارد	 انقالبی	 شعارهای	 براساس	
حرکت	می	کند	در	تضاد	است.	یعنی،	
در	 شهری	 لحاظ	 از	 که	 سیاستی	
سیاست	 یک	 می	افتد	 اتفاق	 تهران،	
اخراج	 یعنی	 است.	 نولیبرالی	 کاماًل	
گرفتن	 دست	 در	 و	 شهر	 از	 فقرا	
گروه	هایی	 وسیله	 به	 شهر	 فضاهای	
که	کامال	از	لحاظ	اقتصادی	گروه	های	
فرادست	هستند	و	از	بین	بردن	بافت	
موتوریزه	 طریق	 از	 شهری،	 زنده	
بردن	 بین	 از	 و	 شهری	 کامل	 کردن	
این	 از	 برخی	 شهری.	 پیاده	 پهنه	
دادیم.	 نشان	 اینجا	 در	 را	 پهنه	ها	
شرقی-غربی	 پهنه	های	 این	ها	
است	 کم	 فرصت	 چون	 من	 هستند.	
باید	یک	مقدار	بحث	ها	را	جمع	کنم	
به	 می	توانم	 دارید	 که	 سواالتی	 در	
این	ها	برگردم.	و	گفتم	این	پروژه	باز	
ما	 که	 پروژه	ای	 یک	 عنوان	 به	 است	
در	 ما،	عمدتًا	 کار	می	کنیم.	 آن	 روی	
شمالی- محور	 دو	 روی	 پروژه	 این	
محور	 که	 می	کنیم	 کار	 جنوبی	
تا	 دو	 آهن.	 راه	 به	 است	 تجریش	
خیابان	اصلی	که	یکی	محور	خیابان	
خیابان	 محور	 یکی	 و	 است	 ولیعصر	
این	ها،	 در	 که	 هست.	 شریعتی	
محورهایی	هست	که	شمال	و	جنوب	
را	به	هم	وصل	می	کرده	ولی	در	حال	
از	 نه	 است.	 تخریب	 حال	 در	 حاضر	
لحاظ	فضایی،	بلکه	از	لحاظ	ذهنی	و	
از	لحاظ	روابطی	که	داخل	آن	است؛	و	
محورهای	 شرقی-غربی.	 محورهای	
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ما	 اینکه	 به	 توجه	 با	 شرقی-غربی	
محورهای	 بین	 که	 رابطه	ای	 همان	
رابطه	 یعنی	 داریم،	 جنوب	 و	 شمال	
شمال	و	جنوبی	که	می	گوییم	از	طرف	
و	 غرب	 رابطه	 در	 رابطه	 این	 دیگر	
شرق	هم	دیده	می	شود.	بنابراین	اگر	
بخواهیم	بگوییم	که	در	چه	نقاطی	ما	
را	 موقعیت	 بهترین	 باید	 قاعدتا	
داشته	باشیم	می	شود	شمال	غربی.	و	
باید	 کجا	 را	 موقعیت	 بدترین	 در	
این	 شرقی.	 جنوب	 باشیم	 داشته	
آن	 براساس	 که	 هستند	 محورهایی	
می	شود	آنالیز	را	انجام	داد.	از	شمال	
به	طرف	 به	طرف	شمال	می	رویم	 ما	
طرف	 به	 می	رویم.	 آباد	 نقاط	
قزوین	 به	طرف	 می	رویم	 آذربایجان	
از	 می	رویم.	 تبریز	 طرف	 به	 میرویم.	
شرق	وارد	کویر	می	شویم.	و	بعد	باید	
به	 برسیم	 تا	 برویم	 کیلومتر	 هزار	
جایی	 اولین	 هم	 جنوب	 از	 و	 مشهد	
است.	 قم	 می	رسیم	 آن	 به	 که	
داشت	 وجود	 ایران	 در	 که	 پروژهای	
برای	اینکه	محور	جنوبی	را	از	طریق	
آباد	 امام	 مرقد	 طریق	 از	 و	 فرودگاه	

نتوانست	 عماًل	 شود	 بهتر	 و	 کنند	
خیلی	جلو	برود	به	دالیلی	که	گفتم	
جایی	 که	 نیست	 منطقه	ای	 منطقه	،	
در	 بحث	 باشد،	 دادن	 مانور	 برای	
هستم	 مجبور	 من	 است	 زیاد	 اینجا	
من	 کنم.	 جمع	 را	 بحث	هایم	
چند	 خصوص	 به	 روی	 می	خواستم	
شاید،	 این	 کنم.	 صحبت	 محور	
بتوانیم	بگوییم	مهمترین	محوری	که	
لحاظ	 از	 تهران	 شهر	 در	 من	 نظر	 از	
فرهنگی	و	سیاسی	وجود	دارد	محور	
میدان	 به	 است	 حسین	 امام	 میدان	
آزادی.	این	محور	از	میدان	انقالب	تا	
سیاسی	 عمدتٌا	 محور	 آزادی	 میدان	
است.	چه	قبل	از	انقالب،	چه	حوالی	
انقالب	چه	بعد	از	انقالب.	به	خصوص	
بعد	از	انقالب،	بعد	از	انقالب	این	یک	
محوری	است	که	بسیار،	بسیار		روی	
تصاحب	آن	و	روی	نگه	داشتن	آن،	
نقطه	 در	 محور	 این	 و	 بوده.	 تأکید	
میدان	انقالب	به	یک	محور	فرهنگی	
وصل	می	شود.	که	این	محور	فرهنگی	
راه	 چهار	 تا	 است	 انقالب	 میدان	 از	
ولیعصر.	دو	قلب	مهم	این	جا	دانشگاه	

تهران	بوده	و	به	خصوص	در	دانشگاه	
تهران،	دانشکده	هنرهای	زیبا	و	در	
چهار	راه	ولیعصر	دانشکده	هنرهای	
تزیینی.	دانشکده	هنرهای	تزیینی	و	
محور	 یک	 زیبا	 هنرهای	 دانشکده	
دهه	 در	 است	 روشنفکری	 فرهنگی	
40	و	ادامه	پیدا	می	کند	توی	چهارراه	
ولیعصر	به	طرف	شمال	و	کم	به	طرف	
جنوب	ولی	بیشتر	به	طرف	شمال	که	
شما	تمام	آن	سیستم	های	انتلکتوئلی	
شده.	 مستقر	 اینجا	 در	 که	 دارید	 را	
اشرافی	 انتلکتوئلیسم	 یک	 بیشتر	
درحالی	که	تداوم	این	ما	را	به	طرف	
به	 چپ	 مردمی،	 روشنفکری	 یک	
طرف	میدان	فردوسی،	الله	زار	و	تمام	
روایت	های	شهری	که	در	آنجا	وجود	
کافه	 در	 الله	زار	 میدان	 در	 داشته	
فردوسی	و	غیره.	روی	این	ها	بسیار	
کردیم.	 کار	 نیز	 ما	 و	 شده	 کار	
و	 اشاره	 نکته	 این	 به	 می	خواستم	
یک	 نقشه	 این	 کنم.	 تمام	 را	 بحثم	
ما	 تهران	 در	 است.	 ترکیبی	 نقشه	
اقتصادی	و	 می	توانیم	رابطه	سرمایه	
سرمایه	فرهنگی	را	به	نوعی	به	پهنه	
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عبارت	 به	 کنیم.	 تبدیل	 سرزمینی	
داریم	 پهنه	هایی	 تهران	 در	 ما	 دیگر	
اقتصادی	 سرمایه	 آن	ها	 در	 که	
هم	 فرهنگی	 سرمایه	 باالست،	
باالست،	پهنه	هایی	داریم	که	در	آن	
اما	 است	 پایین	 اقتصادی	 سرمایه	
سرمایه	فرهنگی	باالست.	مثال	برای	
آباد.	 یوسف	 خیابان	 مثال	 بزنم.	 شما	
که	 است	 جایی	 در	 آباد	 یوسف	
سرمایه	 باالست،	 فرهنگی	 سرمایه	
اقتصادی	متوسط	و	حتی	رو	به	پایین	
ما	 دوستان	 که	 مجتمع	هایی	 است.	
سرمایه	 خیلی	 می	کنند،	 زندگی	
بلوک	های	آن	 از	 بعضی	 فرهنگی	در	
قابل	انفجار	است.	مجتمع	بهجت	آباد	
که	به	دالیلی	در	دوره	ای	در	آن	یک	
نوع	تراکم	روشنفکری	به	وجود	آمده	
سلبریتی	 همه	 ساختمان	 در	 و	
هستند.	ولی	سلبریتی	هایی	هستند	
که	هیچ	کدام	آن	ها	پولدار	نیستند	و	
سرمایه	 بین	 می	زنند	 پا	 و	 دست	
سرمایه	 نداشتن	 و	 باال	 فرهنگی	
این	 از	 حاضر	 حال	 در	 و	 اقتصادی	
تیپ	محله	ها	شما	دارید	تا	محله	هایی	
اغتشاش	 از	 تیپی	 یک	 آن	 در	 که	
کامل	وجود	دارد	که	بدترین	محله	ای	
سعادت	 بزنم	 مثال	 می	توانم	 من	 که	
است.	 وحشتناک	 که	 است	 آباد	
و	هیچ	 به	هم	ریخته	است	 همه	چیز	
حساب	و	کتابی	ندارد.	بعد	از	انقالب	
این	 می	افتد	 که	 اتفاقی	 یک	
هم	 به	 کامال	 محلی	 سیستم	های	
پول	های	 ورود	 با	 بعد	 و	 می	ریزد	
شروع	 پول	ها	 این	 که	 مختلفی	
شهری.	 ساز	 و	 ساخت	 به	 می	کنند	
فضای	شهری	شروع	می	کند	 تقریبا	

قول	 به	 دیگر	 آن	 هیچ.	 دیگر	 صدر	
و	 کرده	 طالقه	اش	 سه	 معروف	
فقط	 نیست.	 برگشت	 قابل	 هیچ	جور	
آن	موقع	دیگر	باید	افکار	کاتاسرفیک	
داشت	یعنی	گفت	که	تهران	با	زلزله	
برویم	 بعد	 تا	 شود	 یکسان	 خاک	 با	
واقعیت	 آن.	 دوباره	 ساخت	 سراغ	
من	 نظر	 به	 اکنون	 است،	 این	 قضیه	
شهر	 سطح	 در	 حداکثری	 مطالبات	
غیرقابل	 است.	 غلط	 کاماًل	 تهران،	
که	 کرد	 کاری	 باید	 اوال	 اجراست.	
شهرهای	دیگر	روی	مدل	تهران	جلو	
نروند.	چون	اگر	شهرهای	دیگر	روی	
همان	 بروند،	 پیش	 تهران	 مدل	
سرنوشتی	در	انتظارشان	است	که	ما	
قابل	 غیر	 یعنی	 داریم.	 تهران	 در	
برگشت	می	شود.	اما	در	خود	تهران،	
تنها	کاری	می	شود	کرد	این	است	که	
با	 آن	 در	 فضا	 هنوز	 که	 نقاطی	
پر	 بازگشت	 غیرقابل	 روساختارهای	
این	 شدن	 ساخته	 از	 نشده،	
این	ها	 کرد.	 اجتناب	 روساختارها	
فضاهای	 شامل	 می	شود؟	 چه	 شامل	
وجود	 تهران	 در	 که	 می	شود	 سبز	
فرسوده	 فضاهای	 شامل	 دارد.	
بافت	 آن	 به	 که	 چیزی	 آن	 می	شود.	
بافت	 که	 می	شود.	 گفته	 فرسوده	
از	 بزرگی	 بخش	 تهران	 فرسوده	
فرسوده،	 بافت	 این	 که	 است	 تهران	
می	تواند	 یا	 شود	 تخریب	 می	تواند	
ایجاد	 آن	 برای	 نوسازی	 برنامه	های	
ساختن	 برای	 نه	 ولی	 شود	
قابل	 غیر	 روساختاری	 موقعیت	های	
اینجا	 در	 را	 صحبتم	 من	 برگشت.	
نتیجه	گیری	 فقط	یک	 تمام	می	کنم.	
بدهند	 اجازه	 رحمانی	 آقای	 اگر	

به	نابود	شدن.	تزی	که	ما	داریم	این	
فضای	 حاضر،	 حال	 در	 که	 است	
شهری	در	حال	مزمحل	شدن	است.	
فیلم	 این	 که	 است	 جهت	 همین	 به	
اهمیتش	از	این	لحاظ	بود	که	شما	اگر	
خالی	 فضای	 اصطالح	 به	 یک	هسته	
میدان	 مثل	 باشید	 داشته	 شهری	
مشق	از	آنجا	امکان	این	وجود	دارد	
به	 کرد	 شروع	 را	 تهران	 بشود	 که	
قضیه	 واقعیت	 ولی	 کردن.	 بازسازی	
این	است	که	گروه	هایی	از	روساخت	ها	
دوستان	 را	 این	 که	 دارد	 وجود	
این	 در	 و	 می	دانند	 بهتر	 ما	 مهندس	
و	 کرد	 خواهند	 صحبت	 حتمًا	 مورد	
این	 جلساتی	خواهیم	داشت	که	در	
از	 گروهی	 کنند.	 صحبت	 مورد	
امکان	 که	 دارند	 وجود	 روساخت	ها	
بازگشت	به	عقب	را	ناممکن	می	کند.	
من	فرصت	این	را	ندارم	که	راجع	به	
مهمترین	شان	 کنم.	 صحبت	 این	
که	 جلساتی	 امیدوارم	 یلدا.	 خانم	
کنند	 بازتر	 را	 این	 داشت	 خواهیم	
چون	در	طرح	های	تفصیلی	هم	بودند	
داخل	 اتوبان	های	 مثال	 می	دانند.	 و	
شهری،	اتوبان	های	داخل	شهری	که	
هرکسی	در	تهران	باشد	می	داند	که	
ما	بدون	این	اتوبان	ها	نمی	توانیم	در	
اما	 شویم.	 جابجا	 تهران	 سطح	شهر	
یعنی	 اتوبان	 دارای	معناست.	 اتوبان	
یعنی	 شهر.	 کردن	 تکه	 تکه	
پهنه	 سیستم	 در	 که	 دیوارهایی	
شهری	کشیده	شود.	در	تهران	بدون	
نمی	شود	 اصوال	 داخلی	 اتوبان	های	
اتوبان	های	شهری	 ولی	 حرکت	کرد.	
بردارید.	 نمی	توانید	 هرگز	 شما	 را	
هرگز.	حاال	وقتی	دو	طبقه	شود	مثل	

ده
ی	زا

اض
د	ق

فوا
س:	

عک



124 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

سیستم	های	 از	 استفاده	 بدهد.	
طرف	 به	 انتقال	 و	 کوچک	 شهری	
انتقال	جمعیتی	به	طرف	سیستم	های	
شهری	کوچک.	بسیاری	از	افراد	در	
که	 هستند	 تهران	 در	 حاضر	 حال	
به	 امادگی	دارند	منتقل	شوند	 کامال	
تهران	 چون	 کوچک.	 شهرهای	
کسی	 که	 ندارد	 دیگری	 هیچ	چیز	
باقی	 شکل	 آن	 به	 آن	 در	 بخواهد	
بماند.	اما	این	ها	حاضر	نیستند	به	هر	
بروند	 بروند.	حاضرند	 شهر	کوچکی	
به	شهر	کوچکی	که	در	آن	حداقل	ها	
وجود	 سبزه	 باشد.	 داشته	 وجود	
جای	 که	 سبزه	 و	 آب	 باشد	 داشته	
هم	 دیگر	 چیزهای	 ولی	 دارد،	 خود	
شما	 از	 خیلی	 باشد.	 داشته	 وجود	
از	 خیلی	 که	 ببخشید	 و	 ممنونم	

صحبت	ها	نیمه	تمام	باقی	ماند.

در	آن	یک	هرج	و	مرج	مطلق	وجود	
دارد.	شما	پهنه	های	بسیار	لوکس	را	
در	کنار	پهنه	های	بسیار	فقیر	دارید.	
غیرقابل	 شهری	 خشونت	 یک	 و	
یا	 و	 مکزیک	 در	 اکنون	 که	 تصور.	
این	 به	 من	 که	 دارد.	 وجود	 برزیل	
در	 و	 دیستوپیایی.	 شهر	 می	گویم	
وجود	 آزادی	 شهر	 یک	 آن	 مقابل	
حباب	ها،	 که	 است	 این	 آن	 و	 دارد	
فضاهای	به	همین	شکل	را	شناسایی	
ایجاد	 روساختارهایی	 آن	 در	 و	 کرد	
کرد	که	هویت	را	به	شهر	برگردانند	و	
جمعیتی	 تخلیه	 به	 کنند	 شروع	
تهران	به	طرف	سیستم	های	دیگر.	نه	
شهرهای	 با	 من	 سیستم	ها	 لزوما	
جدید	مخالفم.	من	معتقدم	که	نه	در	
شهر	 جهان،	 جای	 هیچ	 نه	 و	 ایران	
جدید	یا	چیزی	که	به	آن	می	گویند	
پاسخ	 چیزی	 به	 نمی	تواند	 نوشهر،	

تهران،	 موقعیت	 کنم	 نتیجه	گیری	
موقعیتی	است	که	در	آن	در	سی	تا	
یک	 به	 می	تواند	 آینده،	 سال	 پنجاه	
یک	 دیستوپیایی	 کامال	 شهر	
ویرانشهر	تبدیل	شود.	یک	دوبی.	اما	
جهت	 همین	 به	 نیست	 شهر	 دوبی	
می	شود	برای	دوبی	برنامه	ریزی	کرد.	
به	 می	کنند.	 دارند	 اکنون	 که	 کاری	
که	 الکچری	 توریسم	 مرکز	 عنوان	
در	 افراد	 فقط	 ندارد	 وجود	 شهری	
در	 می	شوند.	 جابجا	 ساختمان	ها	
تهران	این	قضیه	ایجاد	یک	موقعیت	
انفجارانگیز	می	کند	و	بسیار	خطرناک	
است	 اتفاقی	 بدترین	 این	 ولی	 است	
که	می	تواند	در	تهران	بیفتد	و	ما	را	
ببرد	در	بهترین	حالت	به	طرف	یک	
به	 حالت	 بدترین	 در	 و	 جدید	 دوبی	
مثل	مکزیکوسیتی	 طرف	مدل	هایی	
یا	سائوپائولو.	یعنی	موقعیت	هایی	که	
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	هفتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	29	اردیبهشت	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	حق	به	شهر	و	تهران
عنوان:	به	استعمار	درآمدن	حق	به	شهر:	تاملی	بر	تولید	فضای	انقالبی	در	تهران

سخنرانی		دکتر		ایمان	واقفی
)عضو	هیئت	تحریریه	فضا	و	دیالکتیک،	مدرس	نظریه	شهری	در	دانشگاه	علم	و	فرهنگ(
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به	 درباره	 مایلم	 امروز	 سالم.	 با	
شهر«	 به	 »حق	 استعماردرآمدن	
صحبت	کنم	ولي	قبل	از	آن	توضیحي	
من	 نشست	 این	 در	 است:	 الزم	 نیز	
دوستان	 از	 گروهی	 از	 نمایندگي	 به	
دو	 که	 می	گویم	 سخن	 نیز	 حلقه	ای	
نظام	مند	 صورت	 به	 است	 سالي	 سه	
روي	مسئله	شهر	کار	مي	کنند.	و	تمام	
مطالعاتي	 نتیجه	 مي	گویم	 که	 آنچه	
و	 داشته	ایم	 سال	ها	 این	 که	 است	
امیدواریم	این	نگاه	به	مسئله	شهري	
بتوانیم	 مي	فهمیم،	 ما	 که	 آنچنان	 را	
انتشار	 به	 کارما	 اولین	 بدهیم.	 بسط	
رسیده	است	که	مطالعه	ای	بر	نظریه	
امیدواریم	که	 و	 لوفبور	است	 هانری	
کارهای	 بتوانیم	 نیز	 آتي	 ماه	هاي	 در	
در	 دیگر	 اندیشمندان	 بر	 را	 خود	

نظریه	شهری	منتشر	کنیم.	

این	 خالصه		 در	 آنچه	 آن	 با	 بیاییم	
گرفته،	 قرار	 وبگاه	 روي	 نشست	
شروع	کنیم.	این	خالصه	در	حقیقت		
دو	 در	 که	 هست	 هم	 متاخري	 دوره	
سه	سال	اخیر	در	ایران	اتفاق	افتاده	
است.	و	سپس	از	آن	صحبت		کنیم	که	

به	شهري«	 »حق	 نمي	توانیم	 ما	 چرا	
به	شهر	 باشیم.	منظورم	حق	 داشته	
نهادهاي	 که	 آنچنان	 و	 ایران	 در	 در	
و	 آکادمیک	 نهادهاي	 چه	 رسمي	
حرف	 آن	 از	 اجرایي	 نهادهاي	 چه	
با	 مي	کنم	 سعي	 اما	 است.	 مي	زنند،	
خود	 صحبت	 تاریخی	 چشماندازی	
را	از	زمان	و	شهر	دیگری:	1848	در	
اتفاقاتي	 تمام	 کنم.	 شروع	 پاریس	
وقایع	 تمام	 و	 مي	افتد	 دارد	 آنجا	 که	
و	شباهت	آن	با	وضعیت	ایران	کاماًل	
نیست	 تصادفي	 و	 است	 انتخابي	
تاریخ	مي	روم	 این	 بنابراین	مدام	در	
از	اتفاق	تاریخي	که	 و	برمي	گردم	تا	
بزنم	 نقدي	 افتاده	 سال	 	150 این	 در	
به	وضعیت	امروز	ما.	من	از	سه	زمان	

صحبت	می	کنم.

	1395 مرداد	 	25 در	 اول	 زمان	
مجموعه	نشست	در	سازمان	عمران	
امروز	 که	 مسکن	 وزارت	 بهسازي	
بازآفریني.	 سازمان	 به	 کرده	 تغییر	
برگزار	 نشست	هایي	 مجموعه	
به	 مشخص	 حق	 نام	 با	 مي	شود	
مسئولین	 آن	 در	 که	 مشخص.	 شهر	

وزارت	مسکن	از	علما	و	دانشمندان	
ایراني	به	ویژه	کساني	که	در	مسئله	
مي	کند	 دعوت	 مي	کنند	 کار	 شهري	
صحبت	 شهر	 مسئله	 به	 راجع	 تا	
سخنراني	هاست.	 مجموعه	 کنند.	
نشست	ها	 این	 پس	 از	 هم	 نشریه	اي	
»هفت	 نشریه	 نام	 به	 مي	آید	 بیرون	
تخصیص	 آن	 شماره	 یک	 که	 شهر«	
پیدا	مي	کند	به	مسئله	حق	به	شهر.	
طور	 این	 نشریه	 این	 پیشاني	 در	
در	 نشریه		ایست	 شهر	 هفت	 آمده:	
ماموریت	های	 و	 اهداف	 چارچوب	
که	 ایران	 شهری	 بازآفرینی	 شرکت	
به	طرح	و	ترویج	نظریه		های	توسعه	
در	 علمی	 تجارب	 و	 شهری	 پایدار	
با	 و	 اسالمی-ایرانی	 ارزش		های	 پرتو	
تاکید	بر	قابلیت	اجرا	و	کاربرد	آن		ها	

در	کشور	می	پردازد.

نشست	ها	 مجموعه	 این	 در	
به	 ما	 که	 دیني	 از	 مدام	 سخنران	ها	
ابداعي	 حقیقت	 در	 و	 داریم	 لوفبور	
خدمت	 در	 لوفبور	 شهر	 به	 حق	 که	
ستایشش	 و	 مي	گویند	 آورده،	 ما	

مي	کنند.	این	زمان	اول	است.
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بیرون	کند	و	حکم	 از	آنجا	 مي	کنند	
را	به	دادگاه	ببرد	و	ادعاي	این	را	کند	
که	85	واحد	دیگري	هم	که	جزء	آن	
خانه	های	ده	ونک	هستند	در	آینده	
مي	شوند	 خاک	 به	 تبدیل	 نزدیک	
دوباره	 است	 قرار	 آن	 خاکستر	 از	 و	
سه	 این	 شود.	 نوسازي	 و	 بازآفریني	
در	 باشیم.	 داشته	 را	 تاریخي	 زمان	
بازمي	گردم.	 آن	ها	 به	 نشست	 آخر	
حال	مایلم	به	پاریس	برگردم.	1848.	
اتفاقي	در	پاریس	آن	دوره	مي	افتد.	
است.	 ملتهب	 شدت	 به	 وضعیت	
متزلزل	 فیلیپ	 لوئي	 امپراطوري	
هستند.	 خیابان	ها	 در	 مردم	 شده.	
پاریس	 باریک	 و	 تنگ	 خیابان	هاي	
اجازه	این	را	مي	دهد	که	مردم	آنجا،	
و	 کنند.	 مقاومت	 و	 ببندد	 سنگر	
را	 امپراطوري	 مي	توانند	 نهایت	 در	
ساقط	کنند	و	جمهوري	دوم	پاریس	
شکل	مي	گیرد.	اما	این	حرکت	دیري	

است.	 	1395 مهر	 دوم،	 زمان	
وزارت	 بین	 جانبه	 سه	 تفاهم	نامه	
و	 بودجه	 برنامه	 سازمان	 و	 مسکن	
صندوق	توسعه	ملي	منعقد	مي	شود	
سرمایه	گذاري	 میلیارد	 هزار	 	6 که	
نوسازي	 براي	 اعتبار	مي	شود	 تامین	
بافت	هاي	فرسوده	که	قرار	است	ذیل	
آن	صد	هزار	واحد	مسکوني	در	کل	
بشوند.	 نوسازي	 یا	 بازآفریني	 ایران	

این	زمان	دوم.	

	1395 مرداد	 	27 طلوع	 سوم،	 زمان	
و	 مي	ریزند	 ونک	 ده	 منطقه	 به	
مي	بنند.	 را	 ارتباطي	 مواصل	 تمام	
عرض	 در	 و	 ساعت.	 است	 صبح	 	5
تلي	 به	 خانه	ها	 	5 دوساعت	 یکي	
دانشگاه	 مي	شوند.	 تبدیل	 خاک	 از	
که	 حقوقي	 اسناد	 اتکاء	 به	 الزهرا	
که	 را	 آنجا	 توانسته	ساکنین	 داشته	
زندگي	 آنجا	 است	 سال	 	70 	- 	60

آن	 از	 بعد	 سال	 سه	 دو	 نمي	پاید	
ساقط	 کم	عمر	 جمهوري	 این	 دوباره	
مي	شود	و	لوئي	ناپلئون	و	امپراطوري	
بعدي	فرانسه	دوباره	سرکار	مي	آید.	
از	 بعد	 و	 	1351 تا	 فاصله	1348	 این	
آن	1353	به	شدت	کلیدي	است.	و	
تاریخ	 این	 به	 عطف	 من	 حرف	 تمام	
بدهم	 نشان	 مي	خواهم	 بود.	 خواهد	
اتفاقي	که	150	سال	پیش	در	پاریس	
در	 غالب	 الگوي	 به	 همچنان	 افتاد	
و	 ایران	 جمله	 من	 و	 جهان	 تمام	
با	 و	 شده	 تبدیل	 خودمان	 تهران	
تفاوت	هاي	اندکي	منطقش	دارد	کار	
مي	کند.	کار	را	از	لحظه	دیگري	آغاز	
مي	آید	 اوسمان	 بارون	 که	 مي	کنم	
و	 مي	گیرد	 دولتي	 باالي	 سمت	 یک	
پاریس.	 شهر	 نوین	 معمار	 مي	شود	
این	 مي	کند.	 اوسمان	 که	 مداخالتي	
شهري	 مداخله	 از	 شکلي	 سرآغاز	
و	 جامعه	 اجتماعي	 عرصه	 که	 است	
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شهر	را	به	کلی	دگرگون	مي	کند.	این	نقاشي،	نقاشي	
از	 قبل	 که	 درکي	 ببینید	 کشیده.	 دومیه	 که	 است	
از	 که	 درکی	 بوده،	 پاریس	 در	 اوسمان	 بارون	 آمدن	
واسطه	 به	 سپس	 و	 بوده	 چگونه	 داشته	 وجود	 شهر	
مداخالت	شهرسازانه	چگونه	تغییر	مي	کند.	تا	پیش	از	
آن	آدم	ها،	شهروندها،	وقتي	درون	شهر	بودند	درکي	
از	شهر	داشتند	به	مثابه	مداخله	در	آن	براي	ساخت	
شهرشان.	به	تعبیر	این	نقاشي،	شهر	یا	جمهوري	تبدیل	
داشته	 شهروندانش	 از	 که	 سیاسي	 تن	 یک	 به	 شده	
حمایت	مي	کرده	و	شهروندان	در	آن	مداخله	مي	کردند	
براي	ساخت	آنچه	که	خودشان	مي	خواهند.	به	تعبیر	
از	آینده	خودشان	 دیگر،	شهروندان،	شهر	را	بخشي	
مي	دانستند	و	حق	مداخله	و	تعیین	سرنوشت	آن	را	
وظیفه	خودشان	مي	دانستند.	اما	وقتي	اوسمان	روي	
کار	مي	آید	و	مداخالتي	که	مي	کند	که	جلوتر	مي	گویم	
در	 از	مداخله	شهروندان	 و	 از	شهر	 فهم	 این	 کلی	 به	
تعیین	سرنوشت	از	بین	مي	رود	و	جاي	آن	چیز	دیگري	
مي	آید	که	جلوتر	به	آن	اشاره	خواهم	کرد.	این	نکته	
این	 از	 قبل	 که	 باشید	 داشته	 خودتان	 مدنظر	 هم	 را	
براي	 بود	 عرصه	اي	 پاریس	 شهر	 اوسماني	 مداخالت	
زندگي	اقشار	مختلف.	این	اقشار	در	کنار	هم	زندگي	
تعبیري	 مي	دیدند.	 را	 همدیگر	 روزانه	 و	 مي	کردند	
این	 گویاي	 و	 نشان	دهنده	 مي	برد،	 کار	 به	 بالزاک	 که	
که	 مي	دهد	 نشان	 متنش	 در	 بالزاک	 است.	 وضعیت	
طبقه	 	5 که	 هست	 پاریس	 قلب	 در	 ساختماني	 یک	
دارد	و	هر	طبقه	آن	به	قشري	از	جامعه	تعلق	دارد.	از	
قشر	مرفه	برخوردارتر	که	طبقه	اول	هستند	تا	بیاییم	
در	یک	 اینها	 همه	 فقیرتر.	 و	طبقات	 متوسط	 طبقات	
ساختمان	دارند	زندگي	مي	کنند.	روزانه	با	هم	برخورد	
مي	کنند.	به	اعتبار	دیگر،	تمام	اینها	از	همدیگر	خبر	
دارند	.	از	مشکالت	همدیگر،	از	گذشته	همدیگر.	این	
باعث	مي	شود	که	همچنان	جامعه	تشکیل	به	فهم	ما	از	
شهر	یک	پیکره	یکساني	باشد	که	گروه	هاي	مختلف	
از	غني	و	ثروتمند	در	آن	قرار	دارند.	اما	اوسمان	چه	
کرد؟	دو	دقیقه	یا	دو	سطح	را	در	مداخالت	اوسماني	
باید	در	نظر	داشته	باشیم.	یک	مداخالت	شهرسازانه	
سیاست	 هم	 یکي	 و	 داد	 خواهم	 توضیح	 که	 است.	
اقتصادي	است.	ببینید	اوسمان	وقتي	روي	کار	مي	آید	
لوئي	 امپراطوري	 شده	 تشکیل	 دوم	 امپراطوري	
ناپلئون	درس	گرفته	از	آن	اتفاقي	که	در	1848	پاریس	
افتاد.	آن	اتفاق	چه	بود.	کوچه	ها	و	خیابان	هاي	تنگ	و	
مي	داد	 را	 مقاومت	 یک	 از	 شکلي	 اجازه	 شهر	 باریک	
براي	اینکه	باریک	بود	براي	اینکه	مردم	مي	توانستند	
به	 ناپلئون	 لوئي	 بنابراین	 کنند.	 فرار	 ببندند،	 سنگر	
آمد	 کرد	 که	 کاري	 اولین	 اوسمان	 کمک	 به	 یا	 اتکاء	
مقیاس	شهر	را	به	کل	تغییر	داد.	مقیاس	شهر	را	تغییر	
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کاالهایتان	 است	 مواجه	 بحران	 با	
فروش	نمي	رود	صنعتتان	راکد	است.	
افتاده.	محصوالتش	فروش	نمي	رود.	
که	 است	 این	 کرد	 مي	باید	 که	 کاري	
بتوانیم	بخشي	از	آن	سرمایه	مان	که	
در	 بوده	 تولید	 در	 بوده	 صنعت	 در	
تجارت	بوده	را	منتقل	کنیم	به	بازاري	
دست	 بازار	 است.	 جدیدي	 بازار	 که	
امکان	 بکر.	 بازار	 است	 نخورده	اي	
سودآوري	 امکان	 ثروت،	 انباشت	
در	 چیست	 دوم	 بازار	 این	 دارد.	 را	
بازار	 بازار	مستقالت،	 زمان	اوسمان.	
بساز	و	بفروش،	بازار	ساخت	و	ساز.	
بنابراین	پیکره	پاریس،	از	این	رو	به	
این	حجم	عظیمي	 آن	رو	مي	شود	و	
سرمایه	 گردش	 مالي،	 گردش	 از	
اتکاء	 به	 دارد.	 همراه	 خودش	 با	 را	
مي	آیند	 وسط	 مالي	 بانک	هاي	 این	

که	کشورهای	جهان	سوم	نیز	تجربه	
دو	 خیابان	های	 از	 بعضی	 کرده	اند.	
طرفه	از	زمانی	به	بعد	تبدیل	شد	به	
یک	خیابان	یک	طرفه.	یک	باند	آن	
کامل	خالي	مي	شود.	این	اتفاق	آغاز	
خود	را	در	پاریس	اوسماني	می	یابد.	
پاریس	دهه	نیمه	دوم	قرن	نوزدهم.	

باید	 که	 افتاده	 هم	 دیگري	 اتفاق	
شهرسازانه	 مداخله	 هم	پاي	 را	 این	
دوره	 آن	 فرانسه	 و	 پاریس	 بفهمیم.	
بحران	 است.	 اقتصادي	 رکود	 دچار	
آن	 اقتصاد	 چرخه	 دارد	 جدي	 مالي	
مداخالت	 با	 که	 اتفاقي	 نمي	چرخد.	
شهرسازانه	مي	افتد	چیست؟	اتفاقي	
به	 آن	 از	 هاروي	 دیوید	 که	 است	
عنوان	چرخه	ثانویه	انباشت	سرمایه	
اقتصادتان	 شما	 یعني	 مي	برد.	 نام	

کوچه	ها	 عرض	 یعني	 چه.	 یعني	 داد	
برگردیم	 کرد.	 بزرگ	 متر	 	110 تا	 را	
این	 دارد	 که	 شهر	 به	 حق	 واضع	 به	
داستان	اوسمان	را	مي	خواند.	لوفبور	
مي	گوید	 اتفاق	 این	 از	 دارد	 وقتي	
نام	 مي	گذارد	 این	 براي	 که	 نامي	
توپ	های	 توسط	 خیابان	ها	 سرکوب	
این	 اوسمان	 مي	گوید	 است.	 نظامي	
این	 اینکه	 براي	 فقط	 کرد	 را	 کار	
عرصه	اي	 بتوانند	 پهن	 کوچه	هاي	
نظامی	 نیروهای	 نفوذ	 براي	 باشد	
شورشي	 اگر	 که	 دقیقه	اي	 آن	 براي	
امکان	 امپراطوري،	 برعلیه	 شد	
کردن	 گسیل	 امکان	 باشد.	 سرکوب	
سرکوب	 نیروهاي	 نظامي،	 نیروهاي	
در	 بتوانند	 نیروها	 این	 باشد.	 مهیا	
این	خیابان	ها	راحت	بروند	و	بیایند.	
کم	و	بیش	شبیه	این	تجربه	ای	است	
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نقش	خیلي	کلیدي	را	دارد.	این	براق	
بودن	آن	شیک	و	جذاب	بودن.	چیزي	
که	در	آن	شعر	بودلر	هم	اگر	بخوانید	
یک	شعر	دارد	به	نام	چشمان	فقر.	به	
زیبایي	آنجا	اشاره	کرده.	لحظه	اي	که	
مردم	دیگر	آن	مردم	سابق	نیستند.	
داستان	یک	زوجي	است	که	عاشق	
چرا	 که	 مي	گوید	 معشوقه	اش	 به	
را	 فقرایي	 ما	 اینگونه	شد	چرا	 وضع	
ما	 دارند	 ویترین	 از	پشت	 که	 داریم	
را	نگاه	مي	کنند.	منطق	نمایش	شما	
را	تبدیل	مي	کند	به	آدم	هایي	که	اگر	
دیده	 دومیه	 نقاشي		 در	 آن	 از	 پیش	
بودیم	که	شهر	را	به	مثابه	عرصه	اي	
براي	مداخله	براي	تعیین	سرنوشت	
تبدیل	 حاال	 مي	دانستید	 خودتان	
آنجا	 آمده	اند	 که	 آدم	هایي	 به	 شده	
ویترین	ها	 بزنند.	 قدم	 کنند؟	 چه	
کنند،	 نگاه	 را	 کاالها	 کنند،	 نگاه	 را	
پاساژها	را	نگاه	کنند.	به	تعبیر	دیگر	
که	 آدم	هایي	 به	 مي	شوند	 تبدیل	
قرار	است	از	این	عرصه		نمایش	لذت	
ببرند	و	خود	به	بخشي	از	این	نمایش	

تبدیل	شوند.	

مقاالت	 از	 یکی	 در	 هاروي	 دیوید	
نخستین	 به	 مي	کند	 اشاره	 خود	
عرصه	 در	 زنان	 حضور	 که	 زمانی	
اما	 مي	شود.	 عیان	 کم	کم	 عمومي	
به	یک	 زنان	گره	خورده	 این	حضور	
منطق	که	منطق	نمایش	است.	حضور	
بیشتر	 را	 کاالها	 فروش	 امکان	 زنان	
با	 که	 اروتیسمی	 دلیل	 به	 مي	کند:	
مي	آورد	 شهر	 عرصه	 به	 زنان	 خود	
همه	 زدن	 دید	 و	 حضور	 شهوت	 آن	
این	ها	باعث	مي	شود	که	شهرنشینان	
نباشند.	 پیشین	 آدم	هاي	 آن	 دیگر	
و	 مي	آمدند	 که	 آدم	هایي	 آن	
لویی	 امپراطوري	 که	 مي	خواستند	
آنچه	 و	 کنند	 سرنگون	 را	 فیلیپ	
را	 است	 درست	 مي	کنند	 فکر	 که	
در	شهر	بنا	کنند.	این	ها	همه	عکس	
که	 است	 نوسازي	 پاساژهاي	 آن	
نوزدهم	 قرن	 دوم	 نیمه	 دهه	 اواسط	
بخش	 این	 شدند.	 ظاهر	 پاریس	 در	
اتفاقي	 کنم.	 جمع	بندي	 را	 پاریس	

مي	شود.	 منع	 آن	 از	 داشت	 را	 آنجا	
در	 مي	روند	 مي	روند.	 کجا	 این	ها	
شعاع	حومه	یا	حاشیه	شهر.	پس	از	
این	حومه	شهر	هم	عرصه	اي	 مدتي	
مي	شود	براي	مداخالت	شهرسازانه.	
مي	روند.	 آنجا	 شهري	 پروژه	هاي	
مجبور	 هم	 باز	 فقیرتر	 گروه	 آن	
مي	شود	 این	 برود.	 عقب	تر	 است	
جمعیت	 خودمان	 ایران	 توي	 که	
که	 	1379 سال	 از	 حاشیه	نشیني	
سال	 میلیون	 	11 به	 بود	 میلیون	 	4
	1398 بیشتر	 مراتب	 به	 و	 	1391
برون	راني	 روند	 این	 و	شما	 مي	رسد.	
همچنان	 را	 شهري	 جدایي	گزیني	 و	
از	 بیشتر	 روز	 هر	 هستیم	 شاهدش	
اینجا	 هم	 دیگري	 اتفاق	 اما	 پیش.	
دو	 اوسماني	 مداخله	 است.	 افتاده	
نماد	 دو	 دارد.	 کلیدي	 بسیار	 عنصر	
بولوارها	 یکي	 دارد.	 اصلي	 بسیار	
بلوارهاي	 به	عنوان	 هستند	که	همه	
بلوارهاي	 مي	شناسیم.	 اوسماني	
این	 براي	 مي	شود	 ساخته	 که	 پهني	
که	طبقات	مختلف	مشخص	هستند	
طبقات	فرادست	هستند	آنجا	بیایند	
و	زماني	را	بگذرانند.	تفریحي،	اوقات	
اِلِمان	 یک	 بعدازظهري.	 فراغتي،	
باز	 اساسا	 آن	 که	 دارد.	 هم	 دیگري	
دگرگون	 را	 شهري	 زندگي	 منطق	
عنوان	 به	 آن	کشف	چیزي	 و	 کرده.	
ساخت	 »نمایش«	 است.	 نمایش	
از	 دیگري	 شکل	 پاساژها	 و	 کافه	ها	
را	 شهري	 زندگي	 و	 شهري	 آگاهي	
در	 وقتي	 مثال	 مي	آورد.	 ارمغان	 به	
»بون	 مغازه	 نوزدهم	 قرن	 دوم	 نیمه	
است	 اولین	 که	 مي	آید	 مارشه«	
آن،	 از	 بعد	 دهه	 چند	 آن	 از	 بعد	 یا	
جهاني	 بین	المللي	 نمایشگاه	 اولین	
با	 این	 مي	شود.	 افتتاح	 پاریس	 در	
خودش	یک	منطق	دیگري	را	آورده.	
شما	بلوار	را	دارید	کنار	آن	بلوار	این	
پاساژها	و	این	مال	هاي	حاال	امروزي	
را	 شیک	 و	 چندطبقه	 بگویم	 را	 آن	
داریم،	مال	هایي	که	حاال	از	پاساژ	رد	
شده	 باز	 شما	 روي	 به	 درش	 بشویم	
ورود.	کشف	 به	 اغوا	مي	کند	 را	 شما	
وسط	 این	 شیشه	اي	 ویترین	هاي	

و	 بساز	 مي	کنند.	 اعتبار	 تامین	 و	
پیش	 که	 پیمانکارهایي	 بفروش	ها	
کارشان	 دیگر	 در	عرصه	هاي	 آن،	 از	
راکد	مانده	بود		سرمایه	شان	را	اینجا	
هم	 اینجا	 را	 اتفاق	 همین	 مي	آورند.	
از	یک	 داریم	تجربه	مي	کنیم	دیگر.	
دوره	اي	به	بعد،	اکثر	کساني	که	یک	
جاي	دیگري	،	کاری	دیگر	دارند،	مثال	
پزشک	هستند،	یا	مثال	تاجر	هستند،	
مي	آورند	 را	 سرمایه	شان	 از	 بخشي	
و	 بساز	 زمین.	 در	 ملک.	 در	 کجا؟	
اوسماني	 مداخله	 مي	شوند.	 بفروش	
از	دو	سمت	از	یک	سمت	شهرسازانه	
اقتصادي	 سیاست	 سمت	 از	 و	
ناپلئون	 لوئي	 امپراطوري	 راهگشاي	
را	 سرمایه	 از	 بخشي	 ما	 وقتي	 بود.	
از	 را	 شهر	 و	 مي	آوریم	 شهر	 داخل	
شهروندان	 مداخله	 براي	 عرصه	اي	
تبدیل	 سرنوشت	 تعیین	 براي	
مالي	 عرصه	چرخه	 به	یک	 مي	کنیم	
چیست؟	 مي	افتد	 که	 اتفاقي	 اولین	
این	 باال	مي	رود	همپاي	 قیمت	زمین	
یک	 شد؟	 خواهد	 چه	 آن	 نتیجه	
یعني	 داریم.	 شهري	 گزیني	 جدایي	
چه؟	یعني	منطقه	اي	که	پیش	از	آن	
در	داستان	بالزاک	خوانده	بودیم	که	
تمام	طبقات	امکان	زندگي	در	مرکز	
آن	داشتند	حاال	دیگر	امکان	زندگي	
از	آن	ها	دریغ	مي	شود.	دیگر	چنین	
دلیل	 یک	 به	 نیست.	 ممکن	 چیزی	
وقتي	 زمین.	 قیمت	 مکانیزم	 ساده:	
فقط	 مي	رود	 باال	 زمینمان	 قیمت	
باال	 مسکن	 قیمت	 که	 نیست	 این	
هزینه	 نه،	 رفته،	 باال	 اجاره	مان	 رفته	
رفت	 دیگر	 رفته.	 باال	 هم	 زندگیمان	
و	آمدمان	همان	قیمت	قبلي	نیست.	
گران	شده	.	آن	مغازه	اي	که	پاساژي	
آنجا	 که	 بزازي	 مثال	 بوده	 قبال	 که	
بوده	دکاني	که	آنجا	بوده	جمع	شده	
این	دفعه	چه	آمده.	پاساژها	آمدند.	
آمدند.	 کورش	ها	 آمدند.	 پاالدیوم	ها	
دریاني	 زنجیره	اي	 فروشگاه	هاي	
مي	شود	 باعث	 این	ها	 تمام	 آمده	
امکان	 و	 برود	 باال	 زندگي	 هزینه	 که	
زندگي	براي	آن	طبقه	اي	که	پیش	از	
در	 زندگي	 امکان	 ولي	 بود	 فقیر	 آن	
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مي	شود.	 بازنمایي	شهري	هم	عوض	
شهري	 بازنمایي	 آن	 دیگر	 شهر	
مي	دیدیم	 دومیه	 نقاشي	 در	 که	 را	
یک	 بسان	 شهر	 بازنمایي	 ندارد.	
زندگي	جمعي،	اجتماعي	هم	پوشان.	
به	 شهر	 چیست؟	 جدید	 بازنمایي	
نمایش،	 براي	 عرصه	اي	 یک	 عنوان	
کارکردي	ترین	 حتي	 عرصه	اي	 شهر	
عناصر	شهري	آن	هم	تبدیل	شده	به	
عرصه	اي	براي	نمایش.	مثاًل	اتوبان	دو	
طبقه	صدر	بیش	از	این	که	عرصه	اي	
باشد	براي	حل	مشکل	حمل	و	نقل،	
ترافیک،	شده	بود	یکي	از	پروژه	هاي	
شهردار	 انتخاباتي	 سکوي	 اصلي	
ببینید	 بگوید	 که	 شهرداري	 وقت.	
مي	توانم	 چیزي	 همچین	 یک	 من	
دوطبقه	 اتوبان	 مي	توانم	 من	 بسازم.	
بسازم.	من	مي	توانم	تونل	زیرزمیني	
بسازم.	درحالي	که	با	همان	پول	که	
در	سال	1391،	4	تا	5	هزار	میلیارد	
این	 هزینه	 زدند	 رقم	 کم	 دست	
کیلومتر	 	50 	-	40 را،	مي	شد	 اتوبان	
که	 مترویي	 منتهي	 ساخت.	 مترو	
و	 فقیرترین	 طبقات	 همه	 دفعه	 این	
مي	کردند.	 استفاده	 آن	 از	 داراترین	
نه	اتوبان	دو	طبقه	اي	که	فقط	کساني	

به	 مي	آید	 که	 فروشي	 گل	 کودک	
یک	 در	 که	 وقتي	 مي	زند	 ماشینتان	
بلوار	شیک	دارید	با	ماشین	مي	روید	
آن	 تحمل	 تاب	 دیگر	 ندارید	 را	
افتاده	 اتوبان	 کارتن	خوابي	که	وسط	
زدودن	 خواستار	 دیگر	 ندارید.	 را	
عرصه	شهر،	 از	 نازیبایي	ها	 تمام	
شکل	 این	 نتیجه	 که	 نازیبایي	هایي	
از	سیاست	شهري	بوده	اند	را	دارید.	
مي	خواهید	تمام	این	ها	از	بین	برود.	
خاک	 با	 خاک	سفید	 که	 مي	خواهید	
پاساژهاي	 آن	 روي	 و	 شود	 یکسان	
بیاید.	 پارک	 آن	 روي	 بیاید	 نوساز	
بین	 از	 کامال	 »دیگری«	 مي	خواهید	
برود	تاب	تحمل	و	زندگي	رو	در	رو	
با	دیگري	ها	را	ندارید.	آگاهي		شهري	
هم	تغییر	مي	کند.	شما	از	افرادي	که	
شهر،	 در	 مي	کردید	 مداخله	 فعاالنه	
کساني	که	با	پیوستن	به	همدیگر	در	
خیابان	هاي	 در	 کوچه	ها،	 پس	 کوچه		
و	 کردن	 دگرگون	 درخواست	 شهر	
تبدیل	 داشتید	 زندگي	 کردن	 بهتر	
مصرف	کننده	هاي	 به	 مي	شوید	
است	 قرار	 فقط	 که	 کساني	 منفعل.	
پاساژها	را	مصرف	کنند	ماشین	ها	را	
مصرف	کنند	برندها	را	مصرف	کنند،	

در	 ما	 است.	 این	 مي	افتد	 دارد	 که	
دارد	 دومیه	 که	 زندگي	 از	 گذر	 این	
تصویرش	را	مي	کشد	و	این	زندگي	که	
حاال	اوسمان	و	به	اتکاء	آن	چرخش	
رقم	 دادیم	 را	 توضیحش	 که	 مالي	
مي	زند	گسست	در	چهار	حوزه	ایجاد	
عرصه	اي	 از	 شهري	 زندگي	 کرده.	
براي	رویارویي	است	دیگري	کساني	
که	لزومًا	هم	طبقه	شما	نیستند	هم	
شبیه	 جنسي	 گرایش	 یا	 جنسیت	
شما	 شبیه	 قومیت	 ندارند	 شما	 به	
را	ندارند	که	تا	پیش	از	آن	در	شهر	
همدیگر	را	مي	دید	با	یکدیگر	رویارو	
زندگي	 و	 پیچیدگي	ها	 به	 مي	شدید	
مي	بردید	 راه	 همدیگر	 شخصي	
تبدیل	 تمایز	 براي	 به	عرصه	اي	 حاال	
نمایش	 خالل	 از	 شما	 مي	شود.	
مي	خواهید	خودتان	را	متمایز	کنید.	
مي	شود	 عرصه	اي	 نمایش	 تنها	 نه	
براي	دیدن،	شما	هم	تبدیل	مي	شوید	
براي	 دادن.	 نمایش	 براي	 آدمي	 به	
نمایش	دادن	ماشین	تان	براي	نمایش	
دور	 براي	 زندگي	تان	 سبک	 دادن	
از	 نمایش	 این	 و	 دورکردن	هایتان	
شما	آدمي	مي	سازد	که	دارد	خودش	
تاب	تحمل	 دیگر	 متمایز	مي	کند.	 را	
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خانه	هایي	 یک	 بود.	 برهوت	 پیش	
	82 سال	 تا	 طبقات	 میانگین	 که	
بروید	 بود	االن	 نیم	طبقه	 آنجا	دو	و	
نگاه	 را	 مال	 ایران	 برویم	 کنیم.	 نگاه	
کنید.	بخشي	از	این	نهادهاي	دولتی،	
سرمایه	خودشان	را	حاال	داخل	شهر	
صدر	 طبقه	 دو	 پل	 همان	 آوردند.	
مالي	 بحران	 که	 شد	 ساخته	 وقتي	
گریبان	ایران	را	گرفته	بود	تحریم	ها	
بود	 گرفته	 را	 ایران	 اقتصاد	 گلوي	
همچین	پروژه	اي	که	4	هزار	میلیارد	
ده	ها	 مي	تواند	 دارد	 مالي	 گردش	
کند.	 رو	 آن	 به	 رو	 این	 از	 را	 شرکت	
نهادهاي	حکمراني	 از	 یکي	 بنابراین	
شهري	اعم	از	سیاستگذارانش	یعني	
و	 مختلف،	شهرداري	 وزارتخانه	هاي	
دو	 مختلفش.	 دفاتر	 و	 شهر	 شوراي	
کساني	 مستغالت.	 بازار	 است.	 بازار	
را	 سرمایه	هایشان	 از	 بخشي	 که	
و	 سازها	 و	 ساخت	 خالل	 از	 آوردند	
بازآفریني	 یا	 نوسازي	 و	 بهسازي	ها	
بزنند	 جیب	 به	 پولي	 یک	 شهري،	
ثروتمند	شوند.	اما	یک	بخش	دیگري	
آن	 روي	 مایلم	 من	 که	 است	 هم	
تاکید	کنم	و	آن	نهاد	دانشگاه	است.	
که	 است	 غم	انگیز	 است.	 آکادمي	
بگویم	آکادمي،	به	ویژه	آکادمي	هایي	

منطق	چیست،	ما	سه	تا	نهاد	داریم	
این	 دارند	 هم	 دست	 در	 دست	 که	
وضعي	که	اوسمان	150	سال	پیش	در	
پاریس	رقم	زده	را	در	تهران	خودمان	
رقم	مي	زنند.	دو	نهادش	را	با	آن	آشنا	
مي	شناسیم.	 را	 آن	ها	 یعني	 هستیم	
نهاد	دولت	یا	حکمراني	شهري	که	از	
اقتصادي	مستقالت	 خالل	مشکالت	
از	ارکان	 و	ساخت	و	ساز	را	به	یکي	
اقتصاد	 یا	شکوفایي	 انداختن	 راه	 به	
از	 توجهي	 قابل	 بخش	 کرده.	 تبدیل	
کرده	 معطوف	 را	 سیاستگذاریش	
افتادن	 جریان	 به	 ساز،	 و	 به	ساخت	
چرخ	 که	 کالن	 سازهاي	 و	 ساخت	
اشتغال	 اینکه	 براي	 بچرخد	 مالي	
در	 آن	 پاي	 هم	 کند.	 تولید	 زیادي	
بدنه	حکمراني	شهري	شما	نهادهاي	
دولتی	را	دارید	نهادهاي	فراحکومتي	
به	 منطق	 اینها	 که	 دارید	 هم	 را	
انقالب	 سال	 آن	 آمدنشان	 وجود	
قرار	 مستضعفان	 خدمت	 در	 	57
عرصه	 این	ها	 بود	 قرار	 	. بود	 گرفتن	
برخوردار	 کمتر	 طبقات	 براي	 را	
عمال	 ولي	 کنند	 فراهم	 کنند	 مهیا	
ساخت	 بنگاه	هاي	 به	 شدند	 تبدیل	
کنیم.	 نگاه	 را	 	22 منطقه	 به	 ساز.	 و	
سال	 	15 تا	 احتماال	 که	 منطقه	اي	

که	ماشین	شخصي	دارند	و	آن	طرف	
مي	کنند	 زندگي	 شهر	 شمال	 شهر،	
کنند.	 استفاده	 آن	 از	 بتوانند	
هم	 آن	 خیابان	هاي	 حتي	 بنابراین	
زیرگذر	 مي	شود.	 نمایش	 به	 تبدیل	
این	ها	 همه	 ولیعصر،	 چهارراه	 همین	
یک	 دارد	 شهر	 بگویم	 که	 گفتم	 را	
انسان	جدیدي	مي	سازد.	یک	انساني	
این	 نیست.	 قبلي	 انسان	 آن	 که	
مداخالت	شهرسازانه	که	گره	خورده	
شما	 از	 مستقالتي	 مالي	 چرخش	 به	
یک	آدم	دیگري	مي	سازد.	آدمي	که	
دیگر	آدم	سیاست	ورز	نیست	از	قضا	
آدم	سیاست	زدوده	است.	هرشکلي	
از	سیاست	را	منع	مي	کند	به	عنوان	
است.	 ساز«	 »مشکل	 که	 عرصه	اي	
مي		خواهم	 من	 نیست،	 من	 عرصه	
کارهاي	 کنم	 را	 شخصي	ام	 کارهاي	
که	 انساني	 کنم.	 را	 تخصصي	ام	
را	 پاساژها	 کند.	 مصرف	 مي	خواهد	
مصرف	کند،	بلوارها	را	مصرف	کند.	

اما	برگردیم	به			»حق	به	شهر«.	آن	
یاد	 به	 را	 زدم	 مثال	 که	 زمانی	 سه	
با	 نعل	 به	 نعل	 ایران	هم	 بیاورید.	در	
البته.	 اجتماعي	 تاریخي	 تفاوت	هاي	
آن	 مي	شود.	 تکرار	 دارد	 منطق	 آن	
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بخشیدن	 مشروعیت		 براي	 مختلف	
شوي	 مجبورند	 سیاست	هایشان	 به	
شهر،	 شوراي	 بگذارند	 شهر	 به	 حق	
آن	 از	 به	شهر	مي	گذارد.	 شوي	حق	
را	 تهران	 باغ	 تا	 	62 مي	آید	 طرف	
مي	دهد.	 آن	 به	 برج	 ساخت	 دستور	
نشست	هاي	 مي	آید	 مسکن	 وزارت	
طرف	 آن	 از	 مي	گذارد	 شهر	 به	 حق	
تختي	 محله	 مثاًل	 پهنه	 مي	آید	
مي	سازد.	 دوباره	 مي	کوبد	 کال	 را	
شهر	 به	 حق	 از	 دانشگاه	 اساتید	
آن	ها	 تک	تک	 امضاء	 ولي	 مي	گویند	
طرح	هاي	 این	 که	 نهادهایي	 در	
شهرسازانه	را	مصوب	کردند	هست.	
بنابراین	به	نظر	من	ما	نمي	توانیم	حق	
به	شهر	داشته	باشیم	مگر	اینکه	نه	
نهادهاي	رسمي	نه	مسئولین	نه	قوه	
اجرایي	و	نهادهاي	مرتبط	بلکه	خود	
ساکنین	شهر	برگردند	به	ایده	شهر	
که	 شهري	 سیاسي.	 تن	 یک	 بسان	
از	 مي	آیند	 هم	 گرد	 آن	 شهروندان	
مي	کنند	چگونه	 فکر	 مختلف	 اقشار	
در	مقابل	سیاست	نهادهاي	فرادست	
که	زندگي	آنها	را	به	کل	دارد	متالشي	

مي	کند	ایستادگي	کنند.	

طبقه	 مشخصا	 فرودست	 طبقات	
قرار	 اگر	 یعني	 چي؟	 یعني	 کارگر.	
کسي	 لوفور	 زعم	 به	 تصمیمي	 است	
که	ایده	حق	به	شهر	حقیقي	را	آورد	
شهر	 براي	 تصمیمي	 است	 قرار	 اگر	
نمي	تواند	 تصمیم	 این	 شود	 گرفته	
گروه	هاي	 اینکه	 مگر	 شود	 گرفته	
مختلف،	ساکنین	شهر	ذي	مدخالن	و	
ذي	نفعان	اصلي	آن	در	طراحي،	اجرا	
و	نظارت	بر	آن	مشارکت	کنند.	حین	
که	 شهري	 طراحي	هاي	 این	 از	 یکي	
االن	دارد	اجرا	مي	شود	با	برخواسته	
از	خواست	ساکنان	شهر	است.	مثال	
پارک	هرندي.	مثال	 منطقه	22،	مثال	
اسالم	آباد	پل	مدیریت.	دره	فرحزاد.	
طرح	هاي	 این	 تا	 بگیرید	 این	 از	
نوسازي	که	االن	پهنه	جنوبي	تهران	
آن	 تمام	 یعني	 درنوردیده.	 کال	 را	
بخش	غالبي	از	آن	طرح	از	آن	پهنه	
قرار	است	مداخله	شهرسازانه	شود	
به	عبارت	دیگر	کوبیده	شود	ساخته	
شود.	خواستم	جمله	لوفور	را	بخوانم	
ولي	پیدا	نمي	کنم.	همه	حرفم	دوباره	
که	 شهري	 به	 حق	 کنم	 جمع	بندي	
حرف	 آن	 از	 رسمي	 نهادهاي	 االن	
نمایش	 جزء	 نیست	 چیزي	 مي	زنند	
حق	به	شهر.	آن	منطق	نمایش	اینجا	
نهادهاي	 داده.	 نشان	 را	 هم	خودش	

مدخل	 ذي	 شهر	 موضوع	 در	 که	
هستند	یعني	دپارتمان	هاي	مختلف	
شهري	هستند	تبدیل	شدند	به	نهاد	
مشروعیت	بخش	به	این	سازوکارهاي	
بساز	بفروشي	به	این	بازآفریني.	تمام	
بازآفریني	 این	طرح	هاي	 که	 کساني	
دارند	 را	 شهر	 مختلف	 جاهاي	
دانشگاه	 اساتید	 مي	کنند	 امضاء	
در	 سخنراني	هایشان	 در	 هستند.	
مقاله	هایشان	 در	 کتاب	هایشان	
مي	نویسند	 روندها	 همین	 از	 دارند	
شهر	 دارند	 که	 روندهایي	 همین	 از	
ساز	 و	 ساخت	 براي	 عرصه	اي	 به	 را	
به	عرصه	اي	براي	نمایش	و	در	نهایت	
طبقات	 طبقات،	 جدایي	گزیني	
فقیرتر	به	حاشیه	شهر	بروند.	حرفم	
امروز	 که	 مي	بینید	 اگر	 کنم	 تمام	 را	
نهادهاي	 از	 اعم	 رسمي	 نهادهاي	
حکمراني	 نهادهاي	 و	 آکادمیک	
شهري	من	جمله	همین	روزها	شوراي	
شهر	نشست	هاي	حق	به	شهر	دارند	
برگزار	مي	کنند	دارند	از	حق	به	شهر	
به	شهر	 صحبت	مي	کنند	دیگر	حق	
به	آن	معنایي	که	لوفور	گفته	نیست	
به	 حق	 در	 	1968 لوفبور	 که	 متني	
شهرش	نوشت	آشکارا	اشاره	مي	کند	
که	شما	نمي	توانید	مشکالت	شهر	را	
حضور	 اتکاء	 به	 مگر	 کنید	 برطرف	
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	هشتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	12	خرداد	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		جای	خالی	نگاه	جامع	نگر	به	تهران	
)در	تهیه	و	اجرای	طرح	های	شهرسازی(

سخنرانی		دکتر	زهرا	ترانه	یلدا
)معمار،	شهرساز	و	پژوهشگر	شهری(
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رو	 روند	 این	 که	چه	جوری	می	شود	
به	هرحال	نمی	گویم	نابودی	بلکه	رو	
و	 کرد	 زنده	 مقداری	 را	 سقوط	 به	
من	 از	 جامع	نگر	 نگاه	 برگرداند.	
طرح	های	 به	 راجع	 شد	 خواسته	
ما	 که	 زمانی	 کنم.	 صحبت	 شهری	
جامع،	 طرح	 تهیه	 به	 کردیم	 شروع	
با	 خودم	 دست	 با	 من	 را	 نقشه	 این	
کمک	یکی	از	بچه	ها	کشیدم	و	هیچ	
وقت	در	نقشه	طرح	جامع	وارد	نشد.	
شکلی	 به	 است	 نقشه	ای	 یک	 ولی	
زمان	 آن	 تهران	 از	 من	 که	 است	
می	دیدم	،	به	بیان	دیگر	یک	تهرانی	
قسمت	 آن	 داشتم	 دوست	 من	 که	
قسمت	 باشد	 بولد	 وسطش	 قرمز	
داشتم	 دوست	 بود،	 شهر	 تاریخی	
اینجا	احیا	شود،	هم	اینک	اسم	های	
مختلفی	برای	این	بعدا	اختراع	شده،	
ریجنریشن،	 هرحال	 به	 بازآفرینی،	
نوسازی،	 چیز.	 همه	 سازی،	 باززنده	
دیگر	 بیان	 به	 عمل	 در	 که	 نوسازی	
تخریب،	ولی	دلم	می	خواست	ریوایو	
شود	دوباره	اینجا	برگردد	به	آنی	که	
و	هم	 نشد،	 گونه	 این	 متاسفانه	 بود.	
نیست.	 زیادی	 خیلی	 امید	 اکنون	
است.	 انجام	 حال	 در	 کارهایی	 یک	
این	شهر	تهران	است.	نمی	دانم	شما	
چه	اندازه	با	آن	آشنا	هستید؟	دورش	

می	دانم	که	پس	از	دیدن	فیلم،	هنوز	
در	فضای	آن	هستید.	به	بیان	دیگر	
آن	 از	 پس	 که	 است	 سخت	 خیلی	
که	 ببینید	 تصویر	 یک	سری	 دوباره	
این	 به	 نیست.	 فیلم	 آن	 سطح	 در	
دلیل	که	فیلم	واقعا	درجه	یک	است	
همسرشان	 و	 فوالدوند	 لیال	 خانم	 و	
حسین	نظری	مدتی	پیش	خودشان	
از	تمام	راه	هایی	که	برای	ساختن	این	
فیلم	رفتند	و	مشکالتی	که	داشتند.	
خیلی	فیلم	خوبی	است.	آن	جاهایی	
آدم	 و	 می	شوند	 محو	 باغ	ها	 که	
تمام	 بکشد.	 را	 خودش	 می	خواهد	
لکه	های	سبز	که	تبدیل	به	ساختمان	
شکلی،	 به	 همه	 این	ها	 و	 می	شوند.	
از	درست	ندیدن	شهر	توسط	 ناشی	
خود	 توسط	 است.	 زمانه	 مسئولین	
آدم	ها	که	در	شهرها	زندگی	می	کنند.	
و	 شاداب	 و	 آباد	 را	 شهر	 ما	 اگر	
مردمش	هم	شاداب،	می	خواستیم	نه	
فقط	درختانش،	قاعدتًا	شکل	دیگری	
با	 که	 اتفاقی	 می	کردیم	 رفتار	 آن	 با	
شهر	تهران	افتاد،	دیگر	باالخره	یک	
راهی	را	رفت	که	من	هم	اکنون	یک	
تعریف	 شما	 برای	 را	 آن	 از	 کمی	
با	همدیگر	سعی	می	کنیم	 و	 می	کنم	
ببینیم	شاید	در	پنل	خیلی	بهتر	و	با	
صحبت	های	خود	شما	باز	هم	بیشتر،	

آنجاهایی	که	نارنجی	است،	تمام	آن	
قدیمی	 هم	 باز	 که	 است	 محالتی	
هستند،	ولی	فرسوده	خوانده	شد	در	
آن	دوره	ای	که	ما	طرح	جامع	را	کار	
می	کردیم،	به	بیان	دیگر	13-14	سال	
پیش.	و	خیلی	تعجب	کردیم	از	اینکه	
این	ها	را	گفتند	فرسوده	و	یک	دفعه	
حجم	 چه	 ببینید	 ضرب	 زیر	 بردند	
بزرگی	از	شهر	را.	این	برای	این	بود	
شهرسازها	 اینک	 هم	 و	 معمارها	 که	
خجالتی	 کمی	 یک	 زمان	 آن	 تازه	
بودند.	در	اصل	آن	زمان	که	ما	شروع	
این	 در	 شهرسازی،	 کار	 به	 کردیم	
شهر،	کاًل	معمارها	همه	چیز	را	تعیین	
تعیین	 که	 را	 چیزی	 و	 می	کردند.	
می	کردند	کالبدی	بود.	وقتی	می	گویم	
کالبد	به	بیان	دیگر	فیزیک.	به	بیان	
دیگر	در	و	دیوار	و	کوچه	و	خانه.	به	
زندگی	 جاها	 این	 در	 که	 آدم	هایی	
شهری،	 فضای	 این	 در	 می	کردند	
قاعدتًا	توجه	کمی	می	شد.	من	خودم	
خیلی	 را	 این	 معمار	 یک	 عنوان	 به	
خوب	یادم	است.	زمانی	که	از	مرحله	
صحبت	 تهران	 شهر	 گسترش	
مهم	 لکه	ها	 این	 ما	 برای	 می	کردیم،	
بودند	آدم	ها	 نقاشی	ها	مهم	 این	 بود	
خیلی	مهم	نبودند.	آن	قسمت	میانی،	
در	 که	 بود	 تهران	 قدیم	 شهر	 اینجا	
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پس	از	آن	هم	که	کوه	بود.	این	نقشه	
طهماسبی	 تهران	 است.	 تهران	 اول	
طهماسب	 شاه	 صفویه	 زمان	 در	 که	
به	 را	 تهران	 و	 می	کرده	 شکار	 دوم	
عنوان	یک	خانه	ای	یا	یک	جایی	که	
حصار	 یک	 	 را	 دورش	 داشته،	 اول	
امنیتی	در	حد	پیشگیری	از	حمله	ی	
حیوانات	می	سازند،	به	این	دلیل	که	
آن	زمان	جاده	ابریشم	خیلی	مهمی	
هم	در	کار	نبوده،	ارگی	در	آنجا	برپا	
محله	 	4 اطرافش	 و	 دور	 و	 می	شود	
بازار،	 محالت	 می	گیرد،	 شکل	
و	 ارگ	 سنگلچ،	 عودالجان،	
محل	 چاله	میدان	 که	 چاله	میدان.	
فضا	 این	 سپس	 بود.	 آن	ها	 فقیرتر	
برایش	تنگ	می	شود.	اطراف	آن	باغ	
دوره	 در	 است.	 داشته	 وجود	
مثال	 برای	 که	 شاه	 ناصرالدین	
دویست	سال	بعد	از	آن	بوده،	به	بیان	
اینجا	 آقامحمدخان	 این	وسط	 دیگر	
را	پایتخت	ایران	می	کند	و	بنابراین،	
شهر	جان	می	گیرد	و	شروع	به	رشد	
کردن	می	کند.	و	دور	آن	یک	باروی	
می	سازد،	 فرنگی	 سبک	 به	 جدید	

تجریش	به	سمت	شهر	ری	می	رفت،	
می	گذشت.	 تهران	 قدیم	 شهر	 از	 و	
پس	از	آن،	می	بینید	این	هم	پس	از	
آن	می	گویم	چه	شد.	با	همان	نقشه	
شهر	 هم	 را	 این	 می	گویم.	 خودش	
که	 محدودیت	هایی	 با	 است	 تهران	
به	 می	کند.	 مشخص	 را	 مرزهایش	
بیان	دیگر	آن	خط	قرمز	که	می	بینید	
گسل	شمال	-	تهران	است	و	پس	از	
آن	درست	پای	کوه	است.	و	روی	کوه	
نمی	شود	ساخت،	اگر	چه	که	تا	باالی	
چیزهایی	 یک	 رفتند	 هم	 کوه	
ساختند،	بعد	این	خط	های	دیگر	که	
جنوب	 گسل	هاست.	 باز	 می	بینید	
باز	یک	 می	بینید	 که	 را	 تهران	 شهر	
به	 مربوط	 و	 پارچین	 هست	 گسلی	
شرق	 در	 و	 است.	 ری	 شهر	 شمال	
تهران	هم	کوه	هایی	است.	و	بنابراین	
طرف	 به	 می	توانست	 اصوال	 شهر	
شرق	 البته	 و	 رفت،	 که	 برود	 غرب	
آن	 تمام	 دیگر	 بیان	 به	 زیاد،	 خیلی	
چیزی	که	در	شرق	تهران،	منطقه	4	
و	14	و	این	ها	ساخته	شد	همه	رفت	تا	
تاسیساتی	نظامی	که	در	شرق	بود	و	

نشانتان	 را	 آن	 نقشه	 حاضر	 حال	
بود	 بقیه	اش	هم	گسترشی	 می	دهم.	
که	در	سال	های	مختلف	توانسته	بود	
برای	 تا	 قرمزها	 آن	 تمام	 کند.	 پیدا	
هم	 بقیه	اش	 بود،	 	1335 سال	 مثال	
آن	 تمام	 آن	ها،	 دور	 خرده	 یک	 باز	
بیان	 به	 انقالب،	 از	 بعد	 هم	 سیاه	ها	
یک	جسم،	 عنوان	 به	 را	 شهر	 دیگر	
عنوان	 به	 نه	 می	دیدیم	 کالبد	 یک	
یک	جایی	که	آدم	باید	در	آن	زندگی	
کند.	از	این	می	گذرم	به	این	دلیل	که	
صحبت	کردن	راجع	به	آن	یک	مقدار	
که	 می	بینید	 ولی	 است.	 طوالنی	
آن	 از	 باز	 هم	 این	 است	 تهران	
نقشه	های	غیررسمی	بود	که	ما	برای	
برای	 که	 با	یک	دوستی	 طرح	جامع	
فرانسه	کار	می	کرد	تهیه	اش	کردیم.	
برای	تزش	در	فرانسه	در	پاریس.	آن	
قسمت	وسط	را	که	می	بینید	ستون	
فقرات	 ستون	 این	 تهران،	 فقرات	
دیگر	 بیان	 به	 می	داد	 نشان	 تهران	
اصلی	 چیزهای	 همه	 که	 آنجاهایی	
شمالی	 خط	 یک	 و	 بودند،	 تهران	
از	 که	 می	کرد	 درست	 را	 جنوبی	
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وقتی	 بنابراین	 می	شود.	 طراحی	
صحبت	می	کنیم	از	طرح	های	شهری،	
منظورمان	این	است.	منظورمان	این	
تشکیل	 برای	 کسی	 یک	 که	 است	
بدهد.	 پیشنهاد	 جدید	 فضای	 یک	
جهان	 نقش	 میدان	 این	 که	 زمانی	
اینجا		شکل	می	گیرد،	دیگر	شهر	به	
این	 که	 اگرچه	 می	آید،	 سمت	 این	
تا	 بود.	 مانده	 باال	 همین	 اصلی	 شهر	
اول	 که	 پیش	 سال	 	60 	- 	50 همین	
انقالب	من	رفته	بودم	شاید	40	سال	
پیش،	هنوز	خیلی	هم	بهترین	جای	
اینجاهاست.	 همین	 اصفهان	 شهر	
و	 طراحی	 این	 این،	 وجود	 با	 ولی	
چیزی	 یک	 شهر	 برای	 طرح	ریزی	
گرفتن	 نظر	 در	 بدون	 اگر	 که	 است	
بدون	 باشد	 زیست	 محیط	 و	 آدم	ها	
زیرا	 باشد	 درست	 قانون	 و	 قاعده	
شهرسازی	یک	دیسیپلینی	است	که	
شما	 است،	 قانون	 دیگر	 عبارتی	 به	
وقتی	شهرسازی	در	محیط	آکادمیک	
اینجا	می	خوانید،	می	بینید	که	همش	
قانون	است	و	نقاشی	و	رنگ	و	این	ها	
نیست.	در	حالی	که	در	ایران	ما	فکر	
است.	 نقاشی	 این	ها	 همه	 کردیم	
یک	 بود.	 اینطوری	 انقالب	 اوایل	
حرف	های	خیلی	سطحی	واقعا	راجع	
به	جمعیت،	راجع	به	نمیدانم	اقتصاد	
می	شد	 زده	 چیزها	 این	 به	 راجع	 و	
این	 وجه	 هیچ	 به	 آن	 از	 پس	 ولی	
چیز	 یک	 و	 نبود.	 جدی	 داستان	ها	
مهمی	هم	که	در	نظر	گرفته	نمی	شد،	
الزم	 ما	 که	 این	 بود	 شهر	 زیبایی	
باشیم.	 داشته	 زیبا	 شهرهای	 داریم	
اینکه	شهر	باید	جغرافیای	خودش	را	
مهم	 عناصر	 که	 این	 کند.	 رعایت	
را	 شهر	 زیبا،	 افراشتگی	 و	 کالبدی	
برای	ما	معنی	دار	می	کنند.	شما	هر	
جای	اصفهان	باشید	همه	این	ها	را	از	
برای	 منارعلی	 آن	 می	بینید.	 دور	
دیگر	 بیان	 به	 است.	 دوره	سلجوقی	
هزار	سال	است	آنجا	ایستاده	است.	
سیلوئت	 آن	 و	 باال.	 عکس	 منار	 آن	
طرح	می	گویم	مسجد	شاه،	یا	همان	
مسجد	امام،	از	همه	جا	آن	هم	دیده	
می	شود	و	آن	هم	خیلی	مهم	است.	

که	 بزرگراه	هایی	 با	 کردند	 پاره	 و	
طراحی	کردند	برای	این	طرح	جامع،	
این	 بر	 را	 اصل	 هرحال	 به	 ولی	
محوری	 محله	 یک	 که	 گذاشتند	
محالت	 یک	 و	 باشد	 داشته	 وجود	
هم	 باشند	 داشته	 مراکزی	 یک	
باالخره	 هم	 و	 سبز	 هم	 و	 خدماتی	
نرفت.	 پیش	 ولی	خیلی	 محله	 مرکز	
طرح	ریزی	 بود.	 طرح	ریزی	 این	ها	
بود.	 کالبدی	 آن	 همه	 که	 می	دانید	
که	 گذاشتند	 این	 بر	 را	 فرض	 البته	
آن	 شوند	 پولدار	 ایران	 مردم	 همه	
زمان	یادم	است	ما	بچه	بودیم،	آقای	
نخست	وزیر	ما	می	خواستند	که	همه	
باشند،	 داشته	 پیکان	 ماشین	 یک	
می	گفتند	برای	هر	ایرانی	یک	ماشین	
شکلی	 به	 بنابراین	 پیکان.	
می	خواستند	که			شهر	و	این	حرف	ها،	
همه	 و	 جلو	 برود	 ماشین	 براساس	
همان	 یا	 و	 باشند	 داشته	 ماشین	
امریکایی.	 روش	 به	 محوری	 توسعه	
شما	 برای	 را	 اصفهان	 هم،	 اینجا	 در	
که	 ببینید	 که	 دلیل	 این	 به	 آوردم.	
یک	 از	 شهری	 طرح	های	 چگونه	
زمانی	چگونه	پیش	رفتند.	دومی	را	
می	بینید،	اینجا،	این	اصفهان	قدیمی	
که	 است	 گبری	 قلعه	 این	 است.	
می	کردند.	 زندگی	 آن	 در	 یهودی	ها	
که	 است	 بازار	 قسمت	 قسمت،	 این	
اینجا،	 است.	 کنارش	 جامع	 مسجد	
از	دوره	صفویه	 قبل	 لکه	سفید،	 آن	
بعدا	 است.	 بوده	 شهر	 اصلی	 میدان	
این	 ناگهان	 می	آید	 عباس	 شاه	 که	
خودش	 برای	 می	کند	 رها	 را	 بخش	
این	باال،	می	بینید	این	قسمت	شمالی	
خوبی	 خیلی	 کار	 می	شود.	 شهر	
می	کند.	به	جای	اینکه	خراب	کند	و	
دوباره	به	جای	آن	یک	چیزی	بسازد،	
و	 می	دهد،	 ادامه	 را	 داستان	 این	
اینجوری		طرح	ریزی	می	کند.	میدان	
نقش	جهان	را	اینجا	درست	می	کند	
و	بعد	هم	طرح	می	ریزد	به	این	دلیل	
که	این	باغات	به	وجود	بیاید	آدم	های	
پولدار	اینجاها	باشند،	آن	هایی	را	که	
در	 اینجا	 باال	 جلفای	 از	 بوده	 آورده	
و	 می	شوند	 مستقر	 اصفهان	 جلفای	

هشت	گوش	با	دیوارهای	کنگره	دار.	
خراب	 رضاشاه	 دوره	 متاسفانه	 که	
رضاشاه	 دوره	 برای	 این	 می	شود.	
است	که	این	بارو	را	خراب	می	کنند.	
هنوز	آن	ردش	آن	زیر	وجود	دارد.	و	
این	 من	 می	سازند.	 خیابان	 آن	 روی	
فرخ	 دوستم	 از	 صبح	 را	 نقشه	ها	
زنوزی	که	در	شرکتشان	تهیه	کرده	
او	 کنم.	 استفاده	 گرفتم	 اجازه	 بود	
و	 کرده،	 کار	 خیلی	 تهران	 روی	
طرح	های	فراوانی	داده	و	تمام	عمرش	
را	که	روی	این	طرح	ها	گذاشته	است،	
است	 ناراضی	 می	کنی،	 او	صحبت	 با	
نشده،	 اجرا	 طرح	هایش	 اینکه	 از	
پیش	نرفته	و	توصیه	هایش	را	گوش	
ندادند،	و	بعد	یک	آدم	هایی	مثل	من	
پیدا	می	شوند	که	در	حرف	هاش	به	او	
حمله	هم	می	کنیم	می	گوییم	که	شما	
را	 شهر	 مثال	 برای	 که	 بودید	
واقعیتش	 که	 صورتی	 در	 فروختید.	
که	 است	 این	 واقعیتش	 نیست.	 این	
آن	ها	زحمت	خودشان	را	کشیدند،	و	
شهر	از	یک	زمانی	به	شکل	جدی	به	
زمانی	 از	 شاید	 رفت.	 نابودی	 سمت	
برای	 	47 سال	 در	 طرحی	 یک	 که	
عبدالعزیز	 آقای	 توسط	 تهران	
فرمانفرمایان	و	ویکتور	برون	به	اسم	
طرح	جامع	تهران	شروع	به	طراحی	
شد.	این	طرح	جامع	تهران	که	بعد	از	
50	سال	یا	40	سال	از	آن	می	گذشت	
شبیهش	 که	 دیگری	 طرح	 یک	 بعد	
این	دلیل	که	 به	 -به	اجبار	شبیهش	
کرد-	 عوض	 نمی	شود	 که	 را	 شهر	
دیگر	 بیان	 به	 ساخته	شد،	 آن	 روی	
طراحی	شد.	دکتر	توفیق	به	آن	طرح	
طرح	 این	 بنابراین	 می	گفتند.	 ریزی	
در	 که	 همانگونه	 بود.	 تهران	 جامع	
یا	 نمی	دانم	مشخص	است	 این	طرح	
تصویر	 در	 کوچک	 فضاهای	 این	 نه،	
طرح	 این	 در	 تهران	 محله	 هر	 برای	
به	 یک	مرکز	فرضی	پیش	بینی	شد.	
با	 کوچک	 لکه	های	 این	 دیگر،	 بیان	
محله	 مرکز	 وسط	 در	 قرمز	 نقطه	ای	
بیان	 به	 بوده	 خیالی	 این	 و	 است.	
بوده	 فرضی	 نداشته،	 واقعیت	 دیگر	
که	با	وجود	اینکه	شهر	تهران	را	تکه	
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شهر	می	بینید	هست	برای	مثال	هم	
می	کنید	 مشاهده	 قلهک	 در	 اکنون	
زیبایی	 شکل	 به	 رودخانه	 این	 که	
اطرافش	سبز	شده	و	یک	پارک	های	
کوچکی،	درست	شده	و	این	حرف	ها،	
مسئله	 فقط	 که	 بود	 این	 ماجرا	 ولی	
سبز	بودن	نیست	من	آن	صحبت	لیال	
سبز	 فضاهای	 به	 راجع	 را	 فوالدوند	
ادامه	می	دهم.	شهر	ما،	فقط	داستان	
داستان	های	 نداشت،	 سبز	 فضای	
زیاد	دیگری	هم	داشت،	که	آن	ها	هم	
در	این	طرح	های	شهری	به	آن	نگاه	
و	 بود	 نشده	 درستی	 جامع	 کلی	
شما	 که	 زمانی	 نمی	شود.	 همچنان	
باغ	را	نادیده	می	گیرید	فضای	سبز	را	
نادیده	 را	 رودخانه	 می	گیرد،	 نادیده	
می	گیرید،	مرکز	تاریخی	شهر	تهران	
را	نادیده	می	گیرید	و	اجازه	می	دهید	
5	هزار	خانه	قدیمی	خراب	شود.	به	
هر	 هر	شخص	 آن	 در	 که	 دلیل	 این	
آنچه	دلش	می	خواهد	بسازد،	این	به	
آن	 تمام	 که	 است	 این	 معنی	
نادیده	 را	 کالبدی	 غیر	 قسمت	های	
گرفتید.	آنجایی	را	که	آدم	ها	باید	در	
اقتصادشان	 و	 کنند	 زندگی	 آن	
بچرخد	و	صنفشان	بتواند	فضا	داشته	
باشد	از	لحاظ	اجتماعی	مردم	بتوانند	

چه	روی	دره	دربند،	البته	بعدا	تمام	
تا	 و	 با	همت	جابجا	می	شوند.	 این	ها	
ولی	 نمی	آید.	 تهران	 شهر	 پایین	
قاعده	آن	بر	این	اساس	باید	می	بوده	
پایین	 تا	 که	 کن	 رودخانه	 البته	 و	
تهران	 شهر	 استراکچر	 این	 می	آید.	
بود	و	کالبدی،	و	میرمیران	یک	نگاه	
کاری	 داشت.	 آن	 به	 کالبدی	 جدا	
به	 راجع	 اطهاری	 کمال	 که	 نداشت	
اقتصاد	چه	می	گوید،	و	آن	چیزی	که	
آن	هم	راجع	به	اقتصاد	می	گفت،	هم	
اکنون	هم	یک	مقدار	آن	تحقق	پیدا	
بیکاری	ها	 نه	 دیگر	 بیان	 به	 نکرده	
همه	رفع	شد،	نه	تمام	آن	برنامه	هایی	
که	چیده	شد	به	وقوع	پیوست،	و	نه	
در	 که	 کالبدی	 برنامه	های	 آن	 حتی	
به	 بود	 شده	 پیش	بینی	 جامع	 طرح	
عنوان	محورهای	سبز	اکولوژیک	که	
در	 بیاید	 تفریحات	 تمام	 بود	 قرار	
مردم	 بود	 قرار	 بگیرد	 شکل	 حولش	
به	 کنند	 پیدا	 دسترسی	 بتوانند	
بتوانند	 رودخانه	ها،	 کناره	های	
ببرند،	 رودخانه	 کنار	 را	 تفریحشان	
را	 باال	 قسمت	های	 این	 فقط	 بتوانند	
پایین	 قسمت	های	 این	 بلکه	 نبینند	
داشته	 رودخانه	 به	 دسترسی	 هم	 را	
باشند	که	هم	اکنون	یک	جاهایی	از	

در	 که	 است	 تهران	 جامع	 طرح	 این	
شد.	 تصویب	 می	کنم	 فکر	 	86 سال	
خیلی	 می	بینید	 که	 جور	 همین	
دروغ	 به	 را	 اطرافش	 بود.	 ایده	ال	
زیادی	سبز	کردند.	این	سبزهایی	که	
سبز	 واقعا	 کدام	 هیچ	 اینجا	هستند	
در	 که	 سبزی	 کمربند	 آن	 و	 نیست	
این	 از	آن	صحبت	می	شد	 فیلم	 این	
است.	که	برای	مثال	این	ها	همه	سبز	
تنها	 نبود.	 واقعا	 که	 حالی	 در	 است	
با	 و	 است	 زیاد	 که	 تهران	 سبز	 چیز	
هم	است	این	هاست	در	شمال	شرق.	
وگرنه	بقیه	تمام	این	چیزها	که	اینجا	
می	بینید	یک	باغ	های	کوچکی	است	
این	 هم،	 اینجا	 و	 رودخانه	ها.	 کنار	
جامع	 طرح	 در	 که	 بود	 محورهایی	
محورهای	 آن	 در	 آخری،	86	 همین	
ساختاری	و	اکولوژیک	شهر	تهران	را	
هادی	میرمیران	که	طراح	طرح	جامع	
بود	به	عنوان	محورهای	اصلی	شهر	
تهران	و	طبیعیش	که	بعداً	همه	چیز	
روی	آن	قرار	بگیرد	و	واقعًا	هم	قرار	
گرفته	بود.	همه	اتوبان	ها،	به	هرحال	
در	روددره	های	تهران	قرار	داشتند.	
به	بیانی	دیگر	روی	آن	خط	رودخانه	
ادامه	 در	 چه	 می	کردند.	 حرکت	
رودخانه	درکه	و	اوین	که	اینجاست،	
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خرده	ای	5	طبقه	شود.	به	بیان	دیگر	
سطح	 در	 کامل	 تراکم	 دادند	 اجازه	
از	 قبل	 همه	 این	ها	 رود.	 باال	 شهر	
آمدن	طرح	جامع	بود.	و	بعد	از	اینکه	
طرح	جامع	آمد	همچنان	ادامه	پیدا	
کرد	عالوه	بر	اینکه	در	سال	های	70	
آنوقت	این	برج	باغ	و	این	ها	هم	شد	
تهران،	 جای	 همه	 باز	 دیگر	 بیان	 به	
توانست	در	آن	برج	ساخته	شود	که	
به	نظر	من	خیلی	هم	مهم	نبود.	مهم	
این	بود	که	همه	چیز	از	بین	رفت	به	
این	دلیل	که	تهران	5	طبقه	شود.	و	
این	5	طبقه	شدن،	با	هیچ	به	اصطالح	
به	 نبود.	 همراه	 خاصی	 طرح	ریزی	
در	 که	 ما	 امثال	 برای	 دیگر	 بیان	
تهران	یک	جاهایی	داشتیم	که	مثل	
طرح	 که	 غرب،	 شهرک	 مثال	 برای	
ترتیبی	 یک	 دیگر	 بیان	 به	 داشت.	
وجود	 آن	 روی	 طرح	ریزی	 برای	
نازی	آباد	 در	 آن	 از	 قبل	 یا	 داشت.	
در	 یا	 رضاشاه،	 دوره	 در	 مثال	 برای	
	400 هست	 جایی	 یک	 نو	 تهران	
یک	 نارمک	 در	 یا	 این	ها،	 و	 دستگاه	
جاهایی	ما	در	تهران	داریم	طرح	های	

به	 شد.	 دیده	 کجا	 از	 نمی	دانم	 واقعا	
زیاد	 خیلی	 طرح	ها	 این	 دیگر	 بیان	
یک	 براساس	 البته	 و	 بود	 سلیقه	ای	
واقعیاتی	بود	ولی	این	طوری	نبود	که	
بیایند	 محالتی	 یک	 پایین	 از	
مشکالتشان	و	نیازهایشان	را	بگویند	
بیاید	 منطقه	 از	 و	 منطقه	 در	 برود	
درخواست	 عنوان	 به	 مثال	 برای	
را	 این	چیزها	 ما	 آقا	 مطرح	شود	که	
ما	 به	 باید	 را	 چیزها	 این	 داریم،	 کم	
در	 خواست	 دلش	 هرکس	 بدهید.	
ساخت،	 بیمارستان	 تهران	 هرجای	
هر	کسی	هرکاری	دلش	خواست	در	
این	دوره	کرد	به	خصوص	یک	دوره	
طوالنی	که	ما	از	بعد	از	انقالب	و	بعد	
و	 ساخت	 شد	 تمام	 جنگ	 اینکه	 از	
کرباسچی	 آقای	 شد	 شروع	 ساز	
آمدند،	ساخت	و	ساز	در	تهران،	هیچ	
اساسی	نداشت	و	صرفا	بخشنامه	ای	
از	آن	یک	دوره	ای	مجبور	 شد.	پس	
شهرسازی	 عالی	 شورای	 در	 شدند	
تعدادی	مصوبات	فکر	می	کنم	329،	
698	و	امثال	این	ها	را	هم	گذاشتند	
به	این	دلیل	که	تهران	از	دو	طبقه	و	

محله	 آن	 در	 زندگی	 به	 یکدیگر	 با	
بسیار	 چه	 بدهند،	 ادامه	 قدیمیشان	
ساخت	 دلیل	 به	 تهران	 در	 محالتی	
نواب	از	بین	رفتند،	دوستان	ما	خانم	
هم	 که	 خاتم	 اعظم	 و	 اعتماد	 گیتی	
اکنون	دیگر	ایران	نیست،	پژوهشی	
کردند	راجع	به	اینکه	مردم	دو	طرف	
بیچاره	 مردم	 می	گویند.	 چه	 نواب	
شده	بودند،	مستاصل	شده	بودند	که	
بزرگراه	رد	 از	روی	 نمی	توانند	 دیگر	
شوند	و	با	یکدیگر	آن	معاشرت	قدیم	
یک	 از	 بگذریم	 باشند.	 داشته	 را	
عده	ای	که	زندگیشان	به	کل	از	بین	
خانه	شان	 که	 دلیل	 این	 به	 رفت،	
داشت.	 قرار	 بزرگراه	 وسط	 درست	
را	 بزرگراه	 آن	 هرحال	 به	 ولی	
تمام	 است	 تهران	 باز	 این	 ساختند.	
آن	تفاصیلی	که	گفتیم	همه	محالتی	
که	در	اینجا	روی	آن	ها	کار	شده	این	
جا	ستون	فقرات	معروف	است	که	در	
طرح	جامع	برای	آن	یک	خواب	هایی	
کجا	 از	 خواب	ها	 این	 شد.	 دیده	 هم	
این	 در	 هم	 من	 شد	 دیده	
ولی	 بودم.	 شریک	 تصمیمگیری	ها	



140 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

احیانا	مطرح	شود	و	وضع	محله	بهتر	
ولی	 شد	 نشد،	 نمی	گویم	 شود.	
یک	 شاید	 و	 باید	 که	 آنجوری	
هماهنگی	برای	به	اصطالح	بهسازی	
و	ریجینریشن	آن	محل	انجام	نشد.	
بعد	از	دو	سال	یا	سه	سال	چند	سال	
کار	 دفتر	 آن	 که	 جان	 شهرزاد	 بود	
می	کرد؟	5	سال	آن	دفتر	کار	کرد	و	
واقعا	 که	 بیفتد	 راه	 آمد	 تا	 درست	
برای	مثال	یک	سری	پیشنهادهایی	
که	آن	مشاور	داده	بود	و	می	توانست	
یک	 شهرداری،	 و	 مردم	 کمک	 با	
تحوالتی	به	لحاظ	کالبدی	و	اجتماعی	
به	 شد.	 رها	 بیفتد	 اتفاق	 جا	 آن	 در	
بیان	دیگر	آن	دفتر	را	که	به	شکلی	
طریق	 از	 می	کرد	 کمکش	 شهرداری	
سازمان	نوسازی	شهر	تهران	رهایش	
کردند	و	هیچ	چیز	دیگر	دوستان	ما	
از	آن	جا	خارج	شدند	و	محله	به	حال	
بیان	 به	 همین.	 و	 شد	 رها	 خودش	
دیگر	وقتی	می	گویم	یک	نگاه	جامع	
داستان	 به	 طرفه	 همه	 و	 کامل	 و	

قبل	 از	 خیلی	 برنامه	ریزی	 با	 دیگر	
محله	ای	 جای	 یک	 این	 است.	 نبوده	
اینجا	 که	 عودالجان	 نام	 به	 است	
کردند.	 کار	 آن	 روی	 دوستانم	
دارد	 مختلف	 محالت	 که	 می	بینید	
ببخشید	این	منطقه	دوازده	است.	اما	
قرار	 قسمت	 این	 در	 عودالجان	
قبال	 را	 آن	 نقشه	های	 که	 می	گیرد.	
دیدید.	یک	محله	قدیمی	در	تهران	
در	تالش	هستند	 که	دوستان	 است	
هم	 کند.	 پیدا	 نجات	 شکلی	 به	 که	
این	 چگونه	 که	 این	 داستان	 اینک	
سعی	را	کردند	برای	مثال،	رفتند	در	
این	محله،	در	این	قسمت	شرقی	آن	
که	ساکنان	بیشتری	دارد	یک	دفتر	
محلی	درست	کردند.	و	شروع	کردند	
کار	 نزدیک	 از	 مردم	 با	 مقدار	 یک	
به	 محلی	 نشریه	 مثال	 برای	 کنند	
این	 به	 دربیاورند.	 عودالجان	 اسم	
سرزنده	تر،	 مقدار	 یک	 که	 دلیل	
با	شهرداری	 ارتباط	 و	 بیشتر	 تعامل	
خواسته	هایی	 یک	 اگر	 و	 بیشتر،	

این	 به	 می	گیرند	 قرار	 پایه	 شهری	
به	 شود.	 محله	 جایی	 یک	 که	 دلیل	
اصطالح	در	آن	ساخت	و	ساز	شود،	و	
میدانچه	های	 این	 اندازه	 چه	 اتفاقا	
کوچک	نارمک	و	نازی	آباد	در	منطقه	
16	جالب	هستند	و	هنوز	کار	می	کنند	
می	روند	 آن	 در	 هنوز	 مردم	 و	
یک	 خانه	ها	 که	 اگرچه	 می	نشینند	
طبقه	 چهار	 سه	 و	 نیست	 طبقه	
هستند	ولی	باز	هم	محله	خودش	را	
طراحی.	 این	 خاطر	 به	 کرده	 حفظ	
واقعیت	این	است	که	شهر	یک	ظرفی	
آن	 در	 که	 فعالیت	هایی	 برای	 است	
آن	 در	 که	 زندگی	 برای	 می	شود	
آن	 در	 که	 تفریحی	 برای	 می	شود	
آن	 در	 که	 حرکتی	 برای	 می	شود	
شهری،	 طرح	های	 این	 از	 می	شود.	
معابر	 شبکه	 شد	 اجرا	 که	 چیزیش	
بود.	و	تقریبا	همین.	بقیه	را	طرح	هایی	
بود	که	گفته	شد	که	می	توانند	انجام	
بله	 گفت	 هم	 شهرداری	 و	 بدهند	
می	توانید	و	بعد	انجام	دادند.	به	بیان	



141 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

نباشد	این	جنبه	ها	هم	هست	فقط	محیط	زیست	نیست	فقط	
رودخانه	ها	نیستند.	اینکه	در	محالت	هم	ما	هنوز	مرکز	محله	
نداریم،	شورایاری	نداریم،	تمام	آن	چیزهایی	که	مردم	می	توانند	
و	کاری	 بردارند	 به	محل	هم	قدم	 و	راجع	 حولش	جمع	شوند	
انجام	دهند	و	هم	خواسته	هایشان	را	مطرح	کنند	و	هم	از	اینکه	
شهرداری	بیاید	با	فکر	ناقص	خودش	یک	کاری	برای	آن	ها	کند	
جلوگیری	کنند	یا	نکند	تنها	یک	جوازی	به	مردم	پولدار	بدهند	
که	فقط	آنجا	بسازند.	داستان	این	است	که	به	این	دلیل	که	یک	
شهری	خوب	کار	کند	به	این	دلیل	که	یک	شهری	جدی	باشد	و	
شاد	و	قشنگ	باشد	باید	به	شکلی	کمکش	کرد	و	مردم	را	اجازه	
داد	که	راجع	به	آن	تصمیم	سازی	کنند	و	بعد	هم	تصمیم	بگیرند.	
آن	 اینکه	 از	 بعد	 بود.	 شهری	 طرح	های	 مثال	 برای	 این	ها	
ساله	 	25 آن	 دوره	 که	 جامع	 طرح	های	 و	 تفصیلی	 طرح	های	
است،	تهیه	شد	در	خود	طرح	جامع	ما	برای	مثال	یک	چیزی	
حدود	200	و	نمی	دانم	چه	اندازه	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	
لیست	کردیم	که	برای	مثال	موضعی	ها	به	بیان	دیگر	یک	محله	
تهران	 شهر	 تمام	 برای	 بگوییم	 مثال	 برای	 موضوعی	ها	 خاص	
بازار	 یا	 مترو.	 مثال	 برای	 تهران	 شهر	 تمام	 برای	 سبز،	 فضای	
تهران	و	یا	این	ها	موضوعی	بود.	ولی	موضعی	ها	که	مثل	این	بود	
طرح	های	نوسازی	محالت	بود	که	سازمان	نوسازی	هم	بعدا	آمد	
در	آن	دخالت	کرد.	این	ها	هنوز	هیچ	کدامشان	هیچ	کدامشان	
واقعا	به	آن	جوری	که	ما	دلمان	می	خواست	به	نتیجه	نرسیدند.	
به	شکلی	جلو	 گفت	 قدیم	می	شود	 تهران	 در	 که	 تنها	چیزی	
باالی	آن	 این	خیابان	های	سعدی	و	سی	تیر	آن	قسمت	 رفت	
هنوز	آن	قسمت	پایین	را	نکردند	یا	برای	مثال	میدان	بهارستان	
آن	پایین	ترها	سرچشمه	و	آن	طرف	ها	آمدند	یک	نماسازی	هایی	
خیابان	ها	 جداره	های	 و	 نماها	 برای	 ترتمیزکاری	هایی	 یک	 و	
انجام	دادند	که	واقعا	کار	سطحی	بود	به	بیان	دیگر	فقط	شما	رد	
تابلوهای	مغازه	ها	که	یک	 این	 می	شوید	می	بینید	خیلی	تمام	
داشت	 ارزشمندی	 و	 داشت	 خوبی	 گرافیک	 اندازه	 چه	 زمانی	
و	پست	سر	هم	 واقعا	زشت	 به	جای	آن	یک	چیزهای	 کندند	
عین	هم،	برای	مثال	شکل	تابلوی	ساعت	فروشی	امگا	با	سبزی	
فروشی	کنار	آن.	یک	چنین	چیزی	خیلی	بد	است.		این	ها	را	
ندیدند.	به	بیان	دیگر	زمانی	که	طرح	در	مقیاس	کوچک	برای	
مثال	جداره	های	خیابان	باز	نمی	رود	از	آن	ادم	بپرسد	که	برای	
مثال	شما	آقای	امگا	چه	جوری	دوست	دارید	مغازه	ات	را	دوباره	
اینکه	 زنده	کنی	احیا	کنی	و	بیای	در	آن	بنشینی،	و	به	جای	
برای	مثال	بروی	باالی	تجریش	مغازه	بزنی	یا	در	خیابان	انقالب	
مغازه	ات	را	راه	اندازی	کنی	وقتی	این	کار	را	کند	معلوم	است	
که	خودش	بلد	است	که	تابلو	را	نصب	کند.	اما	شهرداری	فکر	
کم	 دست	 را	 میراثمان	 ما	 چرا	 بزند.	 تابلو	 باید	 او	 که	 کرده	
گرفتیم؟	این	حرف	هایش	را	قبال	یک	کمی	زدیم.	اینکه	اتومبیل	
نقش	مهم	داشت.	خانه	های	قدیمی	تسهیالت	نداشت	آخرین	
جاهایی	در	شهر	تهران	گاز	گرفت،	گاز	شهری	و	برای	مثال	این	
تسهیالت	و	تاسیسات	شهری	برایش	فراهم	شد	همین	تهران	
قدیم	بود.	برای	مثال	ما	در	خانه	مان	نزدیک	قلهک،	در	قلهک	

ان
وری

فک
الد	
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تیر	 همین	سي	 در	 که	 را	 خانه	شهر	
می	کنیم	 زندگی	 آن	 در	 اکنون	 هم	
کارها	 این	 باالخره	 که	 چرا	 نکردیم	
از	 همه	 بنابراین	 دارد.	 هزینه	 خیلي	
ترس	اینکه	هزینه	داشته	باشد	همه	
را	 تهران	 شهر	 قدیمي	 بافت	 چیز	
باالي	 هزینه	 شد.	 تمام	 کوبیدند	
حفاظت.	تغییر	مکان	اقشار	پردرآمد	
به	طرف	حاشیه	هاي	شهر	حاشیه	هاي	
شمالي	شهر.	یعني	شما	از	انقالب	به	
پایین	دیگر	آدم	پولدار	که	برای	مثال	
بتواند	دست	به	تعمیر	بزند	و	تعمیرات	
بنابراین	 و	غیره		کمتر	داشتیم.	 کند	
دست	 به	 شدند	 رها	 فاخر	 خانه	هاي	
دوستان	 دست	 به	 فقیر	،	 اقشار	
افغانستاني	مان	که	در	خیلي	از	مراکز	
دیگر	شهرهاي	ایران	هم	جایشان	را	
قدیمي	 البته	 شهر،	 زیباي	 مرکز	 در	
بلکه	آدم	هاي	 پیدا	کردند.	 ولي	زیبا	
شد؟	 چه	 نتیجه	 بودند.	 باسلیقه	اي	
اینجا	 اکنون	 هم	 شما	 تخریب.	
مي	بینید	که	یک	تکه	هایي	از	بافت	ها	
را	 اجتماع	 اینکه	 براي	 شد.	 تخریب	
سریع	 نیامدند	 یعني	 درنیافتند.	

مجدد	است.	دوستاني	که	کار	مرمتی	
میراث	 در	 و	 گفتند	 من	 به	 مي	کنند	
دوستان	 این	 اصطالح	 به	 فرهنگي	
سردمدار	بازار	تبریز	را	که	بزرگترین	
آقاي	 همین	 است	 جهان	 سازه	
مهندس	اکبري	تقي	زاده	دوست	من	
مرمتش	کرد	و	او	به	من	گفت	مرمت	
جاي	 به	 است.	 خرجش	 درصد	 	50
حتما	 یعني	 بسازي.	 و	 بکوبي	 اینکه	
مرمت	کردن	بهتر	است.	ولي	خیلي	ها	
ما	 که	 بس	 نمي	کنند	 اطمینان	
تعیین	 در	 و	 مي	گویند	 که	 شنیدیم	
این	بافت	هاي	فرسوده	هم	اینطوري	
قرار	 اگر	 مي	گویند	 مي		آیند	 که	 بود	
است	بافت	فرسوده	سر	جایش	بماند	
یعني	 شود	 ري	امفورس	 باید	

استحکام	بخشي	شود.

یک	 خودش	 استحکام	بخشي	
آهن	 بیایي	 باید	 که	شما	 ماجراست.	
را	فرو	کني	تو	دل	ساختمان	موجود	
وجب	 یک	 در	 را	 کار	 این	 من	 که	
خانه	اي	که	در	دربند	داشتم	کردم	و	
هیچ	هزینه	عجیبي	هم	نداشت.	ولي	

گاز	 عودالجان	 از	 قبل	 سال	 سی	
گرفتیم.	این	خیلی	بد	است.	اول	به	
پولدارها	دادند	بعد	به	بی	پول	ها.	بعد	
که	 بود	 غربی	 فرهنگ	 یک	 اینکه	
بد	 است	 ایرانی	 هرچه	 که	 می	گفت	
است		هرچه	که	معماري	قدیمي	است	
وسطش	 حوض	 و	 مرکزي	 حیاط	 و	
این	ها	بد	است.	قنات	دیگر	چیست	و	
داشته	 لوله	کشي	 آب	 حتمًا	 باید	 ما	
نیست.	 خوبي	 چیز	 قنات	 باشیم	
قنات	ها	 تمام	 رفت	 یادمان	 بنابراین	
راهي	 یعني	 فاضالب.	 به	 شد	 تبدیل	
بدون	 مي	کرد	 جابجا	 را	 فاضالب	 که	
شهر	 چون	 بخواهد	 کسي	 اینکه	
یعني	 نداشت.	 فاضالب	 شبکه	
مي	خواهم	بگویم	نادیده	گرفتن	یک	
مثل	 ابتدایی	 و	 پایه	ای	 چیزهاي	
فاضالب	شهري	برای	مثال	باعث	شد	
اینکه	یک	 به	 این	دید	جامع	نگر	 که	
شهر	چگونه	باید	باشد	رعایت	نشود.	
حفاظت	سخت	است.	زماني	که	شما	
بخواهید	یک	خانه	قدیمي	را	حفاظت	
کنید	ممکن	است	البته	من	مطمئنم	
ساخت	 و	 تخریب	 هزینه	 نصف	 که	
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هم	 به	 شبیه	 باید	 حیاط	 آن	 طرف	
یک	 اینکه	 نه	 است؟	 درست	 باشد	
دیوارش	یک	حرف	بزند	یک	دیوارش	
یک	حرف	دیگر.	هم	اکنون	اینگونه	
اندازه	 این	 متاسفانه	 یعني	 شده	
سرا	 یک	 سطح	 در	 حتي	 هماهنگي	
در	بازار	وجود	ندارد	که	دو	کاسب	به	
خودشان	اجازه	مي	دهند	با	آجر	زرد	
کار	کنند.	دو	کاسب	دیگر	این	طرف	
نمي	دانم	چه	کار	 و	 را	قوس	مي	زنند	
کار	 شیشه	 یکي	ها	 آن	 مي	کنند	
آنها	 رنگي،	هردوي	 مي	کنند	شیشه	
کار	 ایراني	 خیلي	 مي	کنند	 فکر	 هم	
کردند.	هم	آن	ها	که	شیشه	رنگي	ها	
را	گذاشتند	فکر	مي	کنند	آخر	ایراني	
که	 یکي	ها	 این	 هم	 و	 هستند	 بودن	
قوس	را	گذاشتند.	این	ها	با	آجر	قرمز	
و	این	یکي	با	آجر	سفید.	بعد	این	باز	
در	بازار	تهران	است	که	من	واقعًا	در	
در	 انگلیسي	 زبان	 به	 که	 مجله	 یک	
مي	آمد	این	را	به	عنوان	یک	جواهر	
زیر	لجن	در	تهران	معرفي	کردم.	این	
عکس	را	که	خودم	گرفتم.	این	یک	
بازار	بلور	در	تهران	بود	که	تا	دو	سه	
چه	 ببینید	 بود	 سالم	 پیش	 سال	
من	 که	 روزي	 یعني	 کردند!!	 کارش	
گرفت.	 گریه	ام	 دیدم	 را	 این	 و	 رفتم	
نه	فقط	شیشه	 اینکه	روي	آن	 براي	
است	 شیشه	 این	 ببینید	 نگذاشتند	
عین	آن	بازارهاي	به	اصطالح	گالریا	
که	 میالن	 در	 اروپا،	 در	 مي	گویند	
کتددرال	 آن	 بغل	 مي	برید	 تشریف	
وسطي	 قرون	 دوره	 مال	 میالن	
که	 تجاري	هست	 جاي	 یک	 کنارش	
ولي	قدیمي	است	براي	صد	تا	صد	و	
پنجاه	سال	پیش	است	که	سقف	آن	
بهش	 است	 شکل	 همین	 دقیقا	
ندارد	 اسم	 الگالریا	 گالریا	 مي	گویند	
آن	 به	 که	 است	 مهم	 اندازه	 این	
مي	گویند	گالري	نقطه.	یک	همچین	
چیزي	را	در	تهران	دوره	رضاشاه	ما	
سرش	 بر	 چه	 ببینید	 بودند	 ساخته	
آورده	اند.	بعد	روي	آن	مي	دانید	چه	
کشیدند	آن	سفیدها	چیست؟	از	آن	
موادها	یک	چیزهایي	که	رویش	خط	
هم	دارد.	این	به	معني	چیست؟	این	

براي	 درصد	 ده	 آن	 گفت	 گفت.	 چه	
آن	و	سي	درصد	براي	رمپ	و	لوپ	و	
40	درصد	براي	فالن	بخش	و	کم	کم	
اینجا	 اینک	 	هم	 باغ	خداحافظ.	 کل	
چیزي	 یک	 ما	 مي	گویند	 اول	 هم	
شبیه	بافت	قدیم	درست	مي	کنیم	و	
بافت	 شبیه	 ببینید	 بروید	 شما	 بعد	
یک	 نمي	شود.	 نه	 مي	شود؟	 قدیم	
نفري	به	اسم	میرزا	حمید	آمد	یعني	
ما	 گفت	 و	 بود	 اطراف	 آن	 خانه	اش	
می	کنیم.	 زندگی	 اطراف	 این	 هنوز	
باقی	 دیوارها	 روی	 نقاشی	هایی	
براي	 نقاشي	ها	 این	 است.	 گذاشته	
این	 با	 بنابراین	 است.	 میرزاحمید	
باقي	 خودش	 از	 که	 نقاشي	هایي	
گذاشت	گفت	ما	هنوز	وجود	داریم.	
باعث	شد	که	امسال	عید	،	آقاي	دکتر	
آدم	 سعادتي	 محمد	 علي	 سعادتي،	
منطقه	 شهردار	 احترام،	 قابل	 واقعا	
نوروزگاه	 محل	 به	 محل	 تمام	 	،12
درست	کرد	و	رقص	و	تمام	از	نمي	دانم	
کردستان	و	از	لرستان	و	از	آذربایجان	
رقصیدند	 آمدند	 همه	 خراسان	 و	
مردها	البته،	ولي	آمدند	و	رقصیدند	
در	 بسیار	 و	 کردند	 اجرا	 موزیک	 و	
درست	 فضاي	خوبي	 عمومي	 عرصه	
شد	و	کنسرت	هاي	بزرگ	گذاشتند.	
کنسرت	معتمدي،	کنسرت	رستاک،	
همه	گروه	هاي	خوب	آمدند	کنسرت	
یعني	 نقطه،	 این	 در	 و	 گذاشتند،	
شهر	 خرابه	هاي	 که	 همین	جایي	
با	 شد.	 اجرا	 کنسرت	 است	 تهران	
گروه	هاي	 همه	 بار،	 این	 یعني	 همه.	
همه	ایران	را	آوردند	اینجا	که	برنامه	
شرکت	 دوستان	 با	 ما	 کردند	 اجرا	
حال	 در	 و	 بود	 جالب	 بسیار	 کردیم.	
اینجا	 براي	 نقشه	هایي	 یک	 حاضر	
تئاتر	 برنامه	هاي	 چه	 که	 هست	
قشنگي	در	آن	شود.	یک	چیزي	که	
قدیمي	 قسمت	 این	 ما	 منطقه،	 در	
من	 و	 است	 مهم	 برایمان	 شهر	
مي	خواهم	ناهماهنگي	را	در	شکل	به	
طرف	 دو	 مي	بینید	 دهم.	 نشان	 شما	
بازار	 وسط	 در	 سراست	 یک	 این	
یعني	 کاروانسرا.	 یعني	 سرا	 تهران.	
	4 طرفش	 	4 قاعدتا	 که	 جایي	 یک	

گازکشی	کنند.	این	ها	را	وادار	کردند	
خانه	هایشان	را	رها	کنند	بروند	براي	
اینکه	بعدا	خرابه	شود	بعدا	شهرداري	
که	 بخرند،	 بروند	 انتظامي	 نیروي	 و	
تمام	 اکنون	 هم	 کردند	 را	 کار	 این	
طرح	 ما	 که	 زماني	 آن	 را	 عودالجان	
یا	 تکه	 تکه	 مي	کردیم	 کار	 را	 جامع	
حال	 در	 یا	 بودند	 خریده	 را	 نصفش	
آن	 از	 زیادي	 خیلي	 مقدار	 خرید	
بودند.	متري	150	هزار	تومان.	و	هنوز	
یعني	 است.	 نشده	 ساخته	 این	ها	
به	 مانده	 خالي	 زمین	هاي	 این	 هنوز	
بولدزر	 هم	 خریدند	 تا	 اینکه	 خاطر	
انداختند	تو	خانه	هاي	قدیمي،	این	ها	
خودش	 براي	 و	 نشده	 ساخته	 هنوز	
مردم	چه	جوري	مجبورند	 مي	بینید	
یک	 یعني	 خانه	شان.	 تو	 بروند	
از	 اینکه	 بدون	 که	 است	 وضعیتي	
هم	 داري	 الزم	 چه	 بپرسند	 آدم	ها	
پله	 یک	 باید	 این	 براي	 اکنون	
نردبان	 یک	 مي	گذاشتند	
نباشند	 مجبور	 که	 اقال	 مي	گذاشتند	
برود.	 باال	 دیوار	 توي	 از	 ملخ	 مثل	
درست	 مردم	،	 نکردن	 درک	 یعني	
پایین	پاي	این	آقا	دوستان	دیگرمان	
بودند	که	مي	آمدند	آنجا	مواد	مخدر	
و	 گربه	ها	 و	 مي	کردند	 مصرف	
برشان	 و	 دور	 همه	 محل	 سگ	هاي	
که	 است	 این	 ماجرا	 ولي	 مي	آمدند.	
اکنون	طرح	 تنها	هم	 نه	 مناطق	 این	
ندارد،	صحبت	تحقق	طرح	هاست.	و	
شده	 رها	 بلکه	 ندارد	 طرح	 فقط	 نه	
است	به	خاطر	اینکه	هم	اکنون	کسي	
آنجا	نیست	که	از	طرف	شهرداري	و	
هم	 وقتي	 و	 بسازند.	 ارگان	ها	 دیگر	
فاجعه	 یک	 بسازند	 بخواهند	 که	
چیزهایي	 چراکه	 بود	 خواهد	
مي	سازند	ساختمان	هاي	4-5	طبقه	
یا	بیشتر	7-8	طبقه	خیلي	زشت	که	
هیچ	ربطي	به	بافت	تاریخي	قدیمي	
برای	 طرح	هایي	 یک	 البته	 ندارد	
اینجا	هست	که	امیدوارم	اجرا	شود	
انجام	شود	 اینکه	دقیقا	چگونه	 ولي	
اول	 که	 باغ	 برج	 طرح	 مثل	 مي	شود	
آمدند	گفتند	برج	باغ	30	درصد	بعدا	
مراتع	 سازمان	 رییس	 که	 شنیدید	
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و	 بوده	 تهران	 بازار	 براي	 که	 این	ها	
از	 بوده	 شده	 الگوبرداري	 اتفاقًا	
چه	 به	 تبدیل	 اکنون	 هم	 پاریس،	
براي	 خطرناک	 گنبدهاي	 به	 شده	
تهران	زلزله	خیز	تبدیل	شده	به	یک	
چون	 اصفهان،	 بازار	 مدل	 گنبدهاي	
که	فکر	کردند	که	زیباتر	است.	یعني	
اورجینال	بازار	تهران	را	رها		کردند	
گنبد	 آجر	 با	 آن	 به	جای	 و	 بوده	 که	
زود	 خانه	ها	 از	 خانه	ها،	 و	 زدند.	
یک	 این	ها	 ببینید	 ولي	 بگذاریم.	
کاري	است	که	روي	بدنه	15	خرداد	
کردند	و		باسمه	کاري	و	تقلبی	بود.	
بروید	 آنجا	 هم	اکنون	 شما	 اگر	
مي	بینید	که	چیزی	تقلبی	را	درست	
و	خانه	هاي	قدیمي	رها	شد.	 کردند.	
محله	هاي	قدیمي	روي	آن	کار	کردند	
که	 آدم	هایي	 شد،	 رها	 ولي	
که	 نهادهایي	 مي	توانستند	
این	 گرفتن	 جان	 در	 مي	توانستند	
محالت	کمک	کنند	رها	شدند،	یک	
مسئله	مهمي	که	در	حال	حاضر	وقت	
نمي	کنیم	راجع	به	آن	صحبت	کنیم	
ولي	ممکن	است	در	جاهاي	دیگري	
داستان	 شود	 صحبت	 بعدها	 یا	
شهر	 زودي	 به	 است.	 حاشیه	نشیني	
حاشیه	نشیني	ها	 با	 بیشتر	 تهران،	
مرکز	 با	 تا	 شد	 خواهد	 شناخته	
شهرش.	به	دلیل	اینکه	حاشیه	نشیني	

است؟	چه	کسی	گوش	داد.	هیچ	کس.	
مي	راند	 حکم	 اینجا	 کسی	 چه	
دربیاورد	 باید	 که	 پولي	 و	 شهرداري	
نه	زندگي	که	باید	براي	مردم	درست	
مشکالتمان	 ما	 بنابراین	 شود.	
چیز	 یک	 یعني	 است.	 جامع	نگر	
عجیب	و	غریبي	نیست	که	بخواهیم	
این	ها	 آوریم.	 بیرون	 کتاب	 درون	 از	
قبال	 مي	فرمایید	 مالحظه	 که	
مدل	هایش	در	لندن	و	پاریس	ایناها،	
را	 است	 پاریس	 که	 مدلش	 این	
مشاهده	می	کنید	که	گالري	ها	را	آن	
دوستاني	که	مثل	آقاي	دکتر	فکوهي	
کردند	 زندگي	 زیاد	 پاریس	 در	
مي	دانند	چگونه	است.	شما	مي	توانید	
از	مرکز	شهر	پاریس	روزي	که	باران	
مي	آید	با	گالري	بروید	تا	کرانه	بلوار	
یک	 از	 مي	تواني	 یعني	 کمربندی.	
بیایي	تو	یک	خیاباني	دوباره	 گالري	
بروید	در	گالري	دیگر	دوباره	بیایید	
تو	خیابان	دوباره	بروي	تو	گالري	بعد	
بگیرید	 را	 خط	 این	 جور	 همین	 و	
بروید	تا	میدان	دانفر	و	این	گالري	ها	
هم	 تهران	 در	 ما	 هستند.	 معني	دار	
گالري	 آن	 به	 داریم	 را	 این	ها	
نمي	گوییم	به	آن	مي	گوییم	پاساژ.	و	
قشنگ	 خیلي	 هم	 ما	 پاساژهاي	
هستند	خیلي	قشنگ	هستند.	ولي	
است؟	 افتاده	 اتفاقی	 چه	 اصل	 در	

به	معني	این	نیست	که	ما	نگاه	جامع	
این	 داریم.	 هم	 خیلي	 نداریم	 نگر	
مي	دهند	 را	 طرح	ها	 که	 بیچاره	هایي	
خیلي	هم	آدم	هاي	حسابي	هستند.	
آنها	 از	 	 کسی	 که	 است	 این	 ماجرا	
اجازه	نمي	گیرد.	یعني	آن	دوست	من	
فرخ	زنوزي	بعد	از	اینکه	آن	همه	کار	
روي	بازار	تهران	کرد	هیچ	کس	نیامد	
به	او	بگوید	بیا	اینجا	یک	دفتر	بزن	
مردم	 که	 کارهایي	 و	 بازار،	 وسط	
امثال	این	ها	دارند	انجام	مي	دهند	را	
تو	نظارت	کن.	پس	بنابراین	جامع	نگر	
محیط	 ما	 که	 نمي	شود	 این	 فقط	
را	 اقتصاد	 کنیم،	 رعایت	 را	 زیست	
رعایت	کنیم،	به	حرف	دیگران	گوش	
مختلف	،	 متخصصان	 دهیم	
یک	 ما	 انسان	شناس.	 جامعه	شناس،	
که	 داشتیم	 انسان	شناسي	 دوستان	
محله	 روي	 کارکردند	 و	 آمدند	
اینجاها	 و	 عودالجان	 و	 چاله	میدان	
اندازه	 چه	 و	 کردند	 کار	 اندازه	 چه	
سعیدي.	 مینا	 همین	 ساختند.	 فیلم	
این	 و	روي	 آمدند	 بچه	ها	 یک	سري	
این	 در	 گفتند	 کردند.	 کار	 اشخاص	
به	 ولي	 زن	 هستند	 کسانی	 محالت	
به	 مردها	 اینکه	 براي	 پهلوان	 اسم	
می	دهند.	 گوش	 زن	ها	 این	 حرف	
و	 جامعه	شناسي	 حرف	 همه	 این	ها	
درست	 دیگر	 است	 انسان	شناسي	
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را	 انجام	دادیم	 سال	پیش	در	رشت	
براي	شما	تصویرش	را	نگذارم.	بعد	از	
رشت	 شهرداري	 میدان	 اینکه	
ماشین	ها	 ورود	 یعني	 شد	 پیاده	راه	
رشت	 شهر	 شد	 ممنوع	 آن	 به	 جداً	
اولین	شهري	بود	که	واقعا	یک	میدان	
پیاده	پیدا	کرد	که	وسطش	هم	یک	
با	 مي	بینید	 کنار	 که	 است	 حوض	
فواره	که	مردم	آن	روز	دور	آن	جمع	
من	 نمي	دانم	 را	 عکس	ها	 این	 شدند	
گرفتم	یا	نه	ولي	عکس	هاي	مشابهي	
این	ها	 بودم.	 گرفته	 اینجا	 از	 من	
ببینید.	و	این	هم	یک	چیزي	بود	که	
کرد.	 خوشحال	 را	 من	 هرحال	 به	
این	 از	 نشانه	هایي	 یک	 همه	 این	ها	
خوب	 کالبدي	 دید	 یک	 که	 است	
اجتماعي	 نمي	گویم	 اینک	 هم	 الاقل	
دارد	در	شهر	راه	مي	افتد	این	که	ما	
و	 را،	 جاهایي	 یک	 کنیم	 راه	 پیاده	
زیر	 این	ها	 است.	 شده	 تمام	 دیگر	
پنجره	خانه	من	است	در	خیابان	سي	
و	 شد	 راه	 پیاده	 اینکه	 از	 بعد	 تیر،	
بهتري	 وضع	 خیلي	 شد،	 سنگفرش	
هم	 این	 کرد.	 پیدا	 قبل	 به	 نسبت	
سر	 دارد	 خودش	 که	 است	 کسی	
خودش	را	کوتاه	مي	کند،	به	نظر	من	
است.	 معني	داري	 حرف	 یک	 این	
یعني	کس	نخارد	پشت	من	جز	ناخن	

انگشت	من.

به	شدت	دارد	دست	باال	را	مي	گیرد.		
از	 را	 عکسي	 یک	 من	 اینک	 هم	
عکس	 در	 شاید	 گذاشتم	 چابهار	
زندگي	 باشد	 معلوم	 بیشتر	
ولي	 است.	 چگونه	 حاشیه	نشیني	
بنابراین	براي	اینکه	صحبتم	را	جمع	
که	 موضوع	 این	 به	 برمي	گردم	 کنم.	
عدم	 یعني	 است.	 نسبي	 همه	چیز	
تاریخي،	 فرهنگي،	 میراث	 به	 توجه	
در	 مردم،	 زندگي	 شیوه	 به	 طبیعي	
فضاهاي	عمومي،	فضای	باز،	در	غذا	
در	 حضور	 عدم	 خیابان،	 در	 خوردن	
بودن	 عزیز	 رودخانه	ها،	 کنار	
حیوانات،	این	ها	جاهاي	دیگر،	دنیاي	
وجود	 با	 هستند	 راحت	تر	 دیگر،	
عکس	 آن	 به	 من	 فقیرترند.	 اینکه	
گاهي	نگاه	مي	کنم	که	این	ها	نشستند	
بازي	مي	کنند	وسط	یک	 دارند	ورق	
زلزله	 تازه	 پاکستان	 در	 که	 جایي	
آمده،	ولي	این	اندازه	خوش	هستند	
که	 خانم	هایي	 این	 یا	 ببین	 و	 بیا	 که	
یک	 در	 کنارشان	 و	 نشستند	 اینجا	
انجام	 کنسرت	 دارد	 مجللي	 جاي	
مي	شود	ولي	براي	مردم	معمولي	هم	
گذاشتند.	 کنسرت	 یک	 طرف	 این	
یعني	اگر	ما	در	شهرهایمان	به	چیزی	
که		هم	اینک	مشاهده	کردید	نرسیم	
جامع	نگری	پیش	کش.	اگر	که	نرسیم	
آدم	ها	هم	 دهیم	 اینکه	تشخیص	 به	
یک	حقي	بر	شهر	دارند،	همه	چیز	را	
نرسیم.	 این	 به	 اگر	 دیدیم.	 اشتباه	
نمي	گویم	 اینک	 هم	 	 شهر	 بر	 حق	
بیاوریم	 این	ها	 و	 آهو	 مثل	 حیواناتي	
ولي،	 تاریخي	مان.	 باغ	هاي	 وسط	
پارک	 نرویم	 رودخانه	ها	 در	 الاقل	
بسازیم.	 جوان	 پارک	 و	 نهج	البالغه	
زندگي	 آنجا	 روباه	ها	 که	 بگذاریم	
کنند	بگذاریم	که	در	این	رود	دره	هاي	
حیوان	ها	 هم	 و	 آدم	ها	 هم	 تهران	
است.	 پاریس	 اینجا	 بکشند.	 نفس	
میدان	 مثل	 که	 مي	بینید	 ولي	
فردوسي	یک	قسمتي	از	آن	را	باز	و	
آن	 در	 بتوان	 که	 کردند	 بزرگ	
این	ها		 مثال	 برای	 یا	 نشست.	
در	 سوم	 و	 دوم	 داخلی	 حیات	های	
پاریس	است.	یعني	شما	از	بر	خیابان	

دنیاي	 یک	 به	 تازه	 مي	شوید	 وارد	
کنار	 که	 خانه	اي	 موضوع	 دیگر،	
یک	 وارد	 مي	روید	 نیست	 خیابان	
تازه	 بعد	 و	 اول،	 مرکزي	 حیاط	
مرکزي	دوم.	 به	یک	حیاط	 مي	روید	
اینجا	خانه	دوست	من	بود	در	حیاط	
دوچرخه	 با	 این	ها	 و	 دوم	 مرکزي	
بنابراین،	 ببینند.	 را	 من	 بودند	 آمده	
که	 آنجا	 داخل	 در	 بافت	 درون	 ما	
زندگي	جاري	است	در	این	شهر	باید	
بماند.	 باقي	 تنفس	 راه	 بدهیم	 اجازه	
زماني	که	یک	جایي	بازار	وجود	دارد	
شود	 رد	 ماشین	 دهیم	 اجازه	 نباید	
هم	اکنون	در	خیابان	سي	تیر	جلوي	
رد	 ماشین	 یک	 شب	 هر	 ما	 خانه	
که	 عده	 یک	 وسط	 از	 مي	شود	
ساندویچ	 دارند	 و	 نشستند	
یعني	 است.	 اشتباه	 این	 	 مي	خورند.	
و	 شهر	 براي	 طرح	 صحبت	 صحبت،	
این	 حرف	ها	 این	 و	 شهري	 طراحي	
شعور	 از	 صحبت	 که	 نیست	 اندازه	
ما	 اینکه	 از	 صحبت	 یعني	 است.	
این	 شود.	 تخریب	 زندگي	 نگذاریم	
فکوهي	 دکتر	 آقاي	 خاطر	 به	 هم	
آهن	قشنگي	 راه	 زیر	یک	 گذاشتم.	
در	پاریس،	گالري	هایی	براي	نقاش	ها	
و	هنرمند	ان	ساختند	و	باالي	آن	یک	
حاضر	 حال	 در	 ساختند.	 پیاده	راه	
مي	خواهند	براي	تهران	یک	پیاده	راه	
اندازه	 چه	 که	 مي	داند	 خدا	 بسازند.	
آن	 در	 تومان	 میلیاردها	 میلیارد	
محور	 هست	 اسمش	 کنند	 خرج	
است	 سال	 سه	 دو	 نیلوفري،	
درست	 را	 محور	 این	 مي	خواهند	
یادتان	 بعدا	 کنید	 صبر	 شما	 کنند.	
مي	افتد	یک	روزي	که	من	این	محور	
گذارمان	 آنجا	 ما	 نه	 گفتم	 نیلوفري	
پایین	 نیلوفري	 محور	 نمي	افتد،	
منطقه	17	هست.	یعني	جنوبي	ترین	
کمربندی	 مسیر	 در	 تهران.	 جاي	
پاریس	می	توانید	خطی	را	بگیرید	که	
مسکن	 از	 اما	 هست.	 تراموا	 نوعی	
نشویم	 مسکن	 بحث	 وارد	 مهر	
مي	خواستم	اینجا	کمی	شوخی	کنم.	
یک	 نیامد	 دلم	 است.	 کم	 وقت	 اما	
طرح	بازآفریني	را	که	ما	خودمان	سه	
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نشست	یک	صد	و		شصت	و	نهم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	19	خرداد	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	حق	به	شهر	و	تهران		
عنوان:	»همه	علیه	سلطه	نوفئودالیسم	بر	شهر	تهران«

سخنرانی		کمال	اطهاری
)پژوهشگر	اقتصاد	شهری(
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سالم	مي	کنم	به	جمع.	فرصتی	مغتنم	است	این	جلسات	
را	 فیلم	 این	 من	 مي	کنند.	 برگزار	 انسان	شناسان	 که	
خیلي	 هم	 هربار	 و	 مي	بینم	 که	 است	 چندم	 بار	 براي	
همه	 فیلم	 این	 اعضاء	 که	 خصوص	 به	 مي	برم.	 لذت	
خانم	 اعتماد،	 خانم	 از	 اساسًا	 و	 بودند	 من	 همکارهاي	
هم	 را	 کتابي	 یک	 ما	 مي	دانید	 و	 سعیدي	 مینو	 خاتم،	
تدوین	کردیم	در	نقد	همین	طرح	نواب.	در	این	فرایند	
از	ابتدا	حضور	داشتم.	و	در	عین	حال	بحثی	هم	با	این	
جمع	داشتم	که	به	نوعي	شاید	این	مقدمه،	خوب	باشد	
با	 همان	موقع	 بگویم.	 چه	 مي	خواهم	 من	 ببینید	 که	
یکدیگر	بحث	داشتیم.	من	به	خانم	خاتم	گفتم	که	کار	
این	 این	مینیاتور،	زیر	ضربه	 شما،	مینیاتوري	است	و	
تو	 که	 مي	گفتند	 هم	 آن	ها	 نمي	آورد.	 دوام	 جریان	
همیشه	مي	خواهي	چیزها	را	کل	بیني	کني	و	یک	حرفي	
را	 چیز	 همه	 تو	 که	 زد	 فرانسوي		ها	 این	 از	 یکي	 که	
مي	خواهي	واحد	ببیني،	و	ما	مي	خواهیم	تکثر	ببینیم.	
مي	خواهم	 من	 ندارد،	 معنا	 واحد	 موقع		گفتم	 همان	
این	 ببینم.	 جامع	 مي	خواهم	 هم	 هنوز	 ببینم.	 جامع	
جامعه	ای	 امر	 شما،	 که	 داشتم	 آن	ها	 به	 هم	 را	 انتقاد	
)سوسیتال(	را	به	امر	سوسیولوژي	تقلیل	مي	دهید.	امر	
جامعه	ای	جامع	است	و	شما	جامعه	شناس	را	مي	خواهید	
جایگزین	کل	دانش	موجود	براي	تحول	شهر	کنید.	این	
بحث	ها	را	ما	همواره	با	هم	داشتیم.	و	در	عین	حال	با	
همدیگر	هم	کار	مي	کردیم	به	شدت	هم	کار	مي	کردیم،	
وجود	 به	 بینمان	 عمل	 در	 و	 کار	 در	 هم	 افتراقي	 هیچ	
من	 و	 بودیم.	 خورده	 پیوند	 هم	 به	 هم	 همیشه	 نیامد	
ببینم	 مي	خواهم	 من	 که	 چیزي	 که	 بگویم	 مي	خواهم	
سیاست	 سیاسي،	 اقتصاد	 است.	 سیاسي	 اقتصاد	
این	 از	 است.	 اقتصاد	 با	 جامعه	شناسي	 پیوند	 نیست،	
زاویه	ببینیدش.	یعني	جامعه	شناسي	تاریخي	است	به	
یک	معنا	اقتصاد	سیاسي	و	چیزي	است	که	در	مکتب	
یعني	 مي	بینید.	 را	 امر	 همین	 هم	 نهادگرا	 کارکردي	
مي	خواهد	بین	جامعه	و	اقتصاد	پیوند	دهد.	نهادگراهاي	
جدید	را	عرض	مي	کنم.	قدیمي	هایش	را	هم	همینطور.	
مثل	وب	لند،	برای	مثال	مارکس.	مارکس	را	نهادگراي	
به	هر	صورت	سعی	من	در	 او	مي	گویند.	 به	 قدیم	هم	
برقرار	 و	کالن	 مابین	خرد	 را	 پیوند	 این	 که	 است	 این	
کنم.	بدون	اینکه	بخواهیم	واحد	ببینیم.	به	قول	هانري	
لوفبور،	یک	مقاله	اي	دارد	که	من	ترجمه	اش	کردم	و	در	
واقعیت	 و	 گسیخته	 علوم	 شد.	 چاپ	 قم	 نشریه	
رشته	ها	 همه	 که	 وقتي	 همه	 که	 مي	گوید	 اجتماعي.	
جمع	مي	شوند،	هر	کدام	جداگانه	مي	خواهند	بگویند	
اقتصاددانان	 مي	کنم؛	 تفسیر	 درست	 من	 را	 شهر	 که	
مي	گویند	من	شهر	را	مي	بینم،	جامعه	شناسان	مي	گویند	
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به	 مي	کنم	 فکر	 من	 و	 مي	بینم	 من	
مقطعي	رسیدیم	بعد	از	تجربه	اي	که	
آن	 از	 یکي	 مثال	 برای	 را	 فیلم	 این	
باید	 هم	اکنون	 که	 تجربه	هاست	
جامعیت	را	جایگزین	علوم	گسیخته	
بکنیم.	علوم	گسیخته	اي	که	شهر	را	
مي	خواهد	 این	 مي	کنند.	 تجزیه	
اقتصاد	مبتذلي	باشد	بر	اثر	رانتي	که	
بر	شهرداري	حاکم	شده	است،	حتي	
شهر	 من	 نیست.	 هم	 نوکالسیک	
دیدمش.	و	مي	خواهد	جامعه	شناسي	
ما	 باشد،	 معماري	 مي	خواهد	 باشد.	
خصوص	 به	 که	 وقتي	 هرکدام	
و	 شهرسازان	 مشاور،	 شرکت	هاي	
پیدا	 حاکمیت	 که	 هرکدام	 معمار	
کردند	سعي	کردند	که	آن	یکي	را	از	
به	نظر	من	 بعد	 به	در	بکنند.	 میدان	
همین	گسیختگي	است	که	در	جامعه	
مدني	هم	وجود	دارد	و	دولت	از	آن	
سوء	استفاده	مي	کند	و	تا	ما	نتوانیم	
یک	جامعیتي	به	شهر	بدهیم	و	برنامه	
خودمان	 شهر	 براي	 را	 جایگزین	
را	 دولت	 نمي	توانیم	 کنیم	 تدوین	
کنیم.	 خودمان	 از	 تبعیت	 به	 مجبور	
که	 مي	زنم	 را	 مثال	 این	 همیشه	 من	
الگویمان	را	دوباره	باید	روشنفکران	
که	 کنید	 نگاه	 دهیم.	 قرار	 مشروطه	

این	ها	براي	همه	چیز	برنامه	داشتند.	
کردم	 میالني	 کار	 به	 نقدي	 یک	 من	
شاهش،	 کتاب	 همین	 مورد	 در	
مي	گوید	شاه	کرد،	این	کرد،	او	کرد،	
روشنفکران	 را	 این	 که	 صورتي	 در	
یا	 ارسنجاني،	 داشتند،	 مشروطه	
مصدق	در	دوره	شش	ماه	اختیاراتي	
که	گرفت،	برای	مثال	شما	مي	بینید	
مجموع	 یک	 کاملي	 صورت	 به	
قوانیني	دارد	ارائه	مي	کند،	از	قانون	
کار	گرفته،	قانون	محدودیت	اراضي،	
احیاء	اراضي	موات	از	میدان	سپه	تا	
50	کیلومتر	نقش	یک	بورژوازي	ملي	
مشخص	 خوبي	 چه	 به	 ببینید	 را	
مي	کند	که	مانع	از	حرکت	سرمایه	به	
طرف	بخش	مستغالت	شود.	مجموعه	
قوانیني	که	این	ها	داشتند.	هر	موقع	
که	فرصت	داشتند	چون	برنامه	وجود	
رفتن	 جلو	 درجه	 یک	 مایه	 داشته	
گسیختگي	 این	 براي	 	. شده	 جامعه	
دارند	 و	 داشتند	 ما	 روشنفکران	 که	
موضوع	 این	 به	 کارم	 متن	 در	 من	
امیدوارم	 -که	 مي	پردازم.	 بیشتر	
حوصله	 شود	 باعث	 که	 نکشد	 طول	
شما	سر	برود.-	و	جهت	گیري	من	به	
با	 بتوانیم	 ما	 که	 است	 این	 طرف	
جامعیت	بیشتري	نگاه	کنیم.	این	را	

فرانسوي	 اینجا	 وقتي	 بگویم	 هم	
حرف	مي	زنند	آخرین	نسخه	تاریخي	
پدیده	 ناهمزماني	 یا	 خودشان	
همزمان	به	آن	مي	گویند.	این	اتفاق	
بسیار	براي	ما	افتاده	است.	خالف	باز	
دانش	 که	 مشروطه	 روشنفکران	
مي	کنند.	 بومي	 بسیار	 را	 زمانشان	
قوانین	 گونه	اي	 به	 مثال	 برای	
قانون	 در	 فقه	 با	 را	 اروپا	 پیشرفته	
مدني	با	فقه	اسالمي	پیوند	مي	دهند	
اسالمي	 جمهوري	 در	 هنوز	 که	
کنند.	 جراحي	 را	 این	 نمي	توانند	
اینقدر	عمیق	از	هردو	شناخت	دارند.	
شاهکار	 یک	 ایران	 مدني	 قانون	
بزرگ	است.	چون	قانون	مدني	ژاپن	
و	آلمان	و	این	ها	را	مخصوصا	مطالعه	
این	ها	 همه	 که	 خصوص	 به	 کردم.	
قانون	 دیدم.	 را	 ترجمه	شدند	 اخیراً	
پیشرفته	تر	 بسیار	 ژاپن	 از	 مدني	
حرف	هاي	 این	 خالف	 و	 است.	
و	 ایراني	 مشروطه	 و	 آجوداني	
یا	 سیاه	 حرف	هاي	 این	 از	 نمي	دانم	
که	 حرکتي	 این	 غیره،	 و	 کاتوزیان	
اتفاق	مي	افتد	بسیار	عمیق	است	نه	
کاتوزیان	 قول	 به	 است	 شورش	
-چون	کاتوزیان	مشروطه	را	شورش	
مي	گوید-	و	نه	به	قول	آجوداني	این	
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نئوفئودالیسم	حاکم	شده	است.	کار	
پیکتي	را	درباره	خود	فرانسه	ببینید	
-من	 نئوفئودالیسم...	 ما	 مي	گوید	
مي	برم	 کار	 به	 را	 نوفئودال	 واژه	 این	
داري	 تو	 که	 مي	کنند	 انتقاد	 برخي	
اشتباه	تحلیل	مي	کني،	جواب	آنها	را	
یا	 مي	کنم-	 ارائه	 کارم	 متن	 در	 هم	
چه	 برزیل،	 در	 مشارکتي	 بورژوازي	
کسي	توانست	حزب	کارگران	برزیل	
براي	 که	 وقتي	 بیاورد	 سرکار	 را	
چاپ	 پول	 لوال	 عدالت،	 امر	 پیشبرد	
گردن	 به	 افتاد	 تورمش	 آن	 و	 کرد	
روسف،	 بود	 پارتیزان	 -که	 روسف	
گویا	خیلي	هم	اقتصاد	نمي	دانست-	
بدین	شکل	که	پري	آندرسون	این	را	
مایه	 و	 به	خوبی	تحلیل	کرده	است.	
نتوانستند	 این	ها	 که	 است	 این	
آنترگلوبالیزیشن	عرضه	کنند	و	فقط	
یا	 آنتي	گلوبالیزیشن	 به	
شدن،	 بدیل	 نه	 ضدجهاني	شدن،	
جهاني	شدن	را	نتوانستند	در	برزیل	
به	 که	 دیکتاتور	 این	 کنند.	 عرضه	
دعوت	 را	 کاسترو	 قبال	 آنکه	 جای	
تحلیف	 مراسم	 براي	 مي	کردند	
دیوانه	 و	 نتانیاهو	 ریاست	جمهوري،	

بیاییم	و	ما	 این	فائق	 به	 باید	 است-	
تبدیل	 را	 هژمونی	 آن	 بتوانیم	 باید	
واژگان	 این	ها	 ضدهژموني	 به	 کنیم	
ضدهژموني	 از	 ما	 است.	 گرامشی	
در	 مثال	 برای	 مي	کنیم.	 صحبت	
که	 ببیني	 باشي	 نشسته	 اتوبوسي	
اینجوري	 اگر	 و	 است	 خواب	 راننده	
رانندگی	کند	به	دره	سقوط	خواهید	
کرد.	ولي	اگر	رانندگي	بلد	نباشي	تو	
و	 برد.	 خواهی	 دره	 به	 را	 آن	 نیز	
بلد	 را	 این	 مشروطه	 روشنفکران	
تمام	 در	 ما	 را	 این	حرکت	 که	 بودند	
جمهوري	 تا	 انقالب	 از	 بعد	 دوره	
معتقدم	 من	 ولي	 مي	بینیم.	 اسالمي	
ما	بلد	نیستیم.	باز	این	نکته	را	بگویم،	
برمي	گردم.	 فرانسوي	ها	 آن	 به	 که	
ببینید	کاري	که	فرانسوي	ها	کردند	و	
فخر	 موردش	 در	 موقع	 آن	 خیلي	
در	 آن	ها	 با	 من	 چون	 مي	فروختند	
که	 بعدي	 شورش	هاي	 بودم.	 ارتباط	
صورت	 فرانسه	 در	 دارد	 هم	اکنون	
آن	 براي	 چیست؟	 براي	 مي	گیرد	
است	 هماني	 است.	 ندیدن	 جامعیت	
نمي	خواهم	 واحد	 من	 مي	گوید	 که	
ببینم.	چون	آنجا	هم	به	قول	پیکتي	

حرف	بسیار	سخیف	که	مي	گوید	که	
از	آنجایي	که	اسالم	را	با	قانون	اروپا	
مصیب	 این	 دچار	 ما	 دادند،	 پیوند	
برای	 هم	اکنون	 اینکه	 مثل	 شدیم.	
نه	 و	 نود	 که	 انگلستان	 زمین	 مثال	
در	 مي	شود	 داده	 اصطالح	 به	 ساله	
فقه	ما	هم	همین	است.	و	تمام	قوانین	
اروپا	برآمده	از	فقه	مسیحیت	است.	
آن	 براي	 جوابي	 یک	 زمان	 آن	 که	
دادم.	به	آجوداني	گفتم	که	نگاه	کن	
شد	 بعد	 فرانسه	 ناب	 سکوالریزم	
شد	 امپراطوري	 بار	 دو	 امپراطوري.	
از	فرانسه.	پس	معلوم	است	که	 بعد	
بزرگي	 مشکل	 یک	 دچار	 هم	 آن	ها	
بودند.	در	صورتي	که	برای	ما،	حداقل	
سیاه	نمایي	هایي	 و	 نیفتاد	 اتفاق	 این	
صورت	مي	گیرد.	من	نمي	گویم	حتما،	
بعضي		وقت	ها	هم	فکر	مي	کنم	عمدي	
ما	 مي	کنم	 فکر	 من	 ولي	 است.	
الگوهاي	کافي	هم	داریم	براي	اینکه	
اندیشه	 گسیختگي	 این	 بر	 بتوانیم	
اصلي	 مایه	 من	 نظر	 به	 که	 خودمان	
نوفئودالیسم	 این	 قدرت	گیري،	 این	
اصطالح	 به	 این	 -و	 است	 ایران	 در	
نوع	انحصارطلبي	تو	خالی	در	ایران	
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چیزي	 این	 مي	کند،	 عنوان	 مرکزي	
حدود	22	میلیارد	دالر	رانت	براي	به	
چه	 حساب	 به	 آمده،	 این	ها	 حساب	
که	 بانک	هایي	 این	 مي	رود،	 کسی	
انصار	و	غیره	و	ذلک	که	قر	ض	الحسنه	
جیب	 در	 دادند	 پول	 آنجا	 که	 بودند	
هم	 همان	جا	 البته	 و	 مي	رود	 آن	ها	
فریز	مي	شود.	چون	مي	خواهد	ادغام	
شود	با	بانک	سپه.	دارایي	هایشان	را	
با	معامالت	صوري	آوردند	 مخصوصا	
باال،	چون	کل	معامالت	پایین	آمده،	
کل	معامالت	سي	درصد	تنزل	کرده	
این	 و	 شده	 برابر	 دو	 قیمت	ها	 ولي	
فرایند	ببینید	با	چه	قدرتي	دارند	و	
که	 بازي	هایي	 این	 هم	 چگونه	
هم	اکنون	در	جلسات	مي	کنند	با	یک	
واژه	وقاحت	را	فقط	مي	توانیم	به	کار	
نه	 و	 ببریم	که	گوشه	هاي	شهرداري	
خود	شهردار	که	آدم	درست	حسابي	
است،	خود	شهردار	ولي	به	هر	صورت	
را	 کار	 این	 که	 شده	 احاطه	 این	ها	
انجام	مي	دهند،	و	این	درنظر	بگیرید	
ببینید	 	22 منطقه	 در	 که	 اگر	 که	
رانت	 تومان	 میلیون	 	20 متري	
قیمت	 افزایش	 شده،	 نصیبشان	
ساخت	را	من	آخرین	قیمت	ها	را	باز	
میزان	 این	 گرفتم	 باال	 دست	 هم	
رانتي	است	که	در	بخش	مسکن	دارد	
تولید	مي	شود.	آن	را	مقایسه	کنید	با	
یازده	 کشاورزي.	 در	 سرمایه	گذاري	
و	 صنعت	 و	 فقط.	 تومان	 میلیارد	
معدن	46	هزار	میلیارد	تومان.	با	این	
میزان	رانت	مقایسه	کنید.	یعني	این	
و	 برنمي	گردد	 هم	 سیستم	 در	 رانت	
خارج	 مملکت	 از	 ارز	 صورت	 به	
به	دوبي	مي	رود.	حداقل،	 و	 مي	شود	
این	 خود	 مي	شود	 که	 برآوردهایي	
انبوه	سازهایی	که	من	را	براي	مشاوره	
برای	مثال	10-	20	سال	پیش	دعوت	
بیشتر	 ماه	 سه	 دو	 که	 کردند	
بزنیم.	 حرف	 همدیگر	 با	 نتوانستیم	
رفتم	که	پول	بگیرم	دیدم	موجودات	
من	 موقع	 آن	 هستند.	 وحشتناکي	
قدر	 چه	 این	ها	 نمي	دانستم	 هنوز	
میزان	 این	 به	 هستند،	 وحشتناک	
نمي	دانستم.	این	ها	سالي	20	میلیارد	

مینا	 هم	 دیگري	 فیلم	 یک	 افتاد.	
سعیدي	دراین	باره	در	محله	سیروس	
دارد.	آنجا	آخوند	محله	تا...	آن	فیلم	
زیباست.	 خیلي	 هم	 سعیدي	 مینا	
بدهید.	 نشان	 را	 فیلم	 این	 بار	 یک	
جانباز	 هست،	 شیمیایي	 آنجا	 چون	
هست	و	تعاوني	تشکیل	دادند.	همه	
این	کارهایي	که	این	ها	مي	خواستند	
را	 پیشرفته	ترش	 این	ها	 را	 کنند	
انجام	دادند	و	آن	تعاوني	آن	ها	را	از	
بین	بردند.	با	اینکه	از	آن	آخوندهاي	
است	 من	 سابق	 محله	 چون	 قدیمي	
اگر	 را	 آدم	ها	 آن	 کاماًل	 -سیروس-	
هم	نشناسم،	آن	آخوند	را	مي	شناسم	
دعوت	 مي	خواهم	 که	 است	 این	 و	
امر	 در	 من	 هر	صورت	 به	 -که	 کنم،	
مي	روم-	 سیاسي	 اقتصادي	
مي	خواهم	بروم	و	آن	برنامه	واحد	را	
بدهم.	من	مي	خواهم	برنامه	جامع	را	
با	 راه	 این	 در	 گامي	 یک	 	 یا	 بدهم.	
لوفبور	 حرف	 آن	 برداریم.	 همدیگر	
است	که	آرزوها	در	زندگي	روزمره	با	
لهیب	آتش	سرمایه	و	قدرت	خاکستر	
روزمره	 زندگي	 در	 باز	 و	 مي	شوند	
آتش	 میان	 ققنوس	 مثل	 آرزوها	
برمي	آید.	ما	کارمان	همین	است	و	به	
همیشه	 که	 ناصر	 مثل	 کساني	 یمن	
وجود	 صورت	 هر	 به	 است	 خاکستر	
کنیم	 نگاهي	 یک	 بگذارید	 دارد.	
ایران	 در	 را	 نئوفئودالیسم	 جلوه	ی	
من	 که	 بحثي	 اهمیت	 و	 ببینیم.	
مي	کنم.	براي	ما	واقعا	نئوفئودالیسم	
واحد	 هزار	 	500 است.	 واقعي	
مسکوني	خالي	در	شهر	تهران	است.	
در	 دادم	 انجام	 من	 که	 برآوردي	 که	
حال	حاضر	550	هزار	میلیارد	تومان	
	11 هم	 متري	 کرده.	 پیدا	 ارزش	
یعني	 گرفتم.	 من	 تومان	 میلیون	
مي	گیریم.	 پایین	 دست	 مخصوصا	
هم	اکنون	بین	منطقه	22	قیمتش	به	
میلیون	 	30 متري	 تقریبی	 صورت	
هیچ	 نه	 دارد،	 مدرسه	 نه	 تومان.	
چیزي.	منطقه	22.	دیدید	منطقه	22	
را.	هیچ	چیزي	ندارد.	ظرف	یک	سال	
بهاي	 درصدي	 	100 افزایش	 این	 که	
مسکن	110	درصدي	البته	بنا	بر	بانک	

ترامپ	را	دعوت	کردیم،	یعني	کافي	
یک	 حتي	 و	 محل	 در	 شما	 نیست	
داشته	 مشارکتي	 مشخص	 قالب	
باشید،	اگر	غفلت	کنید	از	امر	همان	
چیزي	که	من	عرض	مي	کنم	اقتصاد	
برنامه	 و	 جامعه	 برنامه	 و	 سیاسي	
شما	 به	 بهتر	 نصیبي	 جایگزین،	
کنم	 تاکید	 هم	 را	 این	 نمي	رسد.	
بورژوازي	 را	 کارشان	 هم	اکنون	
گرفته	 یاد	 خوب	 خیلي	 مستغالت	
و	 مي	رسد	 نهادسازي	 امر	 به	 وقتي	
مي	خواهد	بزند		کنار	باید	چند	تا	از	
مي	گویند	 آن	ها	 به	 که	 بچه	ها	 این	
را	 پست	مدرن	ها	 یا	 نوجماعت	گراها	
حرف	 نهادسازي	 ضد	 مي	آورد	
چون	 واحد،	 برنامه	 اسم	 به	 مي	زنند	
بسیارند	در	ده	سال	اخیر	با	آن	ها	در	
شهرداري	در	دوره	احمدي	نژاد	و	بعد	
در	این	دوره	با	آن	ها	مواجه	بودم	در	
نهادسازي	 اینکه	 تا	 مسکن.	 وزارت	
مورد	 این	 در	 که	 همانطوري	 نکنند.	
بنا	بود	 هم	نکردند.	در	همین	مورد،	
که	وقتي	به	میان	آن	رسید	من	گفتم	
این	 در	 شما	 کوتاه	 طناب	 این	 با	 که	
سوء	ظن	 بي	اعتمادي،	 بروید،	 چاه	
مي	کنید.	 بیشتر	 را	 مردم	 نهادینه		
باید	دولت	به	این	تعهد	بدهد	که	این	
تعهدي	 همان	 مي	دهد.	 انجام	 را	 کار	
را	که	این	ها	مي	خواستند	و	سراسیمه	
بچه	ها	با	آن	روبرو	بودند	و	من	گفتم	
بعد	شما	وسط	کار	رها	کنید.	تا	اینجا	
بدگمان	 دولت	 به	 مردم	 تا	 رفتید	
شوند	نه	به	شما.	وگرنه	شما	هم	براي	
و	 مي	شوید	 رسوا	 مردم	 نزد	 همیشه	
نمي	خواهم	 را	 رسوایي	 این	 من	
بپذیریم.	و	من	از	این	پروژه	خودم	را	
بیرون	کشیدم	با	اینکه	تا	وسط	هاي	
آن	 برنامه	ریزي	 در	 نوعي	 به	 آن	
همکاري	 یعني	 داشتم.	 دخالت	
داشتم	دخالت	که	چه	عرض	کنم.	و	
را	 وام	 نه	 افتاد.	 هم	 اتفاق	 همین	
وام	 اگر	 چون	 کردند	 تصویب	
مي	کردند،	 تصویب	 را	 مقاوم	سازي	
قیمت	 و	 خانه	ها	 این	 تخریب	 رانت	
زمین	و	بازي	با	زمین	گرفته	مي	شد.	
سیروس	 محله	 در	 اتفاق	 این	 همه	
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ارزش	افزایي	مي	شود	ولي	چون	بازي	
مجموع	صفر	است	یا	در	فرانسه	که	
مثال	 برای	 شده	 شورش	ها	 این	
سندیکاهاي	 جزو	 که	 من	 دوست	
معلمان	در	فرانسه	است	مي	گفت	ده	
حقوق	 فرانسه،	 در	 است	 سال	
تورم	 نمي	برند.	 باال	 را	 بازنشسته	ها	
سالي	یکي	دو	درصد	که	هست.	براي	
همین	جلیقه	زردها	به	خیابان	آمدند.	
آن	 مي	گوید	 پکتي	 که	 همان	
نئوفئودالیسم	 البته	 نوفئودالیسم	
یک	 یعني	 است،	 لقب	 فرانسه	 براي	
نوع	توصیف	است	یک	نوع	نقد	است.	
در	ایران	من	نشان	مي	دهم	که	بیشتر	
شکل	بندي	 یک	 است.	 نقد	 از	
گرفته	 شکل	 اجتماعي	 اقتصادي	
است.	این	بازي	مجموع	منفي	است.	
مولد	 که	 نمي	گذارد	 رانت	 یعني	
که	 ارقامي	 همین	 مثل	 کند	 حرکت	
گفتم.	و	همین	است	که	ما	رتبه	مان	
است	 آمدن	 پایین	 حال	 در	 پیوسته	
به	خصوص	به	این	شاخص	پیچیدگي	
بین	 پیچیدگي	 شاخص	 کنید.	 نگاه	
موقع	 آن	 است.	 	66 	- 	65 تا	 	1345

در	 اضافي	 ارزش	 براي	 کارکردند	
بخش	صنعت،	ارزش	اضافي	در	بخش	
بیشتر	 میلیارد	 	50 ساخت	 صنعت	
تولید	 که	 را	 رانتي	 شما	 و	 نیست.	
مي	شود	را	با	این	مقایسه	کنید	و	این	
میزان	ارزش	اضافي	که	در	این	بخش	
تولید	مي	شود	را	با	آن	رانت	هایي	که	
من	در	باال	محاسبه	کردم.	من	خیلي	
شرح	 را	 ارقام	 و	 اعداد	 نمي	خواهم	
بعد	 و	 باشد	 مي	تواند	 این	 بدهم	
بگذارند	روي	سایت	اگر	تمایل	دارید	
بعداً	 خودتان	 را	 ارقام	 و	 اعداد	
بازي	 یک	 نوفئودالیسم	 مي	بینید.	
سرمایه	داري	 است.	 منفي	 مجموع	
یا	 است	 صفر	 مجموع	 یا	 بازیش	
در	 مثال	 برای	 است.	 مثبت	 مجموع	
چین	هم	اکنون	بازي	مجموع	مثبت	
چیزي	 سال،	 ده	 عرض	 در	 است.	
حدود	دویست	میلیون	نفر	در	چین،	
آمار	 باال،	 مي	آیند	 فقر	 خط	 زیر	 از	
بازي	 است.	 جهاني	 بانک	 حتي	
مجموع	مثبت	است.	هرچند	شکاف	
طبقاتي	در	آن	بیشتر	شده	در	آمریکا	
آن	 یعني	 است	 صفر	 مجموع	 بازي	

خارج	مي	کنند.	واقعا	خارج	مي	کنند.	
صحبت	هاي	خودشان	بین	خودشان.	
و	با	این	میزان	رانتي	که	در	500	هزار	
واحد	مسکوني	است	تقریبا	مي	شود	
کل	زمین	هاي	زراعي	ایران	را	خرید.	
زراعي	 زمین	 تومان.	 هزار	 	5 متري	
آبي	آگهي	آن	را	شما	مي	توانید	اگر	
پول	دارید	و	عالقه	دارید	مي	توانید	
بعد	 کنید.	 کشاورزي	 بگیرید	 بروید	
فقط	این	میزان	سرمایه	گذاري	ایران	
ایران	 کشاورزي	 بحث	 برابر	 دو	 مال	
اعالم	 میلیارد.	 هزار	 	22 است.	
خودشان	بود.	که	اگر	این	بخواهد	به	
تهران	 در	 تجاري	 که	 برود،	 فروش	
تومان	 میلیون	 	60 متري	 حداقل	
سه	 دو	 یعني	 کل	 که	 ببینید	 است	
است.	 رانت	 ایران	 مولد	 بخش	 برابر	
بخش	 در	 سرمایه	گذاري	 رانت.	 فقط	
نوفئودالیسم	 جلوه	هاي	 این	 مولد،	
است،	هیچ	چیز	دیگري	نیست.	قابل	
مقایسه	نیست	با	نظام	سرمایه	داري	
صحبت	 باید	 دراین	باره	 هم	 بیشتر	
براي	 ببینید	 کل	 برآورد	 این	 کنم.	
را	 این	 	 بچه	ها	 این	 شاید	 بار	 اولین	
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لحاظ	 از	 کاماًل	 را	 این	 یعني	 جهان،	
ادعاي	 است	 آکادمیک	 در	 اعضاء	
این	 به	 بلژیک	 کارگران	 حزب	 خود	
سنگیني	 این	 به	 شکست	 ترتیب	
برگزاري	 براي	 که	 وقتي	 مي	خورد	
چاپ	 پول	 عدالت	 اجراي	 یا	 عدالت	
نقض	 که	 قوانیني	 هم	 این	 مي	کند.	
شده	و	ما	دچار	به	آن	»کپچراستیت«	
یا	»کپچر	ریگولیشن«	یعني	اسارت	
وقتي	 دولت.	 اسارت	 قانون	گذاري.	
که	قوانین	مي	گذارد	که	این	قوانین،	
	1368 سال	 از	 است.	 قانون	فروشي	

قانون	فروشي	اتفاق	افتاد.	

نوفئودالیسم	 عین	 قانون	فروشي	
است.	چون	قانون	را	وضع	مي	کنند	و	
تیولداري	 مثل	 می	فروشند.	 سپس	
تیولداري.	 مثل	 قانون	فروشي	 شود.	
تیول	 خدمات	 یک	سري	 براي	
امتیازي	 را	 قوانین	 یعني	 مي	دادند.	
نمي	کشتند.	 را	 طرف	 مي	گرفتند	
چون	صاحب	قانون	همان	دولت	بود.	
بهتر	 لعابش	 و	 رنگ	 کمي	 هم	اکنون	
شده	و	وقتي	که	کرباسچي	این	کار	را	

پیش	پا	 پیوسته	 یعني	 است.	 پراید	
تا	 دو	 این	 مي	شود.	 هم	 افتاده	تر	
نشان	 را	 این	 ترکیبش	 شاخص	
مي	دهد.	و	همین	ورشکستگي	هاست	
که	مي	بینیم	بین1365	مي	گویم	85	
هزار	 سیصد	 سرعت	 این	 به	 	90 تا	
شغل	در	تهران	از	دست	رفته	است.	
بقیه	شهرهاي	بزرگ	ایران	هم	همین	
است.	برای	مثال	شیراز	،	50	هزار	تا	
دانش	 عرصه	 وارد	 ما	 اینکه	 براي	 و	
را	گفتم	شاید	 این	 بارها	 نشدیم	من	
در	مصاحبه	هایم	ما	وارد	دوران	قاجار	
جهان	 موقع	 آن	 اینکه	 براي	 شدیم.	
وارد	صنعتي	شدن	مي	شد	و	ایستاده	
جهان	 هم	اکنون	 اقتصاد،	 آن	 بودند.	
دوره	 	 یا	 پساصنعتي	 دوره	 وارد	
ایستادیم.	 ما	 و	 شده	 دانش	 اقتصاد	
ما	 کارخانه	هاي	 همه	 همین	 براي	
آن	 وارد	 چون،	 مي	شود.	 ورشکسته	
بسیار	 این	ها	 و	 نشدیم.	 جدید	 دور	
مهم	است	براي	اینکه	عدالت	را	شما	
باید	با	مازاد	اقتصادي	برقرار	کنید	نه	
با	چاپ	پول.	حتي	یک	حزب	بسیار	
در	 بود	 حزب	 مردمي	ترین	 قوي	

خیلي	 داشتیم،	 آهن	 ذوب	 ما	 که	
کشورهاي	جهان	سوم	نداشتند.	آن	
اتومبیل	سازي	 کارخانه	 که	 موقع	
یعني	پیکان	آن	موقع		کره	جنوبي	ها	
همین	هیوندا	و	غیره	و	ذلک	آمدند	
کارگرانشان	 آموزش	 براي	
تکنسین	هایشان	در	ایران	ناسیونال	
آن	زمان.	در	سال	1338،	که	ارج	و	
ایران،	 در	 شدند	 تاسیس	 آزمایش	
سامسونگي	وجود	نداشت.	هم	اکنون	
هردو	 شدند	 ورشکسته	 آن	ها	
کشورها	 همه	 و	 شدند	 ورشکسته	
همه	 هیچي،	 که	 جنوبي	ها	 کره	
و	 آهن	 ذوب	 صاحب	 کشورها	
پتروشیمي	شدند.	شاخص	پیچیدگي	
مي	بینید.	 که	 رسیده	 درجه	اي	 به	 ما	
شده	 کمتر	 ما	 اقتصادي	 تنوع	 یعني	
خانگي	 لوازم	 تولیدکننده	 ما	 دیگر	
نیستیم.	 پیشرو	 حداقل	 و	 نیستیم	
کارخانه	 از	 موقع،	 آن	 پیکان	 چون	
مي	کرد.	سن	 تولید	 را	 همان	 هیلمن	
بود	 انگلیس	 هیلمن	 مي	رسد.	 ما	
هم	اکنون	چیزي	را	که	در	ایران	تولید	
جنوبي	 کره	 چندم	 دست	 مي	شود،	
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شوراي	شهر	مرا	دعوت	کرده	بود	با	
بودند	 آمده	 وقاحت	 با	 رفتم،	 اکراه	
بودند،	 کرده	 جمع	 هم	 را	 عده	 یک	
از	 که	 بزرگ	 صحنه	آرایي	 درست	
همین	بچه	هاي	نوجماعت	گرا	که	ما	از	
اول	مي	دانستیم	که	اینطور	مي	شود.	
باید	 بله،	ما	 بعد	آن	ها	هم	مي	گفتند	
همه	چیز	را	زیر	و	زبر	کنیم.	بعد	شما	
نه	 مي	بینید	 را	 راست	گراها	 نه	
خود	 نه	 مي	بینید.	 را	 نهادگراها	
دولتي	ها،	و	نه	در	خود	شوراي	شهر	
که	اجرا	نشدن	این	قانون	را	قالیباف	
چنین	 یک	 اگر	 را	 نژاد	 احمدي	 و	
کسي	 وقاحت	 این	 به	 را	 چیزی	
از	رکود	 براي	جلوگیري	 بنویسد	که	
بازار	مسکن،	من	جمعیت	را	به	ده	و	
نیم	میلیون	نفر	مي	رسانم.	این	قابل	
قانون	 نقض	 چون	 است.	 پیگیري	
میان	 من	 که	 این	 سرگرمي	 و	 است.	
باال	 از	 که	 زمانی	 مي	روم،	 مردم	
آن	 شما	 مي	کند،	 غارت	 را	 همه	چیز	
بر	 ببینید	که	چه	بالیي	 را	 سرگرمي	
یکپارچه	 وقتي	 و	 مي	آورد	 خود	 سر	
نیست	چیزي	را	که	مي	خواهد	یعني	
بکند	 کاري	 خودش	 جامعه	 براي	
مي	خواهد	 ارگانیک	 روشنفکر	 یعني	
کند	 کاري	 خودش	 جامعه	 براي	
درست	 باال	 آن	 شعار	 این	 ببینید	
آن	 از	 مي	رفتم	 من	 که	 بود	 چیزي	
شهري	 تهران	 مي	کردم،	 دفاع	
دانش	پایه	و	هوشمند	و	جهاني	است.	
یک	 وارد	 همین	 یعني	 دانش	پایه،	
شدن	 صنعتي	 مثل	 جدید	 دنیاي	
مي	ماند.	دوستاني	بودند،	نام	نمی	برم،	
که	مي	گفتند	از	چپ	بودند	مي	گفتند	
است.	 جعلي	 شما	 شعارهاي	 این	
منظورش	آخري	بود	جهاني،	بقیه	را	
کنند.	 تخریب	 مي	خواستند	 هم	
درصورتي	که	دانش	پایه	یک	دوره	اي	
هوشمند	 است.	 شدن	 صنعتي	 مثل	
است.	 اینتلیجنت	 دارد	 معنا	 دو	 هم	
کساني	که	هوشمندي	را	به	اسمارت،	
ترجمه	 هوشمندي	 به	 را	 اسمارت	
اسمارت	 مي	کنند.	 اشتباه	 مي	کنند،	
یعني	 هوشمندي	 و	 زبده	 یعني	
اینتلیجنت	دو	معنا	دارد،	یکي	معناي	

این	هایي	که	 به	جان	 بیفت	 تو	هم	 و	
زاویه	 از	 ببینند.	 جامعه	 مي	خواهند	
یا	 و	 مدرن	 پست	 مثال	 برای	
نوجماعت	گرایي.	این	رقم	را	ببینید.	
مدیر	 من	 کنید	 فرض	 	86 رقم	 این	
مسکن	 جامع	 در	 اقتصادي	 بخش	
بودم،	طرح	جامع	تهران	بودم.	و	در	
یک	پروسه	دو	ساله	این	را	به	تصویب	
این	 تصویب	 براي	 من	 و	 رساندیم.	
سپاه	 استراتژیک	 مرکز	 به	 حتي	
به	 بودند	 مظنون	 که	 چرا	 مي	رفتم	
خواهد	 چه	 طرح	 این	 آینده	 اینکه	
چانه	 قالیباف	 تصویب	شد.	 آن	 شد.	
نمي	توانم.	 ساله	 یک	 من	 که	 مي	زد	
یعني	ما	تا	این	اندازه	از	لحاظ	فکري.	
قدرت	پیدا	کرده	بودیم	آن	زمان	که	
بودیم.	 طرح	 این	 تصویب	 حال	 در	
	22 کار	 بدنه	 از	 چون	 تیم	 همان	
شده	 هم	پیمان	 یکدیگر	 با	 مشاوره	
قالیباف	 مثل	 کسی	 حتي	 بودند،	
جرات	نداشت	که	این	را	تکان	بدهد.	
گفت	این	را	9	و	1	کنید	که	تا	دولت	
شما	 که	 را	 امکاناتي	 آن	 من	 به	
مي	گویید	بدهد	ما	برسیم	به	محاسبه	
مي	کشد.	 طول	 قدر	 چه	 که	 کنید	
گفتیم	دو	سال	طول	مي	کشد	آن	9	و	
آن	 رسیدیم.	 توافق	 این	 به	 بعد	 	1
مردک	آمد	کرد	ده	و	نیم	میلیون،	و	
این	متن	در	قانون	طرح	جامع	تهران،	
قانون	 عنوان	 به	 جامع	 طرح	 ببینید	
این	 و	 شهرداري.	 به	 مي	شود	 ابالغ	
ابالغ	را	هم	اکنون	بعضي	از	مشاورهاي	
طرح	جامع	از	آن	ابتدا	مي	گفتند	ما	
یازده	 به	 را	 تهران	 جمعیت	 باید	
میلیون	برسانیم،	من	مي	رفتم	به	یک	
جدل	 آن	ها	 با	 که	 	 استراتژي	 مرکز	
کنم،	که	یازده	میلیون	یعني	نابودي	
و	شما	نمي	توانید	به	جایي	برسید	که	
بتوانید	مقابله	کنید	تا	بتوانید	فضاي	
شدن	 دانش	 اقتصاد	 براي	 را	 الزم	
آن	ها	 زمان	 آن	 و	 باشید.	 داشته	
با	 هم	اکنون	 مي	کردند.	 مخالفت	
وقاحت	تمام	مي	گویند	که	ما	از	همان	
اول	مي	دانستیم	که	طرح	جامع	نباید	
برسد.	با	وقاحت.	دو	هفته	پیش	من	
اعضاي	 از	 یکي	 که	 جلسه	اي	 به	

درگیري	هاي	 در	 من	 که	 داد،	 انجام	
با	 ولي	 این	حادثه	هستم،	 با	 سختي	
این	وجود	یک	بار	علیه	قانون	فروشي	
شهروندي	 حقوق	 در	 نزد.	 حرف	
منشور	هم	دادند	اما	علیه	این	حرف	
نمي	خواهد	 تو	 تراکم	فروشي.	 نزدند.	
کني،	 اعطا	 ما	 به	 شهروندي	 حقوق	
قانون	را	نفروش.	قانون	شهري	را	به	
مي	فروشند.	 اقتصاد	 مقوله	 اسم	
چنین	چیزي	وجود	ندارد.		تو	قانون	
بر	 مالیات	 نمي	خواهد	 نفروش	 را	
بزرگ	 بازي	 بگیري.	مسخره	 عایدي	
بر	 مالیات	 مي	خواهد	 که	 است	 این	
مي	خواهند	 یعني	 بگیرد	 عایدي	
بعد	 سال	 شما،	 خانه	 جلوي	 بیایند	
به	صورت	 باال	 بردند	 را	 قیمت	 چون	
بگویند	 بگیرند.	 مالیات	 بعد	 صوري،	
گین	 عایدي	 کردي.	 پیدا	 عایدي	 تو	
است	دیگر	توي	سیستمي	که	قانون		
نمي	فروشد	شما	مي	توانید	مالیات	بر	
کسانی،	 چه	 بعد	 بگیرید.	 عایدي	
که	 آن	ها	 همه	 نیوز	 نیوز،	 مقاومت	
و	 هستند،	 دولت	 به	 وابسته	
کارگزارشان	هم	مي	شوند	برای	مثال	
بعضي	از	نهاد	گراهایي	که	جامعیت	را	
ندارند	دید	را	ندارند	که	من	با	بعضي	
اینکه	 به	دلیل	 از	آن	ها	درگیر	شدم	
گفته	مالیات	عایدي	را	من	1368	در	
قانون	برنامه	اول	توسعه	وارد	کردند	
بخش	 اول	 برنامه	 نویسنده	 من	 که	
تاکنون	 زمان	 آن	 از	 و	 بودم.	 مسکن	
تحریم	 که	 هم	اکنون	 نکردند.	 اجرا	
بر	عایدي	 مالیات	 شدند	مي	خواهند	
اینکه	 بدون	 کنند.	 بازي	 وارد	 را	
بدانند	که	این	بازي	چه	قدر	مشکل	
تا	 بازي	 که	 بگویم	 مي	خواهم	 است.	
بهره	برداري	 این	 مشغول	 اندازه	 چه	
با	 شما	 اگر	 و	 هستند	 وحشتناک	
جامعیت	به	آن	سیستم	نگاه	نکنید	و	
حقوق	 زمان	 آن	 نایستید	 مقابلش	
شما	بر	باد	مي	رود	و	بعد	آن	ها	از	شما	
استفاده	مي	کنند	و	مي	گویند	بروید	
در	چند	محله،	نمي	دانم	یک	پیاده	راه	
بساز	که	تو	هم	سرگرم	باشي.	و	من	
فرصت	 بسازم،	 بود	 قرار	 که	 را	 نهاد	
پیدا	مي	کنم	همان	کار	را	ادامه	بدهم	
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از	 قبل	 کنید،	 بلند	 نمي	توانید	 هنوز	
کمون	پاریس	این	ها	را	مي	گوید.	باید	
کنید.	 فعالیت	 رنگ	 سه	 پرچم	 زیر	
بقیه	 کنید	 را	 کار	 این	 تا	 شما	 چون	
تحریم	 را	 شما	 صنعتي	 تولید	 اروپا،	
مي	شوید.	 نابود	 و	 مي	کند	
است.	 جهاني	 امر	 یک	 سوسیالیسم	
منظور	من	هم	به	یک	معنایي	همان	
رایج	تر	 خیلي	 هم	اکنون	 که	 حرفي	
دگرجهانی	شدن	 شده	
)آلترگلوبالیزیشن(	یا	به	قول	سمیر	
این	ها	 توافقي.	 شدن	 جهاني	 امین	
معاني	است	که	اگر	شماها	به	صورت	
نکنید،	 حرکت	 آن	 با	 راهبردي	
نمي	توانید	مردم	و	کارگرها	را	نجات	
دست	 از	 را	 شغل	هایتان	 بدهید،	
کارگرها	 براي	 دلت	 اگر	 مي	دهید،	
مي	سوزد،	اگر	برای	مثال	برای	هپکو	
ماشین	آالتي	 این	ها	 اگر	 مي	سوزد	
در	 بتواند	 که	 کنند	 تولید	 نتوانند	
ورشکسته	 شود،	 مصرف	 مترو	
مي	شود.	همین	که	پیش	آمده	است.	
ورشکست	 همه	 و...	 واگن	سازي	

که	 شهري	 دارد	 دموکراتیک	
دموکراتیک	نباشد	هوشمند	نیست،	
چون	دانش،	رشته	رشته	شده	و	فقط	
انسان	 کرامت	 معناي	 به	 دموکراسي	
اینکه	 منظور	 به	 دموکراسي	 نیست.	
از	همه	دانش	بتواني	استفاده	کني	و	
سیستم	 بودن	 دیجیتال	 این	 دوم	
شرط	 که	 داشتند	 شبکه	 یعني	
دموکراسي	 حال	 عین	 در	 شکستن	
این	 با	 مي	گویند	 آن	 به	 هست.	 هم	
شبکه	ها	»تیراني	آف	اسپیس«	یعني	
استبداد	فضا	مي	شود.	جهاني	شدن	
که	 دلیل	 این	 به	 است.	 اجباري	 هم	
تولید	 نمي	شود	 دیگر	 کاالیي	 هیچ	
مصرفش	 ملي	 فقط	 بتواني	 که	 کرد	
تفکر	 چه	 از	 مي	دهم	 شرح	 کني.	
بورژوایي	 خوبي	 البي	گري	 غلطي،	
از	 نئوفئودالیسم	 به	 را	 ما	 که	 داشته	
پایه	هایش	درآمده،	مارکس	در	همان	
سال،	پیش	از	کمون	پاریس	هشدار	
که	 فرانسه	 کارگرهاي	 به	 بود	 داده	
انقالب	 نمي	توانید	 مي	گوید	
را	 سوسیالیستي	کنید،	پرچم	سرخ	

ارج	 تولید	 که	 اگر	 مثال	 یا	 مي	شود.	
نشده	 جهاني	 چون	 نشود،	 جهاني	
بود،	و	نتوانست	به	جهان	عرضه	کند	
دلسوزي	 این	ها،	 شد.	 ورشکست	
هر	 به	 نیست.	 ایران	 مردم	 براي	
صورت	این	ها	بخشی	از	قوانیني	بود	
که	به	شهرداري	ابالغ	شده	و	این	ها	
این	هم	جلوه	 را	هم	کنار	گذاشتند.	
توسط	 شهر	 حق	 نقض	 این	 قانوني	
این	 به	 نگاهي	 است.	 نوفئودالیسم	
کنید	به	هر	صورت	این	فضایي	که	ما	
اقتصادي	 روابط	 تجلي	 داریم،	
روابط	 فضا	 این	 است.	 ما	 اجتماعي	
بازتولید	 ایران	 در	 را	 نوفئودال	
مي	کند.	فضایي	است	که	آلوده	است،	
مي	شود.	 تعطیل	 کارخانه	هایش	
به	 تبدیل	 را	 عمومي	 فضاهاي	
منطقه	 همین	 مي	کنند،	 برج	سازي	
و	 دانشگاه	 آنجا	 در	 که	 بود	 بنا	 	22
ایجاد	 پژوهشي	 پیشرفته	 مراکز	
تا	 به	مشاور	آن	فشار	آوردند	 شود،	
طرح	را	عوض	کرد،	که	من	اسمش	را	
او	 به	 که	 زمان	 هر	 و	 نمي	آورم،	
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بنا	است	 شما	هم	اینجوری	هستید.	
نه	 کنند	 عرضه	 را	 نو	 دنیای	 چپ	
اینکه	سکوت	کند،	برای	اینکه	ارواح	
گورستان	ها	 در	 گذشتگانش	
این	 صورت	 هر	 به	 نشود.	 سرگردان	
من	 چون	 است.	 نظر	 مورد	 ابعاد	
کار	 را	 غیررسمی	 سکونتگاه	های	
کردم،	 کار	 من	 مسکن	 آن	 از	 کردم،	
درصد	 نیم	 و	 دو	 	،1355 سال	 در	
شهرهای	 در	 مسکونی	 واحدهای	
ساخته	 نامتعارف	 مصالح	 با	 ایران	
یعنی	 درصد.	 	5 تا	 بود.	 شده	
چنین	 غیررسمی	 سکونتگاه	های	
تهران،	 مثال	 برای	 داشت.	 ابعادی	
بزرگترین	سکونتگاه	های	غیررسمی	
اسمش	 بود.	 نفر	 هزار	 	50 آن	
شادی	شهر	بود	که	بعدا	بعد	از	انقالب	
عرض	 در	 هم	اکنون	 اسالمشهر.	 شد	
این	 جمعیت	 مثال	 برای	 سال	 ده	
گلستان	بهش	می	گویند	سلطان	آباد	
،	از	حدود	10	هزار	نفر	رسید	به	150	
سال.	 ده	 عرض	 در	 نفر.	 هزار	
این	ها	 و	 غیررسمی.	 سکونتگاه	های	
همش	بر	اساس	نهادسازی	های	ناقص	
است.	و	ما	که	به	این	نهادسازی	های	
ناقص	دچاریم،	به	تدریج،	در	جهانی	
طرف	 به	 می	شود	 دگرگون	 دارد	 که	
بار	 اولین	 می	رویم.	 نئوفودالیسم	
یک	 جهانیش	 نظام	 در	 والرشتاین	
بار	 اولین	 شاید	 می	دهد.	 هشداری	
اگر	 گفت	 داد.	 هشدار	 مارکس	 خود	
که	شما	بخواهید	در	یک	کشور	یک	
کنید،	 اجرا	 را	 تخیلی	 سوسیالیزم	
دچار	کمونیسم	محلی	می	شوید	و	در	
از	 پلشت	تری	 شکل	 به	 نهایت	
والرشتاین	 و	 میرسی.	 سرمایه	داری	
نظام	 در	 جدید	 دوران	 در	 را	 این	
کسانی	 می	گوید	 می	گوید.	 جهانیش	
که	به	خودکفایی	در	انزوا	می	رسند،	
می	روند.	 نئوفودالیسم	 سمت	 به	
رابطه	 راهبرد	 انتخاب	 این	 یعنی	
جهانی	هست	برای	همین	هم	جهانی	
پیدا	 معنا	 مارکس	 قول	 به	 شدن	
می	کند.	موضوع	این	است	که	معموال	
درست	 را	 مارکس	 که	 خیلی	ها	
نخواندند	و	این	فرایند	را	و	دانششان	

تبدیل	 بازآفریني	 به	 را	 آن	 وقیحانه	
آن	 که	 نهادهایي	 اینکه	 براي	 کردند	
رفت،	 بین	 از	 شده	 تعریف	 قوانینی	
همه	قوانیني	که	براي	سکونتگاه	هاي	
واژه	 این	 با	 بود	 شده	 غیررسمي	
ساماندهي	بود.	همه	آن	ها	دود	شد	و	
شنیدم	 جلسه	 این	 در	 رفت.	 هوا	 به	
که	مي	خواهند	بروند	یک	طرح	ملي	
طرح	 دو	 ما	 بیاورند.	 در	 را	 مسکن	
جامع	مسکن	دادیم،	یکي	از	آن	ها	را	
یکي	 گذاشت،	 کنار	 نژاد	 احمدي	
ما	 مي	گویند	 آخوندي.	 را	 دیگر	
را	 مسکن	 ملي	 طرح	 مي	خواهیم	
درست	کنیم.	راه	افتادند	آقاي	فضلي	
و	اسالمي	این	دو	هم	به	مجلس	بروند	
تا	دوباره		یک	رانت	شویي	جدیدي	را	
و	 سیستان	 کل	 این	 بدهند.	 سامان	
ایران،	 کشاورزی	های	 بلوچستان،	
الگوهای	توسعه	ای	که	در	ایران	شد	
بود.	 ناقص	 نهادهای	 دلیل	 به	 همه	
انحالل	شرکت	های	سهامی	زراعی،	و	
انقالبیگری	 زمین	 دوباره	 تقسیم	
خرده	بورژوایی	با	مدل	های	ناقص	که	
برای	 گفتم	 همواره	 و	 همواره	 من	
اینکه	باال	یک	سری	رانتخور	داریم،		
در	 است.	 آلوده	 هم	 ما	 دست	های	
انحالل	 و	 زمین	 دوباره	 تقسیم	
انحالل	 زراعی	 سهامی	 شرکت	های	
اینکه	 نه	 و	غیره.	 و	صنعت	ها	 کشت	
بزنیم.	 حرف	 راست	ها	 این	 شیوه	 به	
که	تراکم	فروش	ها	را	تایید	می	کنند.	
بعد	می	گویند	باعث	همه	این	ها	شما	
حماقت	های	 طرف	 آن	 از	 و	 بودید.	
آن	ها	نباید	ما	را	غره	کنند	به	اینکه	
ماها	منزهیم	و	به	دامن	کبریایی	چپ	
هیچ	گردی	نمی	نشیند	یا	بعضی	ها	به	
بعضی	وقت	ها	 که	شما	 می	گفتند	 من	
می	برید،	 سؤال	 زیر	 نیز	 را	 چپ	 این	
فیلم	های	 این	 مثل	 چرا	 شما	 گفتم	
با	 سرخپوست	ها	 دیدید	 را	 وسترن	
چند	تا	از	این	ابزار	راهنمایی	می	کنند	
رد	 سرخپوست	ها	 قبرستان	 کنار	 از	
کابویی	ها	 و	 یانکی	ها	 آن	 می	شوند،	
که	می	خندند	و	حرف	می	زنند،	سرخ	
ما،	 ارواح	 هیس	 می	گویند	 پوست	ها	
می	ماند.	 سرگردان	 روحشان	 اینجا	

ولي	 مي	کشد	 خجالت	 مي	گوییم	
را	 آدمي	 اینکه	 مثل	 کردند،	 اجبار	
شکنجه	کني.	چون	شرکتي	که	دارد	
ورشکست	مي	شود،	40	نفر	آدم	دارد	
را	 این	 که	 مي	گویند	 او	 به	 که	 وقتي	
آدم	 یک	 سراغ	 مي	روند	 کن،	 عوض	
خوش	نامي	هم	باالخره	دارد	شرکتش	
شکنجه،	 مثل	 مي	شود،	 ورشکست	
پیش	 مي	خواهند	 را	 فرزندش	 گویی	
چشمش	قرباني	کنند.		حرف	مي	زند	
شکل	گیري	 ما	 ترتیب	 این	 به	 و	
تله		هاي	فضایي	فقر	را	در	این	جریان	
دست	هایمان	 هم	 ما	 که	 داشتیم	
هم،	 همین	 براي	 است	 آلوده	
را	 رویکردمان	 نوع	 این	 مي	بایست	
جامع	 مدل	 یک	 اگر	 کنیم.	 عوض	
ناقص	 نهادها	 باشي،	 نداشته	 توسعه	
به	 شد	 ناقص	 که	 نهادها	 مي	شوند،	
که	 نهادهایي	 مي	انجامد،	 فساد	
درست	 مشروطه	 روشنفکرهاي	
ولي	 نداشت،	 فساد	 اینکه	 نه	 کردند	
مي	دانید	 نمي	شد.	 رشد	 مانع	 فساد	
آماده	 زیربناها	 که	 دوره	اي	 در	 رشد	
	15 سالي	 	،50 تا	 	1340 دهة	 در	 شد	
رشد	 صنعت	 بخش	 در	 ایران	 درصد	
براي	 نهادهاي	 دلیل	 به	 این	 داشت،	
آن	زمان	کاملي	بود	که	ساخته	بودند.	
و	 مشروطه	 روشنفکرهاي	
شاگردهایشان،	تسلیم	طلب	ترینشان	
بود	 آن	ها	 شاگرد	 هویدا	 بود،	 هویدا	
کبریت	 آمدم	 وقتي	 من	 گفت	 دیگر.	
یک	قران	بود،	مي	رفتم	هم	یک	قران	
همان	 در	 بود	 همان	ها	 شاگرد	 بود.	
او	 بود.تسلیم	طلب	ترینشان	 مکتب	
ذهني	 دستگاه	 شما	 که	 وقتي	 بود.	
شوید	 هم	 	تسلیم	 باشید،	 داشته	
تبدیل	مي	شوي	به	کسي	که	از	سطح	
بازي	از	یک	حدي	پایین	نمي	آید	که	
هر	 به	 مردم،	 توده	 به	 اندازه	 این	 تا	
صورت	ما	هم	رنج	مي	بریم	ولي	رنج	
گرسنگي،	دست	زدن	به	دزدي	و	به	
فضایي	 تله	هاي	 نیست.	 چیزها	 این	
براي	 ایران	درست	شده،	من	 که	در	
نهادهاي	غیررسمي	خیلي	کار	کردم،	
ملي	 صنعت	 تدوین	کننده	 عضو	
به	صورت	 که	 بودم،	 توانمندسازي	
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آن	هم	می	روند	برای	مثال	همستان	
این	 آن	همستان	 تشکیل	می	دهند،	
بدنه	ای	را	که	این	شوراها	این	پایین	
ارتباطی	هم	 باال،	و	هیچ	 است	و	آن	
بین	باال	و	پایین	هم	نیست	و	این	یک	
نهاد	ناقص	دموکراتیک	است.	و	شما	
قیم	مآبی	 برای	 ندارید.	 امکانی	 هیچ	
را	 فئودالیسم	هابرماس	 کامل	است.	
کامال	می	گوید	 بگوییم،	 را	 کارهایش	
برخورد	 سیستم	 لحاظ	 از	 این	ها	
فئودالی	است.	در	آن	پایین،	وقتی	ما	
آقای	 مثال	 برای	 می	گوییم	 می	رویم	
انجام	 را	 کارها	 این	 باید	 شما	 شورا	
طرح	 و	 شعارها،	 این	 جای	 به	 دهید	
آن	ها	 بدهید	 انجام	 را	 تهران	 جامع	
این	 و	 می	مانند	 ساکت	
که	 می	کنند	 شروع	 نوجماعت	گراها،	
تو	باز	میخواهی	برنامه	واحد	کالن	به	
ایزدی	به	ژن	 ما	بدهی؟!		کم	کم	فر	
برتر	تبدیل	می	شود،	فرهنگ	آن	را	
این	 دیدید.	 کافی	 اندازه	 به	 هم	
شده	 ایجاد	 که	 مجموعه	ای	
سرمایه	 شدن	 شهری	 به	هیچ	وجه	
نیست.	این	شهری	شدن	رانت	است.	
در	منطقه	22	قانون	فروخته	می	شود،	
عوض	می	شود	قانون	فروشی	می	شود	
که	 را	 کالنی	 رانت	 بتوانند	 اینکه	 تا	
شهری	 این	 ببرد.	 گفتم	 را	 ارقامش	

شکل	 مدنی	 جامعه	 که	 می	کنند	
برای	 موضع	 دولت	 دیگر،	 نگیرد	
یک	 که	 می	کند.	 توزیع	 انحصار	
کنونی	 سیستم	 باشد.	 توده	ای	
سیستم	 درست	 ما	 شورایاری	
نئوفئودالی	است.	من	یک	نقد	را	به	
دوست	 پیران	 پرویز	 مثل	 دوستانی	
جلسه	ی	 همان	 در	 که	 کردم	 عزیزم	
بود.	گفتم	شما	وقتی	 ماه	پیش	 یک	
سلسله	مراتب	شورایاری	را	ندادید،	
شهردار	 به	 می	شود	 تبدیل	 شورا	
انتخابی	که	دارند	به	این	سو	می	روند،	
یک	شهردار	انتخابی،	که	دیگر	شورا	
آن	 با	 هم	 نیم	بند	 همین	شورای	 هم	
	21 ما	 شورای	 باشد،	 نداشته	 کاری	
نفر	است	دیگر،	شورای	بلدیه	31	نفر	
کاماًل	 نفر.	 یک	 محله،	 هر	 از	 و	 بود،	
زمان،	 آن	 پیشرفته	 سیستم	 یک	
شورای	انجمن	بلدیه	قانون	مشروطه	
جز	اولین	قوانین	1286	درآمده،	این	
است	که	از	هر	محله	بنا	به	وسعت	و	
جمعیتش	یک	نفر،	آن	موقع	جمعیت	
تهران،	200	هزار	نفر	بوده	بعد	31	نفر	
کنید،			 تقسیم	 محله	ها	 آن	 به	 را	
هم	اکنون،	که	کل	شورای	ما	21	نفر	با	
8	و	نیم	میلیون،	ده	نفر	هم	کم	شده	
است،	و	شما	تفاوت	یک	سیستمی	را	
که	یک	سری	شورایاری	است	که	در	

را	هم	سعی	نمی	کنند	اضافه	کنند	به	
همان	کتب	استالینی	تکیه	می	کنند.	
تولید	 شیوه	 که	 نمی	شوند	 متوجه	
انتزاعی	 تاریخی	 الیه	بندی	 یک	
ایدئولوژی	 در	 می	گوید	 مارکس	
الیه	بندی	 این	 نباید	 که	شما	 آلمانی	
شیوه	تولید	را	مرجع	قرار	دهید.	این	
را	 آن	 و	 است	 فلسفی	 انتزاعی	
منظورم	 نکنید.	 واقعیت	 جایگزین	
اجتماعی	 اقتصادی	 شکل	بندی	
نئوفئودالیسم	 وقتی	می	گویم	 است.	
این	شکل	بندی	در	آن	رانت	تولید	و	
ما	 دولت	 بعد	 می	شود.	 بازتولید	
دوره	جنگ	 در	 اول	 دوره	 تا	 حداقل	
توسعه	 دولت	 موسوی،	 دولت	 یعنی	
خاتمی	 دوره	 در	 بیش	 و	 کم	 بود،	
توسعه	 دولت	 به	 دوباره	 خواست	
نژاد	 احمدی	 دولت	 از	 شود.	 تبدیل	
تبدیل	به	دولت	رانتی	شد	که	درآمد	
مثل	 موضع.	 دولت	 می	گویند	 نفت	
همین	دولت	های	خلیج	فارس.	این	ها	
موضع	رانت	هستند.	احمدی	نژاد	هم	
این	 الگوش	 کامال	 بود.	 این	 الگویش	
بود	تعجب	نکنید.	من	که	با	آن	ها	در	
محالت	جنوب	شهر	معاشرت	داشتم،	
این	را	می	گفتند	که	ما	باید	مثل	این	
عربستان	 مثل	 عقب	مانده	هایشان،	
توزیع	 آن	ها	 کنیم.	 توزیع	 شویم.	
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می	کردم	 فکر	 غیررسمی	 روشنفکر	
وقتی	دارم	آن	طرح	جامع	را	می	دهم	
دارم	طرح	جامع	مسکن	را	می	دهم،	
دارم	طرح	صنعت	ملی	توانمندسازی	
تقویت	 را	 شما	 ،دارم	 می	نویسم	 را	
درجه	 یک	 اینکه	 برای	 می	کنم،	
می	دانم	 هم	اکنون	 برود.	 جلو	 جامعه	
بعد	 برنمی	آیید.	 پسش	 از	 شما	 که	
خود	جامعه	مدنی	روشنفکر	ارگانیک	
بدهد.	 جامع	 برنامه	 غیررسمی	
شماها	 یا	 که	 است	 این	 حداقلش	
گوش	می	دهید	من	عین	این	حرف	را	
گوش	 یا	 زدم.	 مسئولین	 خود	 به	
گوش	 اگر	 نمی	دهید.	 یا	 می	دهید	
و	 می	شوید،	 سرنگون	 که	 ندهید	
و	 پردرد	 راهش	 حتما	 هم	 جامعه	
سرنگون	 که	 اگر	 می	شود	 رنج	تر	
چه	 که	 می	داند	 جامعه	 الاقل	 شدید	
می	خواهد	یعنی	وظیفه	ما	این	است،	
که	 مشروطه،	 روشنفکرهای	 مثل	
خیلی	شرایط	سخت	تری	داشتند	از	
شرایطی	که	ما	داریم.	در	یک	جامعه	
به	شدت	استبدادی،	به	شدت	فقیر،	
تجزیه.	 حال	 در	 بیسواد،	 شدت	 به	
برنامه	 از	 میزان	 آن	 تزاری	 روس	
کار	 چه	 مگر	 دادند.	 را	 جامع	
شکنجه،	 روز	 هر	 در	 می	کردند؟	
که	 هم	 را	 احتشام	 فیلم	 کشتن،	
هم	 اصالح	طلب	 یک	 حتی	 دیدید،	
ما	 نمی	آورد.	 تاب	 یا	 نمی	آورد	 دوام	
هست	 را	 هژمونی	 آنتی	 این	 باید	
انقالب	 دختر	 از	 مثال	 برای	 دیگر،	
گرفته	تا	موسیقی	و	بی	حجاب	شدن	
اعتراضی	 یا	 گرفته،	 افراطی	
آنتی	هژمونی	است.	این	آنتی	هژمونی	
مثال	 کنیم.	 کانترهژمونی	 باید	 را	
مثل	 کانتر	 زدم.	 را	 برزیل	
آلترگلوبالیزیشن	 آلترگلوبالیزیشن.	
را	ایجاد	نکنی	با	بورژوازی	مشارکتی	
هم	نمی	توانی	بقا	پیدا	کنی.	نمی	گویم	
بورژوازی	مشارکتی	نباید	باشد	ولی	
ایجاد	 را	 انترهژمونی	 بتوانیم	 باید	
کنیم.	کار	اساسی	لوفبور	هم	این	بود	
که	 است	 این	 تزش	 آخرین	 و	
کند.	 تولید	 کانترهژمونی	 می	خواهد	
از	 به	شدت	 لوفبور	 می	دانید	 چون	

فقط	صنایع	الکترونیکیش.	شما	این	
سیستم	را	می	بینید	که	چگونه	فضا	
تولید	 رانت	 اینکه	 برای	 می	خورد	 را	
به	 این	نکته	ای	که	گفتم	یک	 کند	و	
سرعت	این	را	هم	برای	شما	بگویم.	
گرامشی	 واژگان	 این	 گرامشی	 نزد	
نزد	 می	خورد.	 ما	 درد	 به	 بسیار	
کسی	 ارگانیک	 روشنفکر	 گرامشی،	
مردم	 که	می	تواند	عقل	سلیم	 است	
را	به	عقل	ممیز	تبدیل	کند.	بخشی	
به	 فیلم	 آن	 در	 دوستان	 را	 آن	 از	
می	کردند	 سعی	 دادند.	 نشان	 خوبی	
شما	 که	 وقتی	 اما	 بدهند.	 انجام	
کانترهژمونی	تولید	نکرده	باشید،	به	
بسنده	کنی،	که	همه	 آنتی	هژمونی	
می	زنیم	 حرف	 هژمونی	 آنتی	 ما	
این	 ما	 وظیفه	 همه	چیز،	 به	 نسبت	
است.	 بد	 دولت	 بگوییم	 که	 است	
هم	 فحشی	 یک	 تاکسی	 راننده	
مرا	 ملی	 اعتماد	 حزب	 این	 می	دهد.	
از	 پیش	 کردند	 لطف	 کردند،	 دعوت	
عید	به	من	گفتند	که	بیا	آنجا	صحبت	
کن.	بعد	نقد	و	تحلیل	دی	ماه	بود	که	
گفتم	 بودند.	 آمده	 خیابان	 در	 مردم	
را	 دانشگاه	ها	 است	 سال	 	40 شما	
اصالح	طلب	ها	 جزو	 دارید	 دستتان	
هستید.	یک	برنامه	جامع	نتوانستید	
عنوان	 به	 هم	 ما	 کنید.	 تولید	
روشنفکرهای	غیررسمی	نتوانستیم.	
تولید	 که	 بود	 وظیفه	تان	 ولی	 شما	
ما	 داشتید.	 را	 قدرتش	 چون	 کنید.	
واکنش	 می	گوییم،	 را	 خودمان	
داشتیم	اما	در	اثر	بخشی	از	کارهای	
شما	کمی	گیج	شده	بودیم.	اما	شما	
در	 را	 شما	 مردم	 نکردید.	 تولید	
را	 چیزی	 که	 فرستادند	 حاکمیت	
بدهید.	 آن	ها	 به	 برنامه	 کنید.	 تولید	
بعد	می	بینند	که	برنامه	ندادید.	دائم	
دولت	را	نقد	می	کنید.	می	گویند	که	
در	 هم	 خودمان	 می	کنیم	 نقد	 ما	
هم	 فحش	 تا	 دو	 می	آییم	 خیابان	
دلمان	 حداقل	 می	گذاریم	 رویش	
ما	 برای	 کاری	 که	 شما	 شود.	 خنک	
نقش	 این	 بعد	 نمی	دهید.	 انجام	
روشنفکر	ارگانیک.	من	بارها	به	این	
یک	 عنوان	 به	 گفتم	 هم	 دوستم	

نیست.	شهری	شدن	 سرمایه	 شدن	
از	 می	کند.	 پیدا	 سازمان	 سرمایه،	
دیوید	هاروی	حرف	شهر	شورشی	را	
حسینی	 شور	 آن	 در	 می	شنویم،	
شهر	 این	 یعنی	 این	 نکند.	 غلبه	
سامان	پیدا	می	کند	که	تولید	ارزش	
اضافی	در	کل	شهر	صورت	بگیرد	نه	
این	 باید	 یعنی	 کارخانه.	 در	 فقط	
بتواند	 که	 باشد	 گونه	ای	 به	 سیستم	
به	 باید	 سیستم	 این	 کند.	 نوآوری	
کارگر	 طبقه	 به	 که	 باشد	 گونه	ای	
آسایش	بدهد	برای	اینکه	بتواند	فکر	
مولد	و	رقابتی	داشته	باشد.	ولی	اگر	
بانک	 در	 را	 پولت	 تو	 که	 باشد	 قرار	
بگیری	 درصد	 	30 	-20 بگذاری	
و	 نداری	 نیاز	 را	 این	ها	 از	 هیچ	کدام	
اگر	 کنی.	 غارت	 را	 شهر	 می	توانی	
قانون	 با	 سال	 یک	 در	 باشد	 قرار	
سود	 صد	 در	 صد	 بتوانی	 فروشی	
ببری،	رانت	ببری،	نیازی	به	ساختن	
فضای	 سازماندهی	 این	 نداری.	 فضا	
ایران	از	رانت	نفت	می	آید	و	به	صنایع	
و	 تولید	 قراضه	 پراید	 می	رود.	 نفت	
پول	 با	همان	 عرضه	می	کند؛	چراکه	
کم	 ارز	 که	 هم	اکنون	 می	کند.	 تولید	
کند،	صادرات	 تولید	 نمی	تواند	 شده	
نیم	میلیارد	 تهران	در	نهایت	یک	و	
دالر	 میلیارد	 	15 است.	حداقل	 دالر	
ارزبری	اش	است.	برای	اینکه	کارخانه	
آن	بچرخد،	برای	ماشین	های	لوکس	
روزمره	 غذای	 برای	 نه،	 هم	 این	ها	 و	
غذایی	 لحاظ	 از	 درصد	 	60 ما	 چون	
وابسته	به	خارج	هستیم.	برای	مثال	
خربزه	و	هندوانه	در	ایران،	200	هزار	
این	 آب	 که	 می	پوشاند	 را	 هکتار	
ذخیره	 برابر	 	25 هندوانه	 و	 خربزه	
سد	کرج	آب	می	برد،	ولی	شما	سویا	
و	 دام	 بتوانی	 که	 نمی	کنی	 تولید	
موضوع	 تا	 کنی.	 تغذیه	 را	 طیورت	
تحریم	و	فروش	نفت	می	رود	گوشت	
را	 این	ها	 همه	 تومان.	 خدا	 می	شود	
	20 	-15 تهران	 کردم،	 حساب	 من	
میلیارد	ارزبری	اش	است.	بعد	1	و	نیم	
کره	جنوبی،	15	 تنها	 است.	 میلیارد	
سال	پیش	صنایع	الکترونیک	سئول	
داشت.	 صادرات	 دالر	 میلیارد	 	30
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امضاء	 را	 شما	 بیانیه	 گفتم	 من	
چپ	 تو	 مگر	 چرا؟	 گفتند	 نمی	کنم.	
چپ	 که	 حرفی	 هر	 گفتم:	 نیستی؟	
علیه	 می	گویی	 شما	 وقتی	 نیست.	
می	خواهی	 یعنی	 سرمایه	داری	
ایجاد	 شهری	 یک	 در	 سوسیالیسم	
کنی،	سوسیالیسم	در	کشور	شوروی	
بعد	 پاشید،	 فرو	 نشد،	 پیروز	
معنا	 چه	 شهر	 یک	 در	 سوسیالیسم	
داری	 که	 نیستی	 متوجه	 مگر	 دارد؟	
همه	 و	 می	دهی؟	 تخیلی	 شعار	 چه	
علیه	والستریت	می	گویند	بله		دیوید	
هاروی	گفته	شهر	شورشی.	می	گویم	
شهر	شورشی	دیوید	هاروی	می	گوید	
شما	 والستریت	 حزب	 علیه	 همه	
بعد			 سرمایه	داری.	 علیه	 می	گویی	
این	تفکر	نمی	تواند	برنامه	بدهد.	این	
تفکر	نمی	تواند	علیه	سلطه	نوفئودال	
سوسیالیسم	 چون	 بایستد.	 شهر	 بر	
مارکس	 قول	 به	 است.	 تخیلی	
نوع	 	5 بخوانید.	 را	 مانیفست	
معرفی	 را	 تخیلی	 سوسیالیسم	
از	 نوع	 کدام	 بخوانیدش.	 می	کند.	
سوسیالیسم	تخیلی	است.	زمانی	که	

مشروطه	هم	نمی	توانیم	ظاهر	شویم.	
این	جریانی	که	می	بایست	همه	علیه	
جهان	و	نوفئودالیسم	را	در	این	متن	
شهر	 مورد	 در	 که	 را	 بحثی	 آن	 و	
هاروی	 دیوید	 شعار	 کردم.	 شورشی	
حزب	 علیه	 همه	 می	گوید	 چیست؟	
به	 که	 است	 شعاری	 یک	 والستریت	
است.	 موهومی	 مقدار	 یک	 من،	 نظر	
علیه	 همه	 نوشته	ام.	 را	 این	ها	 همه	
حزب	والستریت	یک	شعار	موهومی	
است.	حزب	والستریتی	وجود	ندارد.	
سرمایه	مالی	در	آمریکاست.	و	شعار	
جلوی	 بودند	 آمده	 که	 این	ها	
ماها	 قول	 به	 شعار	 یک	 والستریت	
یعنی	 چه؟	 یعنی	 بوده	 خلقی	 همه	
سرمایه	داری،	 علیه	 نمی	گوید	
می	گوید	همه	علیه	والستریت.	همه	
خلقی	است	دیگر.	بعد	شعار	اصلی	ما	
برای	 من	 به	 می	شود	شهر	شورشی.	
انتخابات	یک	بیانیه	ای	نوشته	بودند	
مثال		 برای	 که	 بچه	هایی	 مثال	 برای	
بیانیه	ای	 یک	 بودند،	 عدالتخواه	
نوشته	بودند	که	ما	می	خواهیم	شهر	
را	از	سرمایه	داری	نجات	بدهیم،	بعد	

لحاظ	فلسفه	سیاسی	پیرو	گرامشی	
زمینه	 بر	همان	 بر	شهر	 	حق	 است.	
کانترهژمونی	 ایجاد	 و	 مواضع	 جنگ	
مطرح	می	کند.	این	را	در	نظر	داشته	
باشید.	نه	برای	شهر	شورشی.	به	نظر	
هاروی	 دیوید	 که	 را	 مواضعی	 من،	
اخیرا	گرفت	برای	کتاب	های	اولیه	اش	
و	ذالک	 مثل	عدالت	و	شهر	و	غیره	
یک	مقدار	آب	و	تاب	قضیه	را	بیش	
از	حد	به	طرف	جنگ	رودررو	برده	و	
من	موافق	آن	به	خصوص	در	جهان	
سوم	نیستم.	و	برای	اینکه	ما	برویم	
برای	 را	 دانش	 اثار	 این	 اهمیت	 به	
سؤال	 زیر	 تمدنمان	 ما	 که	 آینده	
است.	تا	سال	2025	تجارت	جهانی	با	
دوازده	تا	فناوری	نوین،	33	تریلیون	
دالر	افزایش	پیدا	می	کند.	هم	اکنون	
و	 است.	 تریلیون	 	30 جهان	 تجارت	
وارد	این	بازی	نشویم	و	فقط	به	اینکه	
این	فاسد	است	و	زنجانی	و	بازی	های	
غیرساختاری	 غیرموثر	 و	 کوچک	
دو	 به	 نهایت	 در	 و	 کنیم	 بسنده	
می	بازیم.	 را	 تمدنمان	 پیاده	روسازی	
روشنفکرهای	 حد	 در	 ما	 یعنی	
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خوشبختانه	 دادم	 ارائه	 من	 شیراز	
شورای	شهر	تصویب	کرد	فرمانداری	
هم	تایید	کرد.	این	کاری	است	که	من		
انجام	 خاموش	 چراغ	 ای	 اندازه	 تا	
دادم.	ولی	تهران	در	همین	حد	است	
از	 بعد	 شهر	 شورای	 مثال	 برای	 که	
تا	 دو	 یک	 کند	 دعوت	 را	 ما	 مدت	ها	
نوجماعت	گرا	را	جلوی	ما	بگذارد	که	
دور	 وارد	 نشود	 مجبور	 مثال	 برای	
آن	ها	 بشود.	 دانش	بنیاد	 اقتصاد	
باید	 مردم	 مردم،	 میان	 بله	 بگویند	
شورا	 تو	 می	خواهیم.	 چه	 ما	 بگویند	
می	خواهی	 اینکه	 شعار	 با	 شدی	
کنی،	 سرنگون	 را	 سرمایه	داری	
وقتی	که	بناست	که	یک	کار	حداقلی	
را	 بچه	ها	 از	 تا	 دو	 بدهی	 انجام	
این	 می	کشد.	 کاری	 به	 برمی	دارد	
می	خواهم	 من	 که	 است	 کارهایی	
بگویم	که	بورژوازی	ملی	و	بورژوازی	
است.	 ما	 رانتخوارهای	 علیه	 مولد	
همه	ما	علیه	نوفئودال	باید	باشیم.	و	
یکی	از	کارهای	خوبی	که	ما	می	توانیم	
انجام	دهیم،	این	جمع	می	تواند	انجام	
دهد،	تشکیل	شهروندان	داور	است.	
یک	 که	 شورایاری	ها	 این	 جای	 به	
سیستم	 این	 شده	 نئوفئودال	 کمی	
شکل	 را	 جمعی	 ارتباط	 هابرماسی	
می	دهد.	کار	هابرماس	را	حتما	راجع	
به	این	موضوع	بخوانید،	حوزه	عمومی	
را	نابود	می	کنند	و	تبدیل	می	شود	به	
این	 نوفئودالی.	 سیستم	 این	
شهروندان	داور	را	در	محالت	تشکیل	
اینجا	 از	 یعنی	 اول،	 گام	 برای	 دهید.	
بعدی،	 جلسه	 در	 من	 بیرون	 رفتید	
گزارش	 آمدم،	 که	 بعدی	 جلسه	 	200
داور،	 شهروندان	 شماها	 که	 بگیرم	
این	واژه	را	جستجو	کنید،	جوان	هایی	
هستند.	 جستجو	 اهل	 هم	اکنون	 که	
اگر	هم	دسترسی	ندارند	من	چند	تا	
پاورپوینت	را	توانستم	جستجو	کنم	
امر.	 این	 در	 کردنم	 کار	 کج	 وجود	 با	
اینکه	 با	 شما	 همه	 از	 ممنونم	 خیلی	
خسته	شده	بودید،	حوصله	به	خرج	

دادید.	در	خدمت	شما	هستیم.

در	 مارکس	 کرد.	 جهش	 نمی	توان	
چاپ	 در	 سرمایه،	 کتاب	 ابتدای	
دومش	می	گوید	که	من	این	کتاب	را	
که	 بدهم	 نشان	 اینکه	 برای	 نوشتم	
فکر	 همه	 ما	 نیست.	 ممکن	 جهش	
می	کنیم	که	مارکس	برای	این	نوشته	
ممکن	 جهش	 که	 بدهد	 نشان	 که	
است.	می	گوید	من	این	را	نوشتم	که	
نشان	بدم	جهش	ممکن	نیست.	این	
نردبان	را	شما	باید	بتوانی	بپیمایی.	و	
بتوانی	 را	 آن	 مختلف	 وجوه	 این	
هم	 مشارکتی	 بودجه	ریزی	 ببینی.	
اسمش	را	می	کنی	دو	تا،	یکی	موضعی	
را	 نیاز	 این	ها	 است	 جغرافیایی	
طرف	 این	 دارد	 بال	 دو	 می	گویند.	
توسعه	ای	است.	یعنی	باید	بورژوازی	
را	بیاوری،	نه	اینکه	وقتی	می	خواهی	
همه	 کنی	 مشارکتی	 بودجه	ریزی	
می	گفتند	 بعد	 می	دادند،	 شعار	
نابود	 را	 سرمایه	داری	 می	خواهیم	
این	گونه	نیست،	آن	هم	 کنیم.	آخر	
دارد؟	 پول	 شورا	 آخر	 شهر،	 یک	 در	
اختیار	 در	 فضا	 فقط	 شهر	 شورای	
اینکه	 مگر	 می	خواهد	 چگونه	 است.	
این	 در	 کند	 خاک	 زیر	 بخواهد	
در	 برای	همین	هم	 بوژوازی،	می	آید	
به	 چون	 شد.	 برنده	 انتخابات	 این	
کارگران	 حزب	 دادند.	 راه	 بورژوازی	
شعار	شهر	شورشی.	 نگفتند	 برزیل.	
دیگر	از	آن	ها	که	انقالبی	تر	نیستیم.	
کاسه	داغتر	از	آش	از	حزب	کارگران	
برزیل	نمی	خواهیم	بشویم.	باید	یک	
حتی	 را	 برنامه	ات	 بخوانی،	 کمی	
کنی،	 تعریف	 بخواهی	 هم	 مشارکت	
باید	جامع	باشد.	موضوع	 برنامه	 این	
برنامه	 این	 نیست.	 واحد	 برنامه	
	، مردم	می	آیم	 میان	 من	 که	 واحدی	
آن	ها	 به	 می	گویند،	 چه	 مردم	 ببینم	
چه	 می	دانستند	 اگر	 مردم	 می	گویم	
دولت	 این	 و	 شما	 به	 می	خواهند	
را	 کارشان	 و	 نداشتند.	 احتیاجی	
انجام	می	دادند.	این	ها	انواعش	است،	
یعنی	شما	باید	بتوانی	انواع	مشارکت	
و	 دولتی	 بخش	 و	 خصوصی	 بخش	
کنی.	 مدیریت	 را	 شهرداری	 نقش	
برای	 را	 شهری	 توسعه	 برنامه	 اولین	

شورای	 می	خواهی	 تهران	 شهر	 در	
نه	 هم	 شهر	 شورای	 شوی،	 شهر	
نه	 و	 کند	 اقدامی	 پول	 با	 می	تواند	
می	تواند	تغییری	ایجاد	کند،	شعارت	
فروشی	 تراکم	 که	 نیست	 این	 هم	
من	 که	 باشد	 این	 شعارت	 نکنید.	
می	خواهم	علیه	سرمایه	داری	بجنگم،	
تخیلی	 فوق	 تخیلی	 سوسیالیسم	
فیلم	های	 این	 مثل	 یعنی	 است.	
ساینسفیکشن	 فوق	 ساینسفیکشن	
است.	بعضی	ها	هستند	مثل	ستارگان	
می	زنند.	 حرف	 انگلیسی	 همه	 که	
مثل	 موجودات	 همه	 است.	 آن	 عین	
حرف	 انگلیسی	 مثال	 برای	 زنبور	
این	 داریم	 اینجا	 در	 آنچه	 می	زنند.	
ما	 وقتی	 یعنی	 است.	 مجموعه	
شویم	 پایه	 دانش	 می	خواهیم	
جنگی	 یک	 در	 توافقی	 می	خواهیم	
و	 شویم	 وارد	 شدن	 جهانی	 برای	
می	خواهیم	مسائل	دموکراسی	مان	را	
هم	به	درستی	حل	کنیم.	این	را	هم	
	200 برای	 ناصر	 اینکه	 از	 قبل	 بگویم	
کند	 دعوت	 را	 من	 دیگر	 جلسه	
دیگر	 تا	 	200 بود	 تا	 	190 هم	اکنون	
کند.	 دعوت	 را	 من	 می	کشد	 طول	
برای	 مشارکتی،	 دموکراسی	
دموکراسی	مفید	است	ولی	همانطور	
ما	 نمی	دهد.	 نجات	 را	 آن	 گفتم	 که	
می	توانیم	 هم	 را	 مشارکت	 انواع	
تعریف	کنیم.	یعنی	در	مدل	های	من،	
در	نهادسازی	که	کار	می	کنم	آخرین	
ورژن	پیشرفته	کشور	را	نمی	شود	به	
همین	شکل	در	نظر	گرفت.	من	بارها	
این	را	گفتم	مثل	این	می	ماند	که	شما	
شاسی	 رو	 بگذارید	 را	 پورشه	 موتور	
نابود	 هم	شاسی	 و	 موتور	 هم	 پراید.	
ما	 برای	 که	 اتفاقی	 همین	 می	شود.	
این	فرایند	 بتوانی	 باید	 افتاده	است.	
را	تعریف	کنی.	این	نوجماعتگرایی	را	
بکنیم	 نمی	توانیم	 چیزی	 جایگزین	
این	 آرمانی	مان	 سیستم	 ما	 یعنی	
کار	 به	 باید	 را	 این	ها	 همه	 ولی	 است	
آن	 برای	 راه	 نقشه	 باید	 و	 بگیری	
تدوین	کنی.	تا	بتوانی	علیه	آن	پیش	
را	 نردبان	 این	 باید	 ما	 یعنی	 بروی	
ناگهانی	 بپیماییم.	 آهسته	 آهسته	
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نشست	یک	صد	و		هفتاد	و	ششم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	8	دی	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:		رابطه	حفظ	محیط	زیست	و	مهار	آسیب	های	اجتماعی		

سخنرانی	محمد	درویش
)پژوهشگر،	کنشگر	محیط	زیست،	روزنامه	نگار	و	خبرنگار(

و مهمترین	 و	 ترین	 پرآب	 	کارون	
است. ایران	 رودخانه	 	مشهورترین	
	تنها	رودخانه	ای	که	در	آن	کشتیرانی
تا متاسفانه	 اما	 است.	 	می	شده	
به چندانی	 کار	 فیلم	 این	 از	 	پیش	
و رودخانه	 این	 بر	 تصویری	 	صورت	
این است.	 نشده	 انجام	 آن	 	مسائل	
می	تواند سینما	 که	 است	 حالی	 	در	
تصمیم	های و	 مردم	 رفتارهای	 	بر	
زیست محیط	 زمینه	 در	 	مسئوالن	
حال و	 باشد.	 تأثیرگذار	 	بسیار	
برابر یازده	 که	 رودخانه	ای	 	می	بینیم	
	زاینده	رود	آورِد	آب	دارد،	امروز	به
شده گرفتار	 وضعیت	سختی	 	چنین	
ابتدای 	است.	باید	توجه	داشت	و	از	
چه که	 می	کنیم	 مشاهده	 نیز	 	فیلم	
میان عمیقی	 محلی	 فرهنگی	 	رابطه	
وجود رودخانه	 این	 با	 بومی	 	مردم	
تمثیلی با	 کارگردان	 چگونه	 و	 	دارد	
ازدواج مراسم	 یک	 قالب	 در	 	که	
تصویر رودخانه	 مسیر	 آغاز	 	در	
همانطور و	 مسیر	 طول	 در	 	 	می	کند	
انتها	می	رسد،	نشان به	 	که	رودخانه	
نیز	تغییر 		می	دهد	که	سبک	زندگی	
سرنوشت شدن	 رو	 و	 زیر	 و	 	یافته	
	رودخانه	با	تغییر	سرنوشت	آن	زوج

زوج که	 صورتی	 به	 است؛	 		همراه	
انتها در	 و	 یافته	 تغییر	 	زندگی	شان	
	فیلم	با	نوحه	خوانی	یک	موسیقی	دان
می	رسد. نیز	 رودخانه	 انتهای	 	به	
	می	بینیم	که	چطور	در	»هورالعظیم«
	صدها	هزار	نخل	نابود	شده	و	آب	ها
آبزیان و	 شده	اند	 بی	حاصل	 و	 	شور	
طنز رفته	اند.	 میان	 از	 	بی	شماری	
نشان که	 فیلم	هست	 در	 نیز	 	تلخی	
نیشکر کارخانه	 مسئول	 	می	دهد	
آب تصفیه	 فناوری	های	 باالترین	 	از	
	صحبت	می	کند	اما	بالفاصله	وضعیت
	آلوده	و	هولناک	آب	را	می	بینیم.	او
ایجاد اشتغال	 هزار	 سه	 	می	گوید:	
هزار صدها	 نمی	گوید	 اما	 	کرده	اند	
	اشتغال	نیز	از	بین	رفته	است.	زاد	و
	ولد	به	شدت	کاهش	یافته	و	مهاجرت
	از	خوزستان	به	مناطق	دیگر	افزایش
	یافته	است.	بنا	بر	آمار	ده	هزار	معلم
هزار ده	 و	 کرده	اند	 ترک	 را	 	استان	
استان ترک	 متقاضی	 نیز	 دیگر	 	نفر	
که استانی	 ترتیب	 بدین	 	هستند.	
را وضعیت	 بهترین	 باید	 	قاعدتا	
شرایط امروز	سخت	ترین	 	می	داشت	
	را	چه	در	کشاورزی	و	چه	در	صنایع
منطقه برغم	 و	 دارد	 انرژی	 و	 	دیگر	

زیادی امکانات	 و	 رود	 اروند	 	آزاد	
دارد وجود	 مردم	 برای	 آن	 در	 	که	
	می	بینیم	که	95	درصد	مردم	تمایل
	به	مهاجرت	از	آن	را	دارند.	تمایالت
است، رشد	 به	 رو	 مرکزگرایی	 	ضد	
»عرب	ُکش« سد	 از	 که	 گونه	ای	 	به	
میان این	 در	 و	 می	شود	 برده	 	نام	
»هورالعظیم« به	 ضربه	 	بیشترین	
صدمه در	 البته	 است.	 شده	 	وارد	
از هورالعظیم	 پهنه	 این	 	خوردن	
	دوران	نظام	گذشته	در	عراق	شروع
پنج ایجاد	 با	 نیز	 ما	 ولی	 بود،	 	شده	
و رسانده	ایم	 زیان	 آن	 به	 	حوضچه	
تولید بهای	 با	هدف	کاهش	 کار	 	این	
که بوده	 قرار	 ولی	 شده	 انجام	 	نفت	
	در	برابرش	کمک	های	زیست	محیطی
	انجام	بگیرد	که	کاری	نشده	است.	و
	این	در	حالی	است	که	»هورالعظیم«
	هم	نقش	مهمی	برای	کاهش	حرارت
آبزیان افزایش	 و	هم	در	 	هوا	داشته	
بر افزون	 آن.	 از	 ناشی	 اقتصاد	 	و	
سبب مدیریتی	 نابخردی	های	 	این،	
قوم	گرایانه احساسات	 گرفتن	 	باال	

	ضدمرکز	نیز	شده	است.

	جای	آن	دارد	که	در	اینجا	از	اسکندر
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	میان	رفتن	منابع	مالی	ما	می	شود	که
بیماری	های درمان	 و	 معالجه	 	برای	
باید از	تخریب	محیط	زیست	 	ناشی	
	ده	ها	و	بلکه	صدها	برابر	هزینه	کنیم.

	روشنفکران	و	دانشگاهیان	ما	با	عدم
نداشتن و	 بی	مسئولیتی	 	آگاهی،	
	مدیریت	در	شناخت،	خود	هیزم	بیار
محیط تخریب	 که	 هستند	 	آتشی	
عدم این	 دارد.	 همراه	 به	 را	 	زیست	
	مدیریت	و	بی	مسئولیتی	را	ما	به	طور
آن	ها از	 بسیاری	 حمایت	 در	 	مثال	
یک از	 آب	 انتقال	 پرونده	های	 	از	
می	بینیم. دیگر	 منطقه	ای	 به	 	منطقه	
از که	 مهندسانی	 و	 	دانشمندان	
	طرح	های	عمرانی	و	ساخت	و	سازی
توجه بدون	 که	 می	کنند	 	پشتیبانی	
	به	پی	آمدهای	زیست	محیطی	و	صرفا
	در	باالبردن	ساخت	های	مادی	تصور
اما کرده	اند.	 پیشرفت	 که	 	می	کنند	
	این	پیشرفت	نیست	و	به	همین	دلیل
	نیز	ما	در	ایران	با	این	موج	تمایل	به
	مهاجرت	روبرو	هستیم.	در	حالی	که
	به	جای	فکر	کردن	به	مهاجرت	باید
	به	فکر	ساختن	و	آبادانی	این	کشور
	باشیم.		ما	نیاز	داریم	که	به	تعلق	به
	این	پهنه	فکر	کنیم	و	به	بهتر	کردن
کارهای آنکه	 ولو	 بیندیشیم،	 	آن	
بسیاری در	 دهیم.	 انجام	 	کوچکی	
	موارد	امروز	در	کشور	ما	با	ابتکارهای
سروکار موثری	 ولی	 کوچک	 	مدنی	
جای جای	 در	 ما	 امروز	 که	 	داریم	
	ایران	می	بینیم		و	این	اراده	مثبت	نیز
	وجود	دارد.	کسانی	که	ابتکاراتی	در
استفاده زراعت،	 و	 کشت	 	بازیافت،	
با مبارزه	 سنتی	 فناوری	های	 	از	
	شکار	و	حفاظت	از	جانوران	اقدامات
در بنابراین	 می	دهند.	 انجام	 	مهمی	
می	خواهم صحبت	هایم	 	نتیجه	گیری	
ما هدف	 مهم	ترین	 باید	 امید	 	بگویم	
	باشد	و	بدانیم	در	هر	شرایطی	جای
	امید	هست.	چاره	ما	شاید	بازگشت
عقب غرب	 از	 ما	 باشد:	 ریشه	ها	 	به	
و گذشته	 از	 شاید	 بلکه	 	نیستیم،	
	فرزانگی	نیاکان	خودمان	در	مدیریت

سرزمین	عقب	افتاده	ایم.

	حتی	از	بحران	آب	نیز	جدی	تر	است.
برابر 	8 خاک	 فرسایش	 ایران	 	در	

	جهان	است.

ارومیه مثال	 آب،	 بحران	 زمینه	 	در	
	گویا	است،	افزایش	قابل	توجه	میزان
افزایش و	 کشاورزی	 	زمین	های	
دریاچه عمال	 سدها	 تعداد	 	شدید	
شدن خشک	 طرف	 به	 را	 	ارومیه	
ایجاد	کرده را	 بزرگی	 	برده	و	بحران	
	است.	باید	توجه	داشت	که	با	خشک
دریاچه	ها زیرزمینی	 منابع	 	شدن	
از بزرگتر	 مراتب	 به	 آبی	 ذخایر	 	و	
بین از	 زمین،	 روی	 	دریاچه	های	
عمدتا موارد	 این	 تمامی	 	می	روند.	
و نشده	 محدود	 زیست	 محیط	 	به	
اجتماعی، آسیب	های	 به	 	همگی	
منجر امنیتی	 و	 سیاسی	 	اقتصادی،	
زیست محیط	 تخریب	 شد.	 	خواهد	
که می	شود	 باعث	 بیشتر	 	هرچه	
برای چیزی	 دیگر	 مردم	 از	 	بسیاری	
این باشند	و	 	از	دست	دادن	نداشته	
شرایط و	 است	 خطرناک	 بسیار	 	امر	
را اجتماعی	 	- سیاسی	 	بحرانی	
	بوجود	می	آورد.	مهاجرت	کشاورزان
	به	شهرها	در	همه	کشورهای	منطقه
	سرچشمه	تنش	ها	و	مشکالت	زیادی
	است	برای	مثال	در	منطقه	خاورمیانه
سوریه و	 عراق	 کشورهای	 در	 	و	
که بودند	 فقرزده	 کشاورزان	 	همین	
تبدیل داعشی	 تروریست	های	 	به	
این	حوزه	ای	است این	رو	 از	 	شدند.	
	که	باید	بسیار	مورد	توجه	ما	به	ویژه
	در	دانشگاه	ها	و	میان	روشنفکرانمان
در حتی	 متاسفانه	 اما	 	باشد	
مسائل این	 درباره	 ما	 	دانشگاه	های	
پیوندهای و	 روابط	 این	 به	 	کمتر	
زیست محیط	 میان	 	آسیب	شناسی	
و کرده	اند	 توجه	 مشکالت	 سایر	 	و	
	متاسفانه	این	بی	تفاوتی	را	نه	فقط	از
از	سوی	مسئوالن بلکه	 	طرف	مردم	
زیست محیط	 مسئوالن	 حتی	 	و	
و کاهش	 نمونه	 برای	 که	 	می	بینیم	
را جانوری	 گونه	های	 رفتن	 میان	 	از	
	بی	اهمیت	در	نظر	می	گیرند	در	حالی
محیط نابودی	 شاخص	 این	ها	 	که	
	زیست	است	و	این	خود	منجر	به	از

در بزرگی	 نقش	 که	 کنیم	 یاد	 	فیروز	
اما کرد،	 ایفا	 ایران	 تاالب	های	 	ثبت	
گذشته رژیم	 زمان	 در	 نیز	 او	 	حتی	
کرد. سکوت	 »هورالعظیم«	 	درباره	
	از	دوران	پیش	از	انقالب	درباره	این
	منطقه	حساسیت	وجود	داشته	است
	و	به	همین	دلیل	حتی	در	آن	دوران
جهانی ثبت	 »هورالعظیم«	 	منطقه	
که است	 عاملی	شده	 همین	 و	 	نشد	
هنوز و	 شود	 تخریب	 	»هورالعظیم«	
	کاری	برای	جلوگیری	از	تخریب	آن
دولتی سازمان	های	 همه	 	نکرده	ایم.	
نیرو، وزارت	 تا	 زیست	 محیط	 	از	
این ایجاد	 در	 غیره	 و	 	فرمانداری	
این دارند.	 مسئولیت	 کمابیش	 	امر	
دامن نیز	 هوا	 آلودگی	 به	 	وضعیت	
کل در	 دیروز	 همین	 کمااینکه	 	زده	
	خوزستان	عدد	شاخص	آلودگی	هوا
در و	 بود	 	100 زیر	 در	سه	شهر	 	فقط	
حال در	 بود.	 رسیده	 	400 به	 	اهواز	
	حاضر	نیز	اراده	ای	برای	جلوگیری	از

	این	وضعیت	نمی	بینیم.

محمد کارون	 فیلم	 در	 آنچه	 	اما	
بخشی تنها	 می	بینیم	 	احسانی	
بزرگی مصیبت	 و	 بال	 از	 	کوچک	
سر بر	 که	 هستیم	 شاهد	 که	 	است	
در و	 می	آید.	 ایران	 زیست	 	محیط	
چه بزرگی	 بی	تفاوتی	 حالت	 	این	
در چه	 و	 دولتی	 مسئوالن	 بین	 	در	
مصائب از	 دارد.	 وجود	 مردم	 	میان	
است زمین	 نشست	 	زیست	محیطی	
	که	می	خواهم	بر	آن	تاکید	کنم	زیرا
مشکالت فاجعه	بارترین	 از	 	یکی	
در امروز	 که	 است	 	زیست	محیطی	
چند میزان	 به	 اگر	 تا	 حتی	 	جهان	
اعالم خطرناک	 برسد	 	میلی	متر	
که است	 درحالی	 این	 ولی	 	می	شود.	
	ما	امروز	در	جنوب	شهر	تهران	شاهد
در متری	 یا	36	سانتی	 	نشست	35	
	سال	هستیم.	این	فاجعه	برای	ترمیم
نیاز زمان	 سال	 هزار	 	70 تا	 	50 	به	
زیست	محیطی بحران	های	 	دارد.	
	باالترین	خطر	را	برای	مردم	دارند	اما
با یا	 و	 بی	تفاوتی	 میزان	 باالترین	 	با	
	سکوتی	تعمدی	در	این	زمینه	روبرو
	هستیم.	بحران	خاک	در	سرزمین	ما
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	پیشینة	طوالنی	دارد،	نظیر	مباحثی
هند فرهنگ	 دربارۀ	 منتسکیو	 	که	
می	کند. مطرح	 اقلیم	 با	 آن	 رابطة	 	و	
و اقلیمی	 مفاهیم	 سنتی	 منظر	 	از	
در همواره	 هنری	 اشیای	 و	 	مفاهیم	
	بیایان	و	دریا	و	طبیعت	وجود	داشته
تداوم با	 اما	در	دوران	مدرن،	 	است.	
	سنت	ها	تا	امروز	نیز	بسیاری	از	این
پرسش اما	 آورده	اند.	 دوام	 	مفاهیم	
باز مدرنیته	 در	 آیا	 که	 است	 	آن	
اقلیم دنبال	 به	 هنر	 در	 می	توان	 	هم	
را آن	 به	شدت	 ما	 که	 بود	 مکانی	 	و	
که است	 آن	 پاسخ	 داده	ایم؟	 	تغییر	
اقلیم مثابة	 به	 نه	 جغرافیا،	 از	 	اگر	
پیرامونی زیست	بوم،	 مثابة	 به	 	بلکه	
انجام زیستن	 تجربة	 آن	 در	 	که	
	می	گیرد،	برداشت	کنیم،	در	مدرنیته
	نیز	می	توان	آن	را	داشت.	برای	مثال
مکتب و	 محمود	 احمد	 به	 	می	توان	
این کرد.	 اشاره	 ادبیات	 در	 	جنوب	
دارد را	 خودش	 منتقدان	 البته	 	امر	
	کما	اینکه	احمد	آرام	اینگونه	مکاتب
به	نوعی	محدود	کردن 	را	دیارگرا	و	

بسیار هنر	 تاریخ	 دربارۀ	 حال	 به	 	تا	
کمتر اما	 است،	 نوشته	شده	 و	 	گفته	
رفته سخن	 هنر	 جغرافیای	 	دربارۀ	
ایران هنر	 از	 بزرگی	 بخش	 	است.	
	آتلیه	ای	بوده	است	و	هنرمندان	کمتر
آثار خلق	 برای	 آتلیه	 از	 خارج	 	به	
دوره	ای در	 هرچند	 رفته	اند.	 	هنری	
	شاگردان	کمال	الملک	با	تأثیرپذیری
امپرسیونیست	ها	چنین	کرده	اند. 	از	
	منظور	ما	در	این	زمینه	پیوند	هنر	و
	مکان	است،	نه	لزوما	منظره	گرایی	و
پیوند، این	 آتلیه.	 در	 طبیعت	 	تصور	
نیز فضای	شهر	 و	 نقاشی	 هنر	 	میان	
	بسیار	اندک	بوده	است،	باز	هم	البته
را پتگر	 برادران	 چون	 	استثناهایی	
که است	 حالی	 در	 این	 	داشته	ایم.	
گرایش	های از	 بسیاری	 غرب	 	در	
طبیعت درون	 به	 نقاشی،	 در	 	هنری	
کرده	اند. برقرار	 رابطه	 آن	 با	 و	 	رفته	
ایران در	 چرا	 که	 است	 این	 	پرسش	
	چنین	نشد.	هنر	ایرانی	تا	حد	زیادی
	مکان	گریز	نیز	بوده	است.	دلیل	این
هنرهای در	 واقعی	 خاستگاهی	 	امر	

	پیرامونی-بومی	است.	گاه	دلیل	این
	امر	را	در	نقش	هنر	انتزاعی	دیده	اند
فیگوراتیسم است	 نبوده	 حاضر	 	که	
	مکان	را	بپذیرد	و	هنر	مدرن	همواره
جهانشمول را	 خود	 است	 	خواسته	
مؤلفة ترتیب	 این	 به	 دهد.	 	نشان	
)در هندسی	 صورت	 به	 را	 	جغرافیا	
یا کوبیست	ها(	 آثار	 نظیر	 	کارهایی	
از دیگر	 برخی	 )در	 تغزل	 	به	صورت	
داده	اند بازتاب	 انتزاعی(	 	کارهای	
روند این	 از	 نیز	 ایران	 مدرن	 هنر	 	و	
	تبعیت	کرده	است.	در	تاریخ	ایران	و
	به	طور	خاص	در	تاریخ	هنر	می	بینیم
	که	در	بسیاری	موارد	به	خصوص	در
	حوزه	های	سیاسی	)مثل	هنر	صفویه
جغرافیا بر	 تاریخ	 هرات(	 هنر	 	یا	
که است	 حالی	 در	 این	 دارد.	 	غلبه	
	در	هنرهای	بومی،	اقلیمی،	عشایری
و یافته	 اهمیت	 دیگر	 بار	 	جغرافیا	
تاریخ از	 برتر	 حتی	 و	 برابر	 را	 	خود	
	نشان	می	دهد.	اشاره	به	این	نکته	نیز
منطقی رابطه	 ایجاد	 که	 است	 	الزم	
	میان	مکان	و	روانشناسی	و	فرهنگ

نشست	یک	صد	و		هفتاد	و	هفتم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	1	دی	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	از	تاریخ	به	جغرافیای	هنر
در	جستجوی	رویکردی	دیگر	به	هنر	معاصر	ایران	

سخنرانی	محمدرضا	مریدی
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رابطه در	 هم	 و	 کنیم،	 	فراملی	درک	
قاره	ای منطقه	ای	 هنر	 با	 ملی	 	هنر	
را فرهنگی	 توضیحات	 جهانی.	 	یا	
ملی	گرایانه جغرافیای	 با	 	نمی	توانیم	
را روابط	 باید	 امروز	 و	 دهیم	 	انطباق	
پیچیده	تر و	 انعطاف	پذیرتر	 	بسیار	
پسامدرن دوران	 در	یک	کالم	 	دید.	
برای است	 خوبی	 فرصت	 	هنری،	
خاستگاه و	 مکان	 به	 	بازگشت	
منعطف. و	 متکثر	 معنایی	 در	

در دارند.	 مکانی	 محوریت	 و	 	مرجع	
استراتژی	های با	 هنرها،	 این	 	برابر	
که هستیم	 روبرو	 نیز	 	متأخرتری	
در نه	 اما	 بازمی	گردند؛	 مکان	 به	 	باز	
	چارچوب	سیاسی	و	تاریخی،	بلکه	به
	مفهوم	پیرامونی	و	محیطی.	مشخصة
مکان	محور پسامدرن	 و	 معاصر	 	هنر	
مدرن هنر	 درحالی	که	 است؛	 	بودن	
است. جهانشمول	 و	 	مکان	گریز	
هنر این	 که	 است	 دلیل	 همین	 	به	
	پسامدرن،	که	من	به	آن	هنر	معاصر
هویت	های به	 دیگر	 بار	 	می	گویم،	
رو این	 از	 و	 بازمی	گردد	 	مکانی	
در نکته	 این	 هست.	 نیز	 	مرکزگریز	
	تاریخ	هنر	ایران	نیز	در	دوران	معاصر
	صادق	است.	وقتی	که	به	تاریخ	معاصر
بدون نمی	توانیم	 می	پردازیم	 	ایران	
غیرمتمرکز مکان	 گرفتن	 نظر	 	در	
تاریخ در	 درحالی	که	 بگوییم.	 	سخن	
تمرکز همان	 با	 ایران	 هنر	 	مدرنیته	
نکته این	 هستیم.	 روبرو	 	مکان	گریز	
باید	هم	در	رابطه را	 	در	مکان	مندی	
پیرامون هنر	 با	 سیاسی	 مرکز	 	هنر	

البته من	 نظر	 به	 می	داند.	 	ذهنیت	
اقلیم محدود	 را	 خود	 نباید	 	صرفا	
	محدود	کرد،	به	صورتی	که	وقتی	از
	جنوب	صحبت	می	کنیم	باید	از	تاریخ
و نفت	 مسئلة	 انگلستان،	 	استعمار	
	غیره	نیز	صحبت	کنیم.	ما	در	ایران
	مکاتب	متعددی	مثل	مکتب	شمال،
آذربایجان، مکتب	 جنوب،	 	مکتب	
نیز را	 شرق	 مکتب	 و	 غرب	 	مکتب	
براهنی، مثل	 نمایندگانی	 با	 	داریم،	
اشرف احمد	محمود،	علی	 	ساعدی،	
و هنر	 رابطة	 در	 	. 	... و	 	درویشیان	
منطقه	ای، هنر	 از	 می	توانیم	 	مکان	
اما کنیم.	 یاد	 نیز	 شهری	 و	 	قاره	ای	
در آن	 رایج	ترین	شکل	 و	 	مهمترین	
یعنی است؛	 ملی	 هنر	 حاضر	 	زمان	
ملی	گرایی. گونه	ای	 با	 هنر	 	رابطة	
است ممکن	 همیشه	 لحاظ	 این	 	از	
در نوعی	 به	 هنر	 ملی	گرایی	 	روایت	
مطرح نیز	 پسااستعماری	 	چارچوب	
یا مهاجر	 هنِر	 دیگر	 نمونة	 	شود.	
که هنرمندانی	 است.	 	دیاسپورایی	
	مهاجرت	می	کنند،	گاه	بسیار	بیشتر
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نشست	یک	صد	و		هفتاد	و	هشتمین	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	29	دی	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	مدیریت	فرهنگی	در	دهه1340	با	یادی	از	فریدون	رهنما

سخنرانی:
محمدرضا	اصالنی

)فیلمساز،	شاعر،	نویسنده	و	پژوهشگر(

بابک	کریمی
)سینماپژوه(
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	اصطالح	پرورش	دادن	عامه	را	مطرح
آثار انجمن	 تیمورتاش،	 با	 همراه	 	و	
	ملی	را	تأسیس	کرد.	امثال	تقی	زاده
	و	صدیق	و	فروغی	و	حکمت	و	غیره
	برای	مردمی	که	چیزی	جز	سنت	های
برنامه	ریزی نداشتند،	 	تخریب	شده	
	کردند	تا	بتوانند	به	نوعی	انسجام	ملی
تحقق به	 ملت	سازی	 روند	 و	 	برسند	
انجمن این	 کارهای	 اولین	 از	 	درآید.	
آموزش بودجه	 افزایش	 	خواست	
	کشور	و	تأسیس	فرهنگستان	ادب	و
را زبان	جدید	 تا	 است	 فارسی	 	زبان	
دنبال به	 سپس	 و	 بیاورند	 وجود	 	به	
می	روند تهران	 دانشگاه	 	تأسیس	
را باستان	 ایران	 موزه	 آن	 از	 پس	 	و	
	دنبال	می	کنند.	فروغی	با	ایده	موزه
	برای	نخستین	بار	زیبایی	را	به	مثابه
	اخالق	و	راهی	برای	ایجاد	وحدت	و
	انسجام	ملی	مطرح	می	کند.	ساخت
کنگره تشکیل	 و	 فردوسی	 	آرامگاه	
اقدامات دیگر	 از	 فردوسی	 	جهانی	

	آن	ها	است.

مدیریت به	 موسیقی	 مجله	 	تأسیس	
	مینباشیان	از	دیگر	برنامه	هایی	است
فرهنگی مدیریت	 این	 قالب	 در	 	که	
	شکل	می	گیرد.	فروغی	می	گفت	باید

مدیریت اهمیت	 بگذارد.	 میراث	 	به	
کار اینکه	 	فرهنگی	در	همین	است؛	
همین به	 بخشد.	 تداوم	 را	 	هنری	
از پیش	 چه	 رهنما	 فریدون	 	ترتیب	
	تلویزیون	و	چه	در	دورانی	که	در	این
	نهاد	بود،	نقش	بسیار	مهمی	داشت.
بگویم باید	 برسم	 چهل	 دهه	 به	 	اگر	
	این	دهه	به	یکباره	ظاهر	نشد	و	باید
پیگیری مشروطه	 تا	 را	 آن	 	ریشه	
	کرد.	حتی	از	ناصرالدین	شاه	تا	دوره
	پهلوی	دوم	ما	شاهد	نوعی	مدیریت
خودانگیخته کمابیش	 	فرهنگی	
	بودیم	که	نه	نتیجه	کار	حاکمان	بلکه
بود. عوامل	 از	 مجموع	های	 	حاصل	
ناصرالدین	شاه شخصیت	 از	 	اندکی	
تأثیر روند	 این	 در	 که	 بگویم	 	نیز	
نقاشی، در	 به	ویژه	 داشت؛	 	زیادی	
هنرمندان عکاسی،	 و	 	خوشنویسی	
	او	با	عکاسان	مدرن	جهان	نیز	ارتباط
	داشتند	و	در	همین	باغ	فردوس	گرد
صحبت یکدیگر	 با	 و	 می	آمدند	 	هم	
می	کردند	و	به	گفتگو	می	نشستند.

	پس	از	دوران	بسیار	آشفته	مشروطه
به	عنوان فروغی	 محمدعلی	 به	 	باید	
	یک	مدیر	فرهنگی	مهم	اشاره	کرد.
که است	 کسانی	 نخستین	 از	 	او	

زمینه در	 اصالنی:	 	محمدرضا	
و ابهام	 نوعی	 با	 همواره	 	فرهنگی	
	انحطاط	سروکار	داشته	ایم.	از	زمانی
در 	40 دهه	 در	 را	 فیلم	 این	 من	 	که	
فیلمساز خود	 صدای	 با	 	دانشکده	
تبدیل من	 برای	 واقعًا	 او	 	دیدم،	
شد. اسطوره	ای	 شخصیت	 یک	 	به	
اینجا در	 که	 کپی	ضعیفی	 	متأسفانه	
را فیلم	 قدرت	 بود،	 اختیارمان	 	در	
	نشان	نمی	داد.	مشکل	ما	آن	است	که
فیلمسازان از	 بسیاری	 امروز	 	همین	
فیلم از	 نسخه	ای	 خودشان	 حتی	 	ما	
	خود	را	در	اختیار	نداشته	و	کنترلی
ندارند؛ فیلم	هایشان	 توزیع	 بر	 	نیز	
باید شده	ایم	 جمع	 اینجا	 	همینکه	
	قدر	بدانیم	و	از	فرصت	استفاده	کنیم
	و	با	یاد	رهنما،	گریزی	به	سینمای	او
	نیز	بزنیم.	برای	همین	نیز	می	خواهم
	از	مدیریت	فرهنگی	به	او	برسم.	هنر
هنرمند در	دست	 فقط	 هنری	 اثر	 	و	
وجود بتواند	 آنکه	 برای	 و	 	نیست	
دارد مدیریت	 به	 نیاز	 باشد	 	داشته	
	تا	بتواند	دوام	بیاورد.	مثالی	تاریخی
	بیاورم،	شاهنامه	بسیار	اهمیت	دارد
شاهنامه نبودند،	 سامانیان	 اگر	 	اما	
	نمی	توانست	تا	به	امروز	به	دست	ما
ما برای	 را	 ارزشمندی	 زبان	 و	 	برسد	
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فعال زمینه	 این	 در	 بودجه	 و	 	برنامه	
فیلم	سازی سازمان	 یک	 و	 	بود	
	ایجاد	می	کند،	منوچهر	انور	در	آنجا
دارو« »نیش	 چون	 زیادی	 	فیلم	های	
کانون به	 باید	 البته	 و	 ساخت	 	را	
نوجوانان و	 کودکان	 فکری	 	پرورش	
و دارد	 زیادی	 تأثیر	 که	 کرد	 	اشاره	
به که	 دیگری	 جلسه	 در	 آن	 	درباره	
یادی و	 دارد	 اختصاص	 کانون	 	این	
	نیز	از	مرحوم	شیروانلو	خواهد	شد،

صحبت	می	کنیم.

دوره این	 بزرگ	 دستاوردهای	 	از	
مرحوم که	 بود	 فرانکلین	 	انتشارات	
چون شخصیت	هایی	 	صنعتی	زاده	
و انور	 منوچهر	 دریابندری،	 	نجف	
و می	آورد	 گرد	 را	 دیگر	 	بسیاری	
	تأثیر	زیادی	دارد.	فرهنگ	و	هنر	در
	این	دهه	نهاد	اصلی	ساخت	فیلم	های
که	شرکت همانطور	 است؛	 	فرهنگی	
و است	 فعال	 زمینه	 این	 در	 	نفت	
	ابراهیم	گلستان	که	پیشکسوت	یک
همین از	 است	 مستندسازی	 	مکتب	
بیرون	می	آید.	سازمان نفت	 	شرکت	

	کاری	کرد	که	مردم	از	شارالتانیسم	و
بیایند؛ فرهنگ	 به	سوی	 	هوچی	گری	
	مدیریت	فرهنگی	به	این	معنا	است.
بیست دهه	 در	 ما	 زمان	 این	 از	 	پس	
	باز	نوعی	انحطاط	داریم	ولی	از	دهه
	سی	مرحوم	ضیاپور	و	گروه	فرهنگی
افکار انتشار	 در	 زیادی	 تأثیر	 	او	
	جدید	هنری	دارند	که	سپس	به	دهه
افزایش با	 	40	می	رسیم.	در	دهه	40	
	درآمدهای	نفتی	بخش	خصوصی	نیز
	به	جلو	می	آید	که	کار	بخش	دولتی	را

تکمیل	می	کند.
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	این	لحاظ	بسیار	مؤثر	بود	و	به	همین
	دلیل	نیز	در	تلویزیون	با	دشمنی	های
این با	 که	 کسانی	 جانب	 از	 	زیادی	
شد؛ روبرو	 بودند،	 مخالف	 	موضوع	
از	شخصیت	هایی	چون باید	 البته	 	و	
یاد نیز	 بیژن	صفاری	 و	 غفاری	 	فرخ	
	کرد	که	سنت	های	تعزیه	و	گسترش
ایران فیلمخانه	 طریق	 از	 را	 	سینما	
هنرمندان به	 رهنما	 کردند.	 	احیا	
هرکدام فرهنگی	 زادگاه	 	براساس	
می	داد: فیلم	 تهیه	 امکان	 آن	ها	 	از	
»زار« فیلم	 برای	ساختن	 تقوایی	 	به	
برای کیمیاوی	 به	 یا	 و	 جنوب	 	در	
در آهو«	 ضامن	 »یا	 فیلم	 	ساختن	
مرحوم بازهم	 یا	 غیره؛	 و	 	مشهد	
تئاتر کار	 از	نخستین	 بود	که	 	رهنما	
	عباس	نعلبندیان	در	برابر	مخالفت	ها
به را	 کارگردانی	اش	 و	 کرد	 	دفاع	
	آربی	آونسیان	واگذار	کرد؛	بنابراین
	می	خواهم	نتیجه	بگیرم	که	مدیریت
به	معنی	کشف	استعدادها 	فرهنگی	
	و	آزادی	دادن	برای	خالقیت	است	و
فرهنگی. تصدی	گری	 و	 سانسور	 	نه	
بروز امکان	 استعدادها	 به	 	اینکه	
از	بروز	برخی 	داده	شود	و	واهمه	ای	
این چون	 نباشد	 اشتباهات	 	از	
رشد و	 خالقیت	 به	 خود	 	اشتباهات	

آن	کمک	خواهد	کرد.

می	گوید: گفتگوهایش	 از	 	دریکی	
همانگونه است؛	 ما	 جهت	 	»گذشته	
جایی یا	 هست«	 امروز	 در	 فردا	 	که	
پیش و	 کرد	 کاری	 »باید	 	می	گوید:	
را خود	 کردن	 کار	 این	 با	 و	 	رفت	
به	نظر	می	رسد	مهمترین 	بسراییم«	
برای ایستادگی	 رهنما	 برای	 	نکته	
کردن کار	 به	 توانایی	 و	 ماندن	 	باقی	
به نتوانست	 رهنما	 متأسفانه	 	است.	
	دلیل	فضای	فرهنگی	و	سنگ	اندازی
بلند فیلم	 دو	 از	 بیشتر	 کارش،	 	در	

بسازد.

اواخر در	 که	 می	گفت	 مجد	 	فوزیه	
و بود	 شده	 ناامید	 بسیار	 رهنما	 	عمر	
	از	همکارانش	به	دلیل	عدم	همکاری	و
	پشتیبانی	آن	ها	از	ایشان	گله	می	کرد؛
که است	 آن	 نشان	دهنده	 این	ها	 	و	
رهنما به	 حد	 چه	 تا	 فرهنگی	 	فضای	
فرهنگی مدیریت	 می	آورد.	 	فشار	

همان	سرپرستی	فرهنگی	نیست.

	محمدرضا	اصالنی:	مدیریت	فرهنگی
	را	نباید	با	سرپرستی	فرهنگی	اشتباه
ایجاد مدیریت،	 از	 منظور	 و	 	گرفت	
که بود	 کسانی	 برای	 مناسب	 	فضای	
	می	توانستند	کار	هنری	کنند.	رهنما
	از	کسانی	بود	که	فضا	ایجاد	کرد	و	از

	نگاهی	که	از	گذشته	تا	آینده	ادامه
دارد.

	بابک	کریمی:	در	این	شرایط	بحرانی
خوب مادی	 امکانات	 اگر	 	حتی	
و رهنما	 فیلم	های	 دیدن	 	نباشد،	
	صحبت	کردن	از	او	کار	مهمی	است
فریدون کرد.	 دریغ	 آن	 از	 نباید	 	که	
	رهنما	همانگونه	است	که	در	بخشی
	از	این	فیلم	در	صف	سربازان،	سرباز
نماد که	 می	دهد	 نشان	 را	 	معکوسی	
خالف نوعی	 یعنی	 اوست؛	 	خود	
تاریخی نگاهی	 بودن.	رهنما	 	جریان	
	به	ایران	دارد	که	از	گذشته	تا	آینده
	ادامه	دارد	و	حال	ما	را	حامل	چنین
می	خواهم اینجا	 در	 می	داند.	 	خطی	
	بگویم	چطور	رهنما	برای	من	و	نسل
حاشیه به	 چرا	 شد،	 برساخته	 	ما	

سینمای	ما	رانده	شد؟

	اگر	دهه	سی	و	ابتدای	دهه	چهل	را
فرخزاد، فروغ	 چون	 فیلمسازانی	 	با	
غفاری فرخ	 و	 گلستان	 	ابراهیم	
	به	عنوان	سینمای	مؤلف	بدانیم،	باید
به مؤلف	 سینمای	 این	 چرا	 	بپرسیم	
نظر به	 می	شود.	 مطرح	 شکل	 	این	
	من	برای	پاسخ	به	این	سؤال	باید	به
از	متون	اشاره	کنیم.	رهنما 	گروهی	
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نشست	یک	صد	و		هفتاد	و	نهم	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	6	بهمن	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	معماری	روایی	و	روایت	های	فضاهای	جمعی

سخنرانی	دکتر	علی	اکبری
)معماری،	پژوهشگر	و	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	آزاد	اسالمی-	واحد	یادگار	امام	خمینی	)ره(	شهر	ری(
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	دانشجویان	خود	از	آن	ها	می	خواهم
تاریخ کتاب	های	 از	 بیشتر	 حتی	 	که	
شعر، خواندن	 سوی	 به	 	معماری	
	داستان،	رمان	و	کتاب	در	رشته	های
به نسبت	 دیدشان	 تا	 بروند	 	دیگر	
	جهان	باز	شود.	آن	ها	به	این	ترتیب
محتوای و	 شکل	 بهتر	 	می	توانند	
که کنند	 درک	 را	 شهری	 	فضاهای	
در لزوما	 را	 آن	ها	 تحلیل	 و	 	توضیح	

	کتاب	های	معماری	نمی	یابند.

روایی معماری	 درباره	 بحث	 این	 	در	
سخن جمعی	 فضاهای	 معماری	 	و	
داده نمایش	 که	 فیلمی	 	می	گوییم.	
درباره که	 انگیزه	می	دهد	 ما	 به	 	شد	
کنیم. صحبت	 آن	ها	 	روایت	های	
هستند فضاهایی	 عمومی	 	فضاهای	
	که	اغلب	می	توان	بر	اساس	روایت	ها
کرد تعریف	شان	 شهری	 خاطرات	 	و	
	اما	در	طول	تاریخ	این	روایت	ها،	گاه
می	بینند خود	 به	 زیادی	 	تغییرات	
متفاوت کامال	 صورت	هایی	 به	 	و	
نقش محوطه	 برای	 می	یابند.	 	تحول	
یک مثابه	 به	 که	 اصفهان	 در	 	جهان	
شده مطرح	 تاریخی	 عمومی	 	فضای	
زمان در	 من	 نظر	 به	 اما	 می	شود	 	و	
است نبوده	 چیزی	 چنین	 	صفویه	
بوده بیشتر	یک	فضای	شاهی	 	بلکه	
جز را	 آن	 به	 ورود	 اجازه	 مردم	 	که	
	در	مراسم	خاصی	مثل	مراسم	اعدام
درباره خوبی	 خاطرات	 و	 	نداشتند	
از برخی	 البته	 نداشت.	 وجود	 	آن	
آنجا در	 نوروز	 نظیر	 نیز	 	جشن	ها	
	برگزار	می	شد	ولی	این	امر	از	آن	یک
		فضای	عمومی	شهری	نمی	ساخت.

	در	فیلم	به	معماری	قزوین	نیز	اشاره
سال چندین	 که	 است	 جالب	 و	 	شد	
	پیش	شاهد		آن	بودیم	که	در	حاشیه
	کویر	طاق	نماهایی	ساخته	می	شد	و
مرمت طرح	های	 اساس	 بر	 امر	 	این	
	انجام	می	گردید	و	این	یک	امر	منفی
به ربطی	 ساخت	ها	 این	 زیرا	 	است،	
تکرار و	 نداشت	 منطقه	 آن	 	معماری	
	ساخت	فضای	مشابه	در	کشور	سبب
یک به	 همه	جا	 در	 ما	 که	 		می	شود	
از و	 برسیم	 هم	 به	 شبیه	 	معماری	
	تنوع	و	گوناگونی	که	ویژگی	معماری
	و	فرهنگ	ایران	است	فاصله	بگیریم.

با موارد	 اغلب	 در	 ما	 	معماران	
همین جریان	 در	 گرفتن	 	قرار	
که است	 فرهنگی	 	یکسان	سازی	
برسند الزم	 خالقیت	 به	 	نمی	توانند	
نزدیک رابطه	 بیرون	 دنیای	 با	 	زیرا	
به باید	 رو	 این	 از	 ندارند.	 تعاملی	 	و	
	سخن	یوهانی	پاالسما	اشاره	کنم	که
به معماری	 آموزش	 در	 من	 	می	گفت	

	فضاهای	شهری	را	صرفا	نمی	توان	بر
	اساس	حضور	و	گذر	مردم	در	آن	ها
این 	 که	 خصوص	 به	 کرد.	 	تعریف	
	حضور	در	ایران	اغلب	شکل	ازدحام
است این	 سؤال	 می	گیرد.	 خود	 	به	
فضای سرزندگی	 ایران	 در	 ما	 	چرا	
	شهری	نداریم.	یکی	از	پاسخ	های	ما
	در	این	مورد،	نبود	امنیت	در	فضاهای
کشورمان تاریخ	 طول	 در	 	عمومی	
به ایران	 	بوده	است.	اصوال	سرزمین	
	خصوص	به	دلیل	هجوم	های	خارجی
درونی تنش	های	 و	 مغول	ها(	 	)مثل	
عمومی فضاهای	 در	 منابع(	 سر	 	)بر	
است. می	کرده	 ناامنی	 ایجاد	 	خود	

	این	ناامنی	البته	تا	حد	زیادی	سبب
در مثال	 محلی	 هویت	های	 که	 	شده	
باقی 	زبان	و	سنت	های	خود،	درونی	
	بمانند	تا	در	برابر	بیرون	از	خود	دفاع
	کنند.	از	لحاظ	فیزیکی	نیز	می	بینیم
با بسته	 بسیار	 معماری	 این	 در	 	که	
	پنجره	های	کوچک	و	اندک.	در	زبان
	نیز	این	امر	را	به	صورت	ابهام	و	ایهام
	می	بینیم	که	در	آن	بسیاری	از	واژه	ها
در بتوان	 تا	 داشته	اند	 بسیار	 	معانی	

ابهام	باقی	ماند.

	روایت	معماری	ایران	نیز	روایت	یک
ما که	 چیزی	 است،	 ناامن	 	معماری	
	لزوما	در	معماری	غربی	کمتر	شاهد
دوران در	 خصوص	 به	 بوده	ایم	 	آن	
	مدرن	و	پس	از	گسترش	دموکراسی
	و	شهری	شدن	این	جوامع.	در	همین
وجود غربی	 فضاهای	 در	 نیز	 	جهت	
است شده	 سبب	 تاریخی	 	امنیت	
زیادی رشد	 بیرونی	 فضاهای	 	که	
روایت که	 می	بینیم	 ما	 عموما	 	کند.	
یا از	فضای	شخصی	آن	است	که	 	ما	
	افراد	کامال	به	هم	بی	اعتماد	هستند
عمومی فضای	 به	 نیاز	 بنابراین	 	و	
به چنان	 یا	 و	 ندارند	 مبادله(	 	)برای	
به نیاز	 باز	هم	 نزدیکند	که	 	یکدیگر	
	فضای	جمعی	برای	مبادله	با	یکدیگر
یک درون	 می	توانند	 و	 	نداشتند	
این بروند.	 درونی	 خصوصی	 	فضای	
فضاهای که	 می	شود	 سبب	 	مسئله	
دست از	 را	 خود	 کارکرد	 	جمعی	

بدهند	و	کمابیش	دلمرده	شوند.

	در	شهرهایی	همچون	پاریس	و	لندن
اروپایی، بزرگ	 شهرهای	 سایر	 	و	
و شفافیت	 و	 دموکراسی	 	وجود	
و شیشه	 از	 گسترده	 	استفاده	
فضاهای در	 رفاه	 ابزارهای	 	حضور	
امکان که	 می	شود	 سبب	 	جمعی	
افزایش شهروندان	 میان	 	مبادالت	
	یابد.	ما	اغلب	در	ایران	می	بینیم	که
به که	 می	شود	 سبب	 	تصدی	گری	ها	
	بهانه	هایی	چون	امکان	تجمیع	افراد
اختالط یا	 )معتادان(	 	آسیب	دیده	
آمدن بوجود	 از	 تنش	ها،	 امکان	 	و	
شود. جلوگیری	 شهری	 	فضاهای	
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می	تواند کند	 ایجاد	 شهروندان	 	در	
	گردشگران	و	شهروندان	بیشتری	را
می	توان همچنین	 کند.	 خود	 	جذب	
نام با	 قدیمی	 خانه	 یک	 پروژه	 	به	
کرد اشاره	 آلمان	 در	 	 	»نوسباوم«	
دانیل معروف	 معمار	 از	 کاری	 	که	
	لیبسکیند	است.	این	خانه	مخفیگاه
	یک	زوج	یهودی	هنرمند	بوده	است
تحت دوم	 جهانی	 جنگ	 در	 	که	
که زوجی	 بودند،	 نازی	ها	 	تعقیب	
کشته مرگ	 اردوگاه	 در	 و	 	دستگیر	
به کوچک	 خانه	 این	 امروز	 و	 	شدند	
تبدیل خاطره	 ایجاد	 برای	 	مکانی	
امکانات	فنی از	 	شده	است.	گروهی	
افراد با	 عمیقی	 رابطه	 	می	توانند	
چه هر	 جذب	 باعث	 و	 کرده	 	ایجاد	
خاطره مکان	 یک	 به	 افراد	 	بیشتر	

	همین	امر	نیز	سبب	می	شود	یا	مردم
شوند، جمع	 اگر	 یا	 و	 نشوند	 	جمع	
	شاهد	ازدحام	و	شلوغی	و	مزاحمت

باشیم.

خود سخنرانی	 در	 اکبری	 	)دکتر	
آلمان، رایشتاگ	 از	 را	 	اسالیدهایی	
فضاهای یا	 پاریس	 در	 پمپیدو	 	ژرژ	
	شهری	گوناگونی	را	نشان	داد	که	این
با مردم	 که	 فراهم	می	کند	 را	 	امکان	
اطرافشان فضاهای	 و	 	ساختمان	ها	
	وارد	رابطه	شوند،	همین	رابطه	کمک
	می	کند	که	آن	ها	با	یکدیگر	نیز	وارد

رابطه	شوند.(

	هر	اندازه	فضای	شهری	بتواند	ایجاد
بیشتری آرامش	 و	 امنیت	 	حس	

مثال که	 طور	 همان	 بنابراین	 	شوند.	
ما نیاز	 می	دهد،	 نشان	 خانه	 	این	
ایجاد جای	 به	 که	 است	 آن	 در	 	نیز	
و خاطره	 بدون	 ولی	 کالن	 	فضاهای	
	سرد،	ابتکار	به	خرج	داده	و	با	ایجاد
چه هر	 کوچک	 فضاهای	 در	 	خاطره	
	بیشتر	زمینه	الزم	برای	ایجاد	تعامل
در	فضاهای	عمومی	را	فراهم	آوریم.

کوتاهی سخنرانی	 با	 جلسه	 	)این	
استاد فکوهی	 ناصر	 دکتر	 	از	
تهران دانشگاه	 	انسان	شناسی	
در عمومی	 فضاهای	 رابطه	 	 	درباره	
پاسخ و	 پرسش	 و	 	 غرب	 و	 		شرق	

ادامه	و	پایان	یافت.(
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نشست	یک	صد	و		هشتادمین	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	13	بهمن	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	علم	موسیقی	در	ایران:	چشم	اندازهایی	از	گذشته	و	امروز	
عنوان:	اتنوموزیکولوژی	و	دانشگاهی	شدنش	در	ایران:	رویکردها	و	دستاوردها

سخنرانی	بهرنگ	نیک	آیین
	)کارشناس	ارشد	قوم	موسیقی	شناسی	از	دانشکده	هنرهای	زیبای	دانشگاه	تهران(

	

عنوان:	»مسئله	مندی	فرهیخته	گرایی	در	موسیقی	ایران«
سخنرانی	فرشاد	توکلی

	)کارشناس	ارشد	قوم	موسیقی	شناسی	از	دانشکده	هنرهای	زیبای	دانشگاه	تهران(
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موضوع با	 نیک	آیین	 بهرنگ	 سخنرانی	 	خالصه	
ایران: در	 شدنش	 دانشگاهی	 و	 	»اتنوموزیکولوژی	

رویکردها	و	دستاوردها«
دارد طوالنی	 سابقه	ای	 ایران	 در	 موزیکولوژی	 	رشته	ی	
موزیکولوژی تاسیس	 از	 پیش	 قرن	ها	 به	 پیشینه	اش	 	و	
و فارابی	 بازمی	گردد.	 نوزدهم	 قرن	 اواخر	 در	 آلمان	 	در	
آن	ها از	 پس	 و	 مدرسی	 مکتب	 در	 فالسفه	 از	 	بسیاری	
موسیقی	شناساِن منتظمیه	 مکتب	 در	 بعدی	 قرون	 	در	
و بحث	 مورد	 امروز	 به	 تا	 آثارشان	 که	 بودند	 	متخصصی	
تاسیس	رشته	ی از	 این	حال،	پس	 با	 است.	 بوده	 	بررسی	
50 دهه	 اواسط	 در	 متحده	 ایاالت	 در	 	اتنوموزیکولوژی	
ایجاد	شد آلمانی	 موزیکولوژِی	 در	 بیستم	تحوالتی	 	قرن	
در غالب	 رویکرِد	 و	 کرد	 پیدا	 اشاعه	 دنیا	 سراسر	 در	 	که	
دیگر جدید	 اتنوموزیکولوژِی	 شد.	 موسیقایی	 	مطالعاِت	
و نمی	کرد	 بررسی	 را	 صرف	 موسیقایِی	 ویژگی	های	 	تنها	
ارتباط در	 اجرایی،	 بسترهای	 در	 موسیقی	 مطالعه	ی	 	به	
موسیقی یا	 فرهنگ	 در	 موسیقی	 انسانی،	 کنش	های	 	با	
و بحث	ها	 با	 تحول	 این	 می	پرداخت.	 فرهنگ	 عنواِن	 	به	
هم ایران	 در	 شد.	 همراه	 البته	 فراوانی	 	اختالف	نظرهای	
تاسیس 	1391 سال	 در	 اتنوموزیکولوژی	 رشته	ی	 	اگرچه	
	شد	و	اقدام	به	پذیرش	دانشجو	در	مقطع	کارشناسی	ارشد
	کرد	اما	از	سال	های	قبل	به	دلیل	وجود	موسیقی	شناسان	و
	قوم	موسیقی	شناساِن	ایرانی	و	وجود	مجالِت	تخصصی	ای
	برای	انتشار	مطالب	موسیقی	شناختی،	این	رشته	شناخته
	شده	بود	و	بحث	هایی	در	باب	مباحث	معرفت	شناختی	و
نام 	روش	شناختِی	رشته	مطرح	می	شدند.	حتی	در	مورِد	
	این	رشته	و	ترجمه	ی	آن	نیز	اختالف	هایی	هست	و	برخی
	نام	این	رشته	را	به	اشتباه	موسیقی	شناسی	قومی	که	معادِل
	)اتنیک	موزیکولوژی( هست	ترجمه	کرده	اند	درحالی	که
	ترجمه	درست	می	تواند	»قوم	موسیقی	شناسی«	باشد.	اما
	از	سال	1391	و	با	تاسیس	این	رشته	شاهِد	حضوِر	رویکرِد
دانشگاه، در	 فرهنگی	 رویکرِد	 و	 	موسیقی	شناختی	
از بسیاری	 در	 بوده	ایم.	 پایان	نامه	ها	 و	 درسی	 	سیالبس	
	موارد	دانشجویان	این	بینارشته،	یعنی	اتنوموزیکولوژی،
علوم نظریاِت	 مفاهیم	 از	 استفاده	 با	 که	 کرده	اند	 	تالش	
آنچه ولی	 دهند	 انجام	 بینارشته	ای	 مطالعاتی	 	اجتماعی،	
	رخ	داده	حاکی	از	بحرانی	هست	که	منجر	به	وجوِد	انبوهی
برای کافی	 دانِش	 بدوِن	 اجتماعی،	 نظریات	 و	 مفاهیم	 	از	
این	است بر	 البته	تصور	 و	 از	آن	ها،	شده	است.	 	استفاده	
مردم	شناختی مطالعه	ی	 عنواِن	 تحت	 بخشی	 چون	 	که	
بینارشته	ای تحقیق	 این	 هست	 پایان	نامه	 در	 	موسیقی	
	شده	است.	اما	بحرانی	دیگر،	در	بخِش	دیگری	از	مطالعاِت
و انسان	شناسان	 پژوهش	های	 در	 که	 هست	 	موسیقایی	
	جامعه	شناسان	قابل	پیگیری	هست.	بسیاری	از	این	افراد
مفاهیِم بدوِن	شناخت	 و	 موسیقایی	 دانش	 داشتن	 	بدون	
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نمایش به	 گوناگون	 	موقعیت	های	
	می	گذارد:	موقعیت	یک	موسیقیداِن
)ضیاءالدین نظر	 اهل	 فقط	 	احتماالً	
عمل اهل	 صرفًا	 یک	 	یوسف(،	
	)میرزاشفیع(،	یک	اهل	فضل،	ادیب
و شیرازی(	 )فرصت	الدوله	 شاعر	 	و	
)مهدیقلی فرهیخته	 دولتمرِد	 	یک	
که می	دهد	 نشان	 بررسی	 	هدایت(.	
التین )به	 »امروز«	 رفته	رفته	 	چطور	
می	دود متون	 البه	الی	 در	 	)Modo	
گروِه هردو	 دیگر	 وضع	 این	 در	 	و	
	امت	اسالمی ـِ 	»قدما«	و	»متأخرین«
قاجاریان« »قدمای	 به	 آن	ها	 	برای	

	تبدیل	می	شوند.

	پس	از	این	دوره،	با	طرح	آراء	وزیری
دولِت مجهِز	 پشتیبانِی	 و	 حمایت	 	و	
	مدرن	از	آن	ها	در	پهلوی	اول،	عماًل
	گذشته	ی	پیش	از	این	تاریخ	به	عصر
می	شود. تعبیر	 جدیدی	 	جاهلیِت	
قجری 	 ـِ »متأخرین« تعبیر	 این	 	با	
تبدیل »قدما«	 به	 کوتاهی	 مدت	 	در	
این	»قدما«	آخرین	نسل 	می	گردند.	
بار آخرین	 این	 اما	 هستند،	 	قدما	
	نیست	که	آن	ها	را	در	صحنه	ی	تاریخ
	موسیقی	می	بینیم.	آن	ها	در	میانه	ی
	دهه	ی	چهل	خورشیدی،	به	کشاکِش
موسیقایِی مراجِع	 اقتدار	 	نبرد	
	بازمی	گردند:	دانشگاه	تهران	و	مرکز

حفظ	و	اشاعه.

و پرسش	 پنل	 سخنرانی	 از	 	پس	
دکتر و	 سخنرانان	 حضور	 با	 	پاسخ	
	ناصر	فکوهی	استاد	دانشگاه	و	رئیس
فرهنگ و	 انسان	شناسی	 	موسسه	

		برگزار	شد.

	می	توانستند	من	و	بخش	عمده	ای	از
را فعال	در	موسیقی	 نیروهای	 	دیگر	
	به	خود	جذب	و	یا	در	خود	حل	کنند.
مقاله پرسش،	 این	 به	 پاسخ	 	برای	
رساالت عمده	ترین	 به	 نگاهی	 	با	
سوم قرن	 حدود	 از	 	موسیقی،	
	هجری	تا	انتهای	دهه	ی	سوم	از	قرِن
این	دو	مفهوم به	دگردیسی	 	حاضر،	
گفته	شد، از	منظری	که	 	می	پردازد.	
متفاوت تاریخمندِی	 سطح	 	سه	

	مشخص	می	شود:

	ـ	در	افِق	اُمت	اسالمی	)از	حدود	قرن
	سوم	تا	اوایل	قرن	سیزدهم	هجری(

	ـ	در	افق	ملت	-	دولِت	مدرن:	دوره	ی
جنگ	های )از	 قاجارها	 عصر	 	اول،	

ایران	و	روس	تا	1302(

مدرن: دولِت	 	- ملت	 افق	 در	 	ـ	
)از قاجارها	 از	 پس	 دوم،	 	دوره	ی	

1302	تا	کنون(

نشان متون	 بازخوانِی	 با	 	مقاله	
	می	دهد	که	در	دوراهی	امت	اسالمی
	دو	گونه	قدما	برای	مؤلفین	رساله	ها
خودی قدمای	 اول،	 دارد.	 	وجود	
یاد »جاهلیت«	 عنواِن	 با	 آن	 از	 	که	
غیرخودی قدمای	 دوم،	 و	 	می	کنند	
حقیقت در	 رساله	ها	 منظوِر	 	که	
هستند یونان	 کالسیِک	 	فالسفه	ی	
اسالم از	 پیش	 هزاره	ای	 به	 خود	 	که	
بدیهی بین،	 این	 در	 داشتند.	 	تعلق	
	است	که	مؤلفیِن	مسلمان	رساله	های
رساالت، دیگر	 همچون	 	موسیقی،	
با تنها	 که	 »جاهلیت«	 عصر	 با	 	نه	
علمی دیالوگ	 به	 یونانی	 	فالسفه	ی	
رساله	ی از	 دوره	 این	 در	 	بپردازند.	
همواره صفوی	 رساله	های	 تا	 	فارابی	
مؤلفین بقیه	ی	 و	 »قدما«	 	یونانیان	
رساله	ها که	 آنطور	 یا،	 و	 	معاصرین	
شناخته »متأخرین«	 می	کنند،	 	یاد	

	می	شوند.

	در	دوره	ی	اول	از	»افق	دولِت	مدرن«
در تغییرات	 شاهد	 رفته	رفته	 	اما	
این صحنه	ی	 مقاله	 هستیم.	 	متون	
در متفاوت	 ناظران	 نگاه	 از	 را	 	تغییر	

	بنیادیِن	موسیقی	اقدام	به	صحبت	یا
	نوشتن	در	باب	موسیقی		و	به	کررات
	از	مفاهیم	نابجا	در	توضیح	موسیقِی
می	کنند. استفاده	 نظرشان	 	مورد	
	ظاهراً	چنین	رویکردی	تمام	اصوات
می	گیرد نظر	 در	 غیرموسیقایی	 	را	
موسیقی انسان	شناسی	 اساسًا	 	و	
کنار صدا	 انسان	شناسِی	 نفع	 به	 	را	
بحران	هایی چنین	 	می	گذارد.	
حوزه	های نزدیکِی	 با	 	می	توانند	
به مردم	شناسی	 و	 	موسیقی	شناسی	
دانشکده	های همکاری	 و	 	یکدیگر	
موسیقی	و	علوم	اجتماعی	حل	شود.

توکلی فرشاد	 سخنرانی	 	خالصه	
»مسئله	مندی موضوع	 	با	
فرهیخته	گرایی	در	موسیقی	ایران«

ایرانی	شدِن	فضل	موسیقی

بخش	نخست:	سطوح	تاریخمندی

	این	سخنرانی	بخشی	از	یک	پروژه	ی
ایرانی نام	 با	 است	 بزرگتر	 	مطالعاتِی	
به بخش	 این	 موسیقی.	 فضل	 	شدِن	
از تاریخمندی«	 »سطوِح	 	مسئله	ی	
واکاوی 	Planes  of  Hitoricityی	زاویه	
»متأخرین« و	 »قدما«	 	مفاهیِم	
بر	دو واکاوی	متکی	 این	 	می	پردازد.	
اول است.	 طرح	شدنی	 اولیه	 	پایه	ی	
موسیقیدان مؤلْف،	 که	 	موقعیتی	
کرده تجربه	 آن	 در	 را	 خود	 	شدِن	
مفهوم	ها که	 حقیقت	 این	 دوم،	 	و	
»متأخرین«( و	 »قدما«	 اینجا	 	)در	
هستند، برساخته	 که	 	همزمان	
	برسازنده	نیز	هستند:	از	موقعیت	ها	و
	تجربه	هایی	برمی	خیزند	و	موقعیت	ها
	و	تجربه	های	جدیدی	را	رقم	می	زنند.

پرسش این	 در	 مؤلف	 	موقعیِت	
هنگامه	ای در	 چرا	 که	 بود	 	منعکس	
مشغول ایرانی«	 »موسیقی	 به	 	که	
»قدیم«، و	 »قدما«	 واژه	های	 	شدم	
جادویی مفاهیمی	 »قدیمی«،	 نه	 	و	
که آنچنان	 بودند،	 اغواکننده	 	و	
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نشست	یک	صد	و		هشتاد	و	دومین	یکشنبه	های	انسان	شناسی	و	فرهنگ
با	همکاری	اداره	کل	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران

یکشنبه	27	بهمن	98	ساعت	16	الی	19
پژوهشگاه	فرهنگ،	هنر	و	ارتباطات

موضوع:	شناخت	و	درد
	عنوان:	»کاربرد	خشونت	در	متابعت«

سخنرانی	دکتر	مریم	رسولیان
	)عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	علوم	پزشکی	ایران	و	متخصص	روانپزشکی(

سخنرانی	دکتر	مزدک	دانشور
	)پزشک	و	پژوهشگر	انسانشناسی(
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با مواقع	 از	 خیلی	 در	 مورد	 دو	 	این	
	یکدیگر	مخلوط	می	شوند.

می	توان را	 خشونت	 	انواع	
سیاسی، ایدئولوژیک،	 	خشونت	های	
برخی دانست.	 تربیتی	 	جنایتکارانه،	
قانونی بار	 دارای	 خشونت	ها	 	از	
	هستند	و	در	اینجا	ما	با	مجازات	های
می	شویم. روبرو	 	خشونت	آمیز	
پیشرفته	تر جوامع	 هراندازه	 	عموما	
	می	شوند	این	گونه	مجازات	ها	کاهش

می	یابند.

کودک شامل	 خانوادگی	 	خشونت	
	آزاری،	همسرآزاری	و	سالمند	آزاری
	است.	در	این	قبیل	خشونت	ها	بنابر
و درونی	 عموما	 خشونت	 مبدا	 	آمار	
	گاه	بسیار	نزدیک	است.	خشونت	های
	برنامه	ریزی	شده	عموما	به	دنبال	زیر
و شخصیت	 تخریب	 بودن	 	سوال	
	هویت	فرد	مورد	خشونت	است.	یکی
	از	عوامل	اجتماعی	خشونت	این	باور
	است	که	خشونت	شیوه	ای	موثر	برای
	حل	تعارض	است.	مورد	دیگر	باور	به
قدرت نشانه	 که	خشونت	 است	 	این	
	است.	رسانه	ها	نیز	ممکن	است	همه

برای رفتاری	 می	توان	 را	 	خشونت	
به روانی	 یا	 فیزیکی	 زدن	 	صدمه	
	دیگری	تعریف	کرد	گاه	نیز	خشونت
دنبال را	 بلندمدت	تری	 	اهداف	
به اجتماعی	 تغییرات	 مثال	 	می	کند.	
را که	خشونت	 گروهی	 یا	 فرد	 	سود	
آدم	ها بپرسیم	 اگر	 می	کند.	 	اعمال	
می	زنند خشونت	 به	 دست	 	چرا	
	پاسخ	معموال	این	است	که	خشونت
هدف به	 رسیدن	 برای	 کارا	 	ابزاری	
در و	چه	 	است	حال	چه	در	خانواده	
دارد وجود	 باور	 این	 حتی	 و	 	جامعه	
سود به	 حتی	 خشونت	 اعمال	 	که	
این البته	 است،	 خشونت	 زیر	 	فرد	
دست که	 است	 گروهی	 یا	 فرد	 	باور	
	به	خشونت	می	زند.	اهداف	خشونت
پدیده	ای معموال	 جانوران	 حیات	 	در	

بر	سر	حفظ	آن	است.

ابزاری یا	 خشونت	ها	 انسان	ها	 	در	
که شده،	 برنامه	ریزی	 یا	 و	 	هستند	
و انگیزشی	 بیشتر	 اول	 مورد	 	در	
	مقطعی	و	هیجانی	است.	در	حالی	که
	در	مورد	دوم	بیشتر	فکر	و	هدفی	را
اول مورد	 بر	خالف	 و	 	دنبال	می	کند	
البته ندارند.	 هم	 پشیمانی	 	احساس	

نشست دومین	 و	 هشتاد	 و	 	صد	
و انسانشناسی	 یکشنبه	های	 	از	
درد« و	 عنوان	»شناخت	 با	 	فرهنگ	
	در	روز	یکشنبه	27	بهمن	ماه	1398
پژوهشگاه در	 	19 تا	 	16 	ساعت	
برگزار ارتباطات	 و	 هنر	 	فرهنگ،	
دکتر خانم	 نشست	 این	 در	 	شد.	
علمی هیئت	 )عضو	 رسولیان	 	مریم	
و ایران	 پزشکی	 علوم	 	دانشگاه	
	متخصص	روانپزشکی(	و	آقای	دکتر
	مزدک	دانشور	)پزشک	و	پژوهشگر
که کردند	 سخنرانی	 	انسانشناسی(	
در آن	ها	 سخنرانی	 از	 	چکیدهای	
	ذیل	آمده	است.	این	نشست	با	پنل

پرسش	و		پاسخ	به	پایان	رسید.

	سخنرانی	مریم	رسولیان	با	عنوان
متابعت« در	 خشونت	 »کاربرد	

است. وجهی	 چند	 مسئله	 	خشونت	
جامعه در	 و	 افراد	 درون	 	خشونت	
متفاوت آن	 اهداف	 دارد.	 	حضور	
	است.	وقتی	رفتارهای	خشونت	آمیز
اجتماعی سطح	 به	 فردی	 سطح	 	از	
	برسد	آسیب	های	بسیار	بیشتر	است

و	نیاز	به	تحلیل	آن	بیشتر.



176 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

نوعی حال	 همان	 در	 اما	 	می	کند،	
	»خیرخواهی«	هم	در	آن	دارد،	مثل

	بعضی	اشکال	تربیت.

به می	توانیم	 شکنجه	 مورد	 	در	
نیز فارسی	 به	 بعضی	 که	 	منابعی	
یرواند آثار	 مانند	 شده،	 	ترجمه	
	آبراهامیان	و	داریوش	رجالی،	اشاره
	کرد.	کار	آن	ها	عمدتا	اسنادی	است
	و	تحقیق	انسان	شناسانه	در	این	باره
شکنجه اهداف	 است.	 نشده	 	انجام	
پهلوی و	 قاجار	 دوره	 تاریخ	 در	 	که	
صرفا داشته	 وجود	 گسترده	 	بسیار	
	مسئلة	گرفتن	اطالعات	نبوده	است،
تا است	 هویت	 و	 بدن	 تخریب	 	بلکه	
شکنجه وادارند.	 اطاعت	 به	 را	 	فرد	
در	دست برای	 است	 راهی	 واقع	 	در	
دست به	 مواردی	 در	 و	 بدن	 	گرقتن	
	گرفتن	ذهن.	در	این	حالت	مقاومت
	نوعی	حفاظت	است.	نه	از	بدن	بلکه
بدن کردن	 قربانی	 با	 که	 آرمانی	 	از	
محافظت و	 حمایت	 آن	 از	 	می	توان	

کرد.

انجام فرد	 سطح	 در	 هم	 بدن	 	نفی	
درد جامعه.	 سطح	 در	 هم	 	می	شود	
برود	که به	جایی	پیش	 تا	 	نمی	تواند	
	رابطه	بدن	و	ذهن	را	کامال	قطع	کند.
	این	نفی	بدن	خود	نوعی	فرهنگ	را
سبب فرهنگ	 این	 می	کند.	 	ایجاد	
	می	شود	که	لذت	جامعه	به	سود	درد
	نفی	شود.	بدن	می	تواند	بدین	ترتیب
	تا	به	جایی	پیش	برود	که	بدن	صرفا
	به	نفی	خود	و	به	یک	سیاسی	شدن
این در	 شود.	 تبدیل	 	ایدئولوژیک	
خود صرفا	 نخواهد	 که	 بدنی	 	حالت	
	را	در	نفی	لذت	تعریف	کند	به	بدنی

	حاشیه	ای	تبدیل	می	شود.

	آن	و	تحلیل	آن	می	تواند	این	تجربه
	دردناک	را	به	امری	درک	پذیر	تبدیل
موجب درک	 و	 شناخت	 این	 	کند.	
شده انسان	ها	 شدن	 		توانمندتر	

جامعه	را	نیز	رشد	می	دهد.

دانشور مزدک	 	سخنرانی	
»انسان	شناسی عنوان	 	با	
بدن« نفی	 و	 رنج	 و	 درد	

	من	بحث	خود	را	از	نگاه	انسان	شناسی
	مطرح	می	کنم	و	ابتدا	از	مفهوم	درد
پزشکی در	 درد	 می	کنم.	 	شروع	
پزشکی در	 ندارد،	 ساده	ای	 	تعریف	
	بیش	از	آنکه	ماهیت	درد	مورد	توجه
توجه مورد	 بروزش	 اشکال	 	باشد	
	است.	درد	برای	حیات	ضروری	است
حس را	 درد	 نتوانند	 که	 کسانی	 	و	
ماندن زنده	 برای	 	کنند	شانس	کمی	

دارند.

یک به	 باید	 درد	 درد،	 درک	 	برای	
دربیاید بدنی	 مشاهده	 قابل	 	شکل	
رسمیت به	 هم	 عنوان	 همین	 به	 	و	
	شناخته	شود.	بنابراین	اگر	درد	بیان
	و	بازشناسی	نشود	مثل	این	است	که

وجود	نداشته	باشد.

کردن وارد	 یعنی	 خشونت،	 	اما	
	آسیب	فیزیکی	یا	روانی	به	دیگری.
که است	 آن	 در	 امر	 این	 اشکال	 	اما	
	در	حادثه	ای	نیز	چنین	می	شود	مثل
باید بنابراین	 رانندگی.	 	تصادفات	
	اضافه	کنیم	که	خشونت	باید	عامدانه
	و	با	هدف	ضربه	زدن	انجام	شود.	اما
مثال می	شود،	 نسبی	 گاه	 نیز	 	همین	
	وقتی	فردی	عامدانه	اعمال	خشونت

	این	عوامل	را	تقویت	کنند.	در	چرخه
افزایش شاهد	 ما	 خانگی	 	خشونت	
و آمیز	 خشونت	 رفتار	 بروز	 	تنش،	
چرخه ادامه	 و	 عذرخواهی	 	سپس	
ولی	همین	چرخه	می	تواند 	هستیم.	
نیز	دیده اجتماعی	 	در	خشونت	های	

	شود.

	در	مورد	قربانیان	خشونت	باید	گفت
	هراندازه	شناخت	و	تحلیل	خشونت
	بیشتر	باشد	امکان	خروج	از	ضربه	ای
	که	به	قربانی	وارد	کرده	است	بیشتر
در خشونت	 رشد	 درباره	 	است.	
	جامعه	باید	گفت	که	هر	اندازه	تحمل
در چه	 نارضایتی	 و	 مخالفت	 	بیان	
	خانواده	و	چه	در	جامعه	بیشتر	باشد
	نشانه	قدرت	و	ثبات	بیشتر	خانواده

و	جامعه	است.

	یکی	از	اشکال	بسیار	سخت	خشونت
گرفتن از	 فراتر	 که	 است	 	شکنجه	
	اطالعات	و	گرفتن	اعترافات،	هدفش
است. فردی	 آرمان	های	 	تخریب	
اشکال در	 صرفا	 نباید	 را	 	شکنجه	
	بسیار	حاد	فیزیکی	دید.	امروز	یکی
سفید شکنجه	 شکنجه،	 اشکال	 	از	
میان شکنجه،	 نوع	 این	 در	 	 	است.	
پیوند شوند	 شکنجه	 و	 	شکنجه	گر	
هویت نابودی	 و	 می	شوند	 	ایجاد	
را این	رابطه	آن	 	شکنجه	شونده	در	
می	کند. بدل	 تراژیک	 رابطه	ای	 	به	
	سلب	مالکیت	از	وسایل	فردی	متهم،
سرنوشت بودن	 پیش	بینی	 	غیرقابل	
در که	 است	 مواردی	 از	 	قربانی	
	شکنجه	می	توانیم	ببینیم.	در	نهایت
به	دنبال	تخریب	شخصیت 	شکنجه	
	قربانی	است	و	همین	سبب	می	شود
صحبت خود	 تجربه	 از	 نخواهد	 	که	
از گفتن	 سخن	 که	 حالی	 در	 	کند.	
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یادداشت	های	کوتاه/	بهاریه
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انگیزه	هایشان و	 می	شود	 	کمرنگ	تر	
	معنای	خود	را	از	دست	می	دهد	و	به
می	افتند. پوچی	 و	 بی	تکلیفی	 	دام	
	هرچند		بسیاری	از	مسائل	پیش	آمده
کسانی امثال	 نابخردی	های	 	حاصل	
	مانند	ترامپ	است،	اختالفات	داخلی
با سازمان	ها	 نبودن	 هماهنگ	 	و	
	یکدیگر	و	سرکوب	مخالفان	داخلی،
تیزتر و	 تند	 را	 نگرانی	ها	 این	 	آتش	
سران به	 اعتماد	 از	 ناامیدی	 و	 	کرد	
	کشور	در	مردم	بیشتر	ریشه	دواند.
این	حال	و	روز	این	روزهای	ماست.

	اما	مهم	اینجاست	که	نباید	خودمان
حوادث دست	 به	 کمال	 و	 تمام	 	را	
در امیدوارم	 بسپاریم.	 	ناخوشایند	
باشیم دانه	هایی	 سرد	 زمستان	 	این	
	زیر	خاک	که	سیاهی	و	سردی	را	به
	جان	می	خریم	تا	در	آینده	ای	نزدیک
نمی	شود محقق	 این	 و	 زنیم	 	جوانه	
و مسئوالن	 همدلی	 و	 درک	 	جز	
کمترین احترام	 مردم.	 با	 	دولت	
مردمی برابر	 در	 دولت	 یک	 	وظیفه	

170 باختن	 جان	 و	 اکراین	 	ایران-	
ایران مردم	 و	 شد	 مسافران	 از	 	نفر	
	را	در	بهتی	ژرف	فرو	برد	و	موقعیتی
و تهدید	 آورد.	 وجود	 به	 را	 	بحرانی	
تنها نه	 آن	 از	 حاصل	 	نگرانی	های	
اخیر روز	 چند	 سیاسی	 گفتمان	 	در	
گفتمان در	 بلکه	 می	کند	 	فوران	
	روزمره	مردم	جای	پای	زیادی	را	باز
	کرده	است	و	به	زندگی	ها	رنگی	دیگر
از سنگین	تر	 رنجی	 است.	 	بخشیده	
روزافزون افزایش	 و	 بنزین	 	گرانی	
	دالر	و	اجناس	و	آلودگی	هوا	بر	روی
	سر	مردم	خیمه	زده	است.	این	روزها،
هوای از	 ناسالم	تر	 مردم	 دل	 	هوای	
ابرهای 	آسمان	آلوده	تهران	است	و	
از	آینده، نگرانی	 	کدر	شوک،	ترس،	
بر افسردگی	 و	 رکود	 	بی	اعتمادی،	
	قلب	ها	سایه	افکنده	است.	در	خیابان
از را	 غم	 می	توانی	 می	روی	 راه	 	که	
	چشم	رهگذران	بخوانی.	این	شرایط
	نگران	کننده	و	رعب	انگیز	است،	اگر
روز هر	 رویم،	 پیش	 شرایط	 این	 	با	
کودکان و	 جوانان	 آرزوهای	 و	 	آمال	

دوباره	سبز	می	شویم...
فاطمه	آقامیری
	من	در	حالی	این	واژگان	را	می	نویسم
اندوهی و	 غم	 از	 سرشار	 قلبم	 	که	
تمامی من،	 تنها	 نه	 است؛	 	جانکاه	
خویشاوندان، خانواده،	 	اعضای	
در هموطنانم	 همه	ی	 و	 	دوستان	
هستیم. مشترک	 ناخواسته	 	رنجی	
کردیم تجربه	 را	 دردناکی	 	دی	ماه	
حوادث از	 تاریخ	 در	 بیشک	 	که	
خواهد شناخته	 معاصر	 تاریخ	 	مهم	
	شد.	فشارهای	خارجی	و	اعتراضات
	داخلی	موجی	از	ناآرامی	ها	و	تنش	ها
	را	موجب	شد	که	اوج	آن	ترور	سردار
ایران انتقام	سپاه	 و	 	قاسم	سلیمانی	
آمریکایی	ها پایگاه	های	 به	 حمله	 	و	
برای ترامپ	 تهدید	 و	 عراق	 	در	
	حمله	به	52	نقطه	از	ایران	و	افزایش
رخ سرانجام	 و	 ایرانی	 	پدافندهای	
انسانی خطای	 و	 شوم	 حادثه	 	دادن	
پرواز هواپیمای	 به	سقوط	 منجر	 	که	
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بیرونی فشارهای	 بچشانیم.	 هم	 	را	
داشته وجود	 زیاد	 یا	 کم	 	همیشه	
باطنی آرامش	 و	 داشت	 خواهند	 	و	
بی	ثباتی به	 که	 می	کند	 کمک	 ما	 	به	
	فشارها	ایمان	داشته	باشیم	هرچند
یاس و	 دلهره	 است.	 دشوار	 	بسیار	
	از	آینده	خوره	ای	است	که	می	تواند
	ثانیه	ها	و	دقیقه	ها	و	ساعات	حال	ما
	را	تحلیل	برد	و	بر	آرزوها	و	برنامه	ها
را	حتی بپاشد	و	لذت	زندگی	 	زنگار	
	در	معنای	روزانه	اش	به	تلخی	کشاند
زرد برگ	 چون	 را	 روزهایمان	 	و	
آنکه حال	 دهد،	 فنا	 باد	 به	 	درختان	
کردن زندگی	 و	 بودن	 زنده	 	الزمه	

		سبز	ماندن	است.

ما	دوباره	سبز	می	شویم...

فاطمه	آقامیری

98/10/26

پردرد و	 غمگین	 دلی	 که	 اندازه	 	هر	
بهار استقبال	 به	 عاشقانه	 	داریم،	
را طبیعت	 زیبایی	های	 و	 	رویم	
دیدن کشیم.	 آغوش	 در	 	جانانه	
و بر	روی	پشت	بام	 برف	 	ذوب	شدن	
پرندگان کوچ	 آن،	 قطرات	 	چکیدن	
سبز جوانه	های	 آن	ها،	 	و	چهچه	های	
	کوچک	بر	روی	درختان،	شکوفه	های
سبز رنگارنگ،	 گل	های	 	معطر،	
و زیبا	 آنقدر	 درختان	 	شدن	
بتوانند که	 هستند	 	شگفت	انگیز	
طبیعت باشند.	 تسکین	 ما	 آالم	 	بر	
طبیعت دردهاست؛	 	التیام	بخش	
طبیعت رنج	هاست،	 	رهاکننده	
سخت	ترین قلب	هاست.	 	معجزه	
ترمیم به	مرور	 جسمانی	 	زخم	های	
به بدن	 ارگانیسم	 تمام	 	می	شود،	
آسیب	دیده تا	عضو	 می	افتند	 	تکاپو	
گذر از	 بعد	 زخم	 بخشند.	 بهبود	 	را	
آسیبش شدت	 تناسب	 به	 	زمان	
اثری است	 ممکن	 و	 می	شود	 	محو	
این در	 نماند.	 باقی	 آن	 از	 	دیگر	
	روزگاران،	ما	با	دل	هایی	زخم	خورده
و تب	 به	 باید	 بدن	 طبیعت	 	همچون	
	تاب	بیفتیم	تا	زخم	هایمان	را	درمان
رها خود	 حال	 به	 که	 زخمی	 	کنیم.	
عفونتش بوی	 و	 می	کند	 	شد،	چرک	
نیز ما	 روانی	 	باال	می	گیرد.	زخم	های	
بیابند. التیام	 و	 بخورند	 جوش	 	باید	
سحر با	 چهره،	 هزاران	 با	 	طبیعت	
می	سوزاند. را	 غم	ها	 جادویش	 	و	
	طبیعت	می	تواند	چون	طبیبی	دلسوز
	مرهمی	بر	غم	هایمان	باشد	و	شادابی
	و	طراوت	را	بر	دردهایمان	بیفشاند.
معجزه	گریش که	 بهاری	 	طبیعت	

صدچندان	است.

	طبیعت	می	تواند	انقالبی	در	ما	به	پا
	کند	و	تحولی	درونی	و	باطنی	در	ما
مسئوالن و	 جهان	 اگر	 سازد،	 	ایجاد	
ارزانی ما	 به	 را	 آرامش	 	نمی	توانند	
	دهند،	خود	یاد	بگیریم	که	آرامشی
از تا	 بپرورانیم	 خود	 در	 	باطنی	
و جان	 روزگار	 سنگین	 	مهلکه	های	
بار زیر	 تا	 بریم.	 در	 به	 سالم	 	روحی	
بتوانیم و	 نشویم	 خرد	 غصه	 و	 	غم	
زندگی شیرین	 طعم	 فرزندانمان	 	به	

همتی داده	اند.	 رای	 او	 به	 که	 	است	
قبل بتوانیم	 تا	 می	خواهد	 	کشوری	
خشکی به	 پژمردگی	مان	 آنکه	 	از	
	بگراید،	دوباره	سبز	شویم	و	بروییم
	و	برویانیم.	حال	که	در	چنین	بحرانی
	به	سر	می	بریم	شدیدا	روح	و	روانمان
	نیاز	به	انگیزه	ای	تازه	همچون	نسیم
	آخر	اسفند	دارد	تا	خبر	از	بهاری	تازه
تا	جسم بهاری	سان	 آفتاب	 به	 	دهد.	
این از	 و	 گرمایی	دهد	 را	 روحمان	 	و	
	کرختی	اندوهبار	برهاندمان.	به	عطر
	خبرهای	بهتر	چون	شکوفه	های	بهار
کند سرمستمان	 تا	 گالبی	 و	 	نارنج	
که کند	 پررنگ	 ما	 در	 را	 باور	 این	 	و	
	زندگی	با	همه	ی	فراز	و	نشیب	هایش

جاریست.

گنجشکانی بچه	 به	سان	 ما	 	کودکان	
و نرم	 شاخه	های	 روی	 بر	 	هستند	
	کوچک	و	شکننده،	حیف	است	که	از
	کودکی	شان	جز	خبرهایی	از	گرانی،
کشتار، جنگ،	 تحریم،	 	بی	پولی،	
	سقوط	هواپیما	به	یاد	نداشته	باشند.
دلتنگ چه	 »از	 سهراب:	 قول	 	به	
مثال نیست:	 کم	 دلخوشی	ها	 	شدی؟	
فردا، پس	 کودک	 خورشید،	 	این	
و 	کفتر	آن	هفته.«	آری	هنوز	زمین	
بر	مدار	خود با	نظمی	دقیق	 	آسمان	
به ماه	 و	 خورشید	 هنوز	 	می	چرخد،	
تمام	طلوع	غروب	می	کنند، 	زیبایی	
سیاهی دل	 در	 ستارگان	 	هنوز	
چهار هنوز	 می	زنند،	 چشمک	 	شب	
می	رسند، فرا	 به	موقع	 سال	 	فصل	
می	آید در	 غرش	 به	 آسمان	 	هنوز	
می	کند آدمیان	 ارزانی	 را	 بارانش	 	و	
سپیدپوش را	 کوه	ها	 برفش	 با	 	و	
با رنگارنگ	 میوه	های	 هنوز	 	می	کند.	
	طعم	های	جورواجور	قند	در	دل	آب
که کبوتری	 هنوز	می	توان	 	می	کنند.	
می	دهد غذا	 خود	 جوجه	 دهان	 	به	
به را	 کودکان	 می	توان	 پس	 	دید.	
نادیده که	 طبیعت	 	دیدنی	ترین	های	
و خوش	 می	گذریم	 کنارشان	 	از	
ارگان	های اگر	 حتی	 کرد	 	خرسند	
	دولتی	برنامه	ای	برای	خبرهای	خوش
باشیم بهار	 منتظر	 باشند.	 	نداشته	

حتی	اگر	حرفی	از	سازش	نباشد.
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این در	 بگیرد.	 شکل	 زایا	 	مجموعه	
	وضع	مجموعه	زایایی	شکل	می	گیرد
کننده تولید	 اصلی	 بخش	 	که	شامل	
انرژی کمبود	 که	 بخشی	 با	 	همراه	
این است.	 می	کند،	 فراهم	 را	 	الزم	
انرژی	گیر یا	 گرماگیر	 واکنش	 	شکل	
یک نیاز	 مورد	 انرژی	 واقع	 	است.در	
از	همراهی	واکنش 	واکنش	گرماگیر	
مساعدت آن	 با	 که	 دیگری	 	گرماده	
هیچ و	 می	شود.	 تامین	 	می	کند	
و خود	 به	 خود	 گرماگیری	 	واکنش	
قابل بیرون	 از	 انرژی	 دریافت	 	بدون	

رخداد	نیست.

مجموعه فوق	 صورت	 دو	 هر	 در	 	و	
	زایا	از	محصول	انرژی	بیشتری	دارد
دهد. را	شکل	 زایش	 روند	 بتواند	 تا	
انرژی باالی	 میزان	 که	 است	 	واضح	
و نمی	گنجد	 آن	 پایین	تر	 میزان	 	در	
است.پس صادق	 آن	 عکس	 	همواره	

دارد. کمتری	 انرژی	 تولیدکننده	اش	
	اساسا	اگر	هیچ	انرژی	اضافی	نباشد
چیز به	 چیزی	 نشود	 دریافت	 	یا	
تولیدکننده نمی	شود.	 تبدیل	 	دیگر	
داشته را	 باالتری	 انرژی	 سطح	 	باید	
	باشد	یا	بدست	آورد	تا	بتواند	چیزی
در را	 انرژی	 این	 یا	 کند.	 تولید	 	را	
از	جایی	دیگر یا	آن	را	 	ابتدا	دارد	و	
زایا مجموعه	 و	 می	کند	 	دریافت	

شکل	می	گیرد.

	اگر	انرژی	باالتری	داشته	باشد،بخشی
	از	آن	صرف	تولید	محصول	میشود	و
	بخشی	صرف	روند	تولید	و	در	قالب
	گرما	و	انرژی	آزاد	میشود	و	واکنشی
گرماده	یا	انرژی	ده	شکل	میگیرد.

کافی انرژی	 کننده	 تولید	 اگر	 	اما	
را الزم	 انرژی	 باشد،باید	 	نداشته	
تا آورد	 بدست	 خود	 از	 خارج	 	از	

	جستجوی	خالق	در
محال امر	 مخلوق،	
حامد	حسینی

یعنی کلی	 معنای	 در	 	جستجو	
	فرآیند	یافتن	چیزی	در	جایی.	البته
تالش معنای	 به	 می	تواند	 	جستجو	
پنهان چیزی	 آشکارسازی	 	برای	

شده	هم	باشد.

جستجو است	 مشخص	 	چنانچه	
انجام در	هستی	 که	 است	 	فرآیندی	
	می	شود	و	هدف	آن	چیزی	است	که

در	مجموعه	هستی	قرار	دارد.

آیا کنیم	 بررسی	 آنیم	 بر	 	حال	
در را	 ای	 مجموعه	 خالق	 	می	توان	
کرد.این جستجو	 مجموعه	 	همان	
	ایده	سابقه	ای	طوالنی	در	شاخه	های
مختلف	علوم	و	علوم	شناختی	دارد.

در	ابتدا	قاعده	ای	را	مطرح	می	کنیم.
	همواره	محصول	از	مجموعه	ساختار
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بزرگتری بخش	 و	 هستی	 	شامل	
ناچارن که	 می	شود	 آن	 سازنده	 	از	
بزرگ	تری خالق	 محصول	 	خود	
که	هستی،کل آنجا	 از	 و	 باشد.	 	باید	
	است.	محیطی	بزرگ	تر	از	آن	متصور
	نیست.	و	مجموعه	زایای	بزرگتر	هم

بی	معناست.

شناسا عامل	 عنوان	 به	 ما	 سویی	 	از	
کاوش و	 داریم.	 حضور	 هستی	 	در	
ماهیت با	 هستی	 از	 غیر	 	محیطی	
و نیست	 سازگار	 هستیم	 	آنچه	
و است.	 غیرممکن	 برایمان	 	عملن	
	جستجو	برای	عامل	شناسا	به	معنای
به گسیل	 و	 شدن	 خارج	 خویش	 	از	
که تنها	سمتی	 	سمت	هستی	است.	
	پیش	روی	ما	قرار	دارد.	عامل	شناسا
است. باخبر	 بی	واسطه	 خودش	 از	
به آن	 جز	 جستجویی	 هر	 برای	 	اما	
سمت در	 و	 خودش	 از	 خارج	 	سمت	
	ادامه	هستی	روانه	می	شود.	در	واقع
	برای	هر	کشفی	جز	راهی	یکطرفه	به
ندارد. دیگری	 راهی	 هستی	 	سوی	
از کاوشش	 مورد	 موارد	 تمام	 این	 	و	
بر در	 را	 بزرگ	ترین	 تا	 	کوچک	ترین	

می	گیرد.

	و	در	عین	حال	دیدیم	که	سازنده	کل
	نمی	تواند	در	هستی	باشد.	پس	تمام
	جستجو	در	این	زمینه	ناکام	خواهد
	ماند.	سازنده	نه	در	پیش	روی	ما	که
جستجو قابل	 محیط	 تنها	 و	 	هستی	
	برایمان	است،	بلکه	در	پشت	سِر	ما

به	لحاظ	وجودی	واقع	است.

شناختی رهیافت	 جهت،	 تغییر	 	این	
	متفاوتی	با	جنس	جستجوی	متعارف
می	طلبد. را	 ما	 شناختی	 معمول	 	و	
	هرچند	این	شناخت	غیرمعمول	نیاز
	به	تفکر	و	بررسی	دارد.	اما	دست	کم
	بزرگ	ترین	دایره	ممکن	یعنی	هستی
و می	کند.	 کم	 مسئله	 صورت	 از	 	را	
را جستجو	 سمت	 اصالح	 	ضرورت	

مطرح	می	کند.

خالق یا	 که	 آورنده	 بوجود	 	ساختار	
به کم	انرژی	 خالق	 یا	 است	 	پرانرژی	
شده دریافت	 اضافه	 انرژی	 	عالوه	
در تمامی	 به	 نمی	تواند	 	هیچگاه	

محصول	قرار	گیرد.

بوجود محصول	 را	 هستی	 اگر	 	حال	
باید هستی	 پس	 بدانیم،	 	آورنده	ای	
انرژی سطح	 آورنده	اش	 بوجود	 	از	
خالق باشد.	 داشته	 	پایین	تری	
دیگری منبع	 خودش	 جز	 	هستی	
ندارد. زایایی	 انرژی	 دریافت	 برای	
آن از	 خارج	 و	 است	 کل	 	هستی،	
نیست. انرژی	 تامین	 برای	 منبعی	
تنها ناگزیر	 هستی	 خالق	 	پس	
زایش انرژی	 تامین	کننده	 	خودش	
	هستی	است.	و	واکنش	خلق	هستی
باشد.	چرا	که 	تنها	می	تواند	گرماده	
مساعدت برای	 دیگری	 منبع	 	هیچ	
نمی	تواند هستی	 خلق	 به	 	انرژیکی	
خالق پس	 باشد.	 داشته	 	وجود	
از	محصولش باالتری	 	هستی		سطح	

دارد	و	در	آن	نمی	گنجد.

از بخشی	 حتا	 نمی	توان	 سویی	 	از	
آشکار هستی	 در	 را	 	بوجودآورنده	

کرد.

هستی عنوان	 به	 را	 	آکواریومی	
در سازنده	 دست	 که	 کنید	 	تصور	
است. کاری	 مشغول	 آن	 داخل	
به سازنده	 دست	 	آشکارسازی	
داخل در	 سازنده	 از	 بخشی	 	عنوان	
	آکواریوم	اثبات	می	کند	که	بخشی	از
	سازنده	در	آن	هست	و	بخشی	در	آن
آکواریوم در	 که	 بخشی	 اما	 	نیست.	

نیست،کجاست؟!	در	خارج	آن.

که هست	 بزرگ	تری	 محیط	 	یعنی	
از بزرگ	تری	 بخش	 و	 	آکواریوم	
دارند. قرار	 آن	 در	 دو	 هر	 	سازنده	
محیط آن	 خود	 صورت	 آن	 در	 	و	
	بزرگتر	باید	توسط	زاینده	بزرگ	تری
	تولید	شده	باشد	که	دوباره	خود	آن
	زاینده	بزرگتر	در	این	محیط	بزرگتر
آشکارسازی واقع	 در	 	نمی	گنجد.	
هستی در	 سازنده	 از	 بخشی	 	حتا	
بزرگ	تر محیط	 وجود	 معنای	 	به	
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نیکوترین	حال		ها«	ـ	چه	وقت به	 	را	
وقت	های به	 یا	 و	 بود	 سال!	 	تحویِل	
َحالََنا »َحوِّْل	 می		کرد:	 دعا	 ـ	 	دیگر	
به را	 ما	 حال	 »بگردان	 	/ َحاِل«	 	إلی	

حالی!«

می		گفتم: او	 »به	 می		کرد:	 روایت	 	بابا	
الَْحاِل" أَْحَسِن	 "إلی	 جان!	 	"دایی	

است!"«

	نَصُر	ـ	به	روایت	بابا	ـ	پاسخ	می		داد:
من حاِل	 از	 حالی	 هر	 جان!	 	»دایی	

به	تر	است!!!«

به دایی		اش،	 و	 بابا	 	داستانِ	
	شصت	هفتاد	سال	پیش	بازمی		گردد،
	که	در	اهواز	و	برخی	دیگر	از	شهرها
	و	روستاهای	خوزستان	می		زیست.	به
	روایت	دیگر	دوستان	و	آشنایاِن	بابا
همیشه نُصر	 حال		وروز	 دایی		اش،	 	و	
و فقر	 این	 و	 ماند	 ناگشوده	 و	 	بسته	
که بعد،	 نسِل	 چهار	 تا	 	تنگ	دستی	
گریبان		گیر هم	چنان	 باشد،	 	»امروز«	

خانداِن	نصر	است.

دیده را	 نصر	 دایی	 کودکی،	 در	 	من	
همه		گان به		یاد	 او	 از	 آن	چه	 و	 	بودم	
بود، "لب		خند"ی	همیشه		گی	 	مانده،	

که	وی	بر	لب	داشت.

	»امروز«	17	نوروز	1398	خورشیدی
	است.	دعاخوانان	این	دعای	نادعای1
و اعتماد	 یا	 عادت	 ُحکم	 به	 ـ	 	زیبا	
	اعتقاد	ـ	را	بارهاوبارها	در	هفده	روز
سالم »با  پرسیده  اند:  حوزه  اطالع  رسانی  پای گاهِ  از   -1 
در آن  ادامه  ی  و  واألبصار"  القلوبِ  مقلبَ  "یا   جمله  ی 
پای گاه آن  و  تشکر«  با  کجاست؟  آن  سند  و  آمده   کجا 
 پاسخ داده: »در جست  وجویی که انجام شد؛ این دعا را
 در روایات دسته اّول یافت نکردیم، ولی آن چه که شیخ
است، کرده  نقل  الجنان  مفاتیح  کتاب  در  قمی   عّباس 
 تصریح به کتاب های غیر مشهور نموده اند. در کتاب های
 غیر مشهور روایت کرده اند که در وقت تحویل سال، این
بعضی سیصد و شصت و شش و  بخوانند  بسیار  را   دعا 
َحالََنا ْل  َحوِّ َواأْلَْحَواِل  الَْحْوِل  َل  ُمَحوِّ "یَا  گفته اند:   مرتبه 
الُْقُلوِب ُمَقلَِّب  "یا  دیگر  روایت  به  و  الَْحاِل"  أَْحَسِن   إِلَی 
َواأْلَْحَواِل الَْحْوِل  َل  َوالنََّهاِر یَا ُمَحوِّ اللَّْیِل  َِّر  ُمَدب یَا   َواأْلَبَْصاِر 

ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل" )مفاتیُح الجنان(" َحوِّ
https://hawzah.net/fa/Question/View/63944

حوِّل	حالَنا	إلی	حال!
یادی	از	نوروزهاِی	گذشته،	که	...

حسین	عّباسی

تقدیم	به	فاطمه	گوارایی،

	که	در	سیآلب	و	غبار	و	سرما	و	گرما	و
زلزله		های	طبیعی	و	بشری!،

مردمان نوروز	 و	 حال		وروز	 	از	
خوزستان	جویا	می		شود.

و ایران	 مردمان	 از	 	بسیاری	
	باورمندان	به	»عید	نوروز«	این	فراز
	از	دعای	تحویلِ	سال	را	به		یاد	دارند:
	»َحوِّْل	َحالََنا	إِلَی	أَْحَسِن	الَْحاِل«	و	آن
	را	بسیار	شنیده	اند،	که	در	واپسین
بخش	از	این	دعا	خوانده	می		شود:

َِّر 	»یا	ُمَقلَِّب	الُْقُلوِب	َواْلَبَْصاِر	*	یَا	ُمَدب
الَْحْوِل ُمَحوَِّل	 یَا	 	* َوالنََّهاِر	 	اللَّْیِل	
أَْحَسِن إلی	 َحالََنا	 َحوِّْل	 	* 	َواْلَْحَواِل	

الَْحاِل.«

»ای آورده		اند:	 ترجمه		اش	 	در	
و	دیده		ها	*ای 	تغییردهنده		ی	دل		ها	
* روزها	 و	 شب		ها	 	تدبیرکننده		ی	
حالت		ها و	 سال		ها	 گرداننده		ی	 	ای	
نیکوترین به	 را	 ما	 حال	 بگردان	 	*	

حال	ها.«

	پدرم	یک	دایی	داشت،	که	تهی	دست
	بود	و	درمیان	بیست	و	سه	دایی	دیگر
شوخ	طبعی از	 خاله،	 یازده	 و	 	پدرم	
این	که 	بیش	تری	برخوردار	بود.	طُرفه	
	نامِ	وی	»نَصُر«	بود؛	به		معنای	پیروزی

و	گشایش!

این به	 بابا	ـ	وقتی	 به	روایِت	 	نَُصر	ـ	
	فرازِ	اخیر	می		رسید:	»َحوِّْل	َحالََنا	إِلَی
ما حال	 »بگردان	 	/ الَْحاِل«	 	أَْحَسِن	

طلِب خدای	شان	 از	 و	 خواندند	 	پیش	
به	ترین	حال به	 	تبدیلِ	حال	خویش	
سنِد صّحِت	 به	 دعاخوانان	 	نمودند.	
	چنین	خواسته		هایی	نگاه	نمی		کنند	و
	از	خدای	شان	بخشش	و	کرم	بیش	تری

خواهان		اند.

	»امروز«	17	نوروز	1398	خورشیدی
است.

	سیل	یا	خطر	بروز	سیآلبی	سهم	گین،
روستاهای و	 شهرها	 از	 	بسیاری	
خوزستان( 	=( ایران	 غربی	 	جنوب	
اّما این	 از	 پیش	 می		کند.	 تهدید	 	را	
و گلستان	 و	 لرستان	 	استان		های	
زمین عزای	 به	 را	 فارس	 ـ	 گویا	 	ـ	
آینده و	 عزیزان	 و	 دام	 و	 ِکشت	 	و	

نشانده	بود.

را دام		ها	 آبْ	 جای		ها،	 بسیاری	 	در	
خوراکی یا	 و	 است	 برده	 خود	 	با	
دزدان ندارد.	 وجود	 دام		ها	 	برای	
فرصت		هایی چنین	 غنیمت		دانِ	 	نیز	
مشغول شبان	 و	 روزان	 و	 	هستند	
	کارند	و	خانه		های	آب		گرفته	را	جارو

می		کنند!

	»امروز«	17	نوروز	1398	خورشیدی
است.

جاِی چند	 به	 گذشته	 روزهای	 	در	
به		سمت ابتدا	 زدم.	 سر	 	خوزستان	
"ُرَفّیع" به	 "هویزه"	 از	 کرخه:	 	روِد	
دو این	 میاِن	 و	 کنار	 روستاهای	 	و	
	شهر،	سپس	به	شهرهای	"حمیدیه"
و "بُستان"	 و	 "سوسنگرد"	 	و	
آن		ها، بین	 بسیاری	 	روستاهای	
کوچک و	 بزرگ	 روستاهای	 به	 	بعد	
	حاشیه		ی	رود	کارون:	از	"کوت	سّید
بزرگ" "غزّاویه		ی	 تا	 گرفته	 	صالح"	
"قمیشّیة" و	 "َعلوۀ"	 و	 "بُُهر"	 	و	
شهر سمِت	 به	 دیروز	 "موران".	 	و	
و فراوان	 روستاهای	 و	 	"شوشتر"	
"شعیبیة" شهِر	 رفته		ی	 آب	 	به		زیِر	
"دیلم"، "نقیشیات"،	 قیر":	 "بند	 	و	
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	»امروز«	31	نوروز	1398	خورشیدی
»آن از	 بحرانی		تر	 وضعیت	 و	 	است	
شادگان به		سمت	 آب	 و	 است	 	روز«	
و ده		ها	شهر	 و	 آبادان	 و	 	و	خرمشهر	
روستای	دیگر	در	حال	حرکت	است.

	در	راِه	رسیدن	به	شادگان	بودیم،	که
	آب	دو	روستای	توریستی	"صّراخّیة"
تروریستی به		شکلی	 را	 "رُگبة"	 	و	
	درنوردید.	به	چند	روستای	محاصره
	در	آب	دیگر	سرزدیم	و	ناچار	شدیم
	از	راهی	دیگر	به	اهواز	بازگردیم،	که
شادگان ـ	 اهواز	 فاصله		ی	 	دوبرابر	
	بود؛	از	راِه	"سربندر"	و	"ماهشهر"	و
	"چمران"،	که	آب	در	حال	پیش	رفت
	به		سوی	برخی	از	مناطق	اطراف	شهِر

چمران	/	یّراحی	بود.

رفتن تواِن	 بیفزایم،	 که	 نیست	 	الزم	
	به	صدها	روستا	و	شهر	و	منطقه	برای
	من	و	دوستان	فراهم	و	میّسر	نبود	..
	و	الزم	نیست	که	بیفزایم،	»انسان«ها
کمک برای	 انسانی	 کمک		های	 	و	
ـ »انسان«	 بودند.	 آمده	 همه		جا	 	از	
	هرگاه	اراده	کند	ـ	»هم	ه	جا«	هست

و	همه		جا	خواهد	بود.

جاِی چند	 به	 گذشته	 روزهای	 	در	
و شهرها	 زدم:	 سر	 	خوزستان	
شرق و	 جنوب	 و	 شمال	 	روستاهای	
در مصیبت	 را؛	 "اهواز"	 غرب	 	و	
بخوانید: را	 راست		اش	 بود.	 	مصیبت	
برای که	 بودم،	 مردمانی	 سرباِر	 	گاهْ	
	کمک	و	یا	درک	به	تری	از	اوضاع	شان
به	دیدارشان اتفاق	دوستان	ـ	 به	 	ـ	

رفته	بودم.

است. 	1398 نوروز	 	25 	»امروز«	
که رفتیم،	 آبادان	 جاده		ی	 	به	سمتِ	
رفته که	 دوستانی	 بود.	 بسته	 	راه	
هفت را	 دقیقه		ای	 ده	 مسیر	 	بودند،	
به		سمت بودند!	 پیموده	 	ساعته	
"عبودۀ" و	 "ُگبیر"	 و	 	"دغاغلة"	
شهروندان، رفتیم.	 "لویمی"	 	و	
برقی نه	 بودند؛	 شده	 	چادرنشین!	
تیِر چندین	 سیآلب،	 آبِ	 آبی.	 نه	 	و	
درون در	 را	 فشارقوی	 	برق	رساِن	
	مزارع	غرق		شده	در	آب	انداخته	بود
	و	تنها	جایی	که	آب	نبود،	مساحتی
فوتبال خاکی	 زمین	 یک	 	به		اندازه		ی	
دیگر حشرات	 و	 مار	 و	 عقرب	 	بود.	
	هم	بودند.	آنتِن	موبایل	هم	خوب	کار
	نمی		کرد	و	خط	نمی		داد	و	صدای	مان	به

جایی	می		رسید	و	نمی		رسید!

"عرب "ِعّلة"،	 "گوریّة"،	 	"گوران"،	
جای چند	 و	 حسن"	 "عرب	 	اسد"،	

غرق	آب		شده		ی	دیگر	سر	زدیم.

	در	گوریة،	آبْ	جاده	را	به		زیر	گرفته
بود!

و دام		ها	 و	 ماهی	 	حوض	چه		های	
این کشاورزی	 زرخیز	 	زمین	های	

	آتِش	آب	بودند. مناطق	زیر	خطِّ

غوغا دو"	 "عین	 و	 "حمیدیه"	 	در	
موجودی شوِر	 و	 حماسه	 ولی	 	بود،	
آِب فاجعه		ی	 از	 »انسان«	 	به	نامِ	

شیرین،	شیرین		تر	و	گواراتر	بود.

	»امروز«	17	نوروز	1398	خورشیدی
است.

به	شهرها	و تواِن	رسیدن	 	هنوز	هم	
	روستاهای	بحرانی		تر	حاشیه		ی	شهر
	شوش	و	روستاهای	دیگر	شعیبیه	و
	آبادان	و	خرمشهر	فراهم	نشده	است
	ـ	اگرچه	امدادهای	انسانی،	از	آب	و
	آسمان	و	زمین،	به	آدمیان	می		رسید

و	نمی		رسید.

	»امروز«	17	نوروز	1398	خورشیدی
است.
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  ،به هومان اسعدی

  ،شناسموسیقیعزیِز دوسِت 

  جوانی.های خیابانِی مباحثه یاِد به

 

 شمول از موسیقیبه سوی تعریفی جهان :اصواتبازی با 
 فرشاد توکلی

 

 در ضرورت تعریف -1
 موضوع؟ تغییر روش یااصالح شناسی: موسیقی -1-1

آخرین میخ را  ،(-ethno« )قوم»ونِد شیبه پ «تطبیقی شناسِی موسیقی» با متصف کردِن  ،(Kunst 1950)نست واز زمانی که یاپ ک  

، یا حداقل بخش بزرگی از کوبید ی موسیقیدر مطالعه ( غربethnocentrismخودمحوربینی قومِی ) بر تابوِت 

ی م شد: مطالعهاعال ضمنیبه نحوی  شناسیبرای موسیقیزماِن دو امکان وجوِد هم، ادعایی دارندشناسان چنین موسیقیقوم

 Blacking) ی موسیقی به عنوان فعالیتی بشریو نیز مطالعه( Merriam 1964)  خاصفرهنِگ بخشی از یک موسیقی به عنوان 

انواع  یمطالعهتا در  دادمی ، و فرصتی فرهنگ اروپایی بوداز مستعمره« موسیقی»مفهوم  ی آزاد کردِن . دومی نتیجه(1973

موسیقی باشد. موسیقی، در این امکاِن یَهپیشرفتلَاشکا  فونی در اش توقع هارمونی و پلیموسیقی دچار بالهتی نشویم که نتیجه

 شود. شناختو  مطالعه گذاری، موضوِع رهیده از نردبان ارزش ها،یافت تا همانند دیگر پدیدهآن را می فرصتدوم، به راستی 

 نیازمندش بود.طبعًا های خاصی که ها، با مالحظات و احتیاطمعماری، تاریخ و زبان؛ هرچند، همچون همانبه چیزی شبیه 

کامل در دست  طورتقریبًا به را  شناختو  مطالعه مسیرِ  نخست   دهد که امکاِن شناسی نشان میموسیقیاما تاریخ قوم

دادند، نشان می( توجه Nettl 2015, 6رفتارها، مفاهیم و صداها ) ِی مریام شناسان بیشتر به مثلِث موسیقی. هر روز که قومگرفت

هرچه بیشتر با تنوع موسیقی  ،به بیان دیگر کردند.شمول اجتناب میجهان واحد  ی ی موسیقی به عنوان یک پدیدهبیشتر از مطالعه

و البته تاحدی  ـ رحمانهبیاین تاریخ را اگر بخواهیم  یافتند.تر میی آن را غیرممکنپارچهی یکشدند، مطالعهروبرو می

نیای خودبین و مغرورشان،  پس از مرِگ  ـ شناسانموسیقیقومشاید بتوان گفت سازی کنیم، خالصهـ  گرایانهواقع

در واقع ترس از  شناخت را تغییر دادند. موضوعشناخت را ترمیم و اصالح کنند،  روش  که جای آنبه ـ تطبیقی شناسِی موسیقی

را دچار ابهاماتی کرد شناختَی های بشری، از سوی دیگر، مسئلهقومی، از یک سو، و تنوِع غیرقابِل انکاِر فرهنگ خودمحوربینِی 

های ی جنگنژادپرستانه درک کرد در زمانی که بشریت از ویرانگرِی و باید توان که تا همین امروز نیز برطرف نشده است. می

از به سهم خود د تا یکوشهای علمی، می، هر نیروی پیشتازی، خاصه در گفتمانبودنشدنی خورده های فراموشجهانی زخم

 ست.ا برانگیزایشدرک، پذیرفتنی، و حتی ستاز این منظر قابل 1945بعد از  گرایِی جلوگیری کند. نسبی تیتکرار چنین مصیب
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باِرکهآید موجه شود های یادشده بپرهیزیم، به نظر نمیاما هرچقدر هم الزم باشد از تکرار مصیبت از عظیمی این بخش

جهاِنرا بر دوش موسیقیپرهیز  بگذاریم. البتهنه،ایمند است و در بازیخاص خود بهرهیبازدارندههای امروز از اهرمشناسی

سازماِنکننده، این وظیفه را برعهدههمیشه راضی راهروهای در که است تردیدبرانگیز است. گذاشته مشخصی نهادهای ملِلی

که در ـتنوع فرهنگ بشریهمان،از سوی دیگرای داشته باشد.شنوندهگرانسبیحتی ی شناسانههای موسیقیمتحد بحث

همگْیفرهنگاند کهشناسان کشف کردهموسیقیقوم«ی آن سایه استدارند، که با گفتار متمایزایصداسازانههای ارتباطی راهها

از دانش ایبه شاخهرا » شناسیموسیقی«اطالق عنوان ـ ) Nettl 2015, 28(»دانندموسیقی می، به میل خود،راشانو بسیاری

مطالعه،موسیقایی به صرفًا مان شناختموضوِعاز زمانی که دریافتیمغیرموجه کرده است. ، پردازدی موسیقی اروپا میکه

مند مند از هر آن چیزی بهرهدر واقع باید صحبت از علمی باشد که به نحوی نظام» شناسیموسیقی«ست صحبت از جایی اهمه

آنیتر متر و صحیحتر، روشنقی جهانی را دقیو شناخت از این پدیدهشود که درکمی نوِع یک صرفًا نه و .سازد؛

،و نیز فهمید،توان حدس زدبنای دیگری است: تعریف موسیقی. میدانشی که در باال از آن سخن رفت خود مستلزم سنگ

دالیِل از بخشی اروپا)یبه مطالعه» شناسیموسیقی«رایِجمحکومیِتکه (موسیقی خاص موسیقِی نوع خوِدیک تعریف به

داشتهنمی«بسیاری از پژوهشگران نظِر. زیرا بهگرددبر می» موسیقی« وجود موسیقی از معتبری بینافرهنگِی تعریف که آید

و آن را برای هرگونه ،شناسیموسیقیی قوماولین مسئلهتعریف موسیقی را ) 20 ,2015(ِنِتلاگرچه .)۱۶۸، ۱۳۹۲ِنِتل(» باشد

شان به این موضوع شناسان باید میزان توجهموسیقیدهد که قوم)، اما تذکر میibid, 27داند (ی موضوع بنیادی میفهم و مطالعه

شناسان موسیقیقوماتی اختیاراین محدودسازی تنها درحیطهغوِرثتعیین حدود و آیدنظر نمیبههرچند). ibidرا محدود کنند (

بیشتری را روز سنگرهاینوردند، و روزبهی خود را در میشناسهای شناختوقفه حوزهبشری بیهای دانش؛ دیگر حوزهباشد

کاوند، های انسانی را میمند انسان و پدیدهای، که به نحوی جدی و نظامکنند. انبوهی از مطالعات بینارشتهفتح یا ترک می

اند. شدهآنهاوارد قلمروی ،ای گرفته باشندشناسان اجازهموسیقیآنکه از قومبی،هاستمدت

رسندها به هم میها به پیش: ژنرالدانش-۲-۱

تخصصِیتاجایی،آمیز و تصنعی به نظر آید، اماتواند اغراقمیگرچهباالعنواِن مرزهای به سنگرها دانش مربوط شوند، که

است؛موسیقیقومکند. میشأییدتواقعیْت اتفاق همین مولوِد خود انسانپرچِمشناسی که به نشستن بر پشت یک شناسانیفتِح

فراِز بر نکردند اکتفا مفهوِمحق واجد دستشناسی. یورش اینان، که بهموسیقیسنگرهای میز بود، مهمی فرهنگ «آوردهای

کرد.» انسانی دگرگون کامًال ۱۸۷۱در به کوششی نظیر آنچهـاز همان قرن نوزدهم پیدا شد؛ یعنی زمانی کهها اولین نشانهرا

در ِتیلور منتظِرکه در جزیرهفرهنگیبیوحشی و انساِنتصوِرـنشان دادبدْویفرهنگادوارد دورافتاده کروُزئهای ای روبنسن

همگِیپذیرِشنشسته است جای خود را به که داد ایده پیشرفته و مابقی ها؛ هرچند اندکی از آنهستندرهنگ فرایداها انساناین

فرهنگ،هر حالبه.)۴۱، ۱۳۹۱دورتیه (باشندتر از گروه نخستافتادهتر یا عقبیبدْو به توجه ای ها، هرچند با پیشرویدومینوِی

بود شده شروع ُکند، هایی نظیر چهره؛دیگری بر این مفهوم تأکید کردندبسیاِرشناساِنانسانرفته و در ادامه، رفتهو،بسیار

اما همچنان ). ۴۴-۴۳و بوآس قلمرو این استحکامات را در سرتاسر اروپا و آمریکای شمالی وسعت بخشیدند (همان، وسُم،مدورِک
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ها) بر ها (دانشرتشی اشد، از آنجا که همهمحوری محکم میفرهنگسنگرهای های ناشی از او ی انسان و پدیدهکه در مطالعه

۱۹۴۰محور در فرهنگرویکرِدحال که درعینجنگیدند، دیر یا زود قلمروهای یکدیگر را دور زدند. روی یک سیاره (انسان) می

به ِگهِلن آرنولد فرهنگی«سمِتتوسط ذاتًا جهاْنـ»انساِن و تغییر به نسبت ـکه است فراگیرنده ذاتًا و آزاد فترمیپیش باز،

لشگرهای دیگرژنرال،)۴۹(همان،  با بار این تا بودند راه در توبی جان و کاسمیِدس ِلدا نظیر تحولی«ی سنگرهای » روانشناسِی

نفِع،بیشتری را ای پیش از این زوج، البته، از جبهه.)۱۳۲، ۱۳۹۱دورتیه (باز ستانند» فرهنگ«از ،لوژیک انسانبیوساختار به

،منتشر کرد۱۹۶۰ی طور مستمر از دههدر ضمن مقاالتی که به ،تاخت را آغاز کرده بود. نوام چامسکیدیگر نیروی توانمندی 

تر از آنچه به صحبت کرد که در سطحی عمیق» زبانیتوانِش«توان از چیزی به عنوان میی زبان نشان داده بود که در حوزه

قومدر ر،او).۱۵۸، ۱۳۹۳(چامسکی فرهنگ مربوط است جای دارد  همتایان با متفاوت کامًال معتقد ،شاشناسموسیقیویکردی

باید به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش باشیم که زبان چیست و نه اینکه چگونه باید باشد یا به چه دالیلی به کار «بود که 

ی دانش زبان یعنی آنچه اغلب را با مطالعهتوانیم کار خودما می«ین رویکردها، او نشان داد که ی ا). در سایه۱۰۱(همان، » رودمی

به منتزع کردن ). چیزی که ۱۵۸(همان، » شود آغاز کنیم و مسائل کاربرد زبان را از آن منتزع سازیمتوانش زبانی نامیده می

» نمودها«مفهوم من به ()۱۵۲(همان، انجامید نمودهای آوایی و معنا به ترتیب هایوجودآورندهیعنی بهها»زیرساخت«از » اجرا«

هومبولت.)باز خواهم گشت ُفن ویلهم نظر به متکی » “گیردکار میعناصر محدودی را به صورت نامحدود به”هر زبانی «که ـاو

بود که خصلت بنیادین همین. )۱۴۴(همان، »طریق عادی کاربرد زبان متضمن نوآوری است«خاطرنشان کرد که ـ ) ۱۷۸(همان، 

ُم باشد و نه به آنچه اجتماع برایش . توانشی که به آنچه طبیعت به انسان داده است وابسته طلبیدرا مینفک از فرهنگ توانشی

یکی پس از دیگری، هرچند » فرهنگ«سنگرهای درازی کنیم، پیداست که آنکه بخواهیم بیشتر در این مورد رودهبیکند.فراهم می

عجیبی است که کارِیآنچه امروز ممکن است این واقعیت را از یادمان ببرد محافظهبودند.گاه به تمامی، در حال فتح شدن نه هیچ

ی اصلی رودرویی با مسئلهازشناسی را موسیقیچنان قومی دانش است، همبه تبعیت از مسائلی که همگی خارج از حوزه

شده،،. تا آن زمانواهم کرددر ادامه به موارد دیگری از این دست اشاره خمن دارد. ش باز میاپژوهش که هم موقتًا جنگ بیائیم،

شناسانه مورد ارزیابی قرار های تاحدی شناختم، و به جای آن، ضرورت موضوع تعریف موسیقی را از دیدگاهکنیها را رها ژنرال

دهیم.

دانشپذیرِیمسئولیتپرسشی از :اطالع تا ادراکاز -۳-۱

می انتظار فراگیرِی)Awareness(اطالع، )Education(یک مسیر تحصیلیرود که در معموًال سپس گروهی از ) Learning(و

صورِت) Cognition(به ادراکی )Knowledges(هادانایی که علمانجامد معموًال را آن طور که هماننامیم.می) Science(متعین

تماممن خطر کردهپیداست،  تقریبًا و تحصیل، ؛امجا در یک جمله آوردهتوانند با یکدیگر اشتباه شوند را یککلماتی که مییام

دانایی، مادانشورانهتحصیِلیکر یمسدر اطالع، فراگیری، دانایی، ادراک و علم. از گروهی وجود از ابتدا هایی (دانشهامعموًال

فراگیرِیباخبر میهای موجود)مبتنی بر داده با سپس ها را به ی داناییی پراکندهمجموعهاین ،های خاصیروشآنها، با شویم.

تواند عنوان علم به خود میشود که های این ادراک منجر به بروز چیزی میبندیکنیم. صورتپارچه تبدیل میمعرفت و ادراکی یک
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های مناسبی از طریق روش،که هدف غایی مسیر است،خود دارد: شناخت و ادراکبابندی کوتاه حقیقت مهمی گیرد. همین جمع

پوستید. یک کوشش شناختی، بدون چنین هدفی، جز نهای پراکنده را انسجام بخشی داناییمجموعهبتوانند شود که حاصل می

ادراِکارزیابِیمغز نیست.بی و ی اینجاست که سروکلههاست. پارچگیها و یکارزیابی انسجام،در واقع،مورد نظرشناخت

نموداِرشود. تعاریف پیدا می اصوًال نداشتِنهستند. ها یابی به انسجامدستمیزانتعاریف یا ی این تعاریف، مسئلهداشتن

میْلخواستن یا نخواستن نیست به بتوان توصیهکه به مثًال را، به انجام جا مسئلهاین. به آن محدود کرد یا نکردنسبت ، ِنِتلی خود

سر تلقی کرده باشیم.جهت هربههدف و باریشان را بیاگر آغازکردنخواهد بودهایی است که شوخی مجموعه کوششرساندِن

بغرنِجباز زدن از مسئله کمباهاست تعریف، فرار کردن از انسجامی کردِن های داناییی ازهای انبوهوبرگها زیر شاخکاریپنهان

میش را داشناسانه و ضرورتای است شناختی تعریف مسئلهمین دلیل مسئلهبه هپراکنده. کسب جایگاه همین از کند: قیقًا

پذیری دانش.مسئولیت

موضوِع مورد شدِنمی»تعریف«ی این مقاله، مسئلهدر روشن برای تا مطالعاتِیکوشد نشان دادیم ای که رشتهمسیر

چشمشناسی نامیده شود،موسیقیبهتر است  این در دهد. ارائه تعریفی پژوهش موضوع خوِد های چنین برخی از جنبه، اندازاز

هاییدر چه فرهنگ»موسیقی«ی پرداختن به این مسئله که واژه،شوند. برای مثالتر میرنگتر و یا کمچالشی خواه ناخواه پررنگ

ییهابحثمجموعه ،دهدها ارجاع میشود و به کدام جنبههای فرهنگی ناشی میجنبهکداماین بود و نبود از یا،یا نیستهست

َبردیدیبرای رامصادیقما اینجا،در واقعد. نانداز چندان کارساز باشآید در این چشمکه به نظر نمیهستند  به ) theory(رسیدن

صرفًاخواهمینهایی  نه و ها؛ برای گذشتن، نه فرهنگشناسِیتعابیر و یا اصطالح،هابرداشتی تنوع برای جستجو دربارهیم

برای ماندن.

گوناگوْناما در عین حال توجه به آنچه فرهنگ کنونِیموسیقی میهای تعریِف دقیِق چندان نه سطح با یا، و ما از دانند

تدقیِقموسیقی پنداشته میماموسیقی، در حال حاضر توسط  به مطمئنًا بیایید کند. ما از موسیقی کمک میتعریِفبیشتِرشوند،

بیاورمشدهی همیشه گفتهاولین مثالم را از نمونهممایلچند مثال را در نظر بگیریم:  ِکیج جان آنی سِر بر مناقشات از همه که ،

موْوسراسر سای قطعه. امایم و من نیز تا حدود زیادی با بسیاری از نقدهای وارد بر آن موافقآگاه سه در زماِنکوت مدت به مان

در۴'و۳۳" ِکیج که نام، همین به البته شناسد؛ موسیقی میاثرفرهنگ غربی این اثر را امروز به عنوان یک.ساختآن را ۱۹۵۲و

ا ی) ۱۳۹۳(نک. هنفلینگ هنر عاَلِمد، اماباخبر شوتانی دیوار به دیوارکنید، همسایهیشاجراناتدانم اگر در خانههرچند بعید می

داند. با چنین میذکر هم که شده، قابلموسیقی ، برای چند سطر از یک کتاب تاریخاین اثر راهرچه که نامش را بگذاریم، باالخره 

نیست؟نمونه علمی خودکشی نوعی موسیقی کردِن تعریف به اقدام آیا اندی دیگر تاحدی مالیمنمونهای همان به تقریبًا اما ازه تر

ِبکینگ،)۵۸، ۱۳۷۹یاکوبسن (روَمنمشکوک است:  گ. قول از کاِرصحنه،احتماًال یک از میدانی را نقل کرده است که در آن ای

پژوهشگِرنوازنده و بومی دوبارهی تشخیِص سر بر نواختهموسیقی آهنِگ یک شده به نحوی بنیادی اختالف نظر دارند. ی

غربِی،پژوهشگِردرحالی که  توالِیماجرا هویت قطعه را با بازنمایی عینی و دوباره،قطعًا وی صوتی بستِر نغماِت از مشخصی

داردشان (ملودی) ارائه میهای مشخصدیرش منظور که مشخصی صوتی رنگ در را قطعه هویت بومی موسیقیداِن دهد،
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بنوازد.می را دیگری ملودی اساسًا باشد الزم اگر حتی بینیم که حتی وقتی پای صداها مطرح است، تنوع فرهنگی در یمیابد؛

موسیقی«مورد  کردِن مهربان نیست.روادار و چندان » تعریف

تعریِف،با این حساب هایی، که کم کننده کار عبثی نیست؟ آیا وجود چنین نمونهای این چنین بازیگوش و گمراهپدیدهآیا

رابطه،ی تعریفی واحد از موسیقیهم نیستند، کافی نیست تا متقاعد شویم به جای ارائه شناخت به است، غیرممکن واضحًا ی که

برعکِساش بپفرهنگی پاسخ من نظر به . هیچ کدام از ؛ یا حداقل نباید همیشه مثبت باشدرود منفی استمیانتظار آنچهردازیم؟

نمیها ما را در دستاین قانع موسیقی تعریِف از همانهای بشری در فرهنگهاییکند. در واقع وجود چنین نمونهکشیدن دقیقًا

نمونه،ناسیشموسیقیشناسِیی شناختنماید. در حوزهتر میمحرکی است که نیاز به تعریف را مبرم چنین هایی تنها کارکرِد

یادآوراِنایند. نها را به ادراک مبدل سازها و مسیرهایی است که قرار است داناییدر تصحیح و ترمیم روش توجه به عناصر ها

پذیرفت.بنیادین را وجودشان باید تنها که موانعی صرفًا نه و اند

حوزهی علم باید به تعریف از سوی دیگر، هر شاخه یک از روشنی شناسی اتکا کند تا بتواند در روشنایی ی شناختنسبتًا

پرسشرفته و از طرفی نیز رفته،های مطرح در آن حوزه را پاسخ دهداز طرفی پرسش،آن تصحیِح ی به ترمیم حوزهها با

براییقصدمان تعی، پردازیممی» موسیقی چیست«وقتی به پرسش ،ی خود بپردازد. به بیان دیگرشناسانهشناخت تکلیف ِن

ای ه پدیدهشناسایی چبدانیم که قصد ، و حق داریم،خواهیممیـ به دالیل دانشورانه ـشان نیست. مااندرکارانها و دستفرهنگ

فارغ از ،هایی متکی است کهها، ابزار و جنبهطور که این شناسایی بر روشیم. همانارد،ها و در کدام موارداز چه جنبه،را

فرِدویژگی به منحصر اصطالِح،هافرهنگهای قالب خوِدهستندقابل اتصاف » دانشورانه«سرزمیِن بیدر »تعریف موسیقی«،

تلقِی به شدن منحصر بدون تا است الزم متقاعدکننده،به نحوی متقاعدکنندهـفرهنگی خاصی از این واژهنیز نسبتًا تبیین ـیا

باید تأکید کنم که ترین است. عنی این حرف این نیست که تعریف احتمالی ما آخرین تعریف و قطعیگردد. روشن است که م

طمع نیست که قدرها خامآننگارنده ،سازانه استیک پویش مفهومنهایِیآرماِنقطعًا»ترین تعریفقطعی«که رسیدن بههرقدر

است.ا نباشد.برمآن هم در یک مقاله،به چنین خواستی، حتمیرسیدِنادعاِیاز  علمی مسئولیِت پذیرش تعریف به پرداختن

ترین مخرج مشترککوچک:هاشمولجهان-۲

ها در هزارتوی نمودهانظام-۱-۲

سر بر گفتگو که است روشن است که چنین تعریفی را موجه ییهاشمولمشخص از موسیقی گفتگو از جهانتعریِفیک کامًال

کنیم نباید به چیزی شبیه به یک جمع جبری نگاه کنیم. ها صحبت میشمولوقتی از جهان،در نظر داشت کهاما باید کنند. می

به را جبری جمع و کرده خنثی را یکدیگر نقیض موارد طبعًا رویکردی، چنین در حِدزیرا در رسانند. بیائیم همان صفر میچیزی

نمونهنمونه با را ِکیج جان شمارهی سمفونی مثًال فرهنگ، همان در دیگری اگر۱ی کنیم. جمع (تایِتن) تعریف قرار باشد مالر

حاصِلموسیقی  چیزی . شدخواهد از نظر علمی در حد صفرنتیجه مطمئن بود که ، باید یدبیادست بهجمع خصائص این هر دواز

به ها راشمولاما اگر جهان.)"John Cage"(»موسیقی استکنیمهرچه می«که ِکیجخوِدمعروِفی بسیار شبیه به این جمله
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مگونه مخرج کوچکترین شبیِه چیزی منظورمان که کنیم تعریف دوای هر این چه عناصری ، پرسش این خواهد بود که باشدشترِک

شدِن«که با هستدر یکی یا هر دو برابر در صورت وجود د. بدیهی استکنمیمقایسهدو را با یکدیگر قابلآن » شان متناسبچند

اما به راستی چند برابر شدن سکوت ایم.های مفروض دست یافتهمشترکی، ما به تعریف مناسب موسیقی برای نمونهچنین مخرج

ثانیه، ۳۳دقیقه و ۴جای د اگر بهافتادهد؟ چه اتفاقی میتر، به دست میتحملتر و الجرم غیرقابلچه چیزی، جز سکوتی طوالنی

رساندیم؟ ثانیه می۳۰دقیقه و ۴۵طول قطعه را به 

جبرینمیاز این جنس مسئله همین جاست. با پرسشی  جمِع چنگال از ینشانه»نمودها«رهایی یافت. نمودهاتوان

ُملینو»تهیه«یا »دریافت«های اعم از نظام؛هستند»هانظام« ند و کنیفراهم مرا »نمودها«هایی که ، یعنی چه نظام)۱۳۸۹(نک.

نشانمی»هانظام«.کنندمی»دریافت«را » نمودها«هایی که چه نظام متضادی ظاهرًا نمودهای در را خود .دهندتشخیص وتوانند

هم مخاطباِن توسط لطفی محمدرضا ابوعطای یا مالر سمفونی که است بدیهی مضحکی نحو قدر همانشانفرهنگبه

انتظاِر«شوند که فرد داوری میمنحصربه شانبه این معنا که هیچ کدام»معمولی«. ؛ یعنی معمولی»معمول از موسیقیمطابق

را«. استتولید یا دریافت کرده» موسیقی«که آنها را به عنوان را نقض کنند نظامیتوانند نمی آن شنیدِن انتظار شخص که آنچه

آنچه ماهیِت همیننمونهدرواقع،.)۱۲۷، ۱۳۸۲ّلو(آِی»دهدشنود را تحت تأثیر قرار میکه میدارد به عمیقًا ِکیج معمولان«ی تظاِر

موسیقی«ست که بدون تا حدی ااین اتکا ،. در این موردمتکی است» از موسیقی از معمول باره ناپدید و به یکِکیجاثِر»انتظاِر

اند، هویت ما به عنوای یک موسیقی آمدهشنیدنرویم، انبوه جمعیتی که همچون ما برای ما به سالن کنسرت میشود. محو می

همه چیز بر ؛گیردکند و پشت ساز قرار میآید، تعظیم میی پیانو میشود، نوازندهها خاموش میکند، چراغرا تحکیم میشنونده 

روال یکیکاست. اما اینجا به» معمول«طبِق همان برای تنها واقعًا و بس،باره، و اول با چیزی که انتظارش را نداریم مواجه باِر

ومعمول. نکته همین جاست: ما بر طبق روالی شویم: صدایی در کار نیستمی دقیقه چهار در ِکیج داشتیم. صدا شنیدِن انتظاِر

انتظاِرو در سه موومان،ثانیه۳۳ توانست بدون چنین انتظاری، چنین اثری تنها میمعمولی را به نحوی غیرمعمولی پاسخ داد.این

در تکرارهای این کنسرت، دیگر :دیگری نیز مطرح استی قابل توجهجا نکتهاینی تکنواز پیانو تعبیر شود.به آلزایمر یا دسیسه

به بیان دیگر، مفهومی صلب و ایستا نیست. در نهایت و معمولیین شده سکوت داشته باشیم؛ روال انتظار داریم که به مقدار تع

چیزی»معمولی«۴'و۳۳" است؛ ممکن موسیقِی نقل کردیم.شاخالقی همان تعریفی که از شایستهبه تمامی ترین

نیست.» هانظام«ی نشانه» نمودها«این که  جدیدی حرف تقریبًا است که این حکم بسیار شبیه است به روشن هستند،

تقریبًای کانونی نقطه. گویدآنچه چامسکی در مورد زبان می زبان مورد در ست. همین »هانظام«از » نمودها«همین جدایی او

: (تأکیدها از من است)کاهدی زبان میاز گمراهی مطالعهتفکیک است که به زعم او 

گمراهروساختطور خالصه، مشخص است که به هایی دهد و دانش ما از زبان ویژگیدست نمیکننده است و اطالعاتی بهغالبًا

ًبخوردارند و ترماهیتی انتزاعیگیرد که از را دربر می )۵۷، ۱۳۹۳شوند. (چامسکی از طریق روساخت نمایان نمیمستقیما

ویژگی آن توضیِح مختلف سطوح بیاِن در نیز :(تأکیدها از من است)دارند» رتماهیتی انتزاعی«ها که و

شناختی های توضیحی درگیر است و در هر یک از این سطوح، تعبیری روانشناس در سطوح مختلفی با ساخت نظریهزبان

مطالعهو واضح برای مطالعه سطح در وی دارد. وجود وی توصیفِی و نظری سعی بر آن دارد تا دانش خاصدستوریی ی

ـ البته به گونهشناختِینظامیک زبان را مشخص سازد؛  ـ گوینده و شنوندهخاصی که  اند؛ ی عادی آن را پروراندهای ناخودآگاه 
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را تعیین کند. با این توصیف، انسانهوشهمگانِیهایویژگیکوشد تا برخی از میجهانیدستوری و در سطح مطالعه

شاخهشناسیزبان )۴۴(همان، پردازد.های ذهن میرود که به این جنبهشمار میشناسی بهای از روانصرفًا

خاصینظاِم» «دستوری خاص«واضح است که وقتی منظور از  نیز نظامی است که » دستور جهانی«باشد، منظور از » شناختِی

انسانویژگی«بر  هوش همگانِی ها در واقع باید بر اساس شمولرسیدن به بنیان جهانها. شمولمبتنی است؛ یعنی جهان» های

ها (نمودها)، که همیشه ی تفاوتها و مشاهدهاین نگرش باشد که در یک برخورد علمی ما به دنبال آنیم که از طریق دگرگونی

ها). بر این اساس ها گواه وجودشان هستند (نظامتری ببریم که این دگرگونیها هم هستند، پی به مفاهیم ژرفمتضمن شباهت

ها باشد. توضیحی که پیامدهایی که نمودشان ها و تفاوتها همیشه باید متضمن نوعی توضیح بر مشابهتپیگیری جهانشمول

داپیشراهاستوتدر تفا در طبعًا توضیحات این کند. خوِدبینی جمع «که به ای نکتههمان پدیده قابل تشخیص نیستند؛خل

اش کردیم.تشبیه» جبری

اسشمولدر صحبت از جهان ضروری زبان به توجه است، نوشته این هدِف آنچه به نیل برای نیز، موسیقی ت. های

هایی که بین موسیقی و زبان شناسان خود به شباهتاز چند دهه قبل از چامسکی وجود داشت و زبانی زبان و موسیقیمقایسه

شناسانه های موسیقیدر عین پرداختن به سودمند بودن پژوهش۱۹۳۰ی ) در دهه۶۰، ۱۳۷۹یاکوبسن (بود عالقمند شده بودند. 

اما این .»مند گرددشناسی بهرهآوردهای واجایستی از دستشناسی بموسیقی«کند که شناسی، تأکید میدر ارتباط با زبان

صورت نگیرد، نه تنها مفید نیست، طرح کردای که سه دهه بعد از وی چامسکی می سطوح ساختاریمندی، مادام که از جنبهبهره

انتشاِرکننده باشد. تواند خطابرانگیز و گمراهبلکه می از پس منظر، این ها رونق گرفت، بلکه تنها این مقایسه، نه آراء چامسکیاز

کوشش(برای در جهت صحیحی نیز افتاد این از جامعی نسبتًا نه تنها بنابراین توجه به زبان برای ما، . )۱۳۸۲آیّلونک. ها تصویر

ها هستند که به ما زیرا این تفاوت.حائز اهمیت بسیار استشانهایتفاوتیزاویهخصوص از ی عناصر مشترک که بهاز جنبه

مان را در کجاها هدر ندهیم و یا به کجاها سرک بکشیم. ها وقتدهند برای یافتن جهانشمولنشان می

تمایزهااهمیت زبان و موسیقی: -۲-۲

عادِی«که نشان داد)۱۴۴، ۱۳۹۳(چامسکی مهم است در نظر داشته باشیم که جااین. »زبان متضمن نوآوری استکاربرِدطریق

کاربِرمنظور او استفاده است. زبان از روزمره بیی و روزمره و عادی کامًال طور به ها و ، مدام وضعیتاولیهقصِدهیچ زبان

مناسِب و تازه زبانی هر «ارد که گذی مهم نیز انگشت میهمچنین به یاد بیاوریم که او بر این نکتهکند.خود را خلق میتولیداِت

متضمِن،از سوی دیگر.)۱۷۸(همان، » زبانی عناصر محدودی را به صورت نامحدود به کار می گیرد زبان که نکنیم فراموش

: (تأکیدها از من است)نکات مهمی را در خود دارد،در عین سادگی،)۱۶۳زبان از چامسکی (همان، وصیِفاین تمعانی است. 

توانایِیدهد.یکدیگر پیوند میطریقی بهرا به معنیو آوازبان « معنی به اصل، در زبان، بر ها و تولید عالیمی با درک گفتهتسلط

کالم».استهدفمندتعبیر معنایی  نحوی که این فرآیند دهد، بهیکدیگر پیوند میهدفمند آوا و معنی را بهایشیوه: زبان به ُلّب

آیا موسیقی چنین است؟است.غیرعمدی و نامحدود، نوآورانه شکلی به
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عاَلدر آنچه که می کاربرد این موارد را با اما وقتی قرار باشداست. فراوانهای خالقه ، جلوهشکبیم موسیقی نامید،توان

د. نگیرقرار مییی موسیقیی موارد غیرمعمول و استثناو خالقیت در زمرهنوآوری رسد نظر میبه،کنیممقایسهموسیقیعادی 

معنا،موسیقی به طرزی روزمره نوآورانه نیست، زیرا در آن صورت موسیقایی اثر ساخِت نه دیگر به راحتی ، داشتمینه

توانست موسیقی ای میو نه هیچ نوازنده یا دسته،عمل کندهاآئینها وگوناگون مانند جشنش در مراسماوظایفتوانست بهمی

ـخواهیمسان که میمورد نظر ما را، آن خاطرات تجدیِد برای مثًال ی زادرپههاهای مبتنی بر بدمسئله حتی در شکلاینتکرار کند. ـ

 Aubert(گذاردمان میروییش پبه معنی دقیق کلمه ١پردازیههاهایی که تعریف بدنیز قابل مشاهده است. گذشته از بغرنج

ـموسیقایی جاست که نوآوری ی مهم این، مسئله)Lortat-Jacob 1987و نیز نک.1998 زبان برخالِف های ی طیفدر همهـ

مثًالخود، از مطل تا ناب و است، و قصد یک کاربرد عادی » قصد«حدی که به تغییرات جزیی یک موتیف بپردازد، مبتنی بر یک ق

تغییراْتحتی در نمونهنیست.  که عملییا که ،وجود داردای خواستهدهند نیز ناخواسته رخ میهایی در مختلف دالیل به احتماًال

کلْیپیشو، و یا قصد ایمکردن آن موفق نبوده کردِنفرِض . آن تغییرات به تصادف بوده استواگذار

که است این خواست، این نظرگیرِی در پیامِد باریکی یاین نکتهموسیقی واکنشی عادی و طبیعی نیست. یابیم درمیاولین

ی نامحدودی ی ساده بتوانیم دستگاه خالقهی اولیهونهکنیم، با چند نمسان که در زبان تجربه میاین طور نیست که ما، آناست: 

میاز موسیقی به نشان میدانِی تحقیقات آوریم. توانند با شناخت دهد که، درست برعکس زبان، پژوهشگران هیچ وقت نمیدست

مطلعیِنحتی، ،شانکنند. برخیرا تولیداز آنها های کاملی ها، نمونهاندکی از آن موسیقی سوی ای متصف بومی به نافهمی ابدیاز

ای از تقلید و ش مستلزم فرآیندهای پیچیدها). از طرف دیگر، موسیقی برای نیل به سطوح و اشکال گوناگون۱۳۸۱ِنِتلشوند (می

تفاوِتطرحقابلفراگیری تا شهود و بازیگوشی است. درست است که تمام این فرآیندها برای زبان هم  اما اصلی در این است اند،

سطِح به طریق این از زبان کاربرِدباالتری از غنا و گستره ـ که به مثل چیزی که در شعر یابد،دست میعادی و روزانه ـ نسبت

اما موسیقی برای همان موسیقی شدن به چنین فرآیندهایی نیازمند است. دهد،رخ می

تجربهپیامد بعدی، که البته ب شدِن شنیداری در نیست، قبلی سرراستی بودِنه شنیداری خصلت بر که است، زیستی ی

کنیمزبان متکی است. یک توجه است، مفید مورد این در سادگی همین خاطر به اتفاقًا که زبان، از ساده توصیِف آن به دیگر بار

ی افتراق نقطه. )۱۶۳، ۱۳۹۳(چامسکی» دهددیگر پیوند مییکرا به طریقی بهمعنیزبان آوا و «: (بازهم تأکید از من است)

توانیم بگوییم که ضروری پیوند است. چنین پیوندی در موسیقی، اگر نگوییم وجود ندارد، باری میموسیقی و زبان در همین 

، هرچند این برانگیز استمناقشهتوان گفت، در مورد زبان معنی قطعی، اما در مورد موسیقی، حداقل میبه بیان دیگر، ست. نی

نیست عمومی ابدًا می. وجود همین مناقشه نکتهمناقشات چشم پیِش را مهمی ، از جنس همان ٢هرحال زبانگذارد: موسیقی بهی

بیشترین از بین زبان، آوا و معنی همین نوشته را ممکن کرده است، نیست. از این منظر، موسیقی، ی فهم و مطالعهکه اکنون 

چیزی، به طریقی، موسیقی را به نوعی معنادهی طور فهمید: توان اینبار میی چامسکی را اینبنابراین جمله. داردآوااهت را با شب

بهدهد. این چیزنزد ما پیوند می نیست، زبان خوِد قطعًا دیگر حساب این با که مذکور زیرساخت ذهنی سطح همانرسد نظر می،

.6138يموسوو ياسعدی و فاطمهاي جامعی در این زمینه به زبان فارسی نک: ي بحثبراي مطالعه1

توان اطالق کرد.اي میشناسانهي زبان است، و نه آنچه به هر سیستم نشانهمنظور اینجا مشخصًا معناي روزمره2
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است.تسازگاری ساختاری برای مرکه با ،چامسکی باشد ساخته میسر انسان برای را زبان وجود معناها، و آواها کردِن ،پسبط

زیرساخْت این بودِنتوان پذیرفت که مناقشهموسیقی را با نوعی معنادهی پیوند داده است، میاگر ارجاعاِتبرانگیز و معنا

معنادهِیه بیان دیگر، کنند. بسطح این زیرساخت زبانی عمل میهمیقی های موس»نمود«به این دلیل باشد که تواند میموسیقی 

عمدی تسامحی با شاید و موسیقی، موسیقی«مجازِی معمای زبان٣»لذِت نیاِز مورد ذهنِی زیرساخِت که است خطایی از ناشی ،

نوآورانهدر حالیشود. مرتکب می طبیعِی کاربرِد با و خود سازوکارهای با زبان، های های زیستی را در قالب بستهاش، تجربهکه

صفِتبه ما عرضه میشنیداری معناداِر در تنها که ـ موسیقی هیچ شکی با زبان شریک است ـ آن است که بیشنیداری کند،

خاطرهکند. به نظر میندی به معنا، به نحوی رمزآلود، تجدید میپایبی زبانی را، این بار البته با عدمتجربه تجدیِد این که عمدی آید

همنوایِی«و یا » معنانوستالژِی«توانیم از آن تحت عنوان ای که می؛ پدیدهاندازدو باقصد است، سطح زیرساخت زبان را به خطا می

Meaningly(» معنایی Rresonance (می؛ موسیقی با یاد کنیم معنا تداعِی زبانی زیرساخِت سطح حقیقتًاآنکند، بیتحریِک که

ُسکِرموسیقی به جای زبان گرفته میچنین توانشی داشته باشد.  در ذهن، و غافلمعناجویانه، سرگردانِیشود هشیاری عیِن در

دهد که حال، نشان میدرعین،دهد. شکلنشان می،بر اساس آنچه گفته شد،مذکور راهای زیرساختموقعیِت۱شکِل.شودمی

زیرساخت مفروض برای موسیقی به نحوی طبیعی پیشابشری تلقی شده است.

۱شکل 

ارتباط با در های موسیقی رسد بحث از جهانشمولنظر میبا توجه به آنچه در مورد خطای زیرساخت ذهنی گفته شد، به

عنواِن۱۶۹، ۱۳۹۳آنچه چامسکی ( تحت اینرسدنیز به نتایج باال میکند، از آن صحبت می» دستور جهانی«) ارتباِط به حتی او .

می اشاره صراحتًا ما موضوع با ذاتیساختآنچه از خود باید بپرسیم این است که «... کند (تأکید از من است): مفهوم ذهنِی

تواند آید در ارتباط با موسیقی مینظر می، که به»دستور جهانی«). مفهوم ۱۶۹(همان، » زبان استمختصچیست و تا چه حد

استی دو مفهوم معنیبندی چامسکی دربرگیرندهدر صورتتلقی شود،» تعریف موسیقی«همان  جهانی آواشناسِی و شناسی

ها و مسائلِ مربوط به کاربردها و کارکردهاي موسیقی نیست.روشن است که به کاربردن لفظ لذت به جهت فراموش کردن و یا انکار دیگر جنبه3
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موسیقایِیمعادلبه همین دلیل، ). ۱۷۷(همان،  ،خواهند بود که» نمودها«ای از مجموعهچنان همی از زیرساختچنین سطحهای

احتیاط،البته  با ریتم، فواصلی با حدود کلی چیزی از نوع نظیر وجود شود: مواردی از آنها یاد میبه شکلی بسیار کلیمعموًال

اصوارهبا حرکت پایین رونده، تکرار، طرحهاِیدوم بزرگ، پایان گسسِت و تداوم از واضحًا)۱۳۹۲ِنِتل(وات و از این قبیل ای که

موسیقینیستحضور آنها شرط الزم برای وجود موسیقی « تعریف در سهمی خود خودِی به ترتیب این به ، ۱۳۹۲ِنِتل(»ندارندو

جهان«اند. دمیموسیقی» دستور و نحو«در حکم راهااینبه درستیِنِتل). تأکیدها از من نیست-۱۷۰ نحِو یا دستور شموِلنوعی

ماند این است که برای تعریف (همان). پس سوالی که باقی می» موسیقی، شاید تا حدی شبیه به دستور و نحو زبان، وجود دارد

دهد که تعریف موسیقی، همچون زبان، باید برآیندی از دو سطح زیرساخت ونشان می۱موسیقی باید به دنبال چه بود؟ شکل 

مانند نظام موسیقی ایرانی، ٤ای موسیقاییهاند (نظامشمارد به روساخت مربوطبر میِنِتلروساخت باشد. اگر مواردی که 

دهند؟دست میتعریف موسیقی را به»نمودها«ها هستند که در ارتباط با این )، کدام زیرساختهاهندوستانی، غربی و مانند این

گشایند. راهچنانهمها به خصوصیات زبان برگردیم، افتراقباز 

کاربرْد در زبان عمل،اگر در الجرم و، معین و مشخص گروِه تا است، خالقانه غیرعمدی طرزی به و ذاتًا و نامحدود

معانِی از میمحدودی مختلف دالیِل به البته که ـ را توانند تازه و نو شوند ـ به طرزی دقیق منتقل کند، به طوری که کمتر دلخواه

عامدانهههبُش نیز و کاربرد محدودیِت با موسیقی عوض، در ماَند، باقی مخاطب برای خالقیتای هایی که در فرایندهای بودِن

َبدْویدیگریسطِحرود، از آنجا که به تولیدش به کار می سطح بگویم بگذارید عمًالاز دریافت تعلق دارد به گسترهتری،، ای

نامتناهِیگسترهیابد.از معانی و تعابیر دست میپایان و نامتنهاییبی معنا«ی خاطراِت» نوستالژِی قطِب دو بین را ما بشریکه

شدننزدیکی نقطهیکی درـ بشر پیوستاِر در ما اکنوِن متحیر و سرگردان ـ )آگاهی از بودن(از ما دیگری دورتر (معنا) و به

مناقشات.)۱۳۸۲(نک. فاطمی چیزی بین حزن و غشیکند؛ می همان وجودی دلیِل گستره بر سر معنای آید کهنظر میی بهاین

َنتیه-۱۳۸۲(نک. فاطمی است همچنان بر پموسیقی  ی معنا هدفمند است و موسیقی از این زبان از جنبهبدین ترتیب،. )۱۳۸۱و

بی هدِف هیچ تقریبًا همینمعنایابِیپایانِیشمول ـ ندارد. بیای ـ حداقل به نحوی جهانشبههجنبه مرهون دقیقًا موسیقی

به رشتی است. ای سخصیصههدفی در موسیقی ـ همچون هدفمندی در زبان ـ، این بیالزم است تأکید کنیمهدفی است؛ و بی

برنامه قصد این به ذاتی طرزی به اما، زبان، است. ذاتی معنا انتقال در موسیقی کامِل نسبتًا ناتوانِی خالصه، ریزی شده طور

موسیقی روشی برای اندیشیدن نیست. این که ما به موسیقی : زندبیرون می۱دیگری از شکل جاست که حقیقتاست. این

اندیشیم. این افتراقی است که نباید فراموش کرد و ما در ادامه به آن باز خواهیم نیست که ما با موسیقی میاندیشیم به این معنی می

میگشت. بحث، این لزوِم مورِد حدود در تنها و موسیقی، معنادارِی مطوِل مباحثات به شدن وارد بدون توان پذیرفت که بنابراین

تجربه کردِن شنیداری نوعی موسیقی واقع ) به نحوی که در آن معناداری Lortat-Jacob & Miriam 2004ی زیستی است (در

و عمدی ی موسیقی نوعی استفاده.تعریف اولم ی؛ بگذارید به این بگویگیری استاختیاری و با تصمیمغیرضروری و نوآوری

بههای زبان عمیقآید از زیرساختهایی است که به نظر میاز زیرساخت٥خواسته طبعًا و انسانپیشابشرِیِتطبیعتر

هاي موسیقایی خود نوعی از نمودها هستند.آورده شد متفاوت است. نظام1-2جا با آنچه در عنوانِ ظام در اینروشن است که مفهوم ن4

). 2015Nettl ,68است (شدهیاصوات سازماندهیقیمستتر است: موسیقیموسع موسیفدر تعریهمان است که در مفهومِ سازماندهکنندهیینخواستِ تعینا5



195 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

11

موسیقیبنیادینیزیرساخت. تراندمربوط گرفتِن اشتباه باعث الجرم و بوده مرتبه هم زبان زیرساخت سطح با نمودهایش که

شود.جای زبان میبه

و موسیقیروندها و نتایج: بازی -۳

یمعن بیِینتیجهکوشش بی-۱-۳

ی معنا و آوا در زبان، و پیگیری رد آن در موسیقی، دریافتیم که ما با پرداختن به رابطهکنیم تا االن چه داریم. بیاییم با هم مرور

از سوی دیگر نشان دادیم ).۱۳۱، ۱۳۸۲(آِیّلو» پذیری ساخته شده استابهام در زبان کمتر وجود دارد، چرا که زبان برای ارتباط«

کند و میی متفاوتگریدباد و هدف هر یک رااست. سرشتی که مقصواز زبان و موسیقی که این پیامد، ناشی از سرشت هریک 

پرسِشدر  چیست؟د از زبان (به عنوان مادهوقصم«پاسِخ مفروض) صوتِی ساختِنشود:به این شکل خالصه می» ی مرتبط

بگیابد که بمیاهمیت قدر آنمعنا در این صورت،ن معنایی خود.دیگران با جها مسامحتًا ست.وییم منظور از زبان معناتوانیم

میـبینیممیگوی رادیو و تلویزیونمجریان گزافهکه بیشتر نزد ـگذشته از موارد استثنایی انتظار رود، زمانی که معموًال

معینیاش گوید از گفتهمیای چیزی گوینده و مشخص قالِب،یش از آن گفتهپ،که؛ مقصودیداشته باشدمقصوِد در ذهنش در

نشانه. استموجودیت یافته » معنا«یک  بدیهی اصِل زبانی دو این مهِم )رمحونتیجه(نتیجهمعطوف به زبان الف) : استوجه

ذاتًا، یعنی هدفی دارد بیرون از خود که برای تحقق آناست نحوی به ای که به دنبال آن است نتیجهکوشد، و ب) می،خالقانه،

هنوز معلوم نیست که «با درنظر داشتن این نکته کهرسند.نظر میدرست برعکس بهها اما موسیقیچیزی جز معنا نیست.

دهد ارجاع خودش از غیر چیزی به یا باشد داشته معنایی حقیقتًا کندای جلوه میپدیدهموسیقی ،)۱۴۲، ۱۳۸۲(فاطمی » موسیقی

:طرح کنیمموسیقی در موردپرسشی که از زبان کردیم را دکه التزامی به معنا ندارد. حال بیایی)روندمحور(روندهامعطوف به 

اماواگردارنوعی ارتباطچیست؟ی صوتی مفروض) (به عنوان مادهد از موسیقی وقصم و پرابهام از اشچگونگیکه گیرِی

ُکمدیهمان؟تر استاش مهمنتیجه مناسب بیشتر زبان مورد در پاسخی چنین تصوِر است، معلوم که مایه است.های بیطور

باطی ارت»یکاربرد«که است زبانکِسعدرست اما این . شکی نیستارتباطی دارد»کارکردی«در این که موسیقی تقریبًا،،البته

آنچه مربوط به معناست متوجِهکارکرد زبان بیشترآید نظر میبه. )۱۳۸۳نک. مریام برای تفاوت کاربردها و کارکردها (دارد

است. باشد معتقد : (تأکید از من است)آِیّلو

هدِفاهدافهای ارتباط هستند، ولی موسیقی و زبان هر دوشیوه که حالی در کلی، طور به دارند. زباْنمختلفی نخستیِن

کردِنعواطف و بیان زیباشناسانهداز اهداف اصلی موسیقی تشدیانتقال فکر است، یکی بیان به نیاز از موسیقی آنهاست. ی

خالِلتخودمان و ار از زیباشناسانه صورت به (آِیّلوهای صدا زاده میانتزاعیت و ویژگیباط )۱۲۳، ۱۳۸۲شود.

آِی توضیحات بتوان شاید موسیقیهرچند از گروهی به را اش ی مقالههمچنان که از بقیه، امادادشناسیم تعمیم هایی که میّلو

اهداِف،رسدنظر میبه توضیح دهد به سنت هنری موسیقی اروپا متکی است.چنین بحثی اجازه میچهاو بیش از آن،موسیقیدر

مفهومجهان است.» زیباشناسانه«شمولیِت تردید محل موسیقینمونهجدًا از او تعریِف این در حد از بیش اتکای این از دیگری ی
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(همان، » کندموسیقی یک فرم هنری است که احساسات و معانی را از طریق کیفیات و صداها و روابط میان آنها بیان می«پیداست: 

واین).۱۳۷ هنر کلی مفهوِم نیز هر اما بههست، بدیهی انگاشته شده است.هافرهنگ، بیش از آنچه در واقعیت »فرم هنری«جا

مریامآید با توجنظر میحال به آَلن مدیون که تمایزی به ِمرُتن،ه راِبرت اصل در و تمایز بین کاربردها و کارکردها، هستیم، یعنی ،

کامًالبا دو پدیدهکنیم که وقتی زبان و موسیقی را از این جنبه مقایسه میتوان مطمئن بود می وقتی .ایمروبرومتفاوت ی

و دیگری » محورنتیجه«است، و زمانی که یکی ) Function(کارکرد ) و در دیگری Use(کاربرد در یکی » گیریارتباط«

بر این اساس صحبت از موسیقی صحبت از هاست. شود، تفاوتکننده میها نیست که تعییناست، این شباهت» روندمحور«

شد.معناستنتیجه و بیکوششی بی گفته قسمت این در مفاهیم این از هریک مورِد در آنچه گرفتِن درنظر با ؛

و-۲-۳ تخیل از َابری میان آگاهیدر

مفاهیِمه بر سر هیچکحالیدرسوال خود را رها نکنیم:  از چه هدفی در ،وجود نداردبشری اجماعی » شناسیزیبایی«و» هنر«یک

پد این آنها ؟ اندخواسته بودهموسیقی ای دور در گذشتهچرا ها چرا موسیقی دارند یا انسان؟استنهفته شمول ی جهانیدهپشِت

می ترجیح خود خصلِت کدام اثر نشاندن نیزه بر پهلوی یک برخالِفمثًالـ را صرف روندهایی بکنند که زمانیمدت اند دادهدر

معّیگاو، یعنی عملی با نتیجه کدام موارد دیگر را باشد؟ بودهداراو یا بعید است که روشنی نداشته،ن و مفید ـ حاصل متعین و ای

ایم دست آوردهباشد؟ بگذارید با استفاده از مفاهیمی که تا اینجا به،یا به آن نزدیک،توانیم سراغ کنیم که چنیندر نزد انسان می

گیری تواند کارکرد ارتباطمیرغم آنکه علیکنند کههای زیستی کارهایی میها و یا مکانیسمها در چه موقعیتبپرسیم: انسان

نداردداشته باشد،  معنایی دادِنالزامًا انجام از هدف انجاو خوِد جز چیزی انسانروندمحوری)؟(یستم دادن نآن ها در اصوًال

زیستِیکدام موقعیت اند؟ عالقهعالقه و یا کمبیهانتیجهخود نسبت به های

کودکان بیشتر از رسد.نظر میاز این بابت مستعدترین دوره بهکودکیاز بین مراحل مختلف زندگی ـ از تولد تا مرگ ـ 

توان گفت کودکی نیستند، ولی میمختِص،اگرچه البتهکه ـهاانواع بازیگرا باشند، دلمشغول روندها هستند.که نتیجهآن

دارنددقاند ـی ذهنی کودکمشغلهترین عمده خاصیتی چنین ای از رشد کودکی، در یک نگاه کالن، مرحله،به همین دلیل،ویقًا

به لطف ـکه امروز،دارندخود، سرشتی مشابهمتفاوِتنمودهای رغِمعلی،هابازیتراند. آن روندها از نتایج مهماست که در 

روانشناساِنپژوهش تر توانیم دقیقمیـاندکه در بیش از چهار دهه، این پدیده و تأثیر آن بر رشد انسان را بررسی کرده،رشدهای

ی این پدیده در حیوانات، به ی رشد انسان و نیز پیگیری و مطالعهبدانیم. اینان، با تمرکز بر مراحل اولیهشانوردماز گذشته در 

تری شناسی نیز از آن به طرز فعالرسد زمان آن فرارسیده باشد تا موسیقینظر میاند، که بهای رسیدهکنندهآوردهای خیرهدست

تشابه خصوص که بهمند شد. هایش بهرهها و دیدگاهشناسان برای تصحیح روشنساندرست مثل زمانی که از کوشش ا؛بهره برد

حیواناتغیرقابل در بازی رسد بیشتر مدیون نظر میبه ساختارهایی اشاره دارد که به،دوران طفولیت انسانبا بازی درانکاِر

بهبرای مجموعهمختص انسان (صرفًاطبیعت باشند تا فرهنگ؛ البته اگر فرهنگ چیزی باشد  مورِد این در مقاالت از خصوص ای

Smithنک.  1984 .(
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روان توافِق بیشترین آنچه اساس ) ۲) خودخواسته و خودمختارانه ۱بازی فعالیتی است که «٦دهددست میشناسان بهبر

خودانگیخته ذهنی۵برانگیز و ) تخیل۴) پیرو قوانین ذهنی ۳ذاتًا چارچوِب توسط رهبری) تنش بدون نسبتًا و هشیار فعال، شده ای

چه بین خطوط باال نهفته را به آنمانکه هریک از موارد فوق را بیشتر باز کنیم، توجه). بگذارید پیش از آنGray 2013» (باشد

بی ِگِری باال، سطر دو در که است این واقعیت کنیم. جلب هرآناست یا و دویدن چوب، بازی، کارِت توپ، مانند مواردی از که

اینی دیگر ـ که مشخصهفعالیت ویژه پذیرِش احتماًال است. کرده تعریف را بازی کند، صحبت ـ باشد خاصی بازی عینِی ی

مهِمشناسیم وادارد. نکتههایی که میبا انواع بازیای بوده است که، حتی برای چند لحظه، ما را به مقایسهگونهتعریف به ی

آید بشود راه کند تعریف کردیم، و به نظر نمیهایی که رعایت می»نظام«که با » نمودها«جاست: ما بازی را نه با سطرها اینبین

تعریِف برای هایی است هایی که نزد حیوانات نیز وجود دارد. چنین ویژگی»نظام«گیرش، پیدا کرد. ، با تنوع چشم»بازی«دیگری

از انبوهی جنگِل برای را راه در خصوصیات بازی بیشتر دقیق شویم: اما برگردیم و کند. باز می» نمودها«که

خواهد که انجام دهد، در مقابل از هر چیز، بازی چیزی است که شخص مینخست و پیش«: خودخواستگی و خودمختاری-

کردنبنیادی]...[کند مجبور است انجام دهد. چیزی که احساس می َترک آزادِی است. آن کردِن ترک آزادِی بازی در آزادی ترین

).ibid» (کندرا فراهم میکنند تک بازیگران به میل و رغبت خود بازی میاین اطمینان که تک

ذاتی:- آگاهِیاز چشم«خودانگیختگیِ میانداز انجام خودش نیِت به بیشتر که است فعالیتی بازی شود تا برای پاداشی بازیگر،

َرَوندها آن در که است رفتاری دیگر، عبارت به آن. از ای ). بازی پدیدهibid» (ارزشمندتراند) Ends(از نتایج )Means(بیرون

(«روندمحور است.  کارُو و مارتین کرده۱۹۸۵همچنین، یادآوری حیوانات بازِی از تعریفی برای را نتایج بر روندها اهمیت » اند)

)Pellegrini & Smith 1998 .(

یشه ساختاری دارد و . بازی همنیستآزادانه انتخاب شده، اما آزاد از چارچوبکهبازی عملی است«پیروی از قوانین ذهنی:-

).Gray 2013» (شوداین ساختار از ذهن بازیگران مشتق می

میبازی همیشه شامل درجه«برانگیزی:تخیل- حاضرش حاِل واقعِی دنیای از شخص ذهنِی غفلِت از ). بازی ibid» (شودای

سازد؛ زمانی که با وارد شدن در آن برد که تنها در آن و با آن وجود دارد. بازی زمان دیگری برای شما میشما را به جهانی می

ممکن است مدتی اینجا نباشید. 

هدایت- ذهِن شامل شود. از آنجا که بازیویژگی نهایی به طور طبیعی در اثر چهار خصوصیت دیگر ناشی می«گر:هشیاری

مییکنترل آگاهانه را فعال و هشیار ذهنی است، قوانین و َرَوندها به توجه با شخصی، ). اگرچه بازی ما را از ibid» (طلبدرفتار

حاضر« سازد بین ای میکند، اما در واقع نیازمند هشیاری فعالی است که در آن بتوان به بازی ادامه داد. بازی هالهجدا می» حاِل

بازْیهی، و حضور در این میانه است که حضور در عالم بازی تلقی میغفلت و آگا حاِل«که در عالم ما را، بسته به اینشود.

نزدیکمان به کدام»ِحاضر واقعیت/خیال پیوستار سِر دو از حاضر«دهد؛ ایم، تغییر مییک تر و تخیلی را واقعیفرِدِـ»حاِل

کند.انگیز میلرحم را خیای بیگرایانهی واقعروزمره

ترین ها، تمایزها و کارکردهاي آنها پرداخته است. بدیهی است در این مقاله ورود به این مباحث توجیهی ندارد. به همین دلیل در متن به عمدهي روانشناسی رشد به انواع بازي، تعریفحوزهادبیات وسیعی در6

خصوصیات بازي از دیدگاه مذکور اکتفا شده است.
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پیش ،اجازه بدهیداما باشد. اندکی ، تردیداستدق اصموسیقی نیزکنم، در این که تمام خصوصیات باال برای تصور می

خصوصیاتاز  این یکدر موسیقی، در یک نقلبازشناسِی طرزی به بلند، نسبتًا ای درخشان از این تان را به اشارهجا، توجهقوِل

ُملینو نزد در نزِدبهـ و البتهموضوع در محدودتر بهای که تعجب میجلب کنم. نکتهـ نشتاین ویتِگنحوی اکتفا با ُملینو چرا کنم

گذرد:همین اشاره از کنار آن می

عملتر، در نگاه کلی تمام مشترِک قابلهای موسیقالگوی بینی هم در کنارشان پیشبینی ـ که البته تعدادی غیرقابلپیشایِی

میوجود دارد ـ به چیزی که می تقلیل نامید موسیقایی بازِی را آن شود، صداهایی تولید یین میعهایی تیابد: قانونتوان

اماها تأثیرهایی روی مخاطب میشود)، و آن صداشود (یا نمیمی شود). محدود آفریننده خوِد به تنها است ممکن (که گذارد

دیگری قواعد خودش است ممکن بشناسد: که بخواهد یا بشناسد یا بداند را بازی شروِع قواعِد شنونده که ندارد وجود تضمینی

بیترتیب آشکار میای که بدینایجاد کند. نکته تنوِع همبازیپایاِنشود که تجربی آفرینشی است، احتمالی موسیقایِی های

می فراهم را موسیقی بهتِر شناخِت “ های زبان ما بیفکندها، باید پرتویی بر واقعیتها و تفاوتاز روی شباهت”کند و هم، امکان

)Wittgenstein 1969: 74به که موسیقایی، بازِی این بازگفته). دقیِق معادل ویتگنشتاین بیی چندگانگِی است، زبانی پایاِنِی

میی فرمهای موسیقایی و بنابراین همهفرم آشکار را نمادَور (ُملینوهای )۱۰۸-۱۰۷، ۱۳۸۹کند.

جنبهآید تمرکز عمدههرچند به نظر می به ُملینو عنوانشناسانهی نشانهی به زبان، با مقایسه از واضحًا که ـ موسیقی ی

آنچهآید ـ باعث شده است که از کنار این نکته مهم بگذرد، می، نمادَوریک دستگاه  با حقیقت در کرده تبیین ُملینو آنچه هرچند و

میما این تبیین موسیقی تعریِف قصِد به ی این ایده را بارقههرحال بایداما بهکنند، کنیم در عمل در دو سطح متفاوت عمل میجا

جنبهتفاوت این دو سطح به هماستایش کرد.  بر ُملینو تمرکِز های موسیقایی ای که نظامگردد. او بر بازیی نمادشناسانه بر مین

نظامزنند متمرکز است و ما بر بازیبه شکل خاص رقم می موجد نهایتًا که است.های موسیقاییای

ارتباطخصوصیات اکنون الزم است تا  در را بازی شواهد استفاده کردیم باز شناسیم.ر با مفاهیمی که تا به اینجای کاکلِی

نداشتِنی دوم قرن بیستم به بعد، تأیید میخصوص از نیمهشناسان، بهموسیقیقوممیدانِی یا داشتن در جوامع که موسیقی کند

انواِع اند دادهتحقیقات نشانانبوه ،همچنینیاد آورید. یاکوبسن را بهعجیِبی نمونه؛کنندآن به نحوی خودمختار و آزاد عمل مییا

قدرها استحکام ندارد که در مقابل بازیگوشی موسیقایی انسان مقاومت شناسانه آنهای صوتهیچ یک از زیرساختتقریبًاکه

آغاز. کند استموسیقیقومتاریخ نماِد الیس توسِط نکته همین تصریح : از من نیست)تأکید(شناسی

موسیقایْی گاِم تدوین» طبیعی«یگانه، ... زیبایی به ِهلمُهلتز توسط که موسیقایی، اصواِت قواعد بر مبتنی الزامًا حتی یا و

)Ellis 1885, 526-527بازانه است. (شده، نیست. برعکس بسیار متنوع، ساختگی و هوس

َخرا نه تنها در لحظه بازی)نخسِت(ویژگی ها این خودمختاریانسانتر از آن،مهم ،زمانیموسیقی (هملق و اجرایی

synchronic(درزمانی) که به نحوی تاریخی نیز ،diachronicبازِیآنها به اختیار خود، .)۱۳۸۴(نک. رایس گیرندکار می) به به

گسترده، بازسازی، دگرگون و یا آن راو به اختیارها) سیستمساختِن(کنند، بازی خود را طرح میپیوندندموسیقی میبشرِی

تغییرات).ی مسئله(کنند میترک

»گذرزمان«مفهوم پس آن را بان از ایاجازه بدهید که،»روندمحور«ای است همچنین دیدیم موسیقی، همچون بازی، پدیده

رقص ،خویشاوندان نزدیکشهمچونها هستند و موسیقی»زمان«پیمایِشمستلزمَرَوندهازیرا . (ویژگی دوم بازی)معادل کنم

نتیجهو در تضاد با نقاشی، معماری و مجسمه،تئاترو سرشِتگرا، سازِی ای موسیقی پدیده؛خود به این پیمایش وابسته استدر
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دالیِلـتنها بخشی از نمودهای آن استشانکه وزن، ریتم و پیامدهایـ خصیصهآید ایننظر میبهوستا»گذرزمان« از یکی

آئیندرموسیقی انگیِزعمومی و شگفتاستعداِد و مناسک هاییپدیدهها آئین.)Jackson 1968نک. (باشدنیزهاهمراهِی

خاِصو نحوه»َرَوندها«سخت متکی بر دار وچارچوب شان این امکان را کنندگاناند. آنها همچون بازی به شرکتشانپیمودنی

داخِلدهند تا ـ با توجه به عرصهمی در که کنند ـ آنچه در داخل این اند یا برعکس قاب را تعریف میقاب تعریف شدههایی

استعارِی، در ارتباط با موسیقی نیز،. این پیمایش)Handelman 1977, 187(دهد را تفسیر کنند چارچوب رخ می مفهوم در گاه

.تمامی فصل پنجم)۱۳۷۸(نک. دورینگ کار برده شده استهای صوفیه بهتوسط برخی نحله» طی طریق«

َرَوندمحورکه موسیقی این خود سرشِت هم گفتیم مستتر )۲-۲(باالتردرای کهدر جملهاست» گذرزمان«و در نتیجه در

اندیشیدن ، و کسانی که نه استودیوهای صدابرداریآویختن از دیوار را برای ٧»موسیقی هنر اندیشیدن با صداهاست«ی جمله.بود

برعکِسگذاریم.را بلدند نه موسیقی را وا اندیشیدن فعالیتی است معطوف اندیشیم.زبان، نه با موسیقی بلکه به موسیقی میما،

کند و درست به همین دلیل موسیقی از این رویکرد اجتناب میآید در اغلب مواقع نیازمند زبان است. به نتیجه، که به نظر می

موضوْعتواند جز به عنمی گوناگوِندرین کار استامهمیهاابزارنیز که از زبانکمک دیگری به اندیشیدن کند. نوان حاالت

ـ که به طور ذاتی بر . دهدهای متفاوتی از خود نشان میکارآمدیاستفادْه خود، یعنی بازاندیشی، استوار »ِ تکرارپذیری«اندیشیدن 

مکتوِباست ـ در  راتمامی که زبان، صورت نظر مورد تر جلوه موفقمراتب دهد، بهدر مقابل ما قرار می» زمانهم«ساختاِر

سیاِل. الزم است تأکید کنم که منظور ایکندمی جریان که نیست استفاده از زبان (گفتار، سخنرانی، خطابه، وعظ » گذرِیزمان«ن

َمو مانند این بخشی و منظور این است که بازاندیشی، حک، اصالح و در نتیجه عمق.ای نیستحمل و موجد هیچ اندیشهها)

صورِتتصحیِح در دقیقاندیشه و میسرتر زبان فّر،یابدامکان میتر مکتوِب شفاهی، شکلی در ست اینجا. برحافظهار و متکیتا

و تأثیر حافظه ـ اعم از شخصی و حافظه است وابسته بهیابیم: موسیقی ی موسیقایی را میاز پدیدهی مهم دیگریکه جنبه

فرهنگِیجمعی، هم متفاوت نمودهای و پیامدها ـ درزمان یا بینیم بار دیگر مییکخود را به نحوی همیشگی خواهد داشت.زمان

.شودهای نامتناهی می»نمود«ساده موجد » نظام«که چگونه یک 

بازِیدامنه بر حاکم ذهنِی قوانین بازی)تر استموسیقایی بسیار وسیعی سوِم امکانات(ویژگی از که نمودهایی انبوِه .

َرنگها، ریتمها، وزنها، گونهی از فواصل، فرمیاهتنابیشوند طیفذهن انسانی منبعث میشگرف  ها، ها، سازها، ترتیبها،

و» های در فرهنگهاموسیقی«ها که همان گیرد. اینبر میدر ساختارها و انتظارات را  ساختارها به را خود آزاد بازیگراِن هستند،

نحوِیهای خود نظام » نمود«کنند. واضح است که این ساختارها نسبت به آنچه در این نوشته در مقابل مقید می) ِنِتل(دستورهای

ها خود ی درخت را دارند نسبت به ریشه. اینحکم تنهنیز خاطرنشان شد، ۴گونه که در پاورقی ، همانها)(نظامه استآورده شد

ُپرشاخاز طریق هستند.های بنیادین نظامنمودهای آن  هزارتوی ی، اعم از شنونده و وبرگ است که بازیگر موسیقهمین

حاضر«از اجراکننده، (ویژگی یابدموجودیت میموسیقیو با موسیقیکه تنها در گذاردقدم میو به جهانی شودمیجدا » حاِل

تغافِلشوداش دگرگون میی زیستهسان تجربهو بدینچهارم بازی) از سطح این نیز پیامدهایی دارد، که ناشی از موسیقی.

)1859-1916گراي فرانسوي (شناس تکاملاي معروف از ژول ُکمَبریو موسیقیجمله7
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جنبه شکل در شناسان موسیقیمورد بررسی قومـ اجتماعیـ فرهنگیهای گوناگون کارکرد موسیقی در ساختارهای آئینیعمدتًا

قرار گرفته است. 

سطحو  از حال همه در باال موارد بهتِر هرچه انجام برای بود، بازی تعریِف در که همچنان ما، موسیقایی بازیگر سرانجام

ویولن است. برخوردار فعال آگاهِی و هشیاری از های تند و پیچیده و دشوار ملودینواز ماهری که در هیاهوی ارکسترمشخصی

را ُکنسرتو است،می،احساس، و البته با چشمان بستههایِتبه بهترین وجه و با ن،یک کرده که آنچه از لحظه هر در مطمئنًا نوازد

فونی ی دیهای پیچیدهی مغولی که در همراهی سازش تکنیککند و باید انجام دهد آگاهی کامل دارد. همچنین خوانندهمی

)Diphonie گاه ما را موسیقی هیچواضح است که نجام دهد مطلع است. خواهد اکند پیشاپیش و در لحظه از آنچه میمیاجرا) را

جهاِنآن به اکنون کند.است و موسیقی از بازی پیروی میبازی بر آگاهی مبتنی برد که نتوانیم بازی را ترک کنیم.خود نمیقدر

):۲را به این صورت تغییر دهیم (شکل ۱شاید بهتر باشد شکل 

۲شکل 

تواند تنها ـ آگاهی را گرداگرد شنونده (که میغفلتِراْب،محض موجودیته پیروی از بازی و بهب،موسیقیبه این ترتیب، 

می تشکیل باشد) اجراکننده حاضر«به صورت منفک شدن از پس شنونده آنچه از این دهد. خوِد کند، او را در تجربه می» حاِل

قرار واقعیت/خیال پیوستاِر سِر دو بین معلق فرهنگدر پرداز را به بودنشاندازد، و خیالگرا را به خیال میدهد. واقعمیموقعیتی

شبیِهسازدآگاه می) context(آنی زمینهو  چیزی بدین ترتیب تعادل.ی برایدادند: عاملآنچه یونانیان به موسیقی نسبت می؛

حاضر«ی تجربه سطِح»نوستالژی معنا«زمان، شود. همی دیگری میتجربهبا حضور موسیقی» حاِل خطای از ناشی که ،

موقعیِت بود، زبان خیِلآمده را تشدید میوجودهبزیرساخِت ها را با خود فرهنگی انبوهی از تداعیـ ارجاعات فردیکند.

، نامحدودپذیرِیابهامکند. تغییر میپایان و قابلرا بیها تداعی،ش به معنا بهره بردهاآورند. اینجا دیگر موسیقی از عدم التزاممی

فرآیند روندها، به شنونده ناخودآگاِه شدِن مقید کنار با» گذریزمان«در را شنونده کرده، متغییر عواطِف از مملو را موسیقی

نوعی ی همراهی را به تجربه» نوستالژی معنا«در پیوند با » گذریزمان«کند. روبرو می» همراهی«و » گیریارتباط«از نوعی

رسد؛ جایی که روندها تمام شده و بازی به آخر رسیده ای که با پایان موسیقی به انتها میجاییجابهکند.بیه میشجایی جابه
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ای ازگونهاند، ذهن را به نحوی خودخواسته شکل گرفتهبهبرانگیزی روندها، که عامدانه و هگذری در مشارکت با توجزماناست. 

٨سازد.ترتیب و سازماندهی متوجه می

گیرینتیجه-۴
موسیقیشباهت اولیه توجه مورد همیشه تقریبًا که زبان، و موسیقی نقاط افتراق این دو رشناسان بوده است، ما را به توجه بی

تواند تعابیر ی عواملی که میرغم همهگیرد و علیگیری، معنا را مقصود خود میارتباطکاربردای با واداشت. زبان، به عنوان پدیده

میِنبرانگیزد، در تدقیق و رسانداشنیتگوناگونی را نسبت به  نهایی مقصوِد به یتنهاوقفه و بیبیطوری کهکوشد؛ بهخویش

ها همین تالش برای به نتیجه رسیدن او را از تعهد به روندها و ترتیباش را محدود سازد.پذیریتا ابهامکندخلق میو غیرارادی

مسیِرباز می یک از نباید الزامًا مقصود به رسیدن زبان برای خالقیِت خاصدارد. شود. زبان در یوقفهیی و بغیرعمدمحقق

و با تعیین کردن ،که برحسب خصلت همیشه به طرز روشنی مشخص؛ روندهاییروندهاستهمین همین منظور و نافی خدمِت

ماهیت.شوندمیکامل با پایان یافتن های مشخص سلسله ترتیب با باشند، خودشان هدف که نحوی به روندها، رساندِن پایان به

نتیجهذاتی زبان سازگار  ذاتی حِس و ی عزم جزمی که برای رسیدن به پشتوانهـزبان،چنینکند. اینارضاء نمیراگرایش نیست

کوشش بر این است که زبان را در برای اندیشیدن. در تصحیح و تعمیق این اندیشه، شود میی مناسبی یلهوسـبه مقصود دارد

شکِلـزمان متوقف سازند و  به دار به یک هدف و نتیجه تبدیل کند. هدفگراِینتیجهاز یک کوشش آن را ـوردنش مکتوب درآبا

که(مشارکت)توسط کاربری زباناستفاده و یا انصراف از استفاده زبان، صاحِب فردی خواسِت حسب بر نه مشروط به شرایط ،

شوند.منجر  کاربراختیاِرآزادِییابه اجبار ممکن است که ،است) contextپیرامتنی (

شباهتش گیری نیز دارد اما این کارکرد را تنها مرهون ارتباطکارکرد ما بر ساختارهای بازی مبتنی است و اگرچه موسیقی ا

گیرد. همچنین، از آنجا که همراهی معنا برایش ضروری نیست، بلکه بخش مهمی از آن را از کارکردهای مشارکتی بازی میبه زبان 

زمانی در سرشت خود برخوردار است.پذیری و تفسیرپذیری عمیقنیست، از ابهام و روندمحور ذاتًا گذر است و به موسیقی

پایاِنیابی طور نیست که این پایانشود. اما اینکامل میاشهمین دلیل با پایان یافتن کند. جلوه نهایی مقصود یک همچون

وجوِدگذریو زمانموسیقی تحمیلی است از سوی روندگی که موسیقی بسته پایاِنکنند.نوعی قاب و چارچوب را الزامی میاش،

است. روند قاِب احساِسشدِن یا است.وجود قطعی (شنونده/اجراکننده) موسیقایی بازیگر برای پیش از قابی چنین او با وجوِد

وجوِد دانستِن موسیقی، به کند.قایی شرکت میابتدا و انتهایی برای روندها، به نحوی خودمختار و آزاد، در بازی موسیمسلم

خصلِت همین زنند، نیازمند قصد و تصمیم ها را بر هم میها و نظمهایی که ترتیبها و خالقیتجاییروندمحوری، برای جابهدلیل

ای های روند هستند، بنابراین موسیقی پدیدهدهی نیز از جمله توالیعمدی و آگاهانه بازیگران است. و از آنجا که آغاز کردن و پایان

ثانیه 33گذارد: چهار دقیقه و گذري موسیقی میاي مبتنی بر زماناش قاعدهدهد. کِیج براي بازيگفته شد) را از یکسره نادیده گرفتن نجات میي معمولی کِیج (به معنایی که در ابتدا همین وضعیت است که قطعه8

کند. به طور خالصه، این اثر کِیج بر دو چیز استوار است: صدا، که در موقعیتی غیرمعمول، یعنی صداهاي برانگیز تبدیل میي زمانی است که آن را به یک اثر، هرچند مناقشهن بازهسکوت. از پیش مشخص کردنِ ای

کرده است. پذیرش ضرورت صدا توقع صدا » سازماندهی«یابد. کِیج به این شکل صداها را تحقق میگذري، که با مقید ساختن قطعه به طول مشخصِ محدودي شود، و زمانموجود در بینِ شنوندگان شنیده می

را نیز به همراه دارد.
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و ارادی است؛ در مقایسه با وضعیت دهی مبتنی بر خواستی عمدیایی، آغاز کردن و پایانجشود که در آن نوآوری، جابهمی

زبان نوعیگذرِی. این عمد در کنار ویژگی زمانغیرارادِی تداعِی کند. چیزی که در واقع به مشارکت می» سازماندهی«موسیقی

ریختن و تغییردادن هم نهفته (و در این ساختن برهمسازندرا میهاو قاببازیگران روندهاشود: بازیگران در بازی مربوط می

ی زبان، بازی ی سه مقولهجدول زیر حاوی مقایسه. کنندمیپذیر فسیرتبازیگران را برای ی داخل قابهاعرصهو روندها است)

کردِنو موسیقی از منظری است که این مقاله به آن پرداخته است.  خالصه (خالصه) ستون یکدیگراندآخرین پیامِد که مواردی

تذکر داده ۸طور که در پاورقی باید در نظر داشت که همانتر ساختن تصویر کلی. در یک مفهوم؛ برای کوشش در سادهاست 

زاویه از صدا، کردِن سازماندهی دارد. همراه به نیز را صدا توقع پذیرش پیامِد موسیقی برای صدا ضرورِت پذیرش است، ای شده

جدوْلاندهی توقع صداست. همچنین، سازم در که توانند یکی از دو حالت متضاد اند بسته به شرایط میذکر شدهمشروطمواردی

ی مشارکت در زبان به این معنا مشروط است که ممکن است در شرایطی بتوان به اختیار از زبان را شامل شوند. برای مثال نحوه

توان بازی را ترک گفت.اختیاری است. همیشه میحالهمهوسیقی و بازی این مسئله در استفاده کرد یا نکرد. اما در مورد م

خالصهموسیقیبازیزبان

صدا ضروریغیرضروریضروریآوا/صدا

جاییخالقیت، نوآوری، جابهعمدیعمدیغیرعمدیجاییجابه، نوآوری،خالقیت

غیرضروریغیرضروریضروریمعنا

معنا آزاد و نامحدودآزاد و نامحدودمحدود به متن و پیرامتنپذیریتفسیر

نامحدودمنعطفمحدودپذیریابهام

روندگراروندگراگرانتیجههدفمندی

گذرروندگرا/زمان معلومازپیشمعلومازپیشمشروطدهیپایان

گذرزمانگذرزمانمشروطگذریزمان

کارکردکارکردکاربردگیریارتباط
گیریارتباط

اختیاریاختیاریمشروطمشارکت

۱ی جدول شماره

بهتوان دگرهتوجه به جدول باال میبا  موسیقی تعریِف از متفاوتی بازِی«نه البته و » موسیقی بازی با اصوات است«دست داد: های

بر روی آن ،سخت دانشورانه،بازی مفهومی است که ادبیات روانشناسی رشداینجا دیگر معلوم است که منظور از٩».صدادار

بخِشزبان ازیاز تعریف سادهتوان با استقبال تعریف دیگر را میاند.مطالعه کرده در که دست آورد. گفته شد به۲-۲چامسکی

ساده طبعًا موسیقْینین صورتی یابدتواند چتر. این تعریف میر و البته به همان اندازه کلیتتعریفی آگاهی و صدا را به طریقی :

ستوِنی مقابل تعریفی اما در نقطهو دهد.به یکدیگر پیوند می آخرین از دست آورد: توان بهمی جدولکه

ها، تکانآنها گاهی یکدیگر را، با گرفتن دستشود. ایستند اجرا میهاي حلقی توسط دو زن که روبروي هم میبازي«) است. Inuitزنان اینویت (» هاي حلقیبازي«هاي صدادار هاي بازيیکی از مشهورترین نمونه9

در هر لحظه، یکی از دو زن ممکن است تصمیم بگیرد که موتیف را تغییر «کنند. ) و در خالل این وضعیت با گلوي خود صداهاي مختلفی را تولید می 1999Nattiez ,400» (کنندبازي، لمس مییا بازوهاي همدادنِ شانه

شود. آنها مجبورند تا جایی که ممکن است با استقامت اجرا را ادامه دهند. این است که باوجود این تغییر همراهی کند و این موتیف جدید تا زمانی که تغییر دیگري را شاهد باشیم تکرار میدهد؛ زن دوم مجبور 

» صدا«طور که روشن است موضوعِ این بازي ). همان ,403ibid» (گ نشود، اجرا متوقف شده و او بازي را باخته استاش هماهنبازيشکل از اجرا کامالً مشکل است و اگر یکی از زنان از نفس بیافتد و یا با هم

مشخص یشانتها از پیناموسیقیررسد. دیبه انتها ميبازچه زماندانند نمیآنهاوقفه صدادرآوردن است. صدا اینجا یکی از موانع دشوار کردن بازي است. از سوي دیگرنیست، بلکه سرعت عمل و تحمل بی

آنيشدهمشخصپیشازیِساختار ذهنجزوِکه يهدف ما از انجام بازنه هاییْنينقطهین. ایمبرسیینهايبه نقطهیدبایبه طرز خاصدانیمیکه میصوتیدندویهاست شباييبازیقیاست. در واقع موس

است. 
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آنی گذرانهزمانموسیقی سازماندهی  در که نحوی به است، اصوات انتظاِر یا نوآوری، ؛ معناداری غیرضروری:اصوات

پایان؛ دهی عمدی و ارادیجایی، آغاز کردن و پایانجابه این لزوِم بر آگاهی .دهی پیش از شروع موجود باشدو

20
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هجری 	870 شوال	 در	 	ابوسعید	
که بود	 ساله	 دو	 و	 چهل	 	قمری	
میرزا را	 او	 شد.	 فرزندی	 	صاحب	
کرد. پا	 بر	 جشن	 و	 نامید	 	بایسنقر	
	در	باغ	زاغان	در	هرات3	چهارطاق	بر
	افراشتند	و	صنعتگران	و	هنرمندان
هر و	 آمدند	 خود	 آثار	 نمایش	 	برای	
فراهم غرفه	ای	 خویش	 برای	 	حرفه	
	آورد.	از	جمله	خواجه	علی	عارزه	گر
رفیع )غرفه(ای	 قبه	 	اصفهانی،	

	است1	و	سال870		مصادف	با	دوران
حکومت رونق	 و	 اقتصاد	 	شکوفایی	
در و	 تیموریان	 قلمرو	 بر	 	ابوسعید	

خراسان	بزرگ	بود.

چند روزی	 ثمانمائه	 و	 سبعین	 سنه	 	»در	
مقام به	 اعتدال	 سرحد	 از	 همایون	 	مزاج	
حکیم عنایت	 به	 چون	 و	 شتافت	 	اعتالل2	
سردرخت مال	 یافت	 صحت	 	علیاالطالق	
و رعایا	 به	 خراسان	 مملکت	 تمامی	 در	 	را	

		مزارعان		بخشید«	)ص78(

یک	مطالعه	تطبیقی	در	تاریخ	هنر

		شیشه	سی	و	دو	جماعت
صنعت	پیشه محترفه	
مدد به	 نی	 جنبا نقش	 	فرضیة	
ساعت صندوق	 فن	آوری	

محمد	تهامی	نژاد

مقدمه:
	برای	شناخت	ساختار	درونی	و	طرز
	کار	یک	دستگاه	کم	و	بیش	ناشناخته
مهندس 	 یک	 توسط	 که	 غایب	 	و	
	اصفهانی	در	عهد	تیموریان	ارائه	شد،
یک به	 محدود	 و	 ناقص	 ما	 	اطالعات	
که است	 تاریخی	 دست	اول	 	نوشته	
نیست.	در نیز	گزارشی	کامل	 	همان	
	این	تحقیق،	برای	پاسخ	به	چگونگی
جماعت دو	 و	 سی	 شیشه	 کار	 	طرز	
	محترفه	صنعت	پیشه،	ضمن	این	که
تاریخی وگزارش	 موجود	 	اطالعات	
فرعی شواهد	 شد،	 	دوباره	نگری	
قرارگرفت. مطالعه	 مورد	 نیز	 	دیگر	
و روایت	 پژوهش،	 این	 با	 	گرچه	
و می	شود	 مطرح	 تازه	ای	 	فرضیه	
	پیشینة	تحقیق	دربارۀ	این	دستگاه،
	مورد	تجدید	نظر	قرار	می	گیرد،	ولی
را نهایی	 پاسخ	 که	 نیستم	 	مطمئن	
تحقیق این	 با	 احتماالً،	 باشم.	 	یافته	
پرسپکتیو تجربة	 سرچشمه	های	 	به	
نزدیک	تر ایران	 در	 جنبانی	 نقش	 	و	

شده	ایم.

در اصفهانی	 	مهندس	
باغ	زاغان		هرات

	تاریخ	تولد	سلطان	ابوسعید	گورکانی
عبدالرزاق کمال	الدین	 نوشته	 	به	
	سمرقندی	سال	828		هجری	قمری

سلطان	ابوسعید	گورکانی
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	که	با	هیچ	یک	از	دو	پیشینة	تحقیق
تطابق	ندارد.

تحلیل	متن	حبیب	السیر
قرن اروپای	 به	 ارجاع	 از	 	پیش	
	پانزدهم،	بیایید	چند	نکته	را	در	متن
دوباره	خوانی خواندمیر	 	غیاث	الدین	
در را	 تاریخش	 خواندمیر	 	کنیم:	
	دوران	سلطنت	شاه	اسماعیل	اول	به
یعنی	کتاب	حدود	پنجاه برد.	 	پایان	

سال	پس	از	واقعه،	به	پایان	آمد.9

*عارزه	گر	

از	جمله	نوشتة 	در	نسخه	های	دیگر	
	یحیی	ذکاء،	اسم	عارزه	گر	به	ارده	گر
دهخدا لغت	نامه	 است.	 شده	 	تبدیل	
	به	نقل	از	برهان،	ارزه	گر	را	اندیش	گر
شاید است.	 کرده	 تعریف	 گچ	مال	 	و	
خواجه اصفهانی	 مهندس	 این	 	اسم	
نه الف.	 با	 است	 بوده	 ارزه	گر	 	علی	
نام هم	 هنوز	 که	 ارد		ه	گر	 و	 	عارزه	گر	

خانوادگی		ارزه	گر	وجوددارد.

*اصناف	تحسین

جملة در	 دیگر،	 نسخه	های	 	در	
اصناف دوران	 نادره	 آن	 	»درباره	
	تحسین	و	احسان	بجای	آورد«،	واژۀ
شده تبدیل	 اضعاف	 به	 	»اصناف«	
	است	.	یعنی	دوچندان	تحسین	کرد.

*در	صنعت	به	حرکت	نیاز	داشتند
	در	برخی	نسخه	ها	صنعت،	به	صفت

	تبدیل	شده	است.

*در	یک	شیشه
»شیشه« را	 دستگاه	 	خواندمیر،	
	نامیده	و	در	توصیف	آن	نوشته	است
در ظهور	 حیز	 به	 شیشه...	 	»دریک	
گاه فارسی،	 ادب	 در	 شیشه	 	آورد«.	
ظرف به	 اشاره	 استعاری	 صورت	 	به	
	است.10	آیا	منظور	از	در	یک	شیشه،
تصاویری و	 شیشه	ای	 	جعبه	ای	

و	حیرت	تماشاگران	مي	گردیده	است.6

	مقدمتًا	آنچه	که	دربارۀ		شیشه	سی
	و	دو	جماعت	محترفه	صنعت	پیشه،
نظر به	 است،	 شده	 انگاشته	 	بدیهی	
	من	چندان	هم	بدیهی	نیست.	دلیل
توصیف در	 که	 است	 این	 	اصلی	اش	
غریبه، تعبیه	 این	 از	 	خواندمیر	
و پرده	 و	 تابش	 و	 چراغ	 از	 	صحبت	
	فانوس	نیست.	هرچند	او	در	توصیف
خیال آئینه	 عبارت	 مذکور،	 	شیشه	
در که	 یعنی	 است.	 برده	 بکار	 	را	
	آئینه	خیال	او،	صورتی	از	آن	زیباتر
	نمی	نمود.	به	عبارت	دیگر	خواندمیر،
می	توانست که	 چیزی	 زیباترین	 	با	
بود شده	 مواجه	 بکند	 را	 	تصورش	
این	سوال خیال.7	 فانوس	 یک	 با	 	نه	
	برای	من		مطرح	است	که		در	ساختن
	یک	فانوس	خیال	بزرگ،	چه	بداعتی
در باشد؟	 داشته	 وجود	 	می	توانست	
	همان	دهه	چهل	آقاي	بهرام	بیضایي
)ص186 ایران	 در	 نمایش	 کتاب	 	در	
	چاپ	قدیم(	این	نزدیکي	را	به	خاطر
و دستگاه	 آن	 جدیِد	 فني	 	امکانات	
در و	 ردکرد	 عنوانش	 خاطر	 به	 	هم	
)انتشارات خود	 کتاب	 جدید	 	چاپ	
)1380 زنان	 مطالعات	 و	 	روشنگران	

نوشت:

قابل بوده،	 قیمت	 گران	 و	 وزن	 	»سنگین	
	حمل	و	نقل	نبوده	و	جاي	ثابت	و	تماشاگر
اختیار در	 قطعًا	 و	 مي	خواسته	 	خاص	
هم بعدها	 و	 است	 مانده	 باقي	 دربار	 	چند	
	نتوانسته	است	از	این	همه	جنگ	و	بالیاي

ارضي	و	سماوي	مصون	بماند«

	سال	1355	در	کتاب	)منتشر	نشدۀ(
ایران، سینمای	 در	 یأس	 	ریشه	یابی	
	فرضیه	ای	را	دربارۀ	شیشه	سی	و	دو
	جماعت	محترفة	صنعت	پیشه	مطرح
آن انتشار	 عدم	 علت	 به	 که	 	کردم	
فراموش هم	 من	 خود	 برای	 	کتاب،	
بر حاضر،	 نوشته	 ماند.	 باقی	 	شده	
تطبیقی مطالعه	 دو	 و	 متن	 	تحلیل	
	استوار	است	و	فرضیه	ای	را	در	تاریخ
	هنر	عهد	تیموریان8	مطرح	می	سازد

و چهارطاق	 این	 شرح	 	برافراشت.	
در منیع	 ایوان	های	 و	 رفیع	 	قبه	های	
	جلد	چهارم	تاریخ	حبیب	السیر	فی
غیاث	الدین نوشتة	 بشر	 افراد	 	اخبار	
میر، خواند	 حسینی	 همام	الدین	 	بن	

	آمده	است:

	در	آن	سال	مهندسان	جهان	در	دارالملک
	خراسان	حاضر	بودند	و	همه	به	قوت	ذهن
	و	دقت	طبع	امور	عجیبه	ظاهر	می	نمودند
اصفهانی عارزه	گر	 علی	 آنجمله	خواجه	 	از	
محترفه و	دوجماعت	 	در	یک	شیشه	سی	
آفرینش کارخانه	 در	 که	 را	 پیشه	 	صنعت	
سی چنانچه	 آورد	 ظهور	 بحیز	 	موجودند	
پیشه هر	 گشوده	 وکارخانه	 دکان	 دو	 	و	
او	بود	مشغولی 	وری	بمهمی	که	مخصوص	
از	آن	صور	که	در	صنعت بعضی	 و	 	میکرد	
و خیاط	 مثل	 داشتند	 احتیاج	 	بحرکت	
	نجار	وحداد	بهیأتی	جنبش	ایشان	نداف	و
در که	 بود	 گردانیده	 تصویر	 قلم	 	رامرقوم	
	آئینه	خیال	صورتی	از	آن	زیباتر	نمینمود
را غریبه	 تعبیه	 آن	 چون	 	سلطانسعید	
گشته متعجب	 فرمودبغایت	 	مشاهده	
و تحسین	 اصناف	 دوران	 نادره	 آن	 	درباره	

	احسان	بجای	آورد.	)	ص	78	از654(4

بسپارید: خاطر	 به	 را	 تاریخ	 	این	
	870	هجری	قمری	مصادف	با	1465
	میالدی	است.	به	دلیل	بسنده	نبودن
مقاله این	 در	 خواندمیر،	 	توصیف	
ویژگی	های است	 شده	 	کوشش	
مدد به	 آن	 اهمیت	 و	 	دستگاه	
و طراحی	 فرضیه	 چند	 و	 	جستجو	

پیشنهاد	شود.

فانوس مقالة	 در	 ذکا،	 یحیي	 	آقاي	
	خیال	نوشته	اند	که	شیشه	سي	ودو
	پیشه،	نوع	بزرگ	فانوس	خیال5	بوده

است:

چنین حبیب	السیر	 عبارات	 فحواي	 	از	
عجیب اختراع	 این	 که	 مي	شود	 	دانسته	
اصفهاني، علي	 خواجه	 مهندس	 	استاد	
	فانوس	خیال	بزرگي	بوده	از	شیشه	که	بر
	اثر	تعبیه	ی	حیله	ی	فني،	پاره	یي	از	اشکال
بعضي بدور	چراغ	 در	گردش	 آن	 نقوش	 	و	
خود از	 پیشه	شان	 با	 متناسب	 	حرکات	
	نمودار	مي	ساخته	اند	که	سایة	آن	ها	بر	پرده
	چراغ	یا	فانوس	منعکس	شده	باعث	تعجب
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برخی	جنبش	داشتند.

که مهمی	 به	 پیشه	وری	 هر	 	و	
مخصوص	او	بود	مشغولی	می	کرد.

داده نشان	 نفر	 یک	 حرفه	 هر	 	در	
بر صفحه،	 که	 کنیم	 فرض	 شد.	 	می	
	محوری	می	گردیده.	و	نقش	ها	پیاپی
برابر	چشم، 	)به	صورت	عمودی(	در	

ظاهر	می	شدند.

	*صور

و نقاشی	ها	 یعنی	 صورت	 	جمع	
این )هرگز	 نقش	ها	 و	 	صورت	ها	
سعدی(. صورتگری-	 کند	 	صورت	
صورت، از	 منظور	 اینجا	 در	 	اما	
دستش که	 است	 کوچک	 	عروسکی	
تعبیر این	 دلیل	 می	کرده.	 	حرکت	
کتاب همان	 در	 »صورت«	 از	 	تازه	
	حبیب	السیر	یافت	می	شود.	چنان	که
اختراع یا	 تعبیه	 مورد	 در	 	نویسنده	
صورتی چنین	 به	 نیز	 محمد	 	حاجی	
	اشاره	می	کند.	صورتی	که	چوبی	در
	دست	داشت	و	با	آن	چوب،	کار	انجام

می	داد.

	»در	آن	صورتی	تعبیه	کرده	بود	که	چوبی
روز از	 یکساعت	 و	چون	 داشت	 	در	دست	
یکنوبت را	 چوب	 پیکر	 آن	 گذشت	 	می	

نقاره	که	در	پیش	او	بود	می	زد«

پژوهش دوم	 فرض	 ترتیب،	 این	 	به	
	حاضر	این	است	که	می	توان	نسبتی
و ساعت	 صندوق	 در	 صورت	 	بین	
محترفه جماعت	 دو	 و	 سی	 	شیشه	

صنعت	پیشه	برقرار	ساخت.

	*	مرقوم	قلم	تصویر	گردانیده
بود

	یعنی	با	قلم	نقاشی	کرده	یا	به	تصویر
در	آورده	بود.

	صورت	پذیرفت.	علیشیر	نوایی	سال
به هرات	 در	 قمری	 هجری	 	876	
	وزارت	سلطان	حسین	بایقرا	رسیده

بود.

زمان ذوالفنون	 محمد	 حاجی	 	موالنا	
اندیشه قلم	 به	 پیوسته	 و	 بود	 	خود	
	امور	غریبه	وصور	عجیبه	بر	صحایف
	روزگار	تحریر	می	نمود	در	فن	تصویر
	و	تذهیب	مهارت	تمام	داشت	و	چند
فغفور چینی	 پختن	 بر	 همت	 	گاه	
مخترعات جمله	 از	 و	 	گماشت...	
	موالنا	حاجی	محمد	صندوق	ساعتی
	است	که	در	کتابخانة	امیر	نظام	الدین
آن در	 نموده	 ترتیب	 	 	علیشیر	
چوبی بودکه	 کرده	 تعبیه	 	صورتی	
	در	دست	داشت	و	چون	یک	ساعت
	از	روز	می	گذشت	آن	پیکر	چوب	را
بود او	 پیش	 در	 که	 نقاره	 	یک	نوبت	
از	گذشتن	ساعت	دوم بعد	 و	 	می	زد	
علی و	 می	کرد	 حرکت	 آن	 نوبت	 	دو	

هذا	القیاس.	12

حدودی تا	 می	توان	 قیاس	 این	 	بر	
از خواندمیر	 منظور	 که	 	فهمید	
برخی یعنی	 صورت	ها،	 آن	 	حرکت	
	پیشه	وران،	جنبش	پیکره	هایی	بوده

است.

*	سی	ودو	کارخانه	گشوده

	معلوم	است	که	صحنه	دارای	سی	و
	دو	بخش	بوده.	کارخانه	ها	وکارگاه	ها
	با	سه	دیوار	ارائه	می	شدند	و	نبودن
ورودی، در	 همان	 یا	 چهارم	 	دیوار	
نمایندگی را	 آن	ها	 بودن	 	گشوده	

می	کرد.

	*	بعضی	از	آن	صور	که	در	صنعت
بحرکت	احتیاج	داشتند

حرکت بدون	 حرفه	 هر	 افراد	 	یعنی	
	درون	کارگاه	خود	دیده	می	شدند	و

را آن	 پهلوها	 و	 باال	 از	 	 که	 	است	
است این	 من	 فرض	 	می	نگریستند؟	
به مغازه	 هر	 	، درون	یک	جعبه	 	 	که	
بود شده	 نقاشی	 کوچک،	 	صورتی	
محدب(11 )شیشه	 شیشه	 پس	 از	 	و	

ظاهرمی	گشت	و	دیده	می	شد.

	به	حیز	ظهور	درآورد
	نقاشی	سی	و	دو	دکان	و	قرار	دادن
پشت عمومی	 منظر	 یک	 در	 	آن	ها	
	شیشه،	آنقدر	اهمیت	ندارد	و	صنعتی
در ظهور	 حیز	 به	 که	 نیست	 	عجیبه	
ساختن نمودار	 نحوۀ	 یعنی	 	آوردن	

آن	ها	دارای	اهمیت	بوده	است.

*تعبیه

در تعبیه	 از	 منظور	 می	رسد	 نظر	 	به	
و ابداع	 و	 وسیله	 یا	 دستگاه	 	اینجا	
خواجه توسط	 که	 باشد	 	 	اختراع	
که همچنان	 است.	 شده	 ارائه	 	علی	
	در	ذکر	وصول	بدیع	الجمال	بیگم	به
در دیگر	 بار	 نیز	 هرات	 	دارالسلطنه	
باغ	زاغان	و	در	اطراف	حوض 	همان	

	آن	باغ،	چهار	طاق	ها	برپا	شد.

سته ا ر آ 	 شد نی	 کا د 	 سو 	 هر 	 به
خواسته دل	 هرچه	 آن	 در	 	 	مهیا

	و	مهندسان	هر	پیشه	و	صناع	نیکو
و غریب	 تعبیه	های	 انواع	 	اندیشه	
ظهور بعرصه	 عجیب	 امور	 	اصناف	
	رسانیدند.«	)جلد	چهارم	ص147(.	به
	نظر	می	رسد	شیشه	سی	و	دو	پیشه،
	شرح	باغ	زاغان	در	روزهای	جشن	و
	سرور	و	بر	افراشتن	غرفه	ها	نیز	بوده
	است.	خواندمیر	در	وصف	شخصی	به
	اسم	حاجی	محمد،	به	تعبیه	ای	دیگر
اشاره صندوقی	 درون	 صورتی	 	و	
شش یا	 پنج	 تعبیه	 این	 و	 	می	کند	
	سال	پس	از	تعبیه	و	اختراع	خواجه
	علی	ارزه	گر	و	در	زمان	علیشیر	نوایی
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اتاق و	 منظره	 نمایش	 تجربة	 	زمانی	
در آلبرتی	 نزد	 در	 	پرسپکتیودار	
	ایتالیای	اوایل	رنسانس	و	رشد	آن	در
	تجربة	نمایش	حجره	ها	و	کارگاه	های
افراد حرکت	دارکردن	 و	 	بازاریان	
هرات در	 حجره	هایشان،	 	درون	
28 فقط	 گورکانیان(،	 	)پایتخت	
تجربه با	 فاصله	اش	 و	 است	 	سال	
	قیافت	نگاری	19های	کمال	الدین	بهزاد
	در	هرات	عهد	سلطان	حسین	بایقرا

بیش	از	هشت	سال	نیست.

محترفه جماعت	 دو	 و	 سي	 	شیشة	
	صنعت	پیشه،	اختراع	علي	عارزه	گر
اختراع اصفهاني،	 ارزه	گر(	 	)ارده	گر،	
	صندوق	ساعت	در	هرات	و	صندوق
متعلق هرسه	 اروپایي،	 	پرسپکتیو	
میالدی پانزدهم	 قرن	 اواسط	 	به	
که است	 این	 من	 فرض	 و	 	هستند	
این شناخت	 کلید	 همزماني،	 	همین	
توجه با	 بود.	 تواند	 )تعبیه(	 	پدیده	
پرسپکتیو، جعبه	 ویژگی	های	 	به	
که کرد	 فرض	 این	گونه	 	می	توان	
دو و	 سي	 شیشة	 از	 	منظور	
	جماعت	محترفة	صنعت	پیشه،
	محفظه	اي	نه	چندان	بزرگ	بوده	که
متعدد مینیاتورِي	 تصاویر	 	بیننده	
غیر و	 متحرک	 و	 	پرسپکتیودار	
محفظه	ای درون	 که	 را	 	متحرک	
از	پس	یک	شیشه بود،	 	تعبیه	شده	
از نور	 احتماالً	 و	 می	دید	 ذره	بین	 	یا	
دستگاه باالی	 مات	 شیشه	 	طریق	
	به	داخل	محفظه	می	رسید.	برخی	از
جماعت و	 نداشت	 حرکتی	 	نقش	ها،	
حرفه	هایی به	 )پیشه	وران(	 	محترفه	
	در	کارگاه	یا	کارخانه	سه	بعدی	خود،
هیبت در	 واقع	گرا،	 نقاش	 قلم	 	به	
و محفظه	 درون	 کوچک	 	پیکره	ای	
تعبیه دکان	ها	 از	 تعدادی	 برابر	 	در	
حبیب	السیر نویسندۀ	 بودند.	 	شده	
چهار تنها	 حرفه،	 دو	 و	 سی	 آن	 	از	
که است	 آورده	 یاد	 به	 را	 	حرفه	
تصورکرد می	توان	 بودند.	 	متحرک	
	که	در	تمام	حاالت	ذکر	شده،	نجار،
	پنبه	زن،	آهنگر	و	خیاط	پیکره	هایی
در که	 بودند	 	)بریده	جنبانی	هایی(	

به )و	 داخلی	 فضای	 یک	 از	 	تصوری	
می	آورد. به	وجود	 خارجی(	 فضایی	 	ندرت	
ایجاد برای	 جعبه	 داخلی	 	دیواره	های	
	شباهت	با	فضا،	نقاشی	می	شدند،	بعد	فضا
بنظر چنین	 و	 می	شد	 دیده	 روزنه	 یک	 	از	
دیده واقعی	 اتاق	 یک	 داخل	 که	 	می	آمد	

	می	شود.16

»مهندسان حضور	 از	 	خواندمیر	
	جهان«	در	دارالملک	خراسان	سخن
	به	میان	آورده	است.	شاید	در	فرهنگ
	ایلخانی،	جهان	معنای	دیگری	داشته
	باشد.	همچنان	که	شرق	و	غرب	عالم
	نیز	محدوه	جهان	اسالم	و	روم	شرقی
	را	دربر	می	گرفت.	و	در	حبیب	السیر
	از	اروپا	به	عنوان	بالد	فرنگ	نامبرده
	شده	است.	اما	از	آن	جایی	که	ونیز	و
	هرات	مهمترین	شهرهای	جهان	قرن
	نهم	هجری	)پانزدهم	میالدی(	بودند،
هنری انتقال	 و	 فرهنگی	 	»مبادلة	
داشت«.17 جریان	 نیز	 فرنگیان	 	 	با	
کتاب، نویسندۀ	 حبیبی.	 	عبدالحی	
	هنر	عهد	تیموریان	و	متفرعات	آن.

			از	رنسانس	هنری	نام	برده	است.18

	زنده	یاد	یحیی	ذکاء	در	مقاله		محمد
	زمان،	نخستین	نگارگر	ایرانی	که	به
	اروپا	فرستاده	شد	)در	کتاب»	نگاهی
	به	نگارگری	ایرانی	در	قرون	دوازدهم
	و	سیزدهم«	جلد	اول	1354	ص	39
	تا	58	(	نخستین	ارتباط	های	هنری
	و	سیاسی	ایران	و	اروپا	را	متعلق	به
	نیمه	دوم	سدۀ	نهم	هجری	و	مصادف
	با	زمان	پادشاهی	خاندان	آق	قویونلو
	دانسته	است.	)ص39(.		و	نیمه	دوم
سال	های همان	 هجری	 نهم	 	سدۀ	
	تجربة		خواجه	علی	ارزه	گر	اصفهانی

هم	هست.

محترفه جماعت	 دو	 و	 سی	 	شیشه	
بازار زندگی	 نمایش	 به	 	صنعت	پیشه	
نوعی به	 که	 می	پرداخت	 حرفه	ها	 	و	
واقع	گرای مینیاتورهای	 	پیشتاز	
فرض می	تواند	 هم	 هرات	 	مکتب	
آوردن در	 حرکت	 به	 با	 که	 	شود	
حرفه	ها )اعضای	 	آدمک	هایی	
انقالب یک	 دکان	هایشان(،	 	در	
فاصله می	آید.	 حساب	 به	 	تصویری	

	*	جنبش	ایشان	را		به	هیئتی
تصویرگردانیده قلم	 	مرقوم	

بود

که است«	 هیئتی	 »به	 همین	 	مهم	
ولی است	 نداده	 توضیح	 	خواندمیر	
تصویر و	 جنبش	 بین	 	رابطه	ای	
پیکره	سازی و	 قلم	 با	 	گردانیدن	

وجود	دارد.

مطالعه	تطبیقی
نخستین ایتالیا،	 در	 روزگار،	 	همان	
ارائه پرسپکتیو،	 بارۀ	 در	 	مباحث	
	می	شد.	گفته	می	شود	لئونه	باتیستا
که است	 فردی	 نخستین	 	آلبرتی	
	)سال	1435(	نخستین	رسالة	دوران
	رنسانس	در	بارۀ	تئوری	پرسپکتیو	را
پرسپکتیو14 	منتشر	ساخت.13	جعبه	
	یا	آنچه	به	غلط	گفته	می	شود	نمایش

		از	روزنه
بریتانیکا	در دانشنامة	 نوشتة	 به	 	بنا	
	مدخل	پیپ	شاو	و	پیپ	شاو	بازیچه

	کودکان:

باتیستا لئون	 اثر	 دار،	 پرسپکتیو	 	»مناظر	
که است	 	 میالدي	 	1437 سال	 به	 	آلبرتي	
کشیده شیشه	 روي	 شفاف	 رنگ	هاي	 	با	
روز مختلف	 حاالت	 ایجاد	 براي	 و	 	مي	شد	

وشب،	از	پشت	به	آن	ها	نور	مي	تابید«

هنرمند، آلبرتی،	 باتیستا	 	لئونه	
-1404( ایتالیایی	 معمار	 و	 شاعر	
ساخته دستگاه	 در	 و	 است	 	)1472	
چشم با	 مناظر	 او،	 توسط	 	شده	
				نهادن	بر	یک	روزنه	دیده	می	شد.	در
	جستجوی	»پیپ	شو«	به	مقاله	ای	در

		

»پیپ می	داد	 نشان	 که	 	برخوردم	
	شو«	در	واقع	اصطالح	ناصحیح	جعبه
		پرسپکتیو	و		جعبه	سوراخ	دار	و	یک
)چشمی( اپتیکال	 وسیله	 یا	 	تمهید	

بوده	است	که:

پرسپکتیودار، سازه	های	 از	 استفاده	 	با	

Essential Vermeer Glossary 
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نوشتة	یحیی	ذکاء	در فانوس	خیال	 مقاله	 	-6	
22 )شماره	 	1343 مرداد	 مردم،	 و	 هنر	 	مجلة	
واقعه تاریخ	 مقاله	 این	 در	 	 	.)19 تا	 	صفحه	13	
ابوسعید855-72 عهد	 و	 قمری	 	869	هجری	

ذکر	شده	است
	7-	فرخ	غفاری	نشریه	عالم	هنر:	»ناگفته	نماند
	که	بازی	های	سایه	یا	سایه	های	چینی	و	فانوس
نمایش قدیمی	 اشیاء	 از	 هردو	 که	 آمیز	 	سحر	
محسوب فیلم	 نمایش	 دستگاه	 اجداد	 جزو	 	و	
رواج ایران	 در	 مخصوصًا	 شرق	 در	 	می	شوند	
مقاله سرآغاز	 در	 نیز	 ذکاء	 مرحوم	 	داشتند.«	
	خود،	فانوس	خیال	را	»سرگرمی	هنری	باستانی

میهن	ما«	معرفی	کرده	اند
	8-	درباره	تفاوت	هنر	عهد	تیموری	با	هنر	عهد
	تیموریان	نگا.	هنر	عهد	تیموریان	و	متفرعات
انتشارات 	آن.	نوشتة		عبدالحی	حبیبی.کابل.	

بنیاد	فرهنگ	ایران		ص974
محمد دکتر	 نظر	 زیر	 حبیب	السیر	 تاریخ	 	-9	
همایی، جالل	الدین	 مقدمه	 با	 و	 سیاقی	 	دبیر	

چاپ		انتشارات	خیام
	10-	شیشه	پنهان	بیار	تا	بخوریم	آشکار

بد	اندیش	را	جاه	و	فرصت		مده	
	عدو	در	چه	و	دیو	در	شیشه	به

لنز از	 جدا	 را	 عدسی	 انگلیسی	 زبان	 در	 	-11		
magnifier glass	
« (Hamari	web	

دیجیتالی نسخه	 نوشته	 این	 منبع	 	-12	
اصفهان( قائمیه	 رایانه	ای	 تحقیقات	 	)مرکز	
	حبیب	السیر	جلد	چهارم	ص	272	است.	نسخه

دبیر	سیاقی	صفحه	348
هنر تاریخ	 	،)1359( جنسن	 و.	 ه.	 نگا.	 	-13	
دربارۀ )رساله	 	ص318	 مرزبان	 پرویز	 	ترجمه	

نقاشی	ضابطه	بندی	یافته
 14 -perspective box

15  - Essential Vermeer Glossary 
of Art- related terms  Jonathan 
Janson (2001-2011)

16-	همان	جاناتان	جنسون
آن. متفرعات	 و	 تیموریان	 عهد	 هنر	 	-17	
بنیاد انتشارات	 حبیبی.کابل.	 	عبدالحی	

فرهنگ	ایران		ص560
	18-	نوشتة		عبدالحی	حبیبی.کابل.	انتشارات

بنیاد	فرهنگ	ایران		ص	559
	19-	نگا.	ص	815	قیافت	نگاری	های	واقعی	در
اواخر	مکتب	هرات-	همان	عبدالحی	حبیبی

مینیاتوری جای	 به	 اینجا	 در	 سازه،	 ریز	 	-20		
استفاده	شده	است

در چرخ	دنده	دار	 ساعت	 قرن،	 همان	 در	 	-21	
دنیا	هم	ساخته	شده	بود

22- Jean Prevost

یک درون	 نمایی،	 طبیعی	 و	 	شیئی	
قاب	است.

قدیمی فکر	 ابداع،	 و	 اختراع	 هر	 	با	
	نمایش	شیئی	و	به	حرکت	درآوردن
سرانجام، می	شد.	 دنبال	 	چیزها	
	اختراع	فیلم	عکاسي	و	کشف	قوانین
و سویی	 از	 عدسی	ها	 نور،	 	فیزیک	
تصویر)تداوم دوام	 خاصیت	 	معرفی	
بصری )توهم	 فای	 پدیدۀ	 و	 	دید(	
به دیگر،	 سوی	 از	 دید(	 خطای	 	یا	

اختراع	سینماتوگراف	انجامید.

باغ واقعة	 از	 من	 دریافت	 که	 	باشد	
	زاغان،	با	اسناد	دیگر	تأیید	و	یا	مورد

نقد	قرارگیرد.

پاورقی	ها
	1-	کمال	الدین	عبدالرزاق،	تاریخ	نگار		هم	عصر
مطلع کتاب	 	 نویسنده	 و	 گورکانی	 	ابوسعید	
	السعدین	و	مجمع	البحرین	است	که	در	مقدمه
	جلد	اول	کتاب		می	گوید	به	تفصیل	و	اجمال	در
	آن		ح	وادث		ای	ام		)احوال	مملکت	ایران	و	توران(
	را	از	ه	ف	ت	ص	د	و	چ	ه	ار	ق	م	ری		ت	ا	ه	ش	ت	ص	د	و	ه	ف	ت	اد

	ق	م	ری		م	ف	ص	ل		آوردم.

2-	بیمار	شد.

	3-	حبیب	السیر	جلد	چهارم	ص66	»گفتار	در
دارالسلطنه به	 ابوسعید	 سلطان	 میرزا	 	وصول	
هرات	و	ذکر	بعضی	دیگر	از	وقایع	و	حوادثات«

4-حبیب	السیر	صفحه	78	از	654

	5-	درمهرماه	1330	فرخ	غفاری	در	مقاله	حس
هنرایران، و	 ادبیات	 در	 میزانسن	 و	 	نمایش	
خیال فانوس	 توضیح	 در	 هنر	 عالم	 	نشریه	
	نوشت:	در	نهصد	سال	پیش	خیام	فانوس	خیال

را	بدین	شکل	شرح	داده	است

این	چرخ	فلک	که	ما	درو	حیرانیم]گردانیم[
فانوس	خیال	از	او	مثالی	دانیم

خورشید	چراغ	دان	و	عالم	فانوس
ما	چون	صوریم	کاندرو	حیرانیم

هر از	 بعدی	 سه	 ریزسازه	ای20	 	برابر	
و	در	دشوارترین قرار	گرفته	 	مغازه،	
فن	آوری با	 حرکتشان	 	شکل،	
	صندوق	ساعت	و	یا	چرخ	دنده	ممکن

	می	شد.21

سایه	جنبانی از	 	عبور	
به فانوس	 دیوارۀ	 	بر	

طبیعی	نمایی
نوشته، این	 مفروضات	 	برمبنای	
از بعد	 قدم	 یک	 دستاوردی،	 	چنین	
قرون در	 است.	 بوده	 خیال	 	فانوس	

وسطی	فرانسویان	هم
بود فانوس	خیال	 تقلید	 	داشتند	که	

در	قرن	هجدهم	صاحب

توسط نمونه	اش	 قدیمی	ترین	 	که	
قرن در	 تولوز[	 ]اهل	 پِروست	 	ژان	
چنین در	 شده	 توصیف	 	شانزدهم	
تکنیک همان	 دارای	 که	 	فانوسی	
	فانوس	خیال	بود،	سایة	بریده	تصاویر
	متحرک	سربازان	و	اسب	ها	از	داخل
بودند	روی 	فانوس	که	مقابل	شمعی	
	بدنة	شفاف	فانوس	می	افتاد.	در	واقع

بریده	جنبانی	می	کردند.

شوهاي پیپ	 بعد	 سال	 	دویست	
یافت. رواج	 اروپا	 در	 	متحرک	
عکس	هایي یا	 نقاشي	 	دوره	گردها	
نشان مشتریان	 به	 پشت	سرهم	 	را	
داراي آن	ها	 از	 برخي	 	مي	دادند.	
	مناظر	متحرک	و	پیکره	هایي	مقوایي
برابر	این	مناظر 	یا	چوبي	بود	که	در	
درون از	 بیننده	 و	 مي	کرد.	 	حرکت	
از کوچکي	 نمونة	 باریک،	 	دریچه	ای	
طبیعت از	 منظره	اي	 یا	 تئاتر	 	یک	
که است	 این	 من	 فرض	 مي	دید.	 		را	
انتقال اخیر	 اختراع	 شدن	 	تجاری	
ارزه	گر علی	 مهندس	 	دستاورد	
	)قراردادن	شیشه	یا	عدسی	در	برابر
شو پیپ	 جعبه	های	 همان	 با	 	روزنه(	
واقع در	 باشد.	 اروپا	 	)پرسپکتیو(در	
	می	توان	گفت	که	اختراع	اخیر	عبور
	از	سایه	و	به	حرکت	در	آوردن	خود

Lanterne vive

lanterne
tournanteشدند	گردان(	 )سعدی()فانوِسِ

)سعدی(

و	در	زبان	اردو	)	به	نقل	از	
محدب	شیشه«	می	گویند

.)
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درآثار بلند	 نمای	 	به	کارگیرِی	
	هیچکاک	است	)4(	و	قابل	ذکر	است
	که	نمای	بلند	)5(	در	طلوع	جدی	نیز
به فاروقی	 روایت	پردازی	 عناصر	 	از	

شمار	می	آید.

	دو	نسخه	از	طلوع	َجدی
)Dawn of the Copricoorn)

و سمعی	 سازمان	 محصول	 	رنگی،	
بصری

فیلم	کوتاه از	 نسخه	 دو	 		وجود	
اتفاقی خیلی	 من	 برای	 	طلوع	جدی،	
پیدا که	 همانطور	 شد،	 	کشف	
برایم هیچکاک	 با	 رابطه	اش	 	شدن	
اثری طلوع	جدی	 بود.	 	شگفت	آور	

	طلوع	جدی،	برخی	فضاهای	روایی	و
	مضامین	اساسی	اش	را	از	چند	فیلم	و
	نمایشنامه	مشهور	وام	گرفته	است	و
	با	استفاده	از	میزانسن	و	یا	شگردهای
)یا هیچکاک،	 آثار	 برخی	 	روایی	
	شباهت	هایی	در	انتخاب	فضا(	جهان
	داستان	متفاوت	خود	را	می	گسترد.
کتابی اسم	 با	 شباهت	 نیز	 فیلم	 	نام	
اقتباسی و	 سیمپسون	 هلن	 	نوشتة	
Under	Capricorn	نام	به	سینمایی	
)1949 	- هیچکاک	 آلفرد	 	)ساخته	
به تماشاگر	 ملودرام،	 آن	 در	 	دارد.	
به پیشه)3(،	 شاعر	 غریبه	 یک	 	مدد	
از پر	 زندگی	 روانشناختی	 	کشف	
درون وتوطئة	 سوءظن	 	حسادت،	
استرالیای سیدنی	 در	 	خانواده	ای	
	دوران	استعمار)1831(	نایل	می	شود.
نمونه	های از	 	“درکاپریکورن“،	

فیلمی	برای	همة	زمان	ها
نقد/	پژوهش:	محمد	تهامی	نژاد)1(

سینمای تاریخ	 در	 	فیلم	هایی	
به هریک	 که	 دارد	 وجود	 	ایران	
دوباره آن	ها	 از	 صحنه	هایی	 	دلیلی	
سه است.	 شده	 	فیلم	برداری	
آقامحمدخان، فردوسی،	 	فیلم	
دوباره	سازی از	 نمونه	هایی	 	گوزن	ها	
آن	ها صحنه	های	 برخی	 که	 	هستند	
	تغییرکرده	و	هر	دو	نسخة	آن	ها	)و	یا
	در	مورد	فردوسی،	صحنه	های	حذف
باقیمانده	است. امروز	 به	 تا	 	)2( 	شده(	
و یافته	 تغییر	 صحنه	های	 	همین	
مهمی نکته	های	 	حساسیت	برانگیز،	
برمال ایران	 معاصر	 تاریخ	 درباره	 	را	
	می	سازند	و	به	مسائلی	اشاره	می	کنند
اما قراردارند.	 فرامتن	 در	 غالبًا	 	که	
	تغییرات	در	فیلم	کوتاه	تجربی	طلوع
قاجار فاروقی	 احمد	 ساختة	 	جدی	
معناهاست؟ کدام	 حاوی	 	1342		
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	مشخص	است	که	با	تئاتری	متعارف
	روبرو	نیستیم.	در	سراسر	این	صحنه
صدای و	 سر	 با	 اتللو،	 	صحبت	های	
دزدمونای است.	 درهم	آمیخته	 	زنان	
	خمیازه	کش،	کنار	دکور	نقاشی	شده،
	سیگار	می	کشد	که	یادآور	نخستین
	صحنة	ورود	اینگرید	برگمن	الیعقل	و
	الکلی	به	اتاق	در	فیلم	درکاپریکورن

هیچکاک	است.

و تن	 بر	 بلند	 ردای	 سیه	چرده،	 	مرد	
	عینک	به	چشم	دارد.	زن	لباس	خواب
به نسبت	 هیجانی	 و	 است	 	پوشیده	
مرد، بازیگر	 ندارد.	 اتللو	 	سخنان	
شمعی و	 راست	 دردست	 	شمشیر	
مونولوگ از	 بخشی	 چپ،	 دست	 	به	
بیان بلند	 صدای	 با	 را	 اتللو	 	مشهور	

می	کند.

زندگی امشب	 اگر	 روشن	 شمع	 	ای	
کارم از	 دیگر	 بار	 و	 برگیرم	 تو	 از	 	را	
روشنت توانم	 بارآرم	 به	 	پشیمانی	
سوی به	 را	 )شمشیرش	 	سازم	
	دزدمونا	بلند	می	کند(	ولی	اگر	جان
	تو	را	مانند	این	شمع	روشن	برگیرم

نمی	دانم...

جلوی صندلی	 در	 نوجوان	 	پسری	
	زن	ها	نشسته،	در	بازی	با	قورباغه	ای
بیرون متوجه	 اتللو	 است.	 	سرگرم	
جلوی سوراخ	 از	 سوفلور	 	آمدن	
	صحنه	می	شود	و	با	شگفتی،	سخنش
که صحنه	ای	 در	 می	کند.	 قطع	 	را	
می	کند، نمایندگی	 را	 پوچی	 	جهانی	
نمایش آدم	های	 بین	 عاطفی	 	ارتباط	
اندک است.	 گسیخته	 زندگی،	 	و	
	افراد	حاضر	در	سالن	تئاتر،	خوابند،
کار به	 سرشان	 یا	 می	کشند	 	چپق	
حتی آن	ها	 است.	 مشغول	 	دیگری	
سروصداکنان که	 زن	ها	 دعوای	 	به	
نگاه می	ِکشند	 را	 همدیگر	 	موهای	
	نمی	کنند.	اگر	در	ابتدای	صحنه	دوم
	)ازپرده	پنجم(	نمایشنامه	شکسپیر،
	دزدمونا	در	بستر	خود	آرمیده	است،
ایستادنش و	 بیداربودن	 اینجا	 	در	
گسیختگی دیوار،	 دکور	 کنار	 	در	
هم درمی	آورد	 بنمایش	 را	 	ارتباط	
داستانی، شخصیت	های	 	برای	

که دارد	 معنایی	 برای	خودش	 	اینجا	
	خواهم	گفت.	حاال	این	ده	سکانس	را
	در	منطقه	البروج	فیلم	مرور	می	کنیم.
	ده	سکانسی	که	عمیقًا	با	یکدیگر	در
	پیوندند	و	از	طریق	تدوین	و	طراحی
	صدا	در	هم	تنیده	اند.	مقدمتًا	بگویم
فلکی صورت	 یا	 کاپریکورن	 	که	
	بزغاله	)َجدی(	در	ماه	دهم	یا	دیماه
زایش و	 یلدا	 جشن	 با	 که	 	است	
بز، البته	 می	شود.	 شروع	 	خورشید	
است )کاپریکورن(	 جدی	 برج	 	نماد	
تمایالت اروپایی	 فرهنگ	 در	 	که	
از و	 می	کند.	 نمایندگی	 را	 	جنسی	
شوخ	طبعی، شخصیت	شناسی،	 	نظر	
و روبه	پیش	 حرکت	 و	 	بذله	گویی	
موفقیت برای	 انتظار	 و	 	باالرونده	
طناب در	 آنست.	 خصلت	های	 	از	
اَتو آنیتا	 خانم	 	)هیچکاک-1948(	
		اتر،	که	تازه	وارد	میهمانی	شده	کنار
	صندوقی	که	به	میزغذاخوری	تبدیل
)جیمز سابق	 معلم	 برای	 است	 	شده	
علت می	کند،	 تعریف	 	استوارت(	
است این	 گرانت	 کری	 به	 	عالقه	اش	
بعد آمده.	 دنیا	 به	 برج	جدی	 در	 	که	
	هم	خصلت	های	متولدین	برج	جدی
پرجذبه می	گوید	 و	 می	شمارد	 بر	 	را	
واقع در	 هستند.	 پرجنب	وجوش	 		و	
	همین	دیالوگ	یکی	از	کلیدهای	فهم

طلوع	جدی	بشمارمی	رود	)11(.

	منطقه	البروج	فیلم	یا	جهان	داستان
تا	برج	دهم

عمومی نمای	 با	 فیلم	 اول(	 	سکانس	
افقی	دوربین	روی	شهر	و 	و	حرکت	
	صدای	فلوت	عماد	رام	و	سروصدای
	دعوای	دو	زن	که	در	نمای	بعد	آن	ها
آن	ها می	شود.	 آغاز	 می	شناسیم،	 	را	
	سر	شوهرانشان	با	هم	دعوا	دارند	و
	می	خواهند	دهان	دیگری	را	ببندند	و

متلک	هایی	به	هم	نثار	می	کنند.

روی )پن(	 دوربین	 افقی	 	حرکت	
تئاتر صحنة	 داخل	 به	 پن	 با	 	شهر	
صحنه، روی	 می	کند.	 پیدا	 	تداوم	
ولی 	)12( می	شود.	 اجرا	 اتللو	 	نمایش	

در مهم	 بسیار	 ولی	 شده	 	فراموش	
	تاریخ	سینمای	ایران	است	که	اولین
	جایزه	جشنواره	کن	)6(	را	گرفت	ولی
که نادرستی	 درک	 خاطر	 به	 	شاید	
با را	 آن	 و	 بود	 آمده	 بوجود	 فیلم	 	از	
چهل دهه	 آغاز	 	کارت	پستال	های	
گنجینه	ای، همچون	 	می	سنجید،	
	ناشناسماند	و	در	دهه	چهل	و	پنجاه،
	نمایشی	در	کشور	نداشت	و	تا	آنجا
عرضة نخستین	 می	دانم	 من	 	که	
سینمای جشنواره	 در	 	رسمی	اش	
بود )اسفند1378(	 	مستندکیش	
با	حضور	فرستادۀ	فیلم	خانه	ملی 	که	

ایران	بنمایش	درآمد)7(.

	جهان	رازآمیز	فاروقی	و	نقد
سهمگین	اجتماعی

)1317 قاجار)متولد	 فاروقی	 	احمد	
	نوه	دختری	احمد	شاه	است.	پدرش
	دکتر	عباس	فاروقی	رئیس	دانشکده
بود. اصفهان	 دانشگاه	 	ادبیات	
	»)ایراندخت	خانم(	دختر	احمد	شاه
جدا ادبیات	 استاد	 از	 بعد	 چند	 	یک	
	شد	و	به	اروپا	رفت	و	فرزندش	احمد
	کوچک	را	هم	با	خود	برد	و	او	در	آنجا
	بزرگ	شد	و	تحصیالت	عالیه	خود	را
	در	انگلستان	و	فرانسه	)8(	انجام	داد
به خانواده	اش	 و	 پدر	 دیدار	 برای	 		و	

ایران	آمد«	)9(.

اسناد براساس	 جدی،	 	طلوع	
1342 اسفند	 	26 در	 	فیلم	خانه	ملی	
از و	شاید	بخشی	 نگاتیو	شده	 	قطع	
	معنای	فیلم	در	زمان	تولیدش	نهفته

باشد)10(.

سهمگین نقد	 این	 ظاهری	 	مکان	
تئاتر، و	 اصفهان	ست	 	اجتماعی،	
کوچه	های قهوه	خانه،	 	گورستان،	
بازارچه،	مکان 	باریک،	پل	خواجو	و	
	را	نمایندگی	می	کنند	ولی	فیلم	فراتر
حرکت خاص	 زمان	 و	 مکان	 یک	 	از	
ورود از	 پیش	 تا	 شروع	 از	 	می	کند.	
	پسر	نوجوان	به	مسجد،	ده	سکانس
در ده	 عدد	 و	 می	آید	 هم	 دنبال	 	به	
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در که	 می	شود	 کشیده	 بعد	 	صحنه	
ساختاری وحدت	 و	 انسجام	 	نتیجه	

بوجود	می	آید(.

از 	 دوربین	 پنجم،	 سکانس	 	در	
تیلت گلی	 کاه	 دیوار	 روی	 	بچه	ها	
	آپ	می	کند.	در	باالی	دیوار،	مناره	ای
ادامه دیوار	 روی	 پن	 می	شود،	 	دیده	
	می	یابد.	در	تیلت	فرودی	به	پسرک
بشکه	ای درون	 از	 که	 	می	رسد	
عصا همان	 و	 می	آید	 بیرون	 	دردار،	
پشت	اش می	آورد.	 بیرون	 هم	 	را	
فیلم ایتالیایِی	 پوستر	 دیوار،	 	به	
	l’ultimo(“آپاچی Apache(“		
]برت شرکت	 با	 آلدریج	 رابرت	 	اثر	
جین و	 برونسون	 چارلز	 	لنکستر،	
است.)14( شده	 چسبانده	 	] 	پیترز	
را فرامتنی	 توضیح	 کدام	 	آپاچی،	
آپاچی، در	 می	گذارد؟	 درمیان	 ما	 	با	
در که	 افرادش	 و	 پیر	 	جرونیموی	
	جنگ	با	سواره	نظام	آمریکا	شکست
سال )در	 شده	اند،	 تسلیم	 و	 	خورده	
ماریون فورت	 اردوگاه	 به	 	)1886	
	فلوریدا	منتقل	می	شوند	ولی	آخرین
آپاچی مبارز	 و	 شجاع	 	سرخ	پوست	
از لنکستر(،	 )برت	 ماسایی	 	یعنی	
و معشوق	 نزد	 به	 می	گریزد،	 	قطار،	
باز 	)15( )نالینِل(	 خود	 آینده	 	همسر	
برابر	سفید تنه	در	 	می	گردد	و	یک	
	پوست	ها	می	ایستد.	آیا	در	این	نگاه
)با مطرب	 پیرمرد	 آپاچی،	 فیلم	 	به	
	ارجاع	به	سکانس	فرار	و	گیر	افتادن
جرونیمو همان	 بن	بست(	 کوچه	 	ته	
آپاچیای نوجوان	 پسرک	 و	 	است	
	است	که	باید	مبارزه	کند؟	یا	آپاچیای
	است	که	رفتار	متقابل	او	و		همسرش
	باید	حکایت	همبستگی	های	عاطفی
	انسانی	ای	باشد	که	در	جهان	داستانِی

طلوع	جدی،	غایب	است.

فیروز حاجی	 دور	 هنوز	 	بچه	ها	
با بازیگوشانه	 	می	رقصند	که	پسرک	
	عصایش	در	کوچه	های	بافت	قدیمی

اصفهان	دور	می	شود.

درون پسرک،	 ششم(	 	سکانس	
یک با	 سنگ	اش	 که	 	عصاری	ای	
	شتر	می	گردد،	ظاهر	می	شود	و	عصا

	مرد:	همینم	مونده.	از	وقتی	عروسی
راه الم	شنگه	 همینطور	 تو	 	کردیما	
	انداختی.	روزمو	سیاه	کردی	که	خدا

روزتو	سیاه	کنه.

زن:	خدا	ایشاال	تو	کاست	بزاره.

	مرد:	پسر	پیت	حلبی	به	درون	خانه
می	افکند	و	می	گذرد.

منزلگاه( سومین	 )یا	 سوم	 	سکانس	
	موقعیت	پوچ،	در	بازارچه	ادامه	دارد.
پسر، است.	 خلوت	 بسیار	 	مکان	
	عصایی	را	از	زیر	بساط	مرد	هندوانه
	فروِش	خواب	آلود	بیرون	می	کشد	که
پس، این	 از	 فرومی	ریزد.	 	هندوانه	ها	
	عصا	را	از	خود	دور	نمی	کند.	عصایی
که	نقش	های	مختلف	بر	عهده	دارد.

فروش، هندوانه	 دست	 کنار	 	رادیو	
پخش فرانسوی	 کابارهای	 	موسیقی	
در ظاهراً	 فروش	 هندوانه	 و	 	می	کند	
رفته فرو	 رادیو	 آفرینی	های	 	رؤیا	
	است	و	از	خواب	غفلت	بیدارنمی	شود
سوررئال موقعیت	 یک	 بالتبع	 	و	

بوجود	می	آید.

ادامة نمایش	 مرحله،	 	چهارمین	
یک در	 است.	 بی	عشقی	 	گسترۀ	
مردی ثانیه	ای،	 	34 بلند	 	برداشت	
	سوار	بر	دوچرخه،	سینی	بر	سر	و	در
	حال	آواز	خوانی	به	پسرک	می	رسد،
	دوچرخه	می	لغزد	و	مرد	فرو	می	افتد.
درختی زیر	 که	 بچه	هایی	 	پسر	
شروع و	 می	شوند	 بلند	 	نشسته	اند،	
به	جمع	کردن	چیزی	هایی 	می	کنند	
به	دست عصا	 پسرک	 ریخته.	 	که	
در می	گریزد.	 و	 برمی	دارد	 	چیزی	
حاجی دو	 بلند،	 نمای	 همین	 	ادامة	
درون به	 تنبک	 و	 دایره	 با	 	فیروز	
رقص به	 صحنه	 و	 می	آیند	 	کادر	
	تبدیل	می	شود.	البته	برای	تأکید	بر
قطع بلند	 نمای	 پیر،	 فیروز	 	حاجی	
تیگ النگ	 همان	 دنبالة	 و	 	می	شود	
می	کند. پیدا	 ادامه	 عمومی	 نمای	 و	
در طراحی	صدا	 باره	 در	 مهم	 	)نکته	
همواره که	 است	 این	 	طلوع	جدی	
به سکانس	 یا	 نما	 یک	 	صداهای	

وضوح به	 البته	 می	آفریند.	 	گذشته	
	می	توان	تأثیر	تئاتر	ابسورد	و	فضای
1960 دهة	 به	 متعلق	 	سوررئالیستی	
نخستین همین	 در	 به	ویژه	 را	 	اروپا	
اجرای نحوۀ	 کرد.	 	سکانس	مشاهده	
	ابسورد	نمایش	اتللو	و	مضمون	جهان
به منزلگاه،	 نخستین	 در	 	بی	عشقی،	
اگزیستانسیالیستی نتیجه	ای	 	قصد	
آن به	 	 صحنه	 به	 صحنه	 که	 	است	
جهان همین	 در	 می	شویم.	 	نزدیک	
مردی که	 است	 بی	ارتباط	 و	 	پوچ	
بادمی	زند، را	 خود	 که	 	دیوانه	وضع	
او و	 می	شود	 خم	 پسرک	 سوی	 	به	
پوچ، موقعیت	 یک	 در	 را	 	قورباغه	
)13( سوفلور	 طرف	 به	 ترس،	 از	 	شاید	
می	گذارد. فرار	 به	 پا	 و	 	می	افکند	
اولین یادآور	 البته	 سکانس	 	این	
تئاتر و	 هیچکاک	 پله	 	39 از	 	صحنه	
هال( )موزیک	 در	 آن	 	پرسروصدای	
	است	که	نهایتًا	شلیک	گلوله،	موجب
	به	هم	ریختن		تئاتر	وودویل	و	بیرون
	رفتن	قهرمان)رابرت	دونات(	از	تئاتر

می	شود	که	آغاز	فرار	است.

هیاهوی همان	 دوم(	 	سکانس	
خانه	های در	 تئاتر،	 	سکانس	
نوجوان پسر	 دارد.	 ادامه	 	بی	عشقی	
می	بینیم، باریک،	 کوچه	ای	 در	 	را	
بلند، و	 کاهگلی	 دیواری	 پشت	 	از	
	صدای	زن	و	مردی	که	سر	هم	هوار
اینجا می	شود.	 شنیده	 	می	کشند	
و زنان	 بین	 جدیدتری	 روابط	 	شاهد	

مردان	خانواده	هستیم.

نگاش به	چشم	خواهری	 بخدا	 	مرد:	
می	کنم.

زن:	پس	چرا	ماچش	کردی؟

عمومه. دختر	 آخه	 باباجون	 	مرد:	
باهاش	دست کنم،	 	میگی	چیکارش	

بدم؟

زن:	بله	بله.

مرد:	می	خوای	فرنگی	بشم؟

زن:	بله.
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کند« طلوع	 دوباره	 باید	 	»خورشید	
.)19(

و گرمی	 عشق،	 برآمدن	 برای	 	یعنی	
اصلی، مضامین	 عنوان	 به	 	بیداری	

راهی	نشان	داده	شود.

هراس	از	جهان	بی	عشقی	
	عشق	در	فضای	نورانی	و	باز	مسجد
	ظهورمی	کند.	گویی،	عشق	از	آسمان
	نازل	شده	است.	دختر	بچه	ای)فریده
می	نگرد. بپایین	 باال	 از	 	حریری(	
	نمای	فرودین	)های	شات(	از	پسر	در
دختر می	شود.	 دیده	 مسجد	 	صحن	
اثیری کاماًل	 موجودی	 ابتدا	 	بچه،	
	بنظرمی	رسد.	فرشته	ای	است	گویی،
نحوه و	 رام	 عماد	 فلوت	 ویژه	 	به	
)توسط این	صحنه	 تدوین	 و	 	دکوپاژ	
	روح	اهلل	امامی(	و	نگاه	از	باال	به	کف
صحنه غیرزمینی	شدن	 بر	 	حیاط،	
می	توان دیگر	 سوی	 از	 دارد.	 	تأکید	
تازه	ای و	 جوان	 نسل	 نماینده	 را	 	او	
و به	عشق	 دیگری	 نگاه	 که	 	دانست	
زوایای در	 را	 دخترک	 دارد.	 	زندگی	
	مختلف	می	بینیم.	پسر،	رو	به	حوض
ایوانگاهی	ای در	 دختر	 	می	نشیند.	
کاشی	کاری دیوار	 یک	 به	 	پشت	
روی	سکو می	کند.	 نگاه	 را	 او	 	شده،	
آب در	 سنگی	 پسر،	 	می	نشیند.	
حوض کنار	 دختر،	 حاال	 	می	اندازد.	
برابر از	 و	 برمی	خیزد	 است.	 	نشسته	
حرکت این	 طریق	 از	 می	گذرد.	 	او	
بنمایش معماری	 مختلف	 	زوایای	
من، که	 دالیلی	 از	 یکی	 	درمی	آید.	
	در	آذر	ماه	1377	طلوع	جدی	را	در
غریب،	 شاهزادۀ	 	گفتگوی]xx[مقالة	
آن و	 کردم	 معرفی	 و	خیال	 	واقعیت	
سبک های	 فیلم	 تمام	 	را»پیشتاز	
واقعیت	گرایی یعنی	 ایران	 	جدید	
	عناصر	غیر	همگون	)قرار	دادن	یک
واقعیت دل	 در	 داستانی	 	شخصیت	
فاروقی توجه	 بودم،	 دانسته	 	فضا(،	
	به	نماهایی	از	پل	خواجو،	زاینده	رود،
بازار، باریک،	 کوچه	های	 	مسجد،	
در بود	 گورستان	 و	 شتر	 با	 	عصاری	

	برای	سینما	پی	برده،	آن	را	به	جای
که نوجوان	 می	گیرد.	 بکار	 	افکت	
	دار،	مخفی	پیش	از	این	در	بشکة	در
از	ترس	قهوه	چی	درون بار	 این	 	بود	
	تابوت	گاری	نعش	کش	مخفی		است.
نهایی فرار	 تلویزیونی	 مجموعه	 	در	
هیچکاک- آلفرد	  -  final 	Scape-	
در به	مرگ	 )نیز	یک	محکوم	 	1962	
فرار زندان	 از	 مرده،	 مردی	 	تابوت	
	می	کند؟(	)17(	پسرک،	در	تخت	فوالد،
	در	تابوت	را	می	گشاید	و	سبب	ترس

گاریچی	می	شود.

مضمون همان	 ادامه	 نهم(	 	سکانس	
	بی	عشقی	است.	پسرک	از	باالی	پل
	خواجو	و	کنار	آب	زاینده	رود،	شاهد
	رفتار	زن	و	مردی	روی	پله	های	کنار
شکایت و	 می	گرید	 زن	 است.	 	آب	
دو که	 وجودی	 با	 مرد	 چرا	 که	 	دارد	
است	می	گوید	خیلی	دوستش 	سال	
عروسی او	 با	 نمی	خواهد	 ولی	 	دارد	
قول که	 این	 ضمن	 مرد	 و	 	کند	
هوا می	گوید:	 ولی	 می	دهد	 	عروسی	
	خیلی	سرد	شده…	مهلت	بده،	حاال

که	با	همیم.	)18(

این می	شود	 پل	 دهانه	 وارد	 	پسر	
	صحنه	از		طلوع	جدی	،	درست	رو	به
شده فیلم	برداری	 خواجو	 	شمع	های	
نمایی	درشت به	ویژه،	پسرک	در	 	و	
این می	گیرد.	 قرار	 شمع،	 	مقابل	
	صحنه	نشان	می	دهد	فاروقی	قاجار،
معماری و	 ساختار	 	1342 سال	 	در	
خوبی به	 را	 خواجو	 پل	 	دهانه	های	

می	شناخت.

با پسرک	 سکانس،	 دهمین	 	در	
شاه مسجد	 درون	 به	 عصا	 	همان	
تمامًا	طوالنی	هستند نماها	 	می	رود.	
می	شود. نواخته	 آرام	 موسیقی	 	و	
َجدی برج	 طلوع	 به	 باید	 اینجا	 	در	
کنیم. رجوع	 ایرانی	 اندیشة	 	در	
	دهمین	منزلگاه،	در	منطقه	البروج	و
	منازل	سیارات،	منزلگاه	َجدی	است.
	شخصیت	اصلی	ما	از	منازل	مختلف
رسیده جدی	 منطقه	 به	 	گذشته	
یعنی منزلگاه	 و	 صحنه	 این	 در	 	و	
که است	 جدی	 منطقه	البروج	 	در	

	به	دست،	از	برابر	دو	شخصیت	دیگر
مضمون و	 تئاتر	 همان	سکانس	 	 	که	
	بی	عشقی	را	آغاز	کرده	اند،	می	گذرد.
پسرک که	 دستمالی	 می	رسد	 	بنظر	
	در	دست	چپ	اش	می	چرخاند،	همان
	دستمالی	است	که	یاگو	می	گفت	در
نتیجه و	 است	 دیده	 کاسیو	 	دست	
	آن	را	در	سکانس	های	بعد	می	بینیم.
	زن	عصار	داستان	عشق	جمشید	به
به تو،	 “عشق	 که	 می	خواند	 را	 	زنش	
	من	چنان	جرأتی	بخشیده	که	مرگ
می	کنم“. استقبال	 باز	 آغوش	 با	 	را	
	شوهر	)در	فضای	روانی	دستمالی	که
به بی	توجه	 	در	دست	پسرک	است(	

او	چرتکه	می	اندازد.

قهوه	خانه، درون	 هفتم(	 	سکانس	
و قلیان	 می	نوشند،	 چای	 	پیرمردها،	
بی	ربط برنامه	 به	 و	 می	کشند	 	چپق	
می	دهند. گوش	 رادیو	 	آشپزِی	
)در قهوه	خانه	 پنجره	 از	 	نوجوان،	
	نمایی	طنز	آمیز(	با	عصا	یک	استکان
قهوه	چی که	 می	کشد	 پیش	 را	 	چای	
بازارچه	ای در	 و	 می	شود	 	متوجه	
کوبیدن تق	تق	 صدای	 )که	 	قدیمی	
دنبالش می	شود(	 شنیده	 	فلز	
مشتری قهوه	خانه،	 درون	 	می	کند.	
	در	غیاب	قهوه	چی	دزدانه	یک	لیوان

چایی	را	با	قند،	باالمی	اندازد.

برابر از	 گاری	ای	 هشتم(	 	سکانس	
درون به	 و	 می	گذرد	 	قهوه	چی	
در که	 می	آید	 باریک	 	کوچه	ای	
دعوا سرگرم	 مردانی	 آن	 	کمرکش	
	هستند.	مانند	صحنة	حاجی	فیروز،
به تبدیل	 بالفاصله	 حرکت	 	یک	
و زد	 یعنی	 دیگری	می	شود.	 	حرکت	
	خورد	تبدیل	می	شود	به	سنگ	پرانی
نمایی در	 گاریچی،	 	 گاری.	 		به	طرف	
شده گرفته	 حرکت	 در	 که	 	درشت	
	می	گوید:	گم	شین	گم	شین	الت	های

ولگرد.	)16(

و گاری	 چرخ	های	 حرکت	 	صدای	
بوجودآمده ضرب	 با	 یابو،	 	پاهای	
برای قاجار	 فاروقی	 احمد	 	است.	
ضرب	گیری قابلیت	 به	 بار	 	نخستین	
	تنبک	حسین	تهرانی	در	ایجاد	ریتم
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را	درنمای	داخل	مسجد	دیدیم.

نمادین شیئی	 همان	 هنوز	 	پسرک	
گویی دارد.	 در	دست	 را	 عصا	 	یعنی	
	هنوز	همان	آپاچی	ای	است	که	چوب

را	از	دست	رها	نکرده	است.

شمشیرش، دادن	 حرکت	 با	 	اتللو	
کنار ایستاده	 دزدمونای	 به	 	پشت	
می	گوید:»آهای و	 زانومی	زند	 	دکور،	
دزدمونا بازیگر	 مردهای؟«	 	دزدمونا	
	به	ساعت	مچی	خود	نگاهی	می	اندازد
و	سوت	زنان	صحنه	را	ترک	می	کند.

اتللو می	یابد.	 ادامه	 سوت	 	صدای	
	برمی	خیزد	به	سوی	لبة	سن	می	رود.
می	ایستد.	صدای تماشاچیان	 به	 	رو	
سوتزدن و	 شنیده	می	شود	 	خروپف	
را شمشیرش	 اتللو	 دارد.	 	ادامه	
چشم از	 عینک	 	فرومی	اندازد.	
و می	کند	 پرت	 سن	 کف	 	برمی	دارد،	

می	نشیند	به	غذاخوردن.

سن داخل	 از	 عمومی	 نمای	 	روی	
سوت، همان	 ادامه	 در	 و	 سالن،	 	به	
	گفتگوی	زن	و	مردی	شنیده	می	شود.
	در	اینجا	هم	مثل	صحنة	پل	خواجو،
همان که	 است	 سردی	 از	 	سخن	
	احساس	دوالیه	ای	بودن	»زمستان«

اخوان	ثالث	را	منتقل	می	سازد:

اینقدر هوا	 چقدر	 نمی	دونم	 	زن-	
تومن بیست	 هنوز	 میگم	ها	 	سرده.	

منو	ندادی

مرد	-	پس	چرا	دیروز	نیومدی؟

	زن	-	حسین	تب	داشت	برده	بودمش
دکتر.	ای	خدا	مرگ،	اُُرسیام	کو؟

به پسر	 خارجی.	 صحنه	 در	 	شب	
هندوانه می	گردد.	 دختر	 	دنبال	
آیا برمی	خیزد.	 خواب	 از	 	فروش	
فروش، هندوانه	 مرد	 	بیدارشدن	
شرایطی از	 یافتن	 آگاهی	 معنای	 	به	
می	کند؟ زندگی	 آن	 در	 که	 	است	
افتاده تازه	ای	 اتفاق	 نمی	رسد	 	بنظر	
)سیاه( حاجی	فیروز	 بچه	ها	 	باشد.	
از هنرمند	 مرد	 و	 می	کنند	 دنبال	 	را	

	النه	دارند.	در	اینجا	با	دو	نسخه	و	دو
اول نسخه	 در	 روبروهستیم:	 	تدوین	
	)نسخه	نمایش	دادهشده	دراصفهان
کلون می	کنم(،	 فرض	 اول	 نسخه	 	را	
جیغ دختر	 درمی	آید،	 صدا	 به	 	در	
که مردی	 می	شود،	 باز	 در	 	می	زند،	
را او	 دوم(	 نسخة	 )در	 این	 از	 	پیش	
درون به	 دیده	بودیم،	 گلدسته	 	در	
	می	آید.	به	پسر	و	دختر	بی	اعتناست.
	به	سراغ	کبوترها	می	رود،	کبوتر	ماده
ظرف	آب به	 را	 سرش	 و	 می	گیرد	 	را	
نزدیک دارد	 قرار	 تاقچه	 روی	 	که	
می	خواهد صحنه	 این	 آیا	 	می	کند.	
	نماد	اعتراض	به	رفتار	آزادانة	دختر
	نوجوان	باشد؟	قربانی	کردن	است	یا
همان ادامة	 و	 انتزاعی	 کاماًل	 	امری	

سوءظن	در	صحنة	تئاتر	است.

کاماًل موضوع	 دوم،	 نسخه	 	در	
اتاق به	 سوم	 و	شخص	 است	 	ذهنی	
	واردنمی	شود.	صحنة	اتاق	نمادین	16
	نما	دارد.	آن	ها	با		صدای	رعد	و	بارش
می	نشینند. می	روند.	 اتاق	 به	 	باران	
که است	 اتللو	 همان	 گویی	 	پسر،	
	ارتباط	را	قطع	کرده،	در	جهان	عصای
گرفته( را	 قورباغه	 جای	 )که	 	خود	
دختر درشت،	 نمای	 در	 است.	 	غرق	
نگاه عصا	 به	 واقع	 در	 و	 پایین	 	به	
نمایش و	 اوت	 فید	 از	 پس	 	می	کند.	
سوی به	 کبوتر	 از	 زمان،	 	گذشت	
	آن	ها	پن	می	شود	که	دخترک	سر	به
	شانه	نوجوان	نهاده	است.	زوم	بک	از
	کلوِن	در	و		زوم	این	به	سوی	صورت
به در	 کلون	 بعدی	 نمای	 در	 	دختر.	
	حرکت	در	می	آید.	در	نمای	درشت،
را سرش	 پسر	 جیغ	می	زند.	 	دختر	
نمایی به	 قطع	می	شود	 	برمی	گرداند.	
	که	دختر	از	اتاق	بیرون	می	رود	و	در
پلکان از	 پسر	 می	شود.	 دور	 	راهرو	
	پایین	می	آید	و	نوک	چوبش	را	بزمین
	می	کوبد	و	از	کادر	خارج	می	شود	)در
	واقع،	عشق	همان	طور	که	نازل	شده
چرا دختر	 اما	 می	شود(.	 محو	 	بود،	
که نمی	رسد	 بنظر	 می	زند؟	 	جیغ	
	فاروقی	به	دنبال	طرح	قصه	ای	شبیه
	جیغ	زدن	مادلن	)کیم	نواک(	در	برج
	کلیسا	بوده	باشد.	هر	چند	نفر	سوم

بار چندین	 از	 بعد	 االن	 که	 	حالی	
	تماشای	فیلم	معتقد	شده	ام	که	با	یک
هستم. روبرو	 	فیلم	کوتاه	داستانی،	
بوف	کور با	 	همچنان	که	هدایت	هم	
از مستند	 تصویری	 	نمی	خواست	
هرچند بیاورد	 فراهم	 تهران	 	چهرۀ	
	داستان	در	حاشیة	ری	می	گذرد.	در
خدمت در	 فضاسازی	 	طلوع	جدی،	
و زندگی	 جوهرۀ	 بازنمایی	 و	 	بیان	
	نقد	ذهنیت	های	جاری	در	فضاست.
از	جنبة	سندی	می	توان	گفت 	البته	
	تصویری	به	یاد	ماندنی	از	کوچه	های
و گلی	 و	 خشت	 دیوارهای	 	مسقف،	
	فضای	قدیمی	شهر	اصفهان	پیش	از
	تغییرات	وسیع	شهری	نیز	ثبت	شده

است.

اهلل	اکبر صدای	 برخاستن	 با	 	عشق	
رام عماد	 فلوت	 و	 می	شود.	 	آغاز	

جایش	را	به	قانون	می	دهد.

پشت	بام، روی	 دویدن	 صحنه	 	در	
)نوازنده	خانم	سیمین قانون	 	صدای	
	آقارضی-	منوچهری(،	ضمن	افزایش
روح	اهلل توسط	 صحنه،	 به	 	هیجان	
	امامی	با	حرکت	پا،	سینک	شده	است.
	البته		اینجا،	اندکی	دلهرۀ	میزانسن
	داده	شده	نیز	هست.	در	صحنه	ای	دو
	نفره،	نفر	سوم	از	دهانه	ای	در	انتهای
پشت	بام روی	 به	 می	گذرد.	 	صحنه	
اتاقی به	 باران	 ریزش	 با	 و	 	می	روند	

پناه	می	برند.

	دویدن	دختر	و	پسر	در	صحن،	دویدن
مادلین و	 استوارت(	 	اسکاتی)جیمز	
کلیسای حیاط	 در	 را	 نواک(	 	)کیم	
سرگیجه در	 اسپانیایی	 	زنگدار	
می	کند. تداعی	 	)هیچکاک-1958(	
به و	 به	دنبال	هم	هستند	 	آن	ها	هم	
نفر و	 می	روند	 کلیسا	 باالی	 	قسمت	
هرچند است.	 کمین	 در	 نیز	 	سوم	
در را	 پسرجوان	 طلوع	جدی،	 	در	
نیز	می	بینیم	و	سرش	گیج 	گلدسته	

نمی	رود.

دو	نسخه	با	دو	تدوین
	دو	کبوتر	در	تاقچه	اتاق	روی	پشت	بام
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درخشان	ترین از	 یکی	 فیلم	 	صحنه	
	و	در	عین	حال	رازآمیزترین	پایان	ها
در است؛	 ایران	 سینمای	 تاریخ	 	در	
کبوتران مسجد،	 ورودی	 	فضای	
همان کنار	 پسرک،	 می	کنند.	 	پرواز	
می	توان نشسته	است.	 بزرگ	 	حوض	
در که	 کرد	 استنباط	 هم	 	چنین	
نوجوان، پسرک	 ما،	 داستان	 	جهان	
از ذهنی	 عبور	 و	 نقد	 با	 بار،	 	این	
در آگاهانه	 بی	عشقی،	 	زمینه	های	
نزول انتظار	 به	 آب،	 زالل	 	کنار	
خورشید تولد	 و	 مهربانی	 و	 	عشق	
نوری نشسته	است.	 زمستان،	 	در	
نمادین بر	شخصیت	 باال	 از	 	که	شب	
با شباهت	 در	 فرومی	تابد،	 	مرکزی	
به و	 است	 کنارحوض	 ُفرودیِن	 	نمای	
طلوع	جدی، که	 است	 ترتیب	 	این	
	درانتظار	برآمدن	خورشید	عقالنیت
	در	سرزمین	بدون	عشق،	اثری	برای

	تمام	زمان	ها	می	شود.

پاورقی	ها
در نوشته	 این	 اول(	 نگاه	 	( اول	 نسخة	 	-1	
	تاریخ	های	26	دیماه	و	اول	بهمن	1398	در

روزنامه	شرق	ص	10	منتشر	شد.

دیماه 	565 شماره	 فیلم	 ماهنامه	 نگا.	 	-2	
1398

تعلیمی یک	 که	 	 جوانی	 جنتلمن	 	-3	
وارد رسمی	 تشریفات	 با	 	بدست	دارد،	
آنجا در	 تا	 می	شود	 استرالیا	 	سیدنی	
این در	 ولی	 پیداکند	 دست	 ثروت	 	به	
کشف به	 عوض	 در	 ندارد.	 توفیقی	 	کار	
	رفتارهای	روانی	و	جنایی	مردمانی	از	شهر،
نوجوانی فاروقی،	 فیلم	 در	 می	آید.	 	نایل	
	غریبه	)که	مانند	شخصیت	محوری	بیشتر
	فیلم	های	بعدی	سینمای	کودک		و	نوجوان
	در	ایران،	نام	و	خانواده	ای	ندارد(،	عهده	دار

کشف	مناسبات	کهنه	در	جامعه	است.

		4-	در	مصاحبه	هیچکاک	با	آندره	بازن	به
	نقش	نمای	بلند	در	نحوۀ	قصه	گویی	اشاره

شده	است.

Andre Bazin, “Hitchcock vs. 
Hitchcock”, The Cinema of 
Cruelty, Arcade Publishing, 
New York, 1975, pg. 641

بمب یک	 آزمایش	 درباره	 	رادیو	
	هیدروژنی	در	جزایر	مارشال	به	سال
پایان در	 و	 می	کند	 صحبت	 	1954	
	می	گوید	حاال	اگر	این	بمب	20	هزار
بزرگی به	 شهری	 روی	 تنی	 	کیلو	

اصفهان	بیفتد!

قهوه	چی ابسورد،	 جهان	 این	 	در	
	می	رود	سر	حوض	و	بی	اعتنا	بالفاصله
	آب	دهانش	را	پرسروصدا	در	پاشویه،

تف	می	کند.

همان گورستان،	 عمومی	 نمای	 	در	
تکیه برابر	 را	 نعشکش	 	گاری	
تخت	فوالد در	 	بابارکن	الدین	
فلوت، با	 رام	 عماد	 	می	بینیم.	
در می	کند.	 تولید	 باز	 را	 	آوای	جغد	
	اینجا	این	پرسش	مطرح	می	شود	که
	آیا	فاروقی	چارۀکار	را	همان	بمب	20

هزارکیلوتنی	دانسته	است؟

نمای )در	 شب	 باقری(	 )داوود	 	پسر	
غم در	 یا	 مردگان،	 غم	 از	 	نزدیک(	
	جهان	بی	عشقی	مردمان	خود	اشک
یک به	 بعد(	 )روز	 اشک	 	می	ریزد.	

جویبار،	قطع	می	شود.

اما	صحنه	پایانی:
	همانطورکه	در	برج	َجدی،	خورشید
نمای می	گیرد،	 تازه	 جان	 	دوباره	
به	برآمدن	خورشید	)یا	ستاره 	شب	
قطع دوردست،	 افق	 در	 	جدی؟(	
مناسبات و	 پوچی	 روابط	 	می	شود.	
	غیرعقالنی،	در	پایان،	ضرورت	تغییر
	را	گوشزد	می	کند.	بنظر	می	رسد	که
شمسی، دهه	چهل	 درآغاز	 	فاروقی،	
اگزیستانسیالیستی گرایش	 	دارای	
با انسانی،	 روابط	 در	 پوچی	 	بود.	
شده تنیده	 شوخ	طبعی	های	 	تمام	
مضمون طریق	 از	 فیلم،	 ساختار	 	در	
]xxii[تنهایی	 آرزوی حال	 عین	 در	 	و	
	نجات	و	رهایی	از	تعارض	های	آزارنده،
	چنین		مفهومی	را	معرفی	می	کند.	در
جوهرۀ نوجوان،	 پسر	 که	 	اینجاست	
آخرین می	سازد.	 را	 خود	 	وجود	

باریک، کوچه	های	 در	 آن	ها	 	دست	
	بی	پناه	می	دود.	در	آخرین	نمای	این
	سکانس،	حاجی	فیروز	که	به	وضوح
)جرونیمو؟( است،	 نحیف	 	پیرمردی	
	در	کوچه	ای	بن	بست	گیرافتاده	و	به
	سویش	سنگ	و	آشغال	پرت	می	شود
به تراژیک	چیزهایی	 	و	در	وضعیتی	

سرو	صورتش	می	خورد.

بیان	گرایانه، میزانسن	هایی	 	در	
تأمل نوجوان	 پسر	 روی	 	دوربین	
دو با	 و	 بفکرفرورفته	 که	 	می	کند	
	دست	سرش	را	گرفته	است.	پسر،	از

باال	به	پایین	نگاه	می	کند.

	در	کوچه	ای	با	دیوارهای	بلند	کاه	گلی،
	)در	نمای	shot	angle	high(	نمایش
کوتوله	مردش دارد،	زن	 ادامه	 	اتللو	
	را	ترک	می	کند	و	مرد،	التماس	کنان

به	دنبالش	می	رود.

	پسر	نوجوان	را	سرگردان	و	یا	شاید
و 	درفکر،	در	البالی	ساختمان	کهن	
نقطه	ای نورپردازی	 با	 صحنه	ای	 	در	
پالیان( پطرس	 فیلمبرداری	 	)مدیر	
در	نمای	زاویه	رو	به	پایین	می	بینیم.

بی	اعتنا، همچنان	 عصار،	 	مرد	
کتاب دست،	 با	 	چرتکه	می	اندازد.	
و پس	می	زند	 را	 همسر	 پای	 	روی	

]xxi[	.گمشو	برو	گوید:	می	

در نوجوان	 پسر	 اول:	 نسخه	 	در	
	راهروی	ساختمان	کهن	پیش	می	آید.
	به	همان	اتاق	می	رسد	در	را	بازمی	کند،
	نگاهی	به	داخل	می	اندازد	ولی	عصا

را	به	دیوار	می	کوبد	و	می	شکند.

را مسیر	 همان	 دوم:	 نسخه	 	در	
بازمی	کند. زور	 به	 را	 در	 می	آید،	
	عصا	را	به	درون	اتاق	می	اندازد	و	بر

می	گردد.

چوب کارکرد	 همان	 عصا،	 	بی	شک	
ماسایی که	 دارد	 را	 آپاچی	 فیلم	 	در	

خیلی	زود	آن	را	به	دورمی	اندازد.

همچنان قهوه	خانه	 در	 بعد	 	سکانس	
مرد گویندۀ	 و	 چای	 و	 است	 	چپق	
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فیلم ماهنامه	 غریب	 شاهزادۀ	 	–  ]xx[	
محمد نوشتة	 	60 صفحة	 	1377 ماه	 	آذر	

تهامی	نژاد.

	]xxi[	–	می	دانیم	که	صدابرداری	سرصحنه
	در	سال	مورد	نظر	به	دلیل	ناسینک	بودن،
	بسیار	دشوار	بود.	با	وجود	این	بنظر	می	رسد.
	بیشترین	کار	و	زحمت	مرحوم	بهرام	دارایی
	صدابردار	در	صحنه	تئاتر	بوده	باشد.	البته
از یا	صدا	 و	 نما	عمومی	است	 	در	آنجا	هم	

پشت	سر	شنیده		می	شود.

در قاجار	 فاروقی	 احمد	 خود	 	– 	]xxii[	
دربارۀ روشنفکر	 مجله	 خبرنگار	 با	 	گفتگو	
طفره جدی	 طلوع	 	 ساختن	 از	 	انگیزه	اش	
تنهایی دادن	 نشان	 »تنهایی.	 است:	 	رفته	
	یک	بچه.	همین«.	)	متأسفانه	تاریخ	انتشار
	را	یادداشت	نکرده	ام(.	عنوان	بندی	هر	دو
زبان به	 طلوع	جدی	 دقیقه	ای	 	13 	نسخة	

انگلیسی	است.

و است	 »آپاچی«	 فیلم	 اصلی	 اسم	 	-14	
فیلم ایتالیایی	 نام	 باید	 آپاچی	 	آخرین	

باشد.

15-	با	بازی		جین	پیترز

برای نواک	 سرگیجه،کیم	 فیلم	 در	 	-16	
کوچه	ای از	 ماشین	 با	 گورستان،	 به	 	رفتن	
تعقیب شک،	 سایه	 در	 می	گذرد.	 	باریک	
فیلم قهرمان	 غیب	شدن	 و	 فیلم	 	ابتدای	
تعقیب شگرد	 با	 شباهتی	 کاتن(	 	)جوزف	
	مرد	قهوه	چی	و	غیب	شدن	پسرک	دارد	که

موجب	تعجب	او	می	شود.

The Aflred Htichcock Hourتلویزیونی	مجموعه	از	17-	
کارگردانی ویتنی	 ویلیام	 توسط	 که	 	است	
تولید از	 قبل	 سال	 یک	 محصول	 و	 	شد	
	طلوع	جدی	فاروقی	قاجار	است.		و	عجیب
در فیلم	طلوع	جدی	هم	 تابوت	 که	 	نیست	
پوشیده	و	شبیه	تابوت	های	مسیحی	است.

برگمن اینگرید	 گفتگوی	 به	 	-18	
بدنام فیلم	 اوایل	 در	 گرانت	 کری	 	و	

هیچکاک)1946(	نزدیک	است.

بز جد،	 دی،	 	)1398( مختاریان	 بهار	 	-19	
انسان	شناسی سایت	 از	 نقل	 به	 بزماهی	 	/	
»بز/ فلکی	 صورت	 دهمین	 فرهنگ:	 و	
برج این	 در	 خورشید	 و	 است	 	بزماهی«	
2200	پ.م.(، )از	 زمستانی	 انقالب	 با	 	برابر	
است زمانی	 این	 می	شود.	 متولد	 	دوباره	
خورشید تولد	 یلدا	 جشن	 با	 ایرانیان	 	که	
کرد تصور	 می	توان	 می	گرفتند.	 جشن	 	را	
	که	نامگذاری	این	ماه	به	»خورماه«	توسط
	بیرونی	در	آثارالباقیه	بی	ارتباط	با	این	باور
گرمای آخرین	 بازنمود	 درواقع،	 	نباشد.	
	زندگی	در	نماد	بزکوهی	یا	بزماهی	نمودار
بیرونی 	.)33 	:1951 	,Schwabe( 	می	شد	
مردم، گروهان	 بر	 برج	ها	 داللت	 در	 	نیز	
و چاکران	 طعامیان،	 بندگان،	 	صیادان،و	
می	کند منسوب	 »جدی«	 به	 را	 	غالمان	
.)331 ص	 همایی،	 ترجمه	 	)التفهیم،	
به برج	 این	 داللت	 در	 بیرونی	 	همچنین	
کهن، صاروج	های	 کوشگ	ها،	 		جایگاه	ها،	
آتش غریبان،	 جای	 کشتی	ها،	 	آرام	گاه	
دوالب	ها و	 گریستن	 جای	گاه	 و	 	افروختن	
همین در	 	 )همو،	ص	333(.	 ها	 گرداب	 	و	
این	برج	بر	چهره	و	سیما 	منبع	در	داللت	
قد، راست	 افراد	 بر	 که	 می	شود	 	گفته	
صورت از	 مانندکی	 صورت	 اندر	 	الغرتن،	
دراز و	 کژ	 و	گوش	هاش	 گربه	 	بز،	چشمش	
و ساق	 و	 ران	 باریک	 چشم،	 فراخ	 	ریش،	
تمامی در	 	.)327 )همو،	 نمکین	 رو	 	سبک	
فلکی صورت	 ارتباط	 می	توان	 موارد	 	این	
مشخصا بز	 و	 آب	 نمادپردازی	 با	 را	 	بز	

پی	گرفت.

5- Long take

فستیوال هفدهمین	 از	 بخش	 این	 در	 	-6	
	فیلم	کن)1964(،	23	فیلم	به	مرحله	نهایی
جایزۀ شد.	 اهدا	 جایزه	 سه	 و	 بود	 	رسیده	
و داوران	 هیئت	 جایزه	 جشنواره،	 	بزرگ	
		جایزۀ	تکنیکی	فیلم	کوتاه.	که	طلوع	جدی
	جایزه	تکنیکی	را	دریافت	کرد.)الزم	به	یاد
این در	 طال	 نخل	 عنوان	 که	 است	 	آوری	
	دوره	جشنواره	به»	جایزۀ	بزرگ	جشنواره

بین	المللی	فیلم«	تغییر	نام	داده	بود.

		7-		شهریور	3431	در	مجله	هنر	و	سینما
]به و	 شد	 اشاره	 جدی	 طلوع	 فیلم	 	به	
را شیطان	 پسربچه	 نقش	 نوشت	 	اشتباه[	
	اسحاق	خانزادی	بازی	می	کرد.	و	افزود:»	به
	هر	گوشه	ای	سرک	می	کشید	و	از	طریق	او
	زیبایی	های	اصفهان	و	زندگی	شیرین	و	یا
	خواب	آلود	شهر	را	می	بینیم	که	به	انتظار
	است«.)	به	نقل	از	دو	کتاب	تاریخ	سینمای

جمال	امید	و	مسعود	مهرابی(.

8-		و	در	آمریکا.

در کاوسی	 هوشنگ	 دکتر	 از	 نقل	 به	 	-9	
	مقالة	»نخستین	فیلمسازی	که	برای	ایران
	جایزه	ای	از	کن	آورد«.	)ماهنامه	فیلم،	آذر

ماه	1377(	ص62	و63

	10-		حتی	هژیر	داریوش	هم	در	مجله	هنر
دربارۀ احساساتی	 را»فیلمی	 آن	 سینما	 	و	
	اصفهان	از	دریچه	چشم	یک	پسر	شیطان«
	خواند	و	این	فروکاستن	در	بسیاری	موارد

تکرار	شده	است.

آقای سابق	 معلم	 طناب،	 در	 جمله	 از	 	-11	
	روپرت	)جیمز	استوارت(	که	به	مهمانی	دو
نتیجة 	شاگرد	جنایت	کارش	دعوت	شده،	
انسان	های درباره	 خودش	 منحط	 	نظریه	
	برتر	را	می	بیند	و	با	مقاومت	در	برابر	آن	ها

در	واقع،	نظریه	خودش	را	نفی	می	کند.

همان در	 کاوسی	 هوشنگ	 دکتر	 	-12	
	مقالة»	نخستین	فیلمسازی	که	برای	ایران
است کرده	 اشاره	 آورد«	 کن	 از	 	جایزه	ای	
تئاتر نامی	 بازیگر	 جوانمرد	 عباس	 	که:	
نقش	مهمی	در	آن]	طلوع	جدی[	ایفا	کرد.

)ماهنامه	فیلم،	آذر	ماه	1377(.

	متأسفانه	جز	دو	نابازیگر	پسر	و	دختر]داوود
	باقری	و	فریده	حریری[،	نام	سایر	بازیگران

در	عنوان	بندی	فیلم	نیست.

سوفلور، نمایش،	 اجرای	 جریان	 در	 	-13	
	حداقل	دوبار	شروع	جمله	را	به	یاد	بازیگر

می	آورد.
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با اجتماعی	 عدالت	 	دیدگاه	های	
این موجد	 	 بوم	شناسانه	 	تعادل	ها	
	باور	بین	پژوهشگران	شد	که	در	اثر
"توسعه	جامعه 	 به	اصطالح	 	اقدامات	

بشری"،ن
لبریز زمین	 کره	 حامل	 	ظرفیت	
ناپذیر، برگشت	 به	گونه	ای	 و	 	شده	
محیط	زیست کیفیت	 افت	 	فرایند	
به را	 دنیا	 طبیعی،	 منابع	 کاهش	 	و	
این	رو از	 می	کشاند.	 نیستی	 	پرتگاه	
به اقتصاد	جهان	 	توقف	رشد	کنونی	
)صرافی تبدیل	شد.	 مبرم	 	ضرورتی	

1377(ن
	به	این	ترتیب	مفهوم	توسعه	طی	چند
	دهه	اخیر،	از	انحصار	دیدگاه	های	رشد
دیدگاه	های و	 شده	 خارج	 	اقتصادی	
و خوداتکائی	 اجتماعی،	 	عدالت	
تعامل بوم	شناسانه،در	 	تعادل	های	
ی کننده	 تولید	 مثابه	 به	 فرهنگ	 	با	
با اجتماعی؛	 و	 انسانی	 های	 	ارزش	
																																																									مفهوم	نوین	توسعه	پیوند	یافته	اند.ن
	توسعه	می	یابد	حق	انتخاب	انسان	ها
برابر، فرصت	های	 و	 دهد	 افزایش	 	را	
و فراگیر	 عدالت	 بیشتر،	 	کارایی	
این و	 آورد	 بوجود	 پایدار	 	محیطی	
	اصول	را	با	تشریک	مساعی	مردمانی
احساس فضایی	 محدوده	ای	 در	 	که	
می	کنند، خاطر	 تعلق	 و	 	همبستگی	
	پیگیری	می	کند.	توسعه	درپی	بسیج
است: مردم	 توده	 نهفته	 	نیروهای	
	گنجی	از	رنج	جمعی																که
	نیروزاد	عظیمی	برای	بهره	برداری	از
	تمامی	منابع	انسانی	و	طبیعی	است.
افزایش فرایند	 	)پیشین(.توسعه	
به پاسخگویی	 برای	 جمعی	 	ظرفیت	
	نیازهای	اجتماع	در	جهت	ارزش	های
آن	اجتماع	است.	)صرافی،1391(	ن

برداشت	نو	از	توسعه
	اندیشمند	بزرگ	و	مشهور،	میسرا،ن
به توسعه،	 مفهوم	 از	 ژرف	 درکی	 	با	
و 	درستی	آن	را	یک	مفهوم	متعالی	
می	گوید: و	 دانسته	 بشر	 	دستاورد	

به جهانی	 دهکده	ی	 و	 	اقتصادی	
شیوه	های پیوسته	 و	 می	رود	 	پیش	
چالش به	 را	 ما	 	 نهادینه	شده	 	تفکر	
که به	همان	میزان	 واقع	 به	 	می	طلبد.	
	استعداد	بشری	برای	ابداع	و	نوآوری
"توسعه	ای 	مطلوبیت	پیدا	می	کند	و	
	شگفت	انگیز"	رخ	می	نماید،	به	همان
	میزان	تعامل	انسانی،	همدلی	و	انس
	و	الفت	انسانی	مهجور	مانده	و	تفاهم
است. دسترس	 از	 دور	 	فرهنگی	
خود، مهم	 کتاب	 در	 کاستلز	 	مانوئل	
یادآور چنین	 این	 اطالعات	 	عصر	
جهانی دهکده	ای	 در	 ما	 	می	شود:	
	زندگی	نمی	کنیم	بلکه	در	کلبه	هایی
زندگی منطقه	 هر	 حال	 	فراخور	
جهانی سطحی	 در	 که	 	می	کنیم	
	تولید	و	در	محدوده	ی	محلی	توزیع
	شده	اند.	)کاستلز،1380(.	اما	ماهیت
جایگاه و	 چیست؟	 توسعه	 		این	
	فرهنگ	در	فرایند	توسعه	کجاست؟

مفهوم	یابی	توسعه
م. 	60 دهه	 تا	 توسعه	 فراگیر	 	معنای	
اقتصادی رشد	 تداوم	 و	 ایجاد	 	مترادف	
	بود	که	اغلب	با	رشد	تولید	ناخالص	ملی
سنجیده 	 	 	 	 	 کشور	 سرانه	 درآمد	 	و	
	می	شد.	در	این	برداشت	)اقتصادگرا(
	از	توسعه،	ارزش	ها	و	فرهنگ	نقش
بهترین در	 وفرهنگ	 نداشته	 	مهمی	
برای ابزاری	 از	 بیش	 چیزی	 	حالت	
و اقتصادی	 رشد	 به	 رساندن	 	یاری	

	انباشت	ثروت	ها	نبوده	است.ن
دیدگاه از	 نارضایتی	ها	 با	 مواجهه	 	در	
	در	رابطه	)Social Equity(	عدالت	اجتماعی
دیدگاه از	 نیز	 و	 متداول	 توسعه	 انگاره	 	با	

	تعادل	بوم	شناسان
برای، استکهلم	 جهانی	 	کنفرانس	
تشکیل 	)1972( زیست	 	محیط	
تغییر برای	 قدم	ها	 اولین	 	شد،که	
طبیعت( و	 مردم	 سود	 )به	 	رویکرد	
همراهی واقع	 به	 می	رود.	 شمار	 	به	

دستیابی برای	 	کوشش	
	به	ناممکن

آیا	فرهنگ	کلید	توسعه	است؟

																										آذر	جوادزاده
	

چکیده
و	فرهنگ	دو	مفهوم	همپا	و 	توسعه	
	دیرپای	حیات	بشری	اند	و	در	جهان
یکدیگر. نیازمند	 شدت	 به	 	امروز	
	این	نکته	از	آن	رو	مورد	تاکید	است
که می	بریم	 سر	 به	 دورانی	 در	 	که	
و برتر	 تکنولوژی	 نوآوری،	 و	 	نبوغ	
انسانی تعامل	 از	 	یکپارچگی	جهانی	
	پیشی	گرفته،	و	با	شتابی	فزاینده	در
بر نوشتار	 این	 	حال	دگرگونی	است.	
	آن	است	که	راه	باززنده	سازی	تعامل
ارتقاء مفهوم	 )به	 توسعه	 و	 	انسانی	
از 	 انتخاب(	 حق	 و	 زندگی	 	کیفیت	
	مسیر	تجلی	فرهنگ	بومی	و	تکوین
	کنشگری	کامیونیتی																															گذر
می	کند	و	به	آن	دوام	می	بخشد.ن

	
	واژه	های	کلیدی:	فرهنگ،

	کامیونیتی،	توسعه

درآمد
پیش، سال	 هزار	 دو	 از	 	بیش	
همواره "عالم	 گفت:	 	هراکلیتوس	
و است	 حرکت	 و	 تغییر	 حال	 	در	
امروزه نیست".	 پابرجا	 چیز	 	هیچ	
	این	تغییر	بسیار	عینی	و	واقعی	و	با
	آگاهی	کامل	به	وقوع	می	پیوندد	و	از
اینشتین آلبرت	 نیست.	 گریزی	 	آن	
گفته: بیستم	 قرن	 میانه	ی	 	در	
	فرهنگ	باید	یکی	از	پایه	های	تفاهم
این 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 باشد	 	جهانی	
همیشه از	 بیش	 امروز	 او	 	گفته	ی	
	درست	به	نظر	می	رسد	چرا	که	دنیای
	امروز	با	شتاب	و	پرالتهاب	به	سمت
	توسعه	ی	علم	و	تکنولوژی،	توسعه	ی

(Einstein,1951)

)community(

)Ecological	Balance(

)Carrying	Capacity(

	)Synergy(

)GNP(
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	پذیرفت	و	در	عین	حال	در	فعالیت	ها
سطح در	 فرهنگی	 مبادله	های	 	و	
می	توان چگونه	 شد؟	 سهیم	 	سیاره	
توسعه از	 را	 خود	 خاص	 	الگوهای	
شدن جهانی	 فرایند	 در	 کرد؟	 	تهیه	
	و	همگون	سازی،	هرچه	مردم	به	هم
	نزدیک	تر	می	شوند	احساس	می	کنند
ارزش	هایی چه	 دورترند.	 هم	 	از	
	می	تواند	نقطه	های	مشترک	مرجع	و
	حداقل	رهنمودهای	اخالقی	را	پیش
	روی	جهانیان	قرار	دهد؟	ارزش	هایی
غنا را	 بنیاد	مشترک	 این	 بتواند	 	که	

	بخشد.	ن
ارزش	های نظام	 که	 کرد	 توجه	 	باید	
در و	 دوران	ها	 همه	ی	 در	 	فرهنگی	
قدرت، و	 قوت	 به	 مکان	ها	 	همه	ی	
با	وجود	موانع	سخت را	 	مسیر	خود	
توانمندانه و	 یافته	 سنگین،	 	و	
هم ولی	 مانده؛	 باقی	 پویا	 و	 	زنده	
انسانی عمیقا	 چالش	های	 با	 	اکنون	
آزمونی و	 است	 مواجه	 انهدام	 	و	
در دقیقا	 دارد.	 پیش	 در	 را	 	سخت	
که است	 تاریخی	 گریزگاه	 	همین	
دیرپای فرهنگ	 اهمیت	 و	 	نقش	
می	تواند و	 می	شود	 جلوه	گر	 	بومی	
باشد. انسانی	 روابط	 یاری	گر	 باید	 																																																																																																												و	
	خاویر	پرز	دکوئیار	می	گوید:	فرهنگ
طی که	 زنده	 و	 پویا	 است	 	عنصری	
و تغییر	 حال	 در	 پیوسته	 	سده	ها	
رو این	 از	 بوده،	 پاالیش	 و	 	تحول	
برای گنجینه	ای	 تنها	 نه	 	فرهنگ	
زیست محیط	 از	 محافظت	 و	 	دفاع	
سرچشمه	ی بلکه	 است،	 طبیعت	 	و	
پیشرفت عامل	 و	 ما	 خالق	 	نیروی	
الزمه	ی فرهنگ	 است.	 	انسانی	
و زندگی	 محیط	 کیفیت	 	اعتالی	
	تقویت	هویت	فرهنگی	و	سرزندگی
هستند که	 همانگونه	 آن	ها	 	است.	
و شوند	 احیا	 و	 حفظ	 	بایستی	
بگیرند قرار	 استفاده	 مورد	 	مستمر	
شوند. سپرده	 اینده	 نسل	های	 به	 	و	

)دکوئیار،	1376(ن
	پژوهشگران	بر	این	باورند	که	هدف

	فقر	حقیقی	فقط	به	معنای	محرومیت
به همچنین	 بلکه	 نیست	 	مادی	
انتخاب واقعی	 امکان	 نبود	 	معنای	
نتیجه	ی در	 زندگی	 دیگر	 	شیوه	های	
طور به	 اجتماعی	ست.	 	تنگناهای	
فقر جنبه	 اقتصادی	ترین	 	قطع	
فقدان یا	 بی	ثباتی	درامدها	 	همچون	
تاثیری رو	 آن	 از	 ویژه	 به	 	مسکن	
انسان توانایی	 به	 که	 دارند	 	مخرب	
تقریبا چون	 می	رسانند.	 	آسیب	
فرد فرصت	های	 و	 امکانات	 	تمامی	
سزاوارتر شیوه	ای	 انتخاب	 در	 	را	
محدود زندگی	 از	 ارزشمندتر	 	و	

	می	کنند.)پیشین(ن

رویکرد	نو:	فرهنگ	قلب	توسعه
در را	 فرهنگ	 مفهوم	 باید	 	چرا	
آمارتیا کرد؟	 وارد	 توسعه	 	مفهوم	
فرهنگ مساله	ی	 می	گوید:	 	سن	
	بخش	جدایی	ناپذیر	زندگی	ما	است؛
بردن باال	 معنای	 به	 توسعه	 	اگر	
به است	 ما	 زندگی	 	استاندارد	های	
	سختی	می	توان	دنیای	فرهنگ	را	در

	این	زمینه	نادیده	گرفت
حوزه	ی )در	 توسعه	 اهداف	 	وقتی	
مطرح انسانی(	 توانایی	 	شکوفایی	
	می	شود،	فرهنگ	نقش	بنیادی	و	مهم
دیگر فرهنگ	 که	 چرا	 می	کند.	 	ایفا	
این به	 رسیدن	 برای	 ابزاری	 	صرفا	
	هدف	ها	تبیین	نمی	شود،	بلکه	بنیان
	اجتماعی	هدف	هایی	است	که	در	راه
آن	ها	تالش	می	کنیم.															ن

	 راه جای	 به	 است	 بهتر	 جا	 این	 	در	
	حل	های	تخیلی	و	آماده،	پرسش	های
به مردم	 که	 کنیم	 طرح	 را	 	دشواری	
توسعه حال	 در	 کشورهای	 در	 	ویژه	
با باید	 چگونه	 مواجه	اند.	 ان	ها	 	با	
	تناقض	ها	و	ناسازه	های	جهانی	شدن
	برخورد	کرد؟	چگونه	می	توان	در	دل
	بی	نظمی	جدید	جهانی	مملو	از	عدم
	قطعیت	و	عدم	انسجام	و	بی	عدالتی،
	هماهنگی	و	معنایی	را	یافت؟	چگونه
را خاص	 فرهنگ	های	 	می	توان	

رفعت از	 صحیح،	 به	معنای	 	توسعه	
به	عنوان	عضو	جامعه	بشری، 	انسان	
زندگی رفاه	 ارتقاء	 و	 کرده	 	حمایت	
برپایی	شرایطی از	طریق	 را،	 	انسان	
و روحی	 دماغی،	 قوه	 آن	 در	 	که	
در	جهت احسن	 وجه	 به	 او	 	جسمی	
خود هدف	 یابد،	 تحقق	 جامعه	 	خیر	

قرار	می		دهد.)میسرا،1364(ن
در نوین	 برداشت	های	 	همچنین	
توسعه گفته	اند:	 توسعه	 	تبیین	
	روندی	است	فراگیر	در	جهت	افزایش
	توانائی	های	انسانی	-	اجتماعی	برای
انسانی نیازهای	 به	 	پاسخگویی	
نیازها که	 آن	 ضمن	 اجتماعی،	 	-	
	پیوسته	در	پرتو	ارزش	های	فرهنگی
پایداری بینش	های	 و	 	جامعه	
این	گونه می	یابند.	 پاالیش	 	جهان،	
بدون را	 کنونی	 نیازهای	 	توسعه،	
در آتی	 نسل	های	 توانایی	 	کاهش	
	پاسخگویی	به	نیازهایشان،	برآورده
است. پایدار	 توسعه	ای	 و	 می	کند	

)صرافی1390(ن
مفهوم برای	 سن	 آمارتیا	 	پروفسور	
	توسعه	ارزش	واالیی	قائل	است	و	آن
	را	همپای	آزادی	و	توان	انتخاب	مسیر
	می	داند:	توسعه	فرایندی	برای	رشد
	ازادی	فرد	در	دنبال	کردن	هدف	های
	ارزشمند	انسانی	ست.	برداشت	موثر
از	توسعه	که	در	آن 	و	رهایی	بخش	
	جایگاه	ثروت	مادی	و	اقتصادی	صرفا
ارزشی نظام	 کارکردهای	 از	 	یکی	
کننده	ی تعیین	 فرهنگ	 و	 	است	
	پیشرفت	اجتماعی	و	اقتصادی	است

)sen.amartya 1995(
در توسعه	 اصلی	 	مشخصه	ی	
توانایی شکوفایی	 نگرش	 	این	
)capability(	توانایی	و	است	انسان	
عملکردهای از	 مجموعه	ای	 	او	
از می	تواند	 فرد	 که	 است	 	متفاوت	
نتیجه در	 کند.	 انتخاب	 آن	ها	 	میان	
مفهوم با	 ناگزیر	 به	 توانایی	 	مفهوم	
فرد انتخاب	های	 گوناگونی	 و	 	آزادی	

																																																					ارتباط	می	یابد.ن

(unesco 2013)

 (Javier Perez de Cuellar 1996)  
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	پذیر	می	شود.ن
	در	بیانیه	ی	پایانی	گردهمایی	هانگژو
	2015	شرکت	کنندگان	بر	این	باورند
	که:	توسعه	با	فرهنگ	شکل	می	گیرد
	و	فرهنگ	راهگشای	رواداری،	درک
پیوند صلح،	 پیشبرد	 برای	 	مشترک	
بیانیه	ی در	 است.	 دوباره	 دوستی	 	و	
	اخیر	بر	نقش	موثر	و	فراگیر	فرهنگ
اجتماعی، زندگی	 مختلف	 ابعاد	 	در	
	اقتصادی،	فرهنگی،	زیست	محیطی،

و......	تاکید	شده	است.	ن

فرهنگ درباره	ی	 یونسکو	 	بیانیه	ی	
پایدار توسعه	 و	 )معنوی(	 	ناملموس	
سه	گانه	ی ارکان	 که	 	2016 سال	 	در	
	اقتصادی،	اجتماعی	و	زیست	محیطی
صلح ابعاد	 بعالوه	ی	 پایدار	 	توسعه	
جدا عمل	 های	 حوزه	 را	 امنیت	 	و	
به همبسته	 و	 ندانسته	 هم	 	از	
طور به	 بیانیه	 این	 می	داند.	 	یکدیگر	
فراگیر، اجتماعی	 توسعه	ی	 	مبسوط	
پایداری فراگیر،	 اقتصادی	 	توسعه	ی	
و بالنده	 صلح	 	زیست	محیطی،	
یک عنوان	 به	 را	 دیرپای	 	امنیت	
نیروی از	 برآمده	 قدرتمند	 	اهرم	
است. کرده	 برآورد	 	کامیونیتی	ها	
دموکراتیک، حکمروایی	 	همچنین	
خلق انتخاب،	 حق	 به	 	احترام	
خالقیت برای	 جدید	 	فرصت	های	
اقتصادی، توسعه	 و	 گسترش	 	و	
و تمدن	ها	 گفتگوی	 میان	 	مصالحه	
از نیز	 را	 فرهنگی	 تنوع	 برای	 	مجال	
	جمله	راهکارهای	موثر	و	پایدار	برای
	برقراری	صلح	و	امنیت	در	میان	یک

جامعه	برمی	شمرد.ن

مثابه )به	 کامیونیتی	 	رهنمود	
خالق بنیان	 و	 فرهنگ	 	حامل	

توسعه(	ن
خواهان جهانی	 نوین	 	نظم	
	هویت		زدایی	ملت	ها	و	همگون	سازی

است.ن
یونسکو جهانی	 بیانیه	ی	 	:2001-	
	تنوع	فرهنگی	را	به	رسمیت	شناخته
و اجتماعی	 توسعه	ی	 برای	 را	 	و	آن	
اقتصادی	الزام	آور	می	داند.	)پیشین(

	ن
توسعه	ی جهانی	 گردهمایی	 	در	
سال در	 ژوهانسبورگ	 در	 	پایدار	
توسعه برای	 فرهنگ	 اهمیت	 	،2002	
یک ریو+20	 که	 شده	 بیان	 	اینگونه	
	فرصت	فراموش	نشدنی	برای	حرکت
رهنمود یک	 و	 عمل	 به	 تئوری	 	از	
با همبسته	 فرهنگ	 برای	 	محکم	
و ملی	 سطح	 در	 توسعه	 	برنامه	های	
	جهانی	به	شمار	می	رود.	)پیشین(ن
	-2005:کنوانسیون	یونسکو	در	مورد
فرهنگی، تنوع	 پیشرفت	 و	 	حفاظت	
توسعه برای	 را	 فرهنگ	 	همکاری	
و فرهنگ	 و	 دانسته	 	پایدار	ضروری	
توسعه	را	همپای	هم	تلقی	می	کند.ن

و موثر	 ارتباط	 بر	 	20+ ریو	 	بیانیه	ی	
توسعه	ی و	 فرهنگ	 مابین	 	سازنده	
جمله از	 که	 شده	 تاکید	 	پایدار	
طبیعت، و	 فرهنگ	 مانند:	 	مواردی	
توانمندساز، و	 محرک	 	فرهنگ	
پایدار،	فرهنگ 	فرهنگ	و	شهرهای	
دریایی میراث	 و	 ازآب	 	حفاظت	
فجایع و	 فرهنگ	 اقیانوس	ها؛	 	و	
نقش به	 و	 شده	 اشاره	 	طبیعی؛...	
عنوان به	 	، معنوی	 فرهنگی	 	میراث	
موثرکه و	 مهم	 عوامل	 از	 	یکی	
دستیابی چگونگی	 بیانگر	 	می	تواند	
شکل	گیری و	 مردم	 مشارکت	 	به	
است. شده	 باشد؛مطرح	 	کامیونیتی	

ن

فرهنگی مفهوم	 یک	 	پایداری	
پیشران مثابه	 به	 فرهنگ	 و	 	است.	
	و	سرچشمه	ی	خالقیت	در	توسعه	ی
محسوب بازآفرینی	 و	 	شهری	
فرهنگی، تنوع	 پایه	ی	 	می	شود.بر	
	تکوین	و	مشارکت	کامیونیتی		امکان

و مردم	 زندگی	 از	 پاسداری	 	اصلی	
این از	 	محیط	طبیعی	و	منابع	است.	
مثابه به	 بشری	 تمدن	 و	 فرهنگ	 	رو	
پایدار توسعه	ی	 پیشبرد	 اصلی	 	یار	

تلقی	می	شود.	)رحیمی،1380(	ن

فرهنگی- کلیدی	 	ایده	های	
	توسعه	ای:	از	دیروز	تا	امروز

سیاست جهانی	 کنفرانس	 	:1982-	
	های	فرهنگی	در	مکزیک	بر	غیرقابل
	تقسیم	بودن	فرهنگ	و	توسعه	تاکید

کرد.ن
دهه	ی یونسکو	 	:1998-1988-	
همکاری برای	 را	 توسعه	 و	 	فرهنگ	
توسعه سیاست	های	 در	 	فرهنگ	
بین	المللی	اعالم	کرد.	تمرکز 	ملی	و	
	بر	دهه	ی	فرهنگ	و	توسعه	منجر	به
	ارائه	ی	آمارها،	فهرست	بندی	میراث
و فرهنگی	 منابع	 نقشه	ی	 	فرهنگی،	
صنایع	فرهنگی	می	شود.	)پیشین(ن
	-1990:           اعالم	کرد	که	انتشار
ایده	ی بر	 انسانی	 توسعه	ی	 	گزارش	
گسترش و	 افزایش	 همچون	 	توسعه	
دارد. بسزایی	 تاثیر	 انتخاب	ها	

)پیشین(ن
جهانی کمیسیون	 	:1996-1992-	
مبنی را	 گزارشی	 توسعه	 و	 	فرهنگ	
و تفاوت	ها	 به	 احترام	 و	 شناخت	 	بر	
تنوع	فرهنگی	ارائه	کرد.	)پیشین(ن
بین	المللی کنفرانس	 	:1998-	
توسعه برای	 فرهنگی	 	سیاست	های	
به فرهنگی	 تنوع	 بر	 استکهلم	 	در	
تاکید توسعه	 برای	 ضرورتی	 	عنوان	
ارزش	های بر	 همچنین	 و	 	کرده	
تنوع	خالق و	 	فرهنگی	کثرت	گرایی	

اهتمام	می	ورزد.	)پیشین(ن
در جهانی	 بانک	 یونسکو-	 	:1999-	
	کنفرانس	"معیارهای	فرهنگی:	منابع
	مالی	و	اقتصادی	فرهنگ	در	توسعه	ی
که کرد	 تصدیق	 فلورانس	 	پایدار"در	
پیشرفت برای	 فرهنگی	 	سرمایه	ی	
	توسعه	ی	پایدار	و	رشد	اقتصادی	مهم

(unesco, 2013)

UNDP

(unesco, 2013)

(unesco, 2013)  

(RIO+20, 2012) 

(unesco, 2015)  

(Hangzhou, 2015)

 (unesco,2016)
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	به	واقع،	محقق	کردن	مفهوم	توسعه
	و	پایداری	توسعه؛	با	مفهوم		فرهنگ
	و	غنابخشیدن	به	مفهوم	کامیونیتی،
و شده	 درهم	آمیخته	 یکدیگر	 	با	
دستیابی فرایند	 در	 نو	 	رویکردی	
به دیگر	 گونه	ی	 به	 توسعه	ای	 	به	
	شمار	می	رود.	در	دو	قاب	زیرین،	به
فوق، مفاهیم	 مابین	 ارتباط	 	درستی	

نشان	داده	شده	است:	ن
																																																																																																		سرانجام:	دستیابی	به	غیرممکن
	نجات	زمین	از	نابودی	در	گرو	رشد	و
	اعتالی	فرهنگ	است؛	فرهنگی	که	با
و آزاد	 انتقادی	و	حضور	 تفکر	 	بسط	
	مشارکت	همگان	در	راه	توسعه	پایدار
	و	انسانی	بکوشد	و	ضرورت	تفاوت	ها
	را	در	تفاهم	فرهنگی	دریابد.	توسعه

	با	تقویت	باهمستان	ها
قدرت دارای	 که	 	به	گونه	ای	
باشند، خود	 منابع	 بر	 	تصمیم	گیری	
به دستیابی	 وسایل	 نیز	 و	 	اهداف	
	اهداف،	مردمی	شود	و	توسعه	با	ایجاد
	فرصت	های	برابر،	همه	مردم	ساکن	در
	یک	قلمرو	را	دربرمی	گیرد.	از	این	رو
	»کامیونیتی«	واحد	مناسبی	است	که
	محمل	زندگی	اجتماعی	شهروندان	با
	مدارا	و	همبستگی	بوده	و	توان	ایجاد
را خود	 به	 متکی	 و	 دیگر	 	توسعه	ای	
	دارد.	استقرار	جامعه	مدنی	ـ	بر	بستر
سرمایه	ی بسیج	 و	 خالق	 	فرهنگ	
و ظرفیت	ها	 کشف	 توان	 	انسانی،	

	استعدادهای	انسانی
را	به	همراه	دارد.ن		

	فرهنگی	است،	از	این	رو	برای	حفظ
بومی، ارزش	های	 و	 فرهنگی	 	هویت	

                        وجود	کامیونیتی
امروزه نظرمی	رسد.	 به	 	ضروری	
رهنمودهای کارآمدترین	 از	 	یکی	
تکوین توسعه	ای،	 	راهگشای	

 "اجتماع	محله	ای"ن
	است	که	به	معنی	تشکیل	واحدهای
مردم شدن	 نزدیک	 و	 	همسایگی	
برانگیختن مثابه	 به	 و	 یکدیگر،	 	به	
مشترک، سرنوشت	 و	 عالیق	 	حس	
عین در	 همیاری	 و	 	همبستگی	
مکانی، تعلق	 سلیقه	ها،	 	گوناگونی	
همبستگی اجتماعی،	 	مشارکت	
	جمعی	و	تشریک	مساعی	شهروندان

	تلقی	می	شود.)صرافی1389(.ن

local community

(Community)

)Communities(

)capability(
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کلی طور	 به	 توسعه	 از	 الینفک	 	و	
امکان از	 	است.	محروم	کردن	مردم	
نه خود	 خالقیت	 پرورش	 و	 	تعمیق	
	تنها	مانعی	بر	سر	راه	رشد	اقتصادی
است خاص	 هدف	هایی	 تحقق	 	و	
به	مخاطره نیز	 را	 توسعه	 	بلکه	خود	

می	اندازد.ن
	نقش	ارزیابی:	فرهنگ	تعیین	می	کند
و عالقه	 چیز	 چه	 به	 حقیقتا	 ما	 	که	
درنظرگرفتن بدون	 داریم.	 	تعلق	
دهنده	ی بازتاب	 که	 	ارزش	ها	
	فرهنگ	مان	است،	نمی	توان	درباره	ی

ارزش	ها ارتقاء	 اجتماعی،	 	انسجام	
ابزار تنها	 دموکراتیک،	 نهادهای	 	و	
	رسیدن	به	هدف	هایمان	نیست؛	بلکه
هدف	ها این	 خود	 اجتماعی	 	بنیاد	
معتقد سن	 آمارتیا	 آرزوهاست.	 	و	
	است	:	فرهنگ	به	سه	شیوه	ی	کامال
توسعه در	 باهم	 مرتبط	 اما	 	متمایز	

نقش	دارد:ن
معنای در	 توسعه	 سازنده:	 	نقش	
بعد ناگزیر	 به	 خود	 	گسترده	ی	
و می	گیرد	 بر	 در	 نیز	 را	 	فرهنگی	
اساسی عنصری	 فرهنگی	 	توسعه	ی	

آموزش،		روش حاصل	 که	 	فرهنگی	
می	تواند است،	 انتقادی	 اندیشه	 	و	
سوی به	 ساده	اندیشی	 از	 را	 	انسان	
توانایی و	 دهد	 سوق	 	ژرف	نگری	
زمانه مسائل	 درک	 برای	 را	 	انسان	

وسعت	بخشد.	)دکوئیار1376(	ن
شکوفایی آن	 هدف	 که	 	توسعه	ای	
به فرهنگ	 از	 است،	 انسان	 	کامل	
که هدف	هایی	 الهام	بخش	 	عنوان	
یاری می	بخشد،	 معنا	 زندگی	مان	 	به	
	می	گیرد.	نقش	فرهنگ	در	هدف	های
	اقتصادی،	حفاظت	از	محیط	زیست،
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برای	مان	مهم راستی	 به	 آنچه	 	مورد	
مورد در	 نیز	 و	 است	 ارزشمند	 	و	
هدف زندگی(،	 مطلوب	 	شیوه	ی	
	نهایی	توسعه	ای	است	که	به	درستی
این	مهم باشد.	قاب	زیر	 	درک	شده	

را	به	روشنی	نشان	می	دهد:ن
	

تعریف	مفاهیم
	

فرهنگ	ناملموس
)intangible culture)
بازنمایی	ها، رسوم،	 معنای	 	به	
نیز و	 مهارت	ها،	 دانش	ها،	 	تجلیات،	
و دست	ساخته	ها،	 اشیاء،	 	ابزارها،	
آن	ها با	 مرتبط	 فرهنگی	 	فضاهای	
	است	که	جوامع،	گروه	ها،	و	در	بعضی
از بخشی	 عنوان	 به	 افراد	 موارد،	 	از	

محسوب بشری	 حیات	 طول	 	در	
گرایش با	 نو،	 رویکردهای	 	می	شود.	
دموکراتیک، و	 مشارکتی	 اهداف	 	به	
بنیان	خالق به	عنوان	 را	 	کامیونیتی	
گونه	ای به	 توسعه	 و	 رشد،	 	تغییر،	
که است	 داده	 تشخیص	 	دیگر	
و پیشرو	 کنشگری	 منشا	 	می	تواند	
مشارکت و	 تعلق	 حس	 	برانگیختن	
	پذیری	باشد.	در	این	فرایند	بهترین
برای جمعی	 وفاق	 ممکن	 	شکل	
با که	 است	 نودرانداختن	 	طرحی	
	کشف	استعدادها	و	توانایی	ها	همراه
اجتماعی، عدالت	 موجد	 و	 	شده	
	صلح،	خودآگاهی،	و	آزادی	می	شود.
مفهوم از	 )فرهنگ	 فرهنگ	 	اعتالی	
ناپذیر	است،	به	ویژه 	آزادی	جدایی	
در آگاهانه	 تصمیم	گیری	 	آزادی	

دیگری هدف	 هر	 یا	 اقتصادی	 	رشد	
سخنی	به	میان	آورد.ن

فرهنگی پارامترهای	 ابزاری:	 	نقش	
رشد برای	 چه	 مهمی،	 ابزاری	 	نقش	
سایر تحقق	 برای	 چه	 و	 	اقتصادی	
کیفیت ارتقای	 مانند	 	هدف	ها	
نهایی، درتحلیل	 دارند.	 	زندگی،	
نقش سه	 این	 به	 توجه	 با	 	فرهنگ	
	اساسی	خود	یعنی	سازندگی	ارزیابی
اصل ضامن	 توسعه،	 برای	 ابزاری	 	و	

آزادی	است.	ن

بطور ـ	 انسانی	 	سکونتگاه	های	
به ـ	 شهری	 کانون	های	 	مشخص	
دارای پویا	 و	 زنده	 موجود	 	مثابه	
	هستی	بوده	و	بر	مبنای	آن	خاستگاه
بشری تمدن	 و	 فرهنگ	 قهرمان	 	و	

(Sen,Amartya ,1996)
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منابع	مورد	استفاده

و مفهومی	 مبانی	 	،1392 پرویز،	 	پیران،	
	نظری	سرمایه	اجتماعی،	نشر	علم

پیام مصاحبه،	 دکوئیار،1376،	 پرز	 	خاویر	
	یونسکو،	شماره316

فرهنگ نقش	 	رحیمی،حسین،1380،	
سیاسی- اطالعات	 پایدار،	 توسعه	 در	

اقتصادی،	شماره	167-168

	شربتیان،محمد،	1387،	تاملی	بر	ضرورت
در آن	 اهمیت	 و	 فرهنگی	 توسعه	 	مبانی	
و انسان	شناسی	 وبگاه	 ایران،	 	جامعه	

	فرهنگ

	صرافی،	مظفر	)1377(.	مبانی	برنامه	ریزی
توسعه	منطقه	ای.	سازمان	برنامه	و	بودجه

	
مثابه به	 شهرسازی	 	،1389 	صرافی،مظفر	
شهید دانشگاه	 محلی،	 اجتماع	 	توسعه	

بهشتی

	صرافی،	مظفر،	1390،	جهانی	شدن	شهرها	
و	عدالت	اجتماعی،	دانشگاه	شهید	بهشتی

شهر شدن	 جهانی	 	،1391 مظفر،	 	صرافی،	
جلسه محلی،	 اجتماع	 توسعه	 چالش	 	و	

گفتمان	نقد	شهرسازی

اطالعات، عصر	 	،1380 مانوئل،	 	کاستلز،	
ای،	ترجمه اول،	ظهور	جامعه	شبکه	 	جلد	
	احد	علیقلیان	و	افشین	خاکباز،	انتشارات

طرح	نو

	کنوانسیون	تنوع	فرهنگی	یونسکو،	2002،
یونسکو

)معنوی(، ناملموس	 میراث	 	کنوانسیون	
2003	،	یونسکو

فرهنگی تنوع	 ترویج	 و	 	کنوانسیون	حفظ	
یونسکو،	2005	،	یونسکو

	میسرا،	رامش	ور	پراساد	)1364(.	برداشتی
حمید ترجمه:	 توسعه.	 مسائل	 از	 	نو	
- اقتصادی	 مسائل	 گزیده	 	فراهانی	راد،	

		اجتماعی.	شماره	46،	صص	5	تا	27

تمامی در	 تنیده	 ارزش	ها	 و	 	معناها	
زندگی راه	 ما،	 زندگی	 	جنبه	های	
و محلی	 مقیاس	 در	 تعامل	 و	 	بشری	
مثابه به	 و	 می	کند	 تعیین	 را	 	جهانی	
خالقیت و	 ابتکار	 هویت،	 منبع	 	یک	

	جلوه	می	نماید.ن

	باهمستان
)community(
احساس که	 شهروندان	 از	 	گروهی	
به نسبت	 مشترکی	 	سرنوشت	
این اینکه	 از	 اعم	 دارند،	 	یکدیگر	
فعالیت یا	 کار	 سبب	 به	 	احساس	
	مشترک	یا	زندگی	در	فضای	همبسته
)باهمستان( محلی	 اجتماع	 	باشد،	
)صرافی،1391( محسوب	می	شوند.	

	ن
خانم محلی(:	 )اجتماع	 	کامیونیتی	
در 	1961 سال	 در	 جیکوبز	 	جین	
	کتاب	خود	زندگی	و	مرگ	شهرهای
	بزرگ	آمریکا	از	سرمایه	ی	اجتماعی
یاد 	در	چارچوب	همسایگی	و	محله	
	کرد	و	آن	را	برای	توسعه	و	نوسازی
حیاتی محله	ای	 محور	 	مشارکت	
)کامیونیتی( محلی	 اجتماع	 	خواند.	
سرمایه	ی عنوان	 به	 	فی	نفسه	
)پیران، است.	 شده	 تلقی	 	اجتماعی	

1392(	ن

می	شناسند. خود	 فرهنگی	 	میراث	
	این	میراث	فرهنگي	ناملموس	که	از
	نسلي	به	نسل	دیگر	منتقل،	می	شود
در گروه	ها	 و	 توسط	جوامع	 	پیوسته	
طبیعت با	 تعامل	 محیط،	 به	 	پاسخ	
مي	شود بازآفریني	 تاریخشان	 	و	
برایشان را	 تداوم	 و	 هویت	 حس	 	و	
ترتیب بدین	 و	 مي	آورد،	 ارمغان	 	به	
	احترام	به	تنوع	فرهنگي	و	خالقیت

بشري	را	ترویج	مي	دهد.	ن
	)www.tichct.org(

توسعه	فرهنگی
)cultural development(
رویکرد یک	 با	 که	 است	 آن	 پی	 	در	
بهره	مندی و	 بومی	 و	 	درونی	
	ازپیامدهای	موثر	بیرونی	توسعه،	به
ارزش	های و	 باورها	 عمیق	 	شناخت	
جامعه فرهنگ	 	 محلی	 و	 	ملی	
در فرهنگی	 توسعه	 بپردازد.	 	خود	
ارزش	های به	 دادن	 اهمیت	 	قالب	
از بتواند	 باید	 ملی،	 و	 	محلی	
و فرهنگی	 برنامه	ریزی	های	 	طریق	
	اجتماعی	به	نیازهای	معنوی	و	مادی
از تا	 دهد،	 پاسخ	 خود	 جامعه	 	افراد	
	این	طریق	ایده	ها	،	افکار،	و	آداب	و
را خود	 جامعه	 بومی	 	– ملی  	رسوم	
فرهنگی نمادین	 ارتباطات	 قالب	 	در	
	و	نشانه	های	ملی	و	بومی،	در	جهان

اشاعه	دهد.	)شربتیان،1387(ن

فرهنگ
	)culture(
	مجموعه	ی	کاملی	است	از	ویژگی	های
	خاص	روانی	جسمی	فکری	احساسی
از گروهی	 یا	 جامعه	 یک	 معرف	 	که	
تنها نه	 فرهنگ	 هستند.	 	جامعه	
که می	شود	 شامل	 را	 ادبیات	 و	 	هنر	
اساسی حقوقی	 زندگی	 	شیوه	های	
سنت	ها ارزشی	 نظام	های	 	بشر	
می	گیرد. بر	 در	 نیز	 را	 باورها	 	و	

	یونسکو1982
دانش، منبع	 عنوان	 به	 	فرهنگ،	

(unesco, 2012) 
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را آن	 بعضی	 	)cirimo( 	»سیریمو«	
	از	»ماریا	اچ«	دانسته	و	بعضی	ریشه
	آن	را	از	واژه	»marriaga«		جستجو
	می	کنند	که	چندان	قرین	به	درستی
تعدادی که	 	1905 سال	 در	 	نیست.	
شهرمکزیکو به	 روستائیان	 	از	
نوازندگان گروه	 کردند،	 	مهاجرت	
گاریبالدی میدان	 نزدیکی	 در	 	آنان	
سکونت 	)Garibaldi  Plaza(	
به میدان	 این	 اصل	 در	 که	 	نمودند	
ماریاچیست	های	شهرمکزیک 	مرکز	
در امروز	 آنان	 اجراهای	 شد.	 	مبدل	
مانند متفاوت	 رویدادهای	 و	 	مکان	
تدفین مراسم	 و	 کاباره	 و	 	عروسی	
رقص با	 بیشتر	 و	 است	 میدان	ها	 	و	
همراه مکزیک(	 مبارزان	 )از	 	زاپاتا	
کارگرفته به	 که	 شیوه	هایی	 	است.	
به یا	 رومانتیک	 حالت	 به	 	می	شود	
	حالت	تهاجمی	است.	یک	آوازخوان
نمونه صدها	 از	 بیش	 باید	 	ماریاچی	
	آواز	بداند.	محتوای	آوازها	به	عشق،
اجتماعی مفاهیم	 سیاست،	 	مرگ،	

این به	 اسپانیولی	ها	 ورود	 با	 	سازها	
مردمان شده	اند.	 آورده	 	سرزمین	
فرا را	 سازها	 این	 سرزمین	 	این	
	گرفتند	و	اگرچه	در	ابتدا	در	مراسم
می	رفتند کار	 به	 دسته	جمعی	 	دینی	
ژانری آن	 درون	 از	 رفته	 رفته	 	اما	
که نهاد	 پیدایش	 به	 رو	 موسیقی	 	از	
	آنرا	»سون«	)Son(	نام	نهادند	که	به
مردم میشد.	 تقسیم	 گونه	 	چندین	
	خلیسکو	)Jalisco(	گونه	ای	از	آن	را
	به	موسیقی	ماریاچی	مبدل	نمودند.
	این	ژانر	در	سده	هجده	میالدی	رو	به
ابتدا که	 می	گویند	 و	 نهاده	 	پیدایش	
میچوکان و	 خلیسکو	 ایالت	 	مردم	
)colima(		کولیما	و	)michoacan(	
	درغرب	آن	را	ابداع	کرده	و	رفته	رفته
کشور این	 شرقی	تر	 شهرهای	 	به	
	گسترش	پیدا	کرد	و	چهره	موسیقی
سر بر	 است.	 گرفته	 خود	 به	 	شهری	
نظر اتفاق	 واژه	 این	 ریشه	 و	 	معنی	
ریشه از	 را	 آن	 کسانی	 دارد،	 	وجود	
یا 	)pilla( یا«	 »پی	 نام	 به	 	درختی	

	موسیقی	ماریاچی	های
شهرمکزیکو

محسن	حجاریان

	عکسی	که	در	باال	مشاهده	می	کنید
	یکی	از	گروه	های	موسیقی	ماریاچی
شهر در	 گاریبالدی	 میدان	 	در	
	مکزیکو	است	که	من	آن	را	در	سال
از ژانری	 ماریاچی	 گرفته	ام.	 	1982	
بیشتر که	 است	 مکزیکی	 	موسیقی	
	به	الیه	های	میانی	جامعه	تعلق	دارد
موضوعات از	 آن	 اشعار	 محتوای	 	و	
		اجتماعی	وعاشقانه	استفاده	می	کند.
	نوازندگان	این	ژانر	به	طور	گروهی	با
مانند سازهایی	 و	 یونیفرم	 	پوشش	
و ویلن	 ترومپت،	 گیتارباس،	 	گیتار،	
	آواز	و	در	بسیار	موارد	با	رقص	همراه
این	گونه 	است.	آن	چه	مسلم	است	
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میدان از	 که	 خیابان	هایی	 از	 	یکی	
خیابان می	شود	 منشعب	 	سوکالو	
می« ماه	 پنجم	 میو-	 د	 	»سینکو	
آن در	 	 است.	 	)cinco 	de 	meyo(	
	ظهر	سوزان	در	میدان	و	خیابان	قدم
	زدم	تا	هتل	»ریوخا«	)rioja(	را		پیدا
شهر در	 اقامتم	 مدت	 همه	 	کردم.	
در ماندم.	 هتل	 این	 در	 	مکزیکو	
	سفرهایم،	اولین	درسی	را	که	به	کار
	می	گیرم،	خونسردی	و	آرامش	است
	و	گاه	برایم	اتفاق	افتاده	تا	در	ورودم
	به	شهری	چمدانم	را	دست	می	گیرم
	و	بدون	هدف	برای	پیدا	کردن	هتل،
	آرام	به	تماشای	شهر	می	پردازم.	در
احساس هرگز	 شهرها	 به	 	ورودم	
این آن	 دلیل	 نکرده	ام؛	شاید	 	غربت	
از بیرون	 زیادی	 سال	های	 که	 	باشد	
	شهرم	بوده	و	از	سوی	دیگر	به	سفر	و
عالقه دیگران	 زندگی	 	تماشای	
پیش از	 رفته	ام	 که	 هرجا	 	داشته	ام.	
	مقداری	از	تاریخ	و	جغرافیا	و	زبان	و
	رسومات	آن	مردمان	فرا	گرفته	ام.	با
مکزیک، به	 سفرم	 در	 حال،	 	این	

	متینگ	ها	و	تظاهرات	حزبی	را	آنجا
روز یک	 خود	 من	 می	کنند؛	 	برگزار	
	تظاهرات	کشاورزان	و	کارگران	را	در
	آنجا	دیدم	که	شرحش	را	جداگانه	از
خوچه بازار	 مانند	 دیگر	 	دیدنی	های	
موزه انتروپولوژی،	 موزه	 	میلکو،	
	هنرهای	زیبا،	دانشگاه	شهرمکزیکو،
بازار فاتیما،	 زیارتگاه	 آفتاب،	 	هرم	
موزه و	 دانشگاه	 میورال	های	 	قدیم،	
		هنر،	وضعیت	شهر	و	چندین	موضوع
	را	در	نوشته	های	دیگر	خواهم		گفت.
شهر در	 سوکالو	 میدان	 زیر	 	عکس	
از یکی	 در	 من	 که	 است	 	مکزیکو	
در 	1982 تابستان	 	بعدازظهرهای	
میدان این	 گرفته	ام.	 عکس	 	آنجا	
تنوچ آن	 به	 ازتک	 زمان	 در	 	که	
برگزاری مرکز	 میگفته	اند،	 	تیتالن	
	جشن	ها	بوده	و	امروز	هم	متینگ	ها
	و	تظاهرات	در	آنجا	برگزار	می	شود.
آن چهاربرابر	 آن	 تقریبی	 	وسعت	
مشاهده عکس	 در	 که	 است	 	چیزی	

می	شود.

مربوط دست	 این	 از	 موضوعاتی	 	و	
است.

شهریور پایان	 تا	 خرداد	 اوایل	 	من	
در 	)1361 )تابستان	 	1982	
	شهرمکزیکو	بودم	که	در	بدو	ورودم	با
)Zocalo(	سوکالو	میدان	به	تاکسی
	رفتم.	بسیار	خسته	که	البته	هواپیما
	از	مادرید	تا	شهرمکزیکو	را	نزدیک
و کرد	 طی	 ساعت	 سیزده	 	دوازده،	
شدم هواپیما	 سوار	 صبح	 که	 	من	
رسیدم. مکزیک	 به	 روز	 همان	 	ظهر	
	هوا	گرم	و	آفتابی	و	طاقت	فرسا	و	من
	گنگ	و	خسته	و	سرگردان.	این	میدان
	سوکالو،	تقریبًا	در	میانه	شهر	است	و
	ساختمان	های	دولتی	و	رئیس	جمهور
	آنجا	است؛	ساختمان	هایی	کهنه	و	به
	سبک	اسپانیول	های	قدیمی.	سوکالو
آن به	 که	 است	 شهر	 اصلی	 	میدان	
می	گویند هم	 اساسی	 قانون	 	میدان	
مردمان اعیاد	 و	 جشن	ها	 مرکز	 	و	
تیتالن« »تنوچ	 شهر	 در	 	ازتک	
	)Tenochttilan(	بوده	است.	امروز
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دو آن	 با	 اما	 بزند.	 را	 	حرف	هایش	
	دوست	دیگرم	که	سمپاد	تروتسکی
داشتم. زیادی	 بحث	های	 		بودند،	
مرکزی آمریکای	 چپی	های	 	بیشتر	
شاید و	 هستند	 تروتسکی	 	سمپاد	
	علت	آن	این	باشد	که	تروتسکی	را	با
ترور مکزیک	 در	 استالین	 	دستور	
بسیار	غروب	ها به	هرجهت،	 	کردند.	
آرامی به	 من	 	 درمی	گرفت.	 	بحثمان	
علیه هم	 و	 تروتسکی	 علیه	 	هم	
آن	ها می	گرفتم.	 موضع	 	استالین	
»انقالب کتاب	 من	 که	 	دانستند	
از بسیاری	 و	 تروتسکی	 	پیگیر«	
این با	 را	خوانده	ام؛	 	نوشته	های	چپ	
جلو را	 گفتارم	 احتیاط	 با	 من	 	حال	
	می	بردم	و	نگران	این	بودم	که	سخنم
دو هر	 نشود.	 آن	ها	 رنجش	 	موجب	
و فروتن	 و	 صبور	 انسان	های	 	آنان	
الساوادوری جوان	 آن	 	آرامی	بودند.	
بگیرد. را	 کانادا	 اقامت	 	می	خواست	
دوربین با	 خواستم	 او	 از	 	من	
	عکاسی	اش	تعدادی	عکس	از	من	در
	شهر	بگیرد	و	گاه	دوربین	او	را	امانت
و می	رفتم	 موزه	ها	 به	 و	 	می	گرفتم	
)تصویرهای »میورال«ها	 از	 	خودم	
و و	سیکیروس	 رویرا	 	دیه	گو	 	بزرگ	
کسان و	 اوروزکو	 کلمنتو	 	خوسه	
و دانشگاه	 دیوارهای	 بر	 که	 	دیگر(	
بودند، شده	 ترسیم	 دیگر	 	جاهای	
غروب	ها از	 گاهی	 می	گرفتم.	 	عکس	
نمی	شد پیدایشان	 دوستانم	 آن	 	که	
گاریبالدی، میدان	 به	 برای	شام	 	من	
	که	مسافت	چندانی	با	هتل	نداشت،
	میرفتم.	این	همان	میدانی	است	که
اجرا برنامه	 آنجا	 در	 	ماریاچیست	ها	
میدان گاریبالدی	 میدان	 	می	کنند.	
	کوچکی	است	که	شاید	طول	وعرض
باشد متر	 هفتاد	 در	 متر	 شصت	 	آن	
مجاورت در	 تمامًا	 آن	 ضلع	 یک	 	که	
	خیابان	است.	این	میدان	به	هتل	من
	در	خیابان	»سینکو	د	مایو«	نزدیک
	بود	و	در	شمال	پالزای	هنرهای	زیبا
	قرار	دارد.	نام	این	میدان	را	به	اعتبار
که گاریبالدی«	 »خوزه	 	شخصیت	
مکزیک 	1920 سال	های	 	درانقالب	
کرده	اند. نامگذاری	 داشته،	 	نقش	

زندگی آنجا	 در	 اسپانیولی	ها	 	ورود	
از تصویری	 بخواهم	 اگر	 	کرده	اند.	
و کار	 تصویر	 دهم،	 ارائه	 را	 	آن	ها	
	عشق	و	محبت	و	مهربانی	و	بی	آزاری
این مردمان	 داد.	 خواهم	 نشان	 	را	
بودند	و 	شهر	بسیار	آرام	و	صلح	جو	
ندیدم. آنان	 از	 خشونتی	 هرگز	 	من	
در را	 مکزیکو	 شهر	 جمعیت	 	وقتی	
می	دیدم بازارها	 و	 میدان	ها	 یا	 	مترو	
کار مقاوم،	 و	 صبور	 و	 آرام	 	که	
	می	کنند،	انگار	تاریخ	را	می	دیدم.	به
انسان	های ببین	 می	گفتم،	 	خودم	
مردمان	سرزمینت از	 غیر	 که	 	دیگر	
	هستند	و	کار	و	زندگی	را	در	عشق	و
آزادانه و	 	سرمستی	سپری	می	کنند	
	درمیدان	ها	و	پارک	ها	موسیقی	اجرا
	می	کنند	و	سرنوشت	و	تاریخ	خود	را
که می	دانستم	 پیش	 از	 	می	سازند.	
در تپک	 چپول	 ورزشی	 	استادیوم	
	این	شهر	است	و	مسابقات	نوزدهمین
برگزار آنجا	 المپیک	1968	در	 	دوره	
میدان از	 پیاده	 روز	 یک	 و	 	شده	
	سوکالو	تا	»چپول	تپک«	پیاده	رفتم
د »موزئو	 که	 بود	 مسیر	 درهمین	 	و	
	انترپولوخیا«	)موزه	انسانشناسی(	را
de 	la 	Reforma( رفرم	 بلوار	 	در	
دیگر بارهای	 و	 دیدم	 	)Paseo	
	چندین	بار	موزه	تماشا	کردم.	بعد	از
	دو	سه	هفته	با	سه	نفر	دوست	شدم
و الساوادور	 اهل	 آن	ها	 از	 یکی	 	که	
	دیگری	اهل	گواتماال		و	نفر	سوم	هم
	از	شهر	مکزیکو	بود.	بیشتر	غروب	ها
و السالوادری	 دوستان	 آن	 	با	
	گواتماالیی	در	هتل	جمع	می	شدیم	و
	بعد	برای	شام	به	رستوران	می	رفتیم.
بعضی بود	 مکزیکو	 اهل	 که	 	آن	کس	
مسیحیت به	 مرا	 و	 می	آمد	 	روزها	
برایم انجیل	 از	 و	 می	کرد	 	موعظه	
	می	گفت	و	بعد	کتابی	برایم	آورد	که
»کوتزالکوت« آن	 عنوان	 		شاید	
	)Quetzalcoatl(	بود	و	توضیح	داد
گمان به	 که	 است	 کسی	 	این	
	سرخپوستان	بومی	مکزیک	در	پایان
	زمان	برای	رستگاری	بشر	می	آید)2(.
	من	با	او	بحث	های	رو	در	رو	نمی	کردم
	و	او	را	آزاد	می	گذاشتم	تا	با	آرامش

کردم فراموش	 که	 توصیه	ای	 	اولین	
	این	بود	که	دوستانم	دراسپانیا	به	من
شهر شرب	 آب	 از	 که	 بودند	 	گفته	
	مکزیکو	استفاده	نکنم	زیرا	نوشیدن
	آن	موجب	بیماری	مرگ	زایی	می	شود
	و	من	دست	بر	قضا	همان	روز	اول	از
	آب	آنجا	نوشیدم	و	به	واقع	تا	شش
تنها و	 بودم	 مرگ	 دم	 تا	 روز	 	هفت	
در که	 رستورانی	 به	 را	 جانم	 	ظهرها	
	آن	نزدیکی	بود	می	رساندم	و	سوپ
de 	ajo( آخو«	 د	 »سوپا	 یا	 	سیر	
	sopa(	می	خوردم.	همه	روز	در	هتل
	می	ماندم	و	روی	تخت،	سقف	را	نگاه
	می	کردم	و	زمان	را	به	جان	به	کندن
	می	گذراندم.	سفر	و	گاه	ندانم	کاری	ها
دارد. سنگین	 غرامت	های	 	همیشه	
جان مهلکه	 از	 تا	 گذشت	 	روزها	
	سالمی	به	در	بردم.	بعد	از	چند	روزی
اطراف	هتل	و	سپس 	آهسته	محیط	
و رستوران	ها	 و	 موزه	ها	 و	 	خیابان	ها	
و کلیساها	 و	 مترو	 و	 	دانشگاه	
را قدیمی	 بازارهای	 و	 		پرستشگاه	
محله	ها نام	 از	 بسیاری	 	 کردم.	 	پیدا	
نام است.	 قدیسین	 بومیو	 زبان	 	به	
اهویال، کو	 است:	 چنین	 محله	 	چند	
تزوزوموک، اوپانتال،	 تالن	 	خونگو،	
کویاکان، تکوبایا،	 	ازکوپوتزالکو،	
چپول میلکو،	 خوچ	 تیتالن،	 	تنوچ	
اکثراً که	 معابد	 نام	 و	 	)1( 	تپک	
	مسیحی	هستند	و	پرستشگاه	فاتیما
	را	هم	دیدم	که	ساختمان	آن	کهنه
آن کنار	 در	 گوادالوپ	 بازار	 و	 	بود	
را	در	جای	دیگر 	است	که	شرح	آن	
و گرم	 روزها	 هوای	 گفت.	 	خواهم	
سردی و	 خنکی	 به	 رو	 	غروب	ها	
	می	نهاد	و	گاه	بارانی	می	شد.	نقشه	ای
در تا	 بود	 این	 کوششم	 کردم؛	 	تهیه	
که ببینم	 پیاده	 را	 شهر	 توان،	 	حد	
از نیاز،	 به	 گاه	 کردم.	 چنین	 	بسیار	
	مترو	هم	استفاده	می	کردم.	واگن	های
به	واگن	های	فرانسه	و 	مترو،	نسبت	
البته و	 بودند	 کوچکتر	 	اسپانیا	
و زیاد	 بسیار	 مسافر	 	جمعیت	
چندان هم	 هوا	 تهویه	 	دستگاه	های	
	کارساز	نبودند.	چهره	مردمان	بیشتر
	چهره	های	بومیانی	است	که	پیش	از
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موسیقی تاریخ	 در	 حدی	 	به	
دارد جا	 مکزیک	 	ماریاچیست	های	
دهه	ها از	 بعد	 امروز	 کسی	 اگر	 	که	
یا برود	 گاریبالدی	 میدان	 به	 	سال	
آنرا	در	گوگل	جستجو	کند 	بخواهد	
به آنرا	 ویدئوهای	 هم	 و	 متن	 	هم	
اینجا در	 من	 یافت.	 خواهد	 	تمامی	
	ترجمه	تحت	اللفظی	پاره	هایی	از	آن
	را	می	آورم	و	این	نکته	را	هم	اضافه
بر 	کنم	که	در	طی	سال	ها	تکه	هایی	
معنی است.	 شده	 افزوده	 	آن	
»با است:	 چنین	 آن	 از	 	تکه	هایی	
ترا دارم،	 دوستت	 اندوه	هایم	 	وجود	
	در	زندگیم	ستایش	می	کنم،	با	وجود
	اندوه	هایم	روزها	به	تو	فکر	می	کنم؛
	ما	دل	نگرانی	ها	و	اندوه	های	خودمان
	را	داریم،	اما،	بسیارخوشحال	هستیم
سوی به	 که	 کوچکی	 گام	 هر	 	برای	
هر رغم	 به	 برمی	داریم؛	 	فرزندانمان	
بزند. برهم	 را	 ما	 آرامش	 که	 	اتفاقی	
گام صلح	 برای	 رویارویی	 در	 	دنیا	
اندیشه 	برمی	دارد،	خاطرات	زیبا	در	
	ما	باقی	می	ماند	و	اندوه	ها	را	از	میان
	بر	می	دارند«	)3(.	گروه	در	حد	فاصل
کناری را	 سازهایشان	 	زمان	هایی	
	می	گذاشتند	و	استراحت	می	کردند	و
	نوشابه	ای	یا	سیگاری	همراه	با	تفریح
	روشن	می	کردند.	عکسی	از	لحظات
از نفر	 دو	 که	 دارم	 آنان	 	استراحت	
با	خطی 	همکاران	آن	ها	شلوار	قرمز	
و پوشانده	 را	 آن	 کناره	 که	 	عمودی	
	پیراهن	سفید	بر	تن	دارند	و	به	گمانم
جلو که	 هستند	 نفری	 دو	 	همان	
و	سرنشینان می	گیرند	 را	 	ماشین	ها	
میدان به	 موسیقی	 شنیدن	 برای	 	را	
در می	شود.	 دیده	 می	کنند،	 	دعوت	
چند با	 کافی	 مکان	 میدان	 	این	
	نیمکت	سیمانی	در	اختیار	این	گروه
که	چون است	 این	 تصورم	 و	 	هست	
از شهرمکزیکو	 	ماریاچیست	های	
طور به	 تاکنون	 بیستم	 سده	 	اول	
	سنتی	در	این	میدان	اجرا	داشته	اند،
	شهرداری	عرصه	فضای	اجرا	را	برای
داشته نگاه	 مناسب	 حالتی	 به	 	آنان	
	است.	اگرچه	در	این	گروه	زن	نوازنده
اما نمی	شود،	 دیده	 خواننده	 زن	 	یا	

	هوا	رو	به	سردی	می	رفت	و	جمعیت
	رو	به	کاهش	می	نهاد،	رفته	رفته	کار	و
و می	کردند	 جمع	 را	 خود	 	بار	
	می	رفتند.	غروب	بعضی	از	روزها	هوا
می	شد؛ بارانی	 کوتاهی	 مدت	 	برای	
جمع را	 سازهایشان	 	نوازندگان	
دکان	های سایه	بان	 به	 و	 	می	کردند	
	این	پالزا	می	رفتند.	من	همیشه	آن	ها
	را	آدمیان	شاد	و	خوشحالی	می	دیدم،
به موضوع	 این	 آیا	 باشد	 چنین	 	اگر	
	نوع	موسیقی	آن	ها	مربوط	می	شود؟
با استراحت	 لحظات	 	در	
	یکدیگرشوخی	می	کردند	و	مردمانی
نیمکت	های روی	 آن	ها	 کنار	 	هم	
بار و	 کار	 از	 جدا	 و	 نشسته	 	میدان	
این در	 بودند.	 خود	 سرگرم	 	آن	ها	
صحنه از	 کوتاهی	 فاصله	 در	 	میدان	
	اجرای	ماریاچیست	ها،	دکه	کوچکی
	بود	که	من	آنجا	ساندویچ	می	خوردم.
	من	با	فروشنده	آن	دوست	بودم	و	از
	دور	که	می	رسیدم	با	شوخی	و	خنده
چوروس«. »دوس	 می	گفتم	 	بلند	
	»چورو«	نوع	ساندویچی	بود	که	من
	آن	را	با	ساندویچ	زبان	و	دیگر	گونه	ها
	که	با	سبزی	جعفری	و	پیاز	و	فلفل	و
می	کرد، قاطی	 گوجه	 	خورده	
جهت آن	 از	 من	 برای	 	 	می	خوردم.	
با	خنده	می	گفتم بود	و	 	شوخی	آمیز	
»چورو« واژه	 که	 چورو«	 	»دوس	
بود. بادی	 لری	 واژه	 یک	 	همانند	
	غروب	ها	در	آن	فضا	که	من	از	یکسو
گروه و	 می	خوردم	 	ساندویچ	
	ماریاچیست	ها	موسیقی	اجرا	می	کرد
از یکی	 بود.	 دل	انگیز	 	بسیار	
	تصنیف	ها	را	که	خیلی	دوست	داشتم
	و	بعداً	هم	که	به	آمریکا	رفتم	نوار	آن
به بود	 تصنیفی	 کردم	 خریداری	 	را	
پسارس« میس	 د	 »پسار	 	نام	
معنی 	)pesar  de  mis  pesares(	
از »اندوهی	 	 می	شود:	 آن	 	ضمنی	
می	گوید: آن	 دنباله	 و	 	اندوه	هایم«	
درحال آسمان	 در	 	»پاره	کاغذها	
تصانیف این	 اجرای	 با	 	 	رقصند«.	
	احساس	شادی	و	شعف	می	کردم	و	از
	این	بابت	یاد	و	خاطره	آن	ها	تا	سال	ها
	در	ذهنم	طنین	انداز	بود.	این	تصنیف

نوازندگان نام	میدان	 با	 را	 	امروز	آن	
هم شهرمکزیکو	 	ماریاچیست	
	می	شناسند.	آنچه	اکنون	درباره	این
که است	 این	 خوانده	ام	 	میدان	
خود و	 آن	 اطراف	 		ساختمان	های	
	میدان	را	هم		نوسازی	کرده	اند	و	این
میدان این	 از	 من	 که	 عکس	 	دو	
از پیش	 دوران	 به	 متعلق	 	گرفته	ام	
با میدان	 این	 تاریخ	 است.	 	نوسازی	
	تاریخ	سینمای	مکزیک	در	سال	های
	1930	تا	50	درآمیخته	است	چون	که
از دوران	 آن	 فیلم	های	 	موسیقی	
استفاده ماریاچی	ها	 	موسیقی	
میدان این	 نزدیکی	 در	 	می	کرده.	
	هنرکده	هایی	برای	آموزش	موسیقی
تا	عالقه	مندان 	ماریاچی	وجود	دارد	
	مکزیکی	به	این	هنر	را	ترغیب	کنند
کوشش و	 بیاموزند	 را	 هنر	 این	 	تا	
ژانرها سایر	 با	 آن	را	 هرگز	 	کنند	
گروه تعداد	 	 	درنیامیزند.	
	ماریاچیست	ها	در	جاهای	متفاوت	و
نیست. گوناگون	همسان	 مراسم	 	در	
پنج است	 ممکن	 گروه	 هر	 	تعداد	
	شش	نفر	تا	ده	دوازده		نفر	یا	بیشتر
	باشد.	این	گروهی	که	در	باال	مالحظه
	می	کنید	با	خواننده	هفت	نفر	است؛
در گروه	 این	 برای	 دیگر	 نفر	 دو	 	اما	
	خیابان	کار	می	کند.	کار	آن	ها	به	این
دویدن و	 شتاب	 با	 که	 است	 	صورت	
با و	 می	گرفتند	 را	 ماشین	ها	 	جلو	
از	آن	ها	می	خواهند تمنا	 و	 	خواهش	
اجرای و	 موسیقی	 شنیدن	 برای	 	تا	
که من	 و	 بیایند	 میدان	 به	 	رقص	
	بیشتر	اوقات	تماشاگر	این	صحنه	ها
	بودم	می	دیدم	هربار	خانواده	ای	را	به
چند هم	 آن	ها	 و	 می	کشند	 	میدان	
و می	کنند	 گوش	 ملودی	 و	 	آهنگ	
	گروه	هم	به	خوبی	می	دانست	که	چه
	آهنگ	ها	را	در	چه	مناسبت	ها	بنوازد
	و	در	لحظاتی	هم	یکی	از	آن	ها	را	به
در گروه	 این	 نمی	دانم	 وادارد.	 	رقص	
اما می	گرفت،	 پول	 چقدر	 اجرا	 	یک	
	روشن	است	که	با	اجرا	برای	دیگران
ازغروب	ها بعضی	 بودند.	 	خوشحال	
به	آنجا	می	رفتم،	هوا	روشن 	که	من	
پایان	شب	که تا	 	بود	و	می	دیدم	که	
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	است	که	این	ژانر	به	علت	این	که	از
	یکسو	ریشه	در	موسیقی	فولک	دارد
	و	از	سوی	دیگر	با	کلیسای	کاتولیک
عروسی جشن	 در	 و	 است	 	مرتبط	
در آن	 از	 باالتر	 و	 تدفین	 مراسم	 	و	
	میدان	های	شهر	مورد	استفاده	قرار
در را	 پایگاه	 بیشترین	 	می	گیرد،	
کرده اشغال	 مکزیک	 مردم	 	میان	
موسیقی که	 شود	 گفته	 باید	 	است.	
اسپانیولی	ها ورود	 از	 پیش	 	مکزیک	
محدود سازهای	 با	 پراکنده	 طور	 	به	
	در	دست	مردمان	ازتک	و	مایا	بوده
از سازهایی	 که	 موسیقی	 این	 	اما	
گرفته عاریت	 اسپانیولی	 	فرهنگ	
	و	امروزه	همه	گیر	در	میان	مردم	جا
از بخشی	 که	 می	نماید	 	افتاده	چنان	
	موسیقی	کالسیک	مردمان	مکزیک
	را	نمایندگی	می	کند.	شعر	و	ادیبات
اجتماعی موضوعات	 درون	 از	 	آن	
	پرورده	می	شود	و	با	بیشترین	سطح
در و	 می	کند	 برقرار	 ارتباط	 	جامعه	
	درون	و	بیرون	مرزها	خود	را	نماینده

میدان اطراف	 	سایه	بان	های	
نیم از	 بعد	 غالبًا	 باران	 	می	رفتند.	
	ساعت	یا	زمانی	بیشتر	بند	می	آمد	و
را	شسته زمین	 که	 در	حالی	 	دوباره	
	شده	بود	و	طراوت	نمناک،	میدان	را
از را	 سازها	 دوباره	 گرفته،	 خود	 	در	
و می	آوردند	 بیرون	 	جعبه	هایشان	
شادی از	 پر	 را	 میدان	 	فضای	
	می	ساختند.	عکس	زیر	را	که	مالحظه
آن	ها استراحت	 لحظات	 	می	کنید	
استفاده فرصت	 این	 از	 من	 و	 	است	
پشت در	 یادگاری	 عکسی	 و	 	کردم	
میانه از	 سوم	 نفر	 گرفتم.	 آن	ها	 	سر	
من چپ	 سمت	 از	 ماریاچیست	 	دو	
	هستم،	که	شاید	برای	روشنتر	شدن
را 	عکس	الزم	است	مقداری	تصویر	
این در	 و	 چهره	ها	 تا	 نمود	 	بزرگتر	
	میان	چهره	من	)1982	در	سن	سی	و

پنج	سالگی(	نمایان	شود.

	یک	دو	نکته	راجع	به	پایگاه	اجتماعی
این باشیم	 گفته	 هم	 موسیقی	 	این	

ماریاچیست	ها از	 گروه	هایی	 	امروزه	
یا هستند	 زن	 کاًل	 یا	 که	 	هستند	
	تعدادی	از	اعضای	آن	را	زنان	تشکیل
است ممکن	 که	 این	 با	 	می	دهند.	
موسیقی این	 اشعار	 از	 	پاره	ای	
آن موسیقی	 اما	 باشد،	 	اندوهناک	
همین و	 است	 تحرک	 پر	 و	 	شاد	
یا مردان	 رقص	 موجب	 	پرتحرکی	
محتوای از	 می	شود.	 شنونده	 	زنان	
به که	 گفت	 چنین	 می	توان	 	اشعار	
هر است.	 نزدیک	 کالسیک	 	ادبیات	
کالسیک ابیات	 از	 که	 	موسیقی	ای	
یا خود	 موسیقی	 آن	 کند،	 	استفاده	
	موسیقی	کالسیک	آن	مردمان	است
کالسیک موسیقی	 به	 کم	 دسِت	 	یا	
است توجه	 درخور	 است.	 	نزدیک	
	موسیقی	ها،	چه	موسیقی	اقوام	و	چه
شعرهای گونه	 از	 دیگر،	 	ژانرهای	
بهره خود	 ذهنیت	 به	 	نزدیک	
هوا غروب	ها	 از	 بعضی	 	می	گیرند.	
را سازها	 سرعت	 به	 می	شد،	 	بارانی	
به دوباره	 و	 می	کردند	 	جمع	آوری	
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می	دهد. نشان	 مکزیک	 		موسیقی	
	نکته	دیگر	این	که	مردمان	آمریکای
را اولیه	 بومیان	 رگه	های	 یا	 	التین	
دوران از	 بعد	 مهاجران	 از	 یا	 	دارند	
موسیقی هستند؛	 	کانکیستادورها	
ندارد مدون	 تاریخی	 ریشه	 	آنان	
بومیان موسیقی	 یا	 جهت	 این	 از	 	و	
	است	یا	گونه	ای	از	اختالط		که	از	راه
گسترده	تر موسیقی	های	 به	 	فولک	
موسیقی	های یا	 شده	 	مردمی	مبدل	
بیشترین است.	 اروپایی	 	کالسیک	
موسیقی همان	 به	 موسیقی	 	حجم	
	فولک	بومیان	پرورده	شده	در	دامن
جای که	 دارد	 تعلق	 غربی	 	سازهای	
باز جامعه	 سطوح	 درهمه	 را	 	خود	

	کرده	است.

پی	نویس	ها

1(	نام	چند	محله	به	التین

Coahuila, Xocongo, Tlanopantla, 
Tezozomoc, Azcopotzalco, 
Tacubaya, Coyoacan, 
Tenochtitlan, Chapultepec

نام به	 و	 مایا	 خدایان	 نام	 	2(کوتزالکوت	
	یکی	از	پرندگان	عظیم	الجثه	که	در	دوران
اطالق نیز	 شده	 منقرض	 	دیاناسورها	

می	شود
Quetzalcoatl

	3(	pesar de mis pesares, como 
te me a pesar de mis pesares, 
como te adore vida mia, A 
pesar que mis pesares levan tu 
number y entre dias
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نقش شهر	 تعریف	 در	 چگونه	 	زبانی	
تا می	بینیم	 راستا	 همین	 در	 	دارند؟	
	قبل	از	سفر	به	یک	شهر	ما	تصویری
که داریم	 ذهنمان	 در	 شهر	 آن	 	از	
بازنمایی خالل	 از	 را	 آن	 	دیگری	
	عکس،	فیلم،	ادبیات	و	...نشان	داده
	است.	تفاوت	اساسی	شاید	بین	این
داشته وجود	 واقعیت	 و	 	بازنمایی	
بدون رسانه	 و	 هنر	 چون	 	باشد.	
	ایدئولوژی	نیست	و	هر	فردی	دارای
هست. خود	 ارزشی	 	رویکردهای	

دست کتاب	 یک	 وقتی	 همین	 	برای	
قرار ادبیات	 حوزه	 در	 که	 	می	گیرید	
مخاطب در	 باور	 این	 امکان	 	دارد	
به برای	 نویسنده	 که	 دارد	 	وجود	
بیشتر شهر،	 یک	 کشیدن	 	تصویر	
نظر در	 را	 خودش	 	احساسات	
	می	گیرد.	اما	در	رابطه	با	افراد	عادی
	هم	همواره	این	سوال	ایجاد	می	شود
	که	ما	هر	روز	در	زندگی	روزمره	مان
زندگی	مان محل	 شهر	 با	 	چگونه	
کنید فرض	 می	کنیم.	 برقرار	 	ارتباط	
	کسی	عزیز	خودش	را	از	دست	داده
در شادی	 نسبت	 به	 را	 غم	 و	 	است	
	درونش	بیشتر	احساس	می	کند،	آیا
فعاالنه دید	 با	 می	تواند	 راستی	 	به	
تکه	های و	 آسمان	 رنگ	 	متوجه	
چه فرد	 این	 حاال	 شود؟	 آن	 در	 	ابر	
ناخواه خواه	 نخواهد	 چه	 و	 	بخواهد	
خیلی متوجه	 غیرفعاالنه	 دید	 	با	
موضوع این	 باید	 می	شود.	 	چیزها	
نگاه بین	 باشیم	 داشته	 نظر	 در	 	را	
	فعاالنه	و	غیرفعاالنه	تفاوت	بسیاری
که است	 ابزاری	 نگاه	 دارد.	 	وجود	
با کردن	 برقرار	 ارتباط	 برای	 	انسان	
می	کند استفاده	 زندگی	اش	 	محیط	
	و	بیشتر	متوجه	کاربرد	این	ابزار	در
	زندگی	روزمره	اش	است.	مطمئنا	بین
که کسی	 و	 است	 نابینا	 که	 	انسانی	
اساسی تفاوت	 است	 دیدن	 به	 	قادر	

	در	رابطه	با	رطوبت	هوا،	سرمای	برف
از متفاوت	 برخوردهای	 آفتاب	 	و	
رابطه در	 می	دهند.	 نشان	 	خودشان	
	با	جغرافیاهای	متفاوت،	فرهنگ	های

متفاوت	شکل	می	گیرد.

حرف شهر	 از	 وقتی	 ما	 است	 	مهم	
سخن چه	 از	 دقیقا	 	می	زنیم	
معماری و	 ها	 خانه	 از	 	می	گوییم.	
ماشین	هایی و	 خیابان	ها	 از	 ها،	 	آن	
در خیابان	ها	 در	 صدا	 و	 سر	 با	 	 	که	
که انسان	هایی	 از	 یا	 حرکتند	 	حال	
در هم	 کنار	 از	 بی	تفاوت	 و	 	سریع	
البته می	گذرند.	 	 پیاده	روها	 	طول	
می	بینیم شهر	 در	 هم	 	مکان	هایی	
کنار در	 صندلی	ها	 روی	 مردم	 	که	
و گفت	 حال	 در	 و	 نشسته	اند	 	هم	
شاید هستند،	 چیزی	 خوردن	 و	 	گو	
رو ارتباطات	 شهر	 از	 	منظورمان	
باشد. انسان	ها	 نزدیک	 از	 و	 رو	 	در	

	حاال	حتی	اگر	شهر	را	به	عنوان	یک
به بگیریم	 نظر	 در	 بیرونی	 	واقعیت	
را موضوع	 این	 نمی	توانیم	 	راحتی	
	نادیده	بگیریم	که	شهر	فقط	مختص
نیست. بشر	 دست	 ساخته	های	 	به	
در سخت	 بشر	 دست	 	ساخته	های	
در شما	 شده	اند.	 پیچیده	 	طبیعت	
متوجه حتما	 بزنید	 قدم	 شهری	 	هر	
	آسمان	آن	نیز	خواهید	شد	و	مطمئنا
	آسمان	در	همه	ی	شهرها	یک	شکل
چون بود.	 نخواهد	 رنگ	 یک	 	و	
	وابسته	به	ساختمان	ها،	آلودگی	هوا،
خیلی و	 شهر	 آن	 هوای	 و	 آب	 	نوع	
است ممکن	 است.	 دیگر	 	چیزهای	
	در	یک	شهر	نه	تنها	رطوبت	هوایش
بلکه کنید	 حس	 پوست	تان	 روی	 	را	
همراه را	 مرطوب	 هوای	 آن	 	بتوانید	
رابطه در	 ببویید.	 کشیدن	تان	 	نفس	
مهم ادبیات	 در	 شهر	 بازنمایی	 	با	
مفاهیم و	 ذهنیت	 که	 بدانیم	 	است	

ادبیات در	 شهر	 بازنمایی	 از	 	وقتی	
این است	 ممکن	 می	گوییم	 	سخن	
که کند	 متبادر	 ذهن	 به	 را	 	فکر	
به را	 شهر	 است	 قادر	 	نویسنده	
	صورت	یک	ابژه	ببیند.	آیا	به	راستی
	شهر	ابژه	ای	است،	که	برای	شناخت
ما و	 گرفت؟	 فاصله	 آن	 از	 باید	 	آن	
جور هر	 که	 هستیم	 	سوژه	هایی	
	دلمان	بخواهد	با	آن	برای	توصیفش
	با	مفاهیم	مان	برخورد	می	کنیم؛	یا	نه
	بر	عکس،	شهر	ما	را	در	خودش	فرو
نمی	دهد اجازه	 راحتی	 به	 و	 	می	بلعد	
برابرش در	 را	 خود	 احساسات	 	ما	
هویت به	 و	 بدهیم	 سامان	 و	 	سر	
	خاص	خودمان	از	خالل	زبان،	دست
کوه، یک	 فراز	 از	 شاید	 کنیم.	 	پیدا	
باشید شده	 هواپیما	 سوار	 وقتی	 		یا	
باشید کرده	 تماشا	 باال	 از	 را	 	شهرها	
از	فراز	شهرها 	 	یا	حتی	عکس	هایی	
	دیده	باشید	و	در	برابر	عظمت	شهر
	خودتان،	و	شهرهای	دیگر،	احساس
که باشد	 داده	 دست	 شما	 به	 	پوچی	
یا هیچید،	 هیاهو	 این	 برابر	 در	 	شما	
احساس 	 را	 	خود	 »بودن«	 	برعکس	
پرسیده خودتان	 از	 و	 باشید	 	کرده	
	باشید	با	این	»بودن«	چه	باید	کرد؟
بردن فرو	 حرکت	 لحظه	 آن	 در	 	و	
هم را	 شش	هایتان	 در	 	اکسیژن	

	احساس	کرده	باشید.

	دقیقا	هنگامی	که	می	خواهید	با	این
نرم	کنید	نقش 	بودن	دست	و	پنجه	
مهم چون	 می	شود	 پررنگ	 	فرهنگ	
	است	فرهنگ	چگونه	در	شکل	گیری
چگونه که	 دارد	 نقش	 شما	 	رویکرد	
	شهر	و	خودتان	را		احساس	کنید	و
	چگونه	بین	خود	و	شهر	ارتباط	برقرار
شهر است	 متفاوت	 البته	 	می	کنید.	
باشد چگونه	 جغرافیایی	 لحاظ	 	به	
یک با	 ساحلی	 شهر	 یک	 	مطمئنا	
	شهر	کویری	متفاوت	است.	انسان	ها

بازنمایی	شهر	در	ادبیات
فاطمه	خضری
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واقعیت چون	 کشید.	 محکمی	 	خط	
دادن شکل	 چگونه	 در	 		شهرها	
بی	تاثیر مطمئنا	 نویسنده	 	خیال	
رمان و	 انسان	شناسی	 بین	 	نیستند.	
پیوندهایی روش	شناسی	 لحاظ	 	به	
انسان	شناسی چون	 می	شود	 	دیده	
روش	های از	 است	 این	 	خواهان	
پی در	 و	 کند	 دوری	 	پوزیتویستی	
نباشد معلولی	  - علی	 روابط	 	کشف	
انسان به	چندگانگی	 بین	 این	 در	 	تا	
	که	در	رمان	مدرن	به	نمایش	گذاشته
	می	شود،	نزدیک	شود.	اما	به	گفته	ی
یک دارای	 ما	 الپالنتن،	 	فرانسوا	
رمان نوع	 و	یک	 انسان	شناسی	 	نوع	
انسان	شناسانی آن	جا	 از	 	نیستیم.	
و اسنادی	 روش	 با	 که	 دارند	 	وجود	
	مشاهده	ی	با	فاصله	خواهان	بررسی
	موضوع	خود	هستند	و	چه	بسا	شهر
رمان	نویسانی یا	 بدانند.	 ابژه	 	را	یک	
موقعیت هستند	 این	 خواهان	 	که	
از صرفا	 را	 	اجتماعی-اقتصادی	

	بیرون	توصیف	کنند.

تفاوت	ها این	 متوجه	 بیشتر	 	بدهد	
برابر در	 بخواهید	 که	 این	 	می	شود.	
احساس را	 خود	 وجود	 بیشتر	 	شهر	
احساس دگرگونی	 دچار	 و	 	کنید	
	شوید	یا	نه	ذهنتان	چنان	از	مفاهیم
فضاهای در	 که	 مختلفی	 	نقش	های	
پر 	 می	دهید،	 انجام	 شهر	 		متفاوت	
شهری شوید	 این	 خواهان	 که	 	شود	
زیر را	 می	کنید	 زندگی	 آن	 در	 	که	
	سوال	ببرید	چون	دوست	داشتید	به
آن فضاهای	 مکان	ها،	 دیگری	 	شکل	
	ساخته	می	شد	تا	از	فشار	پراسترس
بین همین	 در	 بکاهد؟	 	نقش	هایتان	
	ممکن	است	به	نویسنده	ها	مشکوک
خالل از	 نیست	 قرار	 که	 	باشیم	
	دیدگاه	آن	ها	به	معنایی	از	شهری	که
دست هستند،	 آن	 توصیف	 	مدعی	
نویسنده حال	 هر	 به	 کنیم؟	 	پیدا	
ناخودآگاه که	 است	 هویتی	 	دارای	
است شهری	 فضاهای	 تاثیر	 	تحت	
به و	 است.	 کرده	 زندگی	 آن	 در	 	که	
	راحتی	نمی	توان	بین	خیال	و	واقعیت
	که	در	رمان	به	آن	پرداخته	می	شود

	وجود	دارد،	از	آن	جا	که	داده	هایی	که
	انسان	با	چشم	می	تواند	به	دست	آورد
	حتی	به	نسبت	حس	شنوایی	نه	تنها
	بیشتر	است	بلکه	ابهام	کمتری	دارد.
	گویی	وقتی	ما	می	خواهیم	یک	شهر
بشناسیم بازنمایی	 یک	 خالل	 از	 	را	
یک از	 استفاده	 حال	 در	 شکلی	 	به	
این البته	 هستیم.	 غیرفعاالنه	 	دید	
	هم	قابل	ذکر	است	انسان	در	زندگی
	روزمره	اش	دائما	نمی	تواند	با	یک	دید
کند. برقرار	 ارتباط	 شهر	 با	 	فعاالنه	
	چون	احساسات	و	مفاهیم	ذهنی	اش
می	شوند. امر	 این	 مانع	 راحتی	 		به	

شهرهای شهری	 فضاهای	 	ساخت	
از	خالل	جغرافیا، 	مختلف	همان	قدر	
	فرهنگ	و	...	متفاوت	خواهد	بود	که
هم به	 شبیه	 شهر	 یک	 در	 	انسان	ها	
برقرار ارتباط	 شهری	 فضاهای	 	با	
در زندگی	 وجود	 با	 و	 	نمی	کنند	
از تعریف	 یک	 مشترک	 شهر	 	یک	
که زمانی	 فرد	 داشت.	 نخواهند	 	آن	
	بخواهد	محیط	زندگی	خود	را	تغییر
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اجتماعی، طبقه	ی	 می	شویم	 	متوجه	
افراد و...	 فرهنگ	 سن،	 	جنسیت،	
از چگونه	 که	 می	کند	 پیدا	 	اهمیت	
	زمان	درک	داشته	باشد	و	در	همین
فضاهای در	 را	 خود	 هویت	 	راستا	
تفاوت مطمئنا	 کند.	 تعریف	 	شهری	
	اساسی	بین	صاحب	یک	کارخانه	که
	برای	کارگرها	برنامه	می	ریزد	با	یک
	سیاه	پوست	وجود	دارد	که	در	یکی	از
	شهرهای	آمریکا	به	دنبال	کار	است
است. اقلیت	 اجتماع	 به	 متعلق	 	و	
دارد را	 تصور	 این	 کارخانه	 	صاحب	
	که	زمان	در	دستان	او	است	و	باید	از
گونه و	آن	 بیاد	 بیرون	 فردی	 	تنبلی	
	که	یا	می	پسندد	یا	به	سودش	هست
	برای	زمان	خود،	کارخانه	و	کارگرها
	برنامه	بریزد.	اما	یک	سیاه	پوست	که
	مهارتی	ندارد	و	از	تبعیض	نژادی	رنج
را احساس	 این	 است	 ممکن	 	می	برد	
باشد	که	در	زمان	بی	نظم	در 	داشته	
همین دقیقا	 است.	 شدن	 گم	 	حال	
	تغییر	در	درک	زمان،	تعریف	شهر	و
	نوع	ارتباط	با	آن	را		دگرگون	می	کند
	و	افراد	مجبور	می	شوند	مفاهیم	خود

	را	مورد	بازبینی	قرار	دهند.

است انتزاعی	 موضوعی	 زمان	 	دیگر	
و طبیعت	 با	 نه	 کار	 با	 رابطه	 در	 	که	
	مکان		درک	می	شود.	درک	متفاوت
در اساسی	 تغییرات	 باعث	 زمان،	 	از	
روزمره	اش زندگی	 در	 انسان	 	نگاه	
بتواند که	 کسی	 مقابل	 در	 	می	شود.	
فضاهای در	 زمان	 از	 را	 خود	 	درک	
دیگری جایگاه	 بدهد	 تغییر	 	شهری	
به اجتماع	 در	 طبقاتی	 لحاظ	 	به	
کسی اگر	 مثال	 آورد.	 خواهد	 	دست	
با بزرگ	 شهر	 یک	 در	 	بخواهد	
را زمان	 طبیعت،	 تغییرات	 به	 	توجه	
دین تقسیم	بندی	 با	 یا	 کند	 	درک	
مقدس و	 جادویی	 رویکردی	 	که	
دچار مطمئنا	 دارد،	 زمان	 به	 	نسبت	
زندگی در	 اساسی	 	چالش	های	
صورتی چه	 در	 می	شود.	 	روزمره	اش	
می قادر	 بزرگ	 شهر	 یک	 در	 	فرد	
که انتزاعی	 زمان	 درک	 به	 تن	 	شود	
	با	کار	کردن	گره	خورده	ندهد؟	فقط
	در	صورتی	کسی	هزینه	ی	زندگی	او
	را	متقبل	شود	در	غیر	این	صورت	با
	حقیقت	زندگی	شهری	که	سخت	کار
است، جایگاهی	 هر	 در	 حاال	 	کردن	
این	جا در	 شود.	 روبرو	 است	 	ناچار	

	نمی	توانیم	به	راحتی	این	موضوع	را
	هم	نادیده	بگیریم	که	با	یک	رویکرد
	سرمایه	دارنه،	از	باال	شهرها	در	جهان
			رو	به	توسعه	هستند.	در	همین	جهت
	ما	به	فکر	می	رویم	که	تغییر	کالبدی
تاثیری چه	 انسان	ها	 زندگی	 	مکان	
رابطه در	 آن	ها	 فلسفی	 رویکرد	 	در	
یا می	گذارد	 روزمره	شان	 زندگی	 	با	
	این	که	نظام	سرمایه	داری	چقدر	در
	تغییر	مکان	زندگی	و	رویکرد	فلسفی
نقش جهان	 سراسر	 در	 	انسان	ها	
	دارد.	مطمئنا	اگر	نظام	سرمایه	داری
در انسان	 زندگی	 مکان	 تغییر	 	به	
می	بخشد سرعت	 جهان	 	سراسر	
را افراد	 ذهنی	 رویکرد	 ناخواه	 	خواه	
هست، سودش	 به	 که	 گونه	 آن	 	هم	
نقش بین	 این	 در	 می	بخشد.	 	شکل	
شکل با	 رابطه	 در	 انسان	 	فردیت	
	بخشیدن	به	مکان	زندگیش	در	شهر
اهداف به	خواسته	ها	و	 بودن	 	و	آگاه	
تعیین چگونه	 روزمره	اش	 	زندگی	
اهمیتی با	 موضوع	 زمان	 	می	شود.	
زندگی و	 شهر	 در	 مطمئنا	 که	 	است	
زندگی و	 گذشته	 از	 متفاوت	 	مدرن	
	در	مکان	های	کوچک	درک	می	شود.
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عمومی فضاهای	 روستایی،	 	زیستی	
از کمی	 فاصله	ی	 در	 خصوصی	 	و	
این	خود 	یکدیگر	قرار	گرفته	اند	که	
این میان	 جابه	جایی	 تسریع	 	موجب	
	دو	فضا	می	شود.	به	اعتقاد	لوفور،	از
تمام که	 فضاست	 در	 و	 فضا	 	طریق	
می	گیرد. شکل	 اجتماعی	 	تجربیات	
روزمره	ی زندگی	 تجربه	ی	 	بنابراین	
ایجاد شهری	 فضاهای	 در	 	مردم	
هماهنگی که	 همان	گونه	 	می	شود.	
	کارکردهای	فضاهای	عمومی	در	شهر
استفاده قشر	 و	 آن	 کالبدی	 فرم	 	با	
روزمره زندگی	 در	 آن	 از	 	کننده	
بر نام	گذاری	 سیستم	 است،	 	موثر	
بر مستقیم	 تاثیر	 با	 نیز	 فضاها	 	این	
نقش شهری	 کنشگران	 	حافظه	ی	
	بسزایی	در	کیفیت	تجربیات	زیست

شهری	خواهد	داشت.

منظر اصطالح	 که	 مارویاما	 	ماگورو	
را آن	 کرد،	 جعل	 را	 شهر	 	ذهنی	
یا فرد	 عملی	 جهان	بینی	 	معادل	
ساختاری می	کند:	 تعریف	 	اجتماع	

این تمامی	 در	 آن	چه	 وجود،	 این	 	با	
	تعاریف	یکسان	است،	تقابل	»فضای
عمومی«ست. »فضای	 با	 	خصوصی«	
انگلیسی فرهنگ	 در	 کلی،	 طور	 	به	
publicی	واژه 	،)1993( 	آکسفورد	
معانی، اکثر	 در	 و	 »کلی،	 معنای	 	به	
	متضاد	خصوصی	به	کار	رفته	است«،
	»متوقع	یا	متوجه	مردم	به	مثابه	یک
دسترس »در	 کنارش	 در	 و	 	کلیت«	
مردم«، همه	ی	 برای	 اشتراکی	 	یا	
شدنی« انجام	 یا	 موجود	 آزادی	 	»با	
یا دولت	 با	 مرتبط	 یا	 شده	 »ارائه	 	و	
)یعقوبی، مرکزی«	 و	 محلی	 	دولت	
در 	.)1396 مهدوی	نژاد	 و	 	تقوایی	
شهر شهری،	 انسان	شناسی	 	حوزه	
خصوصی فضاهای	 از	 است	 	ترکیبی	
گونه	ای به	 که	 عمومی	 فضاهای	 	و	
	پیچیده		در	یکدیگر	تداخل	یافته	اند
	)فکوهی	1395،	244(.	ارتباط	میان
	فضاهای	خصوصی	و	فضاهای	عمومی
	در	شهر	و	روستا	با	یکدیگر	متفاوت
شیوه	ی خالف	 بر	 شهر،	 در	 	است.	

	چالش	تغییر	نظام	نام	گذاری
یا	تبدیل	مکان	به	نامکان

	
بهاره	خیرخواه
	کارشناس	ارشد	مرمت	و	حفاظت
میراث	معماری	و	شهری

در که	 همان	طور	 عمومی	 	فضای	
شهری مطالعات	 مختلف	 	شاخه	های	
	اعم	از	طراحی	شهری،	مرمت	شهری،
و... جامعه	شناسی	 	انسان	شناسی،	
بررسی می	شود،	 تعریف	 	متفاوت	
در اجتماعی	 بستر	 به	 وابسته	 	آن	
به است.	 نیز	 گوناگون	 	فرهنگ	های	
	بیان	دیگر،	فضای	عمومی	شهر،	مانند
	دیگر	فضاهای	موجود	در	آن،	دارای
و فرهنگی	 کالبدی،	 متفاوت	 	ابعاد	
این از	 یک	 هر	 که	 است	 	اجتماعی	
	ابعاد	دریچه	ای	تازه	به	تعریف	مفهوم
می	گشاید. شهری	 عمومی	 	فضای	

در	شهر	از	مجموعه	ی	»بی	دردسر«/	غزاله	بحیرایی/پرینت	روی	پوست	قرص/	100	در	150	سانتی	متر/	1392
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تغییر نخستین	 شاید	 	.)67 	:1389	
	نامگذاری	برجسته	ی	فضای	عمومی
انقالب پیروزی	 ابتدای	 	که	در	همان	
	اسالمی	در	رابطه	ای	تنگاتنگ	با	گذار
رخ دوره	 آن	 اجتماعی	 و	 	فرهنگی	
	داد،	تغییر	نام	میدان	و	برج	»شهیاد«
که همان	طور	 است.	 »آزادی«	 	به	
نام انتخاب	 دلیل	 است،	 	مشخص	
سیاسی، بزرگ	 دگرگونی	 	دوم	
	اجتماعی	و	فرهنگی	آن	دوره	است.
روشن تقابلی	 در	 »آزادی«	 	واژه	ی	
فضایی بر	 بندگی«	 و	 »استبداد	 	با	
مکان انقالب	 ابتدای	 همان	 از	 	که	
خوش بود،	 سیاسی	 	گردهمایی	های	
در راهپیمایی	ها	 تداوم	 با	 و	 	نشست	
مورد و	عراق	 ایران	 	سال	های	جنگ	
	پذیرش	اکثریت	مردم	قرار	گرفت.	به
	بیان	دیگر،	میدان	آزادی	به	مثابه	ی
فرهنگ واسطه	ی	 به	 متن	 	یک	
ساخته	ی مردِم	 و	 مردم	 	ساخته	ی	
معنایی دگرگونی	 دچار	 	فرهنگ	
الزم 	.)1390 )ساسانی،	 است	 	گشته	
میدان جدید	 نام	 که	 است	 ذکر	 	به	
دیگر جنس	 از	 پیامدهایی	 	آزادی	
شدن« »انقالبی	 با	 داشت.	 	نیز	
از »شاهنشاهی	زدایی«	 و	 	میدان	
عمومی فضای	 این	 پیوندهای	 	آن،	
ایران حتی	 و	 باستان	 ایران	 	با	
	اسالمی	سست	شد.	در	همین	دوره
درون جنگ،	 فضای	 سیطره	ی	 	با	
عمومی فضای	 یک	 عنوان	 به	 	برج	
فضای و	 رفت	 حاشیه	 به	 	فرهنگی	
آن از	 پس	 برجسته	شد.	 میدان	 	باز	
دیگر آزادی	 برج	 که	 گفت	 	می	توان	
نبود مدرن	 ایران	 	تداعی	کننده	ی	

)همان(.

همچنین و	 فضا	 و	 نام	 	همخوانی	
نکته	ای جدید	 نام	 انتخاب	 	دلیل	
	است	که	می	تواند	مقبولیت	ساکنان
به یا	 و	 داشته	 دنبال	 به	 را	 	شهر	
کارکردهای در	 آن	 پذیرش	 	عدم	
این بر	 عالوه	 بینجامد.	 	روزمره	
ی دهه	 در	 جمعیت	 افزایش	 	نکات،	
	شصت	و	باال	رفتن	تعداد	مهاجران	از
از	جمله 	روستا	به	شهر،	کالنشهرها	
مواجه زیادی	 مشکالت	 با	 را	 	تهران	

	از	شهر	موجب	تعامل	انسان	با	فضای
در که	 فضایی	 شد.	 خواهد	 	شهری	
گسترش و	 شکل	گیری	 تاریِخ	 	طول	
فرهنگی رمزگذاری	 تدریج	 به	 	خود	
	شده	و	به	مکانی	نمادین	و	پر	از	معنا
روزانه	ی تعامل	 است.	 گشته	 	بدل	
معنادار و	 نمادین	 فضاهای	 در	 	افراد	
و فردی	 خاطرات	 شکل	گیری	 	باعث	
	جمعی	شده	و	حس	تعلق	به	مکان	را
	در	ابعاد	مختلف	به	ارمغان	می	آورد.
هر تصور	 امر	 سانسو	 پی	یر	 نظر	 	از	
	شهر	خیال	واره	ای	از	امر	واقع	است.
ساخته دلخواه	 به	 نمی	تواند	 	پس	
	شده	باشد	)بیانچینی،	2006(.	وی	در
ذهنی تصویرهای	 و	 انگاره	ها	 	ادامه	
	شهر	را	با	امر	تصوری	مرتبط	دانسته
از فاکتورها	 این	 که	 می	بیند	 الزم	 	و	
نظر	فرهنگی	همسان	باشند	)همان(.

سال در	 اسالمی	 انقالب	 	پیروزی	
جریان در	 عطفی	 نقطه	ی	 	1357	
بود. ایران	 شهرسازی	 و	 	معماری	
زیرورویِی 	 با	 دوران	 این	 در	 	ما	
و خاطره	 حوزه	 در	 	گسترده	ای	
	حافظه	شهر	روبرو	شدیم	که	خود	را
	عمدتا	در	نظام	های	نام	گذاری	شهری
	نشان	داد:	تغییر	نام	فضاهای	عمومی
نام	گذاری فرآیندهای	 و	 	شهرها	
هویت دگرگونی	 واقع	 در	 که	 	جدید	
را شهر	 تاریخی	 حافظه	ی	 و	 	شهری	
و سخت	 اقدامی	 داشت،	 دنبال	 	به	
بسیار تامل	 به	 نیاز	 که	 بود	 	پیچیده	
	باال	و	در	نظر	داشتن	چشم	اندازهای
	بسیار	دوردست	داشت	که	باشتاب	و
	هیجان	های	سال	های	نخست	انقالب
مکانی هویت	 نداشتند.	 	خوانایی	
از	جمله متعددی	 عوامل	 به	 	وابسته	
اجتماعی روابط	 تاریخی،	 	پیشینه	ی	
است. نشانه	شناسی	 نظام	های	 	و	
علم سوسور	 نظر	 به	 	نشانه	شناسی	
معنایی داللت	 نظام	های	 	پژوهش	
نظام	هاست این	 از	 یکی	 زبان	 	است.	
گفته	ی به	 	.)12 	)احمدی،1391:	
از خارج	 در	 زبان	ها	 کالوه	 ژان	 	لویی	
وجود اجتماعی،	 و	 تاریخی	 	روابط	
	خارجی	ندارند	و	آن	ها	را	باید	حاصل
)فکوهی، دانست	 اجتماعی	 	روابط	

و درک	 شناخت،	 استدالل،	 	از	
.)1980 )مارویاما،	 		مفهوم	پردازی	
	»منظر	ذهنی	شهر«	ساختاری	برای
	اندیشیدن	به	شهر	است	و	به	چیزی
چشم	انداز میان	 که	 می	کند	 	اشاره	
دیداری ادراکات	 و	 شهر	 	فیزیکی	
دارد وجود	 آن	 از	 مردم	 فرهنگی	 	و	
	)Bianchini,	2006,	13-31(	به	باور
شده« تصور	 »محیط	 دونالد،	 	جیمز	
نمادها، »گفتمان	ها،	 و	 شهر	 یک	 	از	
آن	ها با	 که	 تخیالتی	 و	 	استعاره	ها	
زندگی	شهری از	 مدرن	 تجربه	ی	 	به	
	معنا	می	بخشیم«،	همان	قدر	با	علوم
»اجسام که	 دارند	 پیوند	 	انسانی	
)دونالد مادی«	 محیط	 	تعین	بخش	
شهری تصورات	 	.)422 	،1993	
و حسی	 تجربه		های	 و	 کردارها	 	بر	
اینکه بر	 و	 است،	 متمرکز	 	هیجانی	
چگونه تصور	 بر	 جمعی	 	خاطره	ی	
نیز و	 می	گذارد،	 تاثیر	 شهر	 	بودن	
متفاوت، اجتماعی	 برساخت	های	 	به	
شهر آینده	ی	 از	 متناقض،	 اغلب	 	و	
به 	.)2006 )بیانچینی،	 	می	پردازد	
پاسداشت که	 است	 دلیل	 	همین	
چه هر	 به	 فضا	 در	 جمعی	 	خاطرات	
مکان تعلق	 حس	 شدن	 	غنی	تر	

شهروندان	کمک	شایانی	می	کند.

شهر« به	 »حق	 لوفور،	 نظر	 	از	
	درخواست	به	دسترسی	تحول	یافته
و )کافمن	 است	 شهری	 زندگی	 	به	
این هاروی	 	.)158 	،1996 	لباس،	
	مفهوم	را	بسط	داده	و	این	گونه	بیان
	می	کند	که	»حق	به	شهر	بسیار	فراتر
به دسترسی	 برای	 فردی	 آزادی	 	از	
	منابع	شهری	است؛	بلکه	حق	به	تغییر
	شهر،	برای	ایجاد	تغییر	در	خودمان
فردی آنکه	 از	 بیش	 حق	 این	 	است.	
این چراکه	 است	 اشتراکی	 	باشد،	
نیازمند	یک	قدرت	جمعی 	تغییرات	
فرآیندهای به	 بازشکل	دهی	 	برای	
و ساختن	 آزادی	 است.	 	شهری	
	بازسازی	شهر	و	خودمان،	به	نظر	من
	یکی	از	ارزشمندترین	حقوق	بشری
بی	اعتنایی مورد	 بسیار	 که	 	است	
	قرار	گرفته	است	)هاروی،	2008(.	از
	همین	رو	می	توان	گفت	حق	استفاده
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	از	بناها	و	روابط	فضایی	درون	و	میان
به را	 شهر	 و	 می	کنیم	 حذف	 	آنها	
	انبوهی	از	نامکان	تبدیل	می	سازیم،
	چگونه	می	توانیم	تعامالت	اجتماعی
	در	شهر	را	افزایش	داده	و	حس	تعلق
را به	مکان	و	فضاهای	شهری	 	مردم	

تقویت	کنیم؟

منابع:
و ساختار	 	.1391 بابک.	 	احمدی،	

تاویل	متن.	تهران:	نشر	مرکز.

	بیانچینی،	فرانکو.	6002.	منظر	ذهنی
	شهر:	مفاهیم،	بازنمایی	های	فرهنگی
به سیاست	گذارانه.	 کاربست	های	 	و	
	کوشش	محمدعلی	زکریایی.	تهران:

تیسا.

	شارع	پور،	محمد.	1395.	حق	به	شهر
	و	فضاهای	عمومی	شهری.	فصلنامه
	تخصصی	پژوهشگاه	میراث	فرهنگی

و	گردشگری.	1	)2(.	66-51.

	فکوهی،	ناصر.	1383.	انسان	شناسی
شهری.	تهران:	نشر	نی.	244.

	فکوهی،	ناصر.	1389.	گفت	وگوهایی
فرهنگ. و	 انسان	 	درباره	ی	

تهران:فرهنگ	جاوید.	67.

و فرهنگ	 	.1391 ناصر.	 	فکوهی،	
فرهنگ تهران:	 روزمره.	 	زندگی	

جاوید.

	ساسانی،	فرهاد.	1391.	نشانه	شناسی
نقدهای مقاالت	 مجموعه	 	مکان:	
مقاالت مجموعه	 هنری،	 ـ	 	ادبی	
نشانه	شناسی. هم	اندیشی	 	هفتمین	
	مقاله	ی	اول.	پاکتچی،	احمد.	تحلیل
	نشانه	شناختی	هویت	دوگانه	در	یک
	محله	ی	شهری	و	کارکرد	آن:	مطالعه
	موردی	محله	ی	رستم	آباد	ـ	فرمانیه.

تهران:	انتشارات	سخن

	ساسانی،	فرهاد.	1391.	نشانه	شناسی

در امروزه	 که	 است،	شاهدیم	 	مکان	
تعلق حس	 ایران	 معاصر	 	شهرهای	
چراکه است	 کمرنگ	شده	 مکان	 	به	
گذشته عمومی	 فضاهای	 تنها	 	نه	
بلکه مواجه	اند،	 نام	 پیاپی	 تغییر	 	با	
	همچنان	می	بینیم	که	نظام	نام	گذاری
	فضاهای	عمومی	نوساز	هم	از	منطق
چندی نمی	کند.	 پیروی	 	درستی	
عنوان با	 جلسه	هایی	 صورت	 	پیش	
و نامگذاری	 کمیسیون	 	»مصوبات	
عمومی اماکن	 و	 معابر	 نام	 	تغییر	
	شهر	تهران«	در	ماه	های	اسفند	79
	و	فروردین	89	در	شهرداری	تهران
نام آن	 بنابر	 که	 رسید	 تصویب	 	به	
	برخی	از	معابر	عمومی	شهر	تهران	به
	اسامی	مشاهیر	ادب	و	فرهنگ	ایران
واقع ارغوان«	 »خیابان	 کرد.	 	تغییر	
»هوشنگ به	 کالهدوز	 شهید	 	در	
در واقع	 فالمک«	 »بلوار	 	ابتهاج«،	
محمدرضا »استاد	 به	 قدس	 	شهرک	
»نیلوفر« خیابان	 و	 	شجریان«	
علی »استاد	 به	 اختیاریه	 در	 	واقع	
همین دادند.	 نام	 تغییر	 	نصیریان«	
باالی بلند	 بین	لیست	 از	 	چند	مثال	
اول نگاه	 در	 اگرچه	 شده	 	تصویب	
نظر به	 مثبت	 و	 فرهنگی	 	کاری	
شدن مخدوش	 موجب	 اما	 	می	آید،	
	حافظه	ی	شهری	خواهد	بود.	استفاده
	از	نام	افرادی	که	در	اعتالی	فرهنگ
می	تواند بی	شک	 داشته	اند	 نقش	 	ما	
	باعث	بهبود	کیفیت	زندگی	باشد	به
	شرط	آن	که	نامگذاری	برای	فضاهای
	عمومی	نوساز	بوده	و	با	کاربری	فضای
فرهنگی حوزه	ی	 همان	 در	 	عمومی	
	)موسیقی،	ادبیات،	سینما	تئاتر	و...(
	هم	خوانی	داشته	باشد.	به	بیان	دیگر،
	تنها	با	ایجاد	ارتباطات	معنادار	میان
	نظام	نام	گذاری،	کاربری	فضا	و	بستر
داشت انتظار	 می	توان	 	اجتماعی	
عمومی فضاهای	 جدید	 اسامی	 	تا	
شهری کنشگران	 پذیرش	 	مورد	
	قرار	گرفته	و	در	میان	اذهان	عمومی

	جایگاه	خود	را	تثبیت	کنند.

	با	توجه	به	آن	چه	گفته	شد،	حال	سوال
		این	است	که	مایی	که	به	دست	خود
	تصویر	و	خاطره	را	از	شهرهایمان	و

ویژه به	 مهاجر،	 کنشگران	 	کرد.	
با نخست	 بار	 برای	 که	 	روستاییانی	
	حافظه	ای	تهی	از	خاطره	ی	شهری	پا
	به	شهر	بزرگ	گذاشته	بودند،	شهر	را
	با	تمام	تغییرات	ایجاد	شده	در	آن	به
	سادگی	پذیرفتند.	این	در	حالی	بود
خاطرات و	 مکان	 به	 تعلق	 حس	 	که	
کنونی و	 پیشین	 ساکنان	 	شهری	
تحول	های و	 تغییر	 فرآیند	 در	 	شهر	
	پیاپی	مخدوش	می	شد.	این	گسست
تغییر با	 که	 شد	 باعث	 جامعه	 	در	
عمومی فضاهای	 نام	گذاری،	 	نظام	
دو با	 خیابان	ها	 و	 میادین	 جمله	 	از	
بماند	چراکه اذهان	عمومی	 	اسم	در	
	بخش	گسترده	ای	از	ساکنان	پیشین
	شهر	و	بومی	نشینان	به	دلیل	پررنگ
از ذهنی	 خاطرات	 و	 حافظه	 	بودن	
نام	جدید به	 را	 فضا	 قدیم	 نام	 	شهر	
بود حالی	 در	 این	 می	دادند.	 	ترجیح	
	که	مهاجران	تازه	وارد	و	ثروتمندانی
	که	با	گسترش	شهر	و	باال	رفتن	نرخ
دارای بومی	نشین	 مناطق	 در	 	زمین	
	خانه	های	اشرافی	شده	بودند،	فضاها
	را	تنها	با	نشانه	های	شهری	از	جمله
می	شناختند. شهرداری	 	تابلوهای	
دوگانگی به	 می	توان	 مثال،	 	برای	
ـ رستم	آباد	 محله	ی	 	فرهنگی	
رستم منطقه	ی	 کرد.	 اشاره	 	فرمانیه	
منظر از	 کنونی(	 )فرمانیه	ی	 	آباد	
آن ساکنان	 منظر	 در	 و	 	فرهنگی	
هویتی 	– فرهنگی	 فضای	 دو	 	دارای	
	مختلف	بود.	پیشینه	و	تاریخ،	هویت
و کرده	 برجسته	 را	 	»رستم	آبادی«	
	ثروت	و	تجددگرایی	به	تقویت	هویت
میان تضاد	 منجر	شد.	 	»فرمانیه	ای«	
تازه	وارد فرهنگ	 و	 بومی	 	فرهنگ	
تابلوهای متناوب	 جابه	جایی	 	به	
طوری به	 انجامید	 محله	 	نام	گذاری	
توسط شده	 نصب	 تابلوهای	 	که	
را رستم	آبادی	 هویت	 که	 	شهرداری	
	تقویت	می	کرد،	توسط	ساکنان	جدید
دست	نویس شکل	 به	 و	 خورده	 	خط	
	به	»محله	ی	فرمانیه«	تغییر	می	یافت

)ساسانی،	1391(.

	با	توجه	به	اهمیت	تعامل	شهروندان
	که	در	ارتباط	مستقیم	با	حس	تعلق
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نیازهاي و	 پیاده	 موضوع	 به	 	جهان	
پرداختن اخیر،	 دهه	 چند	 در	 	آن	
پیاده	روی، با	 مرتبط	 مباحث	 	به	
در پیاده	 شهرهای	 و	 	پیاده	روها	
بسیار شهري	 نقل	 و	 حمل	 	نظام	
دلیل به	 شهرها	 است.	 اهمیت	 	حائز	
در محیطي	 زیست	 کیفیت	 	ارتقاء	
	جهت	کاهش	سوخت	فسیلي،	بهبود
انسان، رواني	 و	 جسمي	 	سالمت	
	افزایش	روابط	متقابل	اجتماعي	میان
	شهروندان،	بهبود	کیفیات	اجتماعي
و	کمک در	شهر	 زندگي	 فرهنگي	 	و	
شهري محیط	هاي	 کردن	 انساني	 	به	
وابسته پیاده	 عابر	 حرکت	 به	 	... 	و	

گیاهان و	 درختان	 بویژه	 و	 	طبیعت	
از	پیش	جدا	شده	است.	یکی 	بیش	
	از	شیوه	های	جدایی	گزینی	از	زندگی
کننده آلوده	 خودروهای	 و	 	ماشینی	
پیادروی به	 آوردن	 رو	 	محیط	زیست	
برای طبیعی	 وسیله	ای	 عنوان	 	به	

حمل	و	نقل	است.ن
شکل قدیمي	ترین	 	پیاده	روي	
یک عنوان	 به	 و	 انسان	 	جابجائي	
همگان در	دسترس	 و	 ارزان	 	وسیله	
	در	فضا	شناخته	مي	شود.	همه	ما	در
راه	مي	رویم. و	شب	 روز	 از	 	ساعاتي	
زیر بهبود	 و	 توسعه	 به	 توجه	 	با	
شهرهاي دوباره	 توجه	 و	 	ساخت	ها	

اهمیت و	 پیاده	مدار	 	فضاهای	
آن	در	حفظ	فضای	سبز	شهری

ملیحه	درگاهی

مقدمه
	در	دنیای	حاضر	شهرنشینی	بیش	از
گسترش تاریخ	 طول	 در	 زمانی	 	هر	
	یافته	و	بسیاری	از	عوامل	فرهنگی-
	اجتماعی،	اقتصادی	و	زیست	محیطی
در است.	 ساخته	 خود	 از	 متأثر	 	را	
	شهرهای	بزرگ	فعالیتهای	بشری	به
که گذاشته	اند	 اثر	 طبیعت	 بر	 	حدی	
با آن	 ارتباط	 و	 طبیعت	 عادی	 	نظام	
	دما	و	آب	و	هوا	و	گیاهان	و	جانوران
	را	بر	هم	زده	است،	این	در	حالی	است
منظر	شهری در	 طبیعت	 تعریف	 	که	
با به	خوبی	درک	نشده	است.	 	هنوز	
شهرها سریع	 رشد	 الگوی	 به	 	توجه	
از شهرنشین	 فرد	 که	 دریافت	 	باید	
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پیاده	روی لینچ	 کوین	 دیدگاه	 	در	
	شهری	در	کنار	دیگر	عناصر	همچون
مسیری، نوع	 هر	 و	 جاده	 	خیابان،	
که می	دهند	 تشکیل	 را	 چیزی	 	آن	
"راه	که	ممکن	است 	او	راه	می	نامد:	
خطوط جاده،	 پیاده	رو،	 	خیابان،	
آهن راه	 خطوط	 تراموا،	 	زیرزمینی،	
که	حرکت است	 باشد	مسیری	 	... 	و	
	بالفعل	یا	بالقوه	از	طریق	آن	صورت

می	گیرد".ن
	لینچ	در	کتاب	سیمای	شهر	برخالف
دوبعدی گونه	ای	 به	 که	 	لوکوربوزیه	
نگاهی می	نگرد،	 شهر	 به	 کاغذی	 	و	
به نسبت	 همه	جانبه	 و	 	چندبعدی	
	شهر	دارد	و	در	پی	به	تصویر	کشیدن
	پویایی	و	تحرک	زندگی	در	آن	است.
مظاهر بر	 تکیه	 با	 کتاب	 این	 در	 	او	
شهر منظر	 در	 که	 حسی	 و	 	مادی	
5 به	 را	 شهر	 است،	 مشاهده	 	قابل	
یکی که	 است	 کرده	 تقسیم	 	دسته	
"راه" دسته	بندی	ها	 مهمترین	 	از	

است.ن
	راه	که	ممکن	است	خیابان،	پیاده	رو،
تراموا زیرزمینی،	 خطوط	 	جاده،	
حرکت که	 است	 مسیری	 باشد	 	و...	
	بالفعل	یا	بالقوه	از	طریق	آن	صورت
از بسیاری	 دیدگان	 از	 راه	 	می	گیرد.	
تصویر در	 عامل	 مهمترین	 	مردم	
مشاهده	ی که	 عاملی	 است،	 	شهر	
و ارتباط	 و	 گوناگون	 	محیط	های	
آن طریق	 از	 آن	ها،	 میان	 	وابستگی	
مؤثرترین راه	ها	 می	گیرد.	 	صورت	
آن اساس	 بر	 که	 هستند	 	وسیله	ای	
شهر پیوسته	ی	 مجموعه	ی	 	می	توان	
	را	به	نظام	آورد.	از	دیدگاه	لینچ	راه
خاص کیفیتی	 بوسیله	ی	 باید	 	اصلی	
مصالح، از	 خاصی	 جنس	 	همچون	
عوامل و	 روشنایی	 و	 چراغ	ها	 	نوع	
متمایز خود	 اطراف	 از	 چنینی،	 	این	
	شوند.	این	خصوصیات	باید	حالتی	از
	پیوستگی	و	وحدت	را	داشته	باشند
عواملی از	طریق	 پیوستگی	 این	 	که	
حاصل هستند	 ریتم	 دارای	 	که	

کند پیروی	 طبیعت	 از	 باید	 	انسان	
	بی	معنی	است،	زیرا	بشر	هرگز	توان
	آن	را	ندارد	که	جز	پیروی	از	طبیعت
طریق از	 او	 اعمال	 تمام	 کند.	 	کاری	
فیزیکی قوانین	 از	 بسیاری	 یا	 	یک	
از اطاعت	 در	 و	 طبیعت	 فکری	 	یا	
	آن	صورت	می	گیرد.	در	مفهوم	دوم
انسان می	گوید	 که	 عقیده	ای	 	نیز	
	بایستی	از	طبیعت	پیروی	کند،	یا	به
اشیاء به	خودی	 	عبارتی	شیوه	خود	
قرار خود	 ارادی	 اعمال	 الگوی	 	را	
و غیرمعقول	 اندازه	 همین	 به	 	دهد	
از تیلور	 چارلز	 است«.	 	غیرمنطقی	
زیست	محور اندیشمندان	 	جمله	
متفاوت کامال	 عقیده	ای	 که	 	است	
احترام وی	 دارد.	 میل	 به	 	نسبت	
و است	 قائل	 طبیعت	 برای	 	بسیاری	
که است	 زیست	محور	 	اندیشمندی	
قرار انسان	محوری	 مقابل	 نقطه	 	در	
متضمن دیدگاهی	 چنین	 	می	گیرد.	
	قائل	شدن	ارزش	ذاتی	برای	طبیعت
اخالقی جایگاه	 گرفتن	 نظر	 در	 	و	
	مستقل	برای	اجزای	آن	است.	به	این
	معنا	که	اعتبار	و	ارزش	آن	ها	در	گرو
نباشد انسان	 به	 سودبخشی	 	میزان	

)صبری،	1393:	35-34(ن
منظر« »زبان	 کتاب	 در	 نیز	 	اسپیرن	
به »برای	 که	 می	دارد	 بیان	 	خویش	
	وجود	آوردن	رفتاری	جدید	و	مدلی
	نوین	در	شهرها،	باید	شهر	جزئی	از
	طبیعت	جلوه	داده	شود	و	بر	اساس
حومه شهرها،	 گردد.	 طراحی	 	آن	
	شهرها	و	ییالق	باید	همگی	به	منزله
	واحدی	انگاشته	شود	که	در	دستگاه
هر و	 است	 تکامل	 حال	 در	 	طبیعت	
همین به	 باید	 ساختمانی	 و	 	بوستان	
	منوال	باشد.	ارزش	اجتماعی	طبیعت
	را	باید	تأیید	و	تصویق	کرد	و	قدرت
	آن	را	مهار	نمود،	نه	اینکه	در	برابرش
طبیعت کرد،	 مقاومت	 و	 	ایستادگی	
رواج شهرها	 در	 باید	 باغ	ها	 	مانند	
رام و	 مقهور	 اینکه	 نه	 شود	 	داده	

گردد«	)همان:	37(.ن

	هستند.	بازگشت	و	رویکرد	مجدد	به
خصوصا شهري	 فضاهاي	 	سرزندگي	
"عابر دیدگاه	 از	 و	 مراکز	شهري	 	در	
به اجتناب	ناپذیر	 ضرورتي	 	پیاده"	

نظر	مي	رسد.ن
از ترکیبی	 پیاده	مدار،	 	فضاهای	
عملکردهای و	 فضاها	 	فرم	ها،	
پیوند در	 که	 هستند	 	پرتنوعی	
	بسیار	نزدیک	با	یکدیگر،	در	خدمت
نیازهای از	 وسیعی	 دامنه	 	تامین	
در را	 واحدی	 کل	 شهری،	 	انسانی	
به و	 آورده	 وجود	 به	 شهرها	 	مرکز	
طرف از	 بخشیده	اند.	 هویت	 	آن	
	دیگر،	یکی	از	راه	های	تجدید	حیات
	مدنی	مراکز	شهری	محورهای	پیاده
کشف در	 موثری	 نقش	 که	 	هستند	
اجتماعی و	 کالبدی	 ادراک	محیط	 	و	
و و	مظهر	تمدن،	هویت	 دارند	 	شهر	
که مسیری	 هستند.	 شهر	 	مدنیت	
سبب است،	 زنده	 و	 پویا	 	انسانی،	
و می	گردد	 اجتماعی	 حیات	 	رونق	
و است	 خاطره	ساز	 و	 بخش	 	هویت	
عرصه	های از	 یکی	 عنوان	 به	 	خود	
و است	 شهر	 نمایش	 صحنه	 	جمعی،	
	به	عبارتی،	هم	"مقصد"	است	و	هم

"معبر".ن

دیدگاه	های	نظری
که: می	کند	 بیان	 میل	 	استورات	
بنیادین اصل	 طبیعت	 از	 	»پیروی	
	اخالقی	در	بسیاری	از	مکتب	های	به
	شدت	تحسین	شده	فلسفی	بوده	و
کار در	 دخالت	 طبیعت،	 در	 	دخالت	
وی است«.	 می	شده	 محسوب	 	خدا	
از	طبیعت، ارئه	دو	معنا	 با	 	همچنین	
	پیروی	و	الگوبرداری	از	آن	را	عاملی
	نامعقول	و	غیرمنطقی	می	داند.	طبق
	گفته	میل	»	کلمه	طبیعت	دو	معنای
اشیاء نظام	 معنی	 به	 یا	 دارد:	 	اصلی	
	به	انضمام	مجموعه	تمام	خصوصیات
	آن	هاست	یا	به	معنی	چیزها	آن	طور
	که	هستند	و	فارغ	از	دخالت	بشر.	در
این	عقیده	که اول	 با	مفهوم	 	ارتباط	
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می	توان آن	 اساس	 بر	 که	 	هستند	
	مجموعه	ی	پیوسته	ی	شهر	را	به	نظام
	آورد.	راه	ممکن	است	خیابان،	پیاده
	رو،	جاده	و...	باشد.	در	نظر	بسیاری	از
	مردم،	راه	مهمترین	عامل	در	تصویر
مشاهده	ی که	 است	 عاملی	 و	 	شهر	
و ارتباط	 و	 گوناگون	 	محیط	های	
آن طریق	 از	 آن	ها	 میان	 	وابستگی	
	صورت	می	گیرد.	فضاهاي	شهري،	از
جزئي پیاده	روها،	 و	 خیابان	ها	 	جمله	
	از	یک	شهر	محسوب	می	شوند	کـه
تجلیگاه عمومي	 عرصه	 عنوان	 	به	
این در	 است.	 شهري	 	فعالیت	هاي	
فعاالن عنوان	 به	 شهروندان	 	میان	
فضاهاي کاربران	 و	 عمومي	 	عرصه	
و تعامل	 به	 بستر	 این	 در	 	شهري	

کنش	مشغول	اند.ن
	به	عقیده	ی	جین	جیکوبز	پیاده	روهای
و اعتماد	 جو	 ایجاد	 کارکرد	 	شهری،	
یک صمیمیت	 و	 افراد	 بین	 	نزدیکی	
آنکه بدون	 آورند	 بوجود	 را	 	محله	

متغیر پرسپکتیوی	 می	تواند	 آن	 	در	
	از	منظره	در	اختیار	قرار	دهد	و	برای
	ناظر	تجربه	ای	پیوسته	بوجود	آورد.
یک پیوستگی	 باید	 نهایت	 در	 	راه	
که باشد	 داشته	 را	 موسیقی	 	ملودی	
	در	آن	ارتباطی	مشخص	میان	اجزاء

بوجود	آید.ن
زمینه	اي را	 شهر	 سیماي	 	لینچ	
از یکي	 اگر	 که	 مي	دانست	 	پیوسته	
نیز دیگري	 بر	 بخورد	 دست	 	عوامل	
	اثر	مي	گذارد.	تسلسلي	از	عوامل	یا
جوابگوي است	 ممکن	 ملودي	 	یک	
اعتقاد به	 متضاد	خود	شود.	 	ملودي	
اندازه	اي تا	 باید	 شهر	 "مردم	 	وي	
	موقتي	باشد	و	بتواند	با	تغییر	مقاصد
و	تصور	ساکنین	شهر	تغییر	کند.ن
حرکت جهت	 که	 شبکه	ای	 یا	 	راه	ها	
محله	ها، در	 بالقوه	 یا	 معموال	 	را	
حوزه	های شهری،	 	مجتمع	های	
می	کنند، مشخص	 و...	 	همسایگی	
وسیله	ای مؤثرترین	 و	 	مهمترین	

	می	آید،	عواملی	چون	تکرار	نماهای
.	...چشمگیر	و

تصویر به	 راه	 یک	 از	 مستمر	 	عبور	
	ذهنی	که	از	آن	راه	در	ذهن	بیننده
و استمرار	 از	 جنبه	ای	 دارد	 	وجود	
از	عبور لینچ	 را	می	دهد.	 	پیوستگی	
»سلسله	مراتب عنوان	 به	 	مستمر	
	بصری«	یاد	می	کند	که	در	آن	عوامل
عوامل سایر	 از	 شهر	 سیمای	 	اصلی	
	جدا	شده	و	در	ذهن	وحدتی	دوباره
	می	یابند	و	اینگونه	اساس	و	اسکلت
راه	ها می	شود.	 ایجاد	 شهر	 	تصویر	
مشخصی انتهایی	 نقاط	 	بایستی	
از می	تواند	 این	 که	 باشند	 	داشته	
عالئم در	 تدریجی	 تغییرات	 	طریق	
و سرباالیی	 مسیر،	 نشانه	های	 	و	
	سرازیری	و	یا	تغییر	تدریجی	جهت
که دیگر	 امر	 شود.	 مشخص	 	... 	و	
مخاطبین بر	 راه	ها	 تأثیرگذاری	 	بر	
	می	افزاید	وجود	تحرک	در	راه	است.
رفتن پایین	 و	 باال	 راه،	 در	 	پیچیدن	



240 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

	تقابل	با	این	نگرش،	دیدگاه	دیگری
	منظر	طبیعی	را	در	ارتباط	تنگاتنگ
طرح به	 و	 می	کند	 تعریف	 انسان	 	با	
	این	پرسش	می	پردازد	که	آیا	می	توان
	عمدا	محیط	را	به	گونه	ای	تغییر	داد
انسان برای	 بیشتری	 	که	شایستگی	
	و	سایر	موجودات	زنده	جهان	داشته
:1393 احمدی،	 و	 )بمانیان	 	باشد؟	

20-19(ن
دیدگاه از	 شهری	 سبز	 	فضای	
بخشی برگیرنده	 در	 	شهرسازی	
انواع از	 که	 است	 شهر	 سیمای	 	از	
شده تشکیل	 گیاهی	 	پوشش	های	
و زنده	 عامل	 عنوان	یک	 به	 و	 	است	
بی	جان	شهر، کالبد	 کنار	 در	 	حیاتی	
مورفولوژیک ساخت	 	تعیین	کننده	
گیاهان بین	 ارتباط	 است.	 	شهر	
و حیات	 چرخه	 و	 زندگی	 روند	 	و	
و اکسیژن	 تولید	 در	 	عملکردشان	
گازکربنیک	مجموعه	عواملی 	جذب	
مستقیم تأثیر	 بر	 عالوه	 که،	 	است	
	گیاهان	روی	منظر	شهری،	بر	کیفیت
مختلف سطوح	 در	 شهری	 	زندگی	
دستاورد ارزنده	ترین	 شهر	 	مؤثرند.	
	هنری	انسان	است	و	هماهنگی	میان

طبیعی جلوه	های	 و	 زنده	 	موجودات	
	آن	همچنان	آزادی	تغییر	و	جابجایی
ممکن طبیعی	 منظر	 باشند.	 	داشته	
	است	صرفا	شامل	جلوه	های	طبیعی
هر یا	 زنده	 موجودات	 یا	 	غیرزنده	
مدت برای	 که	 مکانی	 باشد.	 	دو	
	تاریخی	بسیار	طوالنی	تحت	کنترل
	جریان	های	طبیعی	بوده	و	به	دور	از
باشد. انسانی	 دخالت	های	 و	 	کنترل	
است روایتی	 منظر	طبیعی	 واقع	 	در	
آن که	 نیروهایی	 	 متقابل	 تأثیر	 	از	
بستر و	 صفحات	 کرده	اند.	 خلق	 	را	
انسان وجود	 و	 حضور	 از	 قبل	 	آن	
اینکه وجود	 با	 شده	اند.	 	گسترده	
تحت که	 زمین	 در	 مکانی	 	یافتن	
نگرفته قرار	 انسان	 حضور	 	تأثیر	
هر است،	 ممکن	 غیر	 تقریبا	 	باشد	
و شود	 رها	 خود	 حال	 به	 که	 	مکانی	
برچیده آن	 از	 انسانی	 	فعالیت	های	
به	منظر	طبیعی	خود 	شود	می	تواند	
به	منظور نیمه	طبیعی	 	بازگردد.	واژه	
تحت هم	 که	 منظرهایی	 	توصیف	
	تأثیر	نیروهای	طبیعت	هستند	و	هم
چهره تغییر	 در	 انسانی	 	فعالیت	های	
در می	شود.	 اطالق	 مؤثرند،	 	آنان	

شکل )به	 تعهدی	 افراد	 این	 	برای	
کنند. ایجاد	 گروهی(	 	همبستگی	
شهری پیاده	روهای	 در	 عبارتی	 	به	
	افراد	تا	اندازه	ای	از	»ناشناسی«	خود
حوزه	ی آنکه	 بدون	 می	آیند	 	بیرون	
دست از	 را	 خود	 خصوصی	 	زندگی	
	بدهند	در	چنین	شهر	هایی	همراهی
حرکات در	 فرد	 گروهی	 	هویت	
	کالبدی	او	در	شهر	سبب	می	شود	که
بر سنگین	 اجتماعی	 کنترل	 	نوعی	

وی	همواره	باقی	بماند.ن

منظر	طبیعی	در	شهرها
	در	یک	نگرش	منظر	طبیعی	منظری
حضور از	 عاری	 که	 می	شود	 	تعریف	
دست و	 بکر	 )طبیعت	 باشد	 	انسان	
نگرش	دوم، در	 برعکس	 و	 	نخورده(	
این	است	که	زمانی	منظر بر	 	اعتقاد	
داشت خواهیم	 پویا	 و	 زنده	 	طبیعی	
در و	 یابد	 حضور	 آن	 در	 انسان	 	که	
داشته دخالت	 آن	 به	 	شکل	دهی	
می	توان سو	 یک	 از	 بنابراین	 	باشد.	
که دانست	 منظری	 را	 طبیعی	 	منظر	
انسانی فعالیت	های	 	تأثیر	 	"تحت	
تمام و	 است	 نگرفته	 قرار	 	قرار	
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منظر زیباسازی	 و	 طراحی	 	عرصه	
	شهری	نیز	از	درختان	و	گیاهان	بهره

جست.ن
در درخت	 از	 استفاده	 نوع	 	سه	

طراحی	شهری	وجود	دارد:ن
یا تندیس	گونه	 عنصر	 عنوان	 به	 	.1	

نظم	دهنده	فضایی	در	شهر
	2.	به	عنوان	عنصر	ایجاد	کننده	فضا

در	شهر
	3.	به	عنوان	پوشش	ضخامت	عمودی
	و	افقی	بنا	در	ترکیب	با	دیگر	عوامل
	طبیعی	چون	نور	و	سایه	که	از	عوامل

مهم	به	شمار	می	آیند.ن
شهر در	 درخت	 یک	 که	 را	 	حجمی	
است. توجه	 قابل	 می	کند	 	ایجاد	
و مشخص	 مناظر	 پوشش	 	قابلیت	
	محصوریت	فضایی	آن	با	ارزش	است.
	منظر	حاصل	زیر	چتر	درختان	به	فضا
	نظم	می	دهد	و	پرسپکتیو	خاصی	را،
فراهم فاصله،	 و	 مقیاس	 به	 توجه	 	با	
بیننده در	 را	 مکان	 و	حس	 	می	آورد	
حتی درخت	 وجود	 می	کند.	 	القا	
فضای احساس	 کوچک	 فضای	 	در	
این از	 می	کند.	 تداعی	 را	 	بزرگتری	
مرکزی حیاط	های	 در	 	خصوصیت	
در سنتی	 خانه	های	 در	 	کوچک	
با	کاشت	یک ایران	 	اطراف	کویر	در	
)صبری، می	شد	 استفاده	 	درخت	

همان:	209-208(.ن
یک گیاهی	 پوشش	 نوع	 عالوه	 	به	
بیانگر	نوع	تشخص 	منطقه	می	تواند	
محله یا	 منطقه	 آن	 هویت	 حتی	 	و	
پوشش	گیاهی تراکم	 و	 نوع	 	باشد.	
	موجود	در	یک	منطقه	از	شهر	و	نظم
	و	محل	های	حضور	آن	می	تواند	حال
	و	هوای	متفاوتی	به	آن	بخش	بدهد.
یوسف	آباد محله	 ما	 مثال	 عنوان	 	به	
به سر	 درختان	 واسطه	 به	 را	 	تهران	
و اصلی	اش	 خیابان	 کشیده	 	فلک	
	همچنین	خیابان	ولیعصر	را	به	خاطر
سوی دو	 امتداد	 در	 چنار	 	درختان	
نوع این	 می	شناسیم.	 خیابان	 	این	
متناسب اگر	 گیاهی	 	پوشش	های	

	محورهای	متقارن	در	طول	و	با	شکل
	و	مقیاس	شان	چنین	ابراز	می	کردند:
بشر	تسخیر	شده به	دست	 	طبیعت	
راه	های با	 بزرگ	 باغ	های	 این	 	است.	
راه	های و	 میان	شان	 از	 	مستقیم	
الگوی اصلی	شان،	 مرکز	 از	 	شعاعی	
هجدهم قرن	 در	 شهری	 	طرح	های	

شدند	)صبری،	1393:	25(.ن
درختکاری بلوارهای	 پاریس	 	در	
دهه در	 هاسمن	 دست	 به	 	شده	
قطع را	 شهر	 بافت	 میالدی	 	1850	
جداره بلوارها	 این	 البته	 	نمود.	
گفته طبق	 بر	 نداشتند.	 	مسکونی	
	هاسمن:	»این	درختان	برای	پوشش
و قصرها	 بزرگ،	 	ساختمان	های	
خوشایند منظره	 تا	 بود	 	پادگان	ها	
ضمن، در	 آورند.	 بوجود	 را	 	بصری	
راحت	تری دسترسی	 امکان	 	بلوارها	
	برای	سرکوب	آشوب	های	مردمی	به

پلیس	می	دهند«	همان:	27(.ن
	نگرش	استفاده	از	درخت	در	طراحی
طرح از	 متأثر	 آمریکا	 	شهرهای	
که بود	 باروک	 دوره	 فرانسوی	 	باغ	
رمانتیک منظرسازی	 جریان	 	در	
چون شهری	 یافت.	 قوام	 	انگلیسی	
	پاریس	با	بلوارهای	وسیع	درختکاری
شیکاگو، شهرهای	 الگوی	 	شده	
لوئیس، سن	 	سانفرانسیسکو،	
	دیترویت،	لس	آنجلس	و	مینیاپولیس
	شد.	این	طرح	با	فضای	باز	و	سبز	و
و خیابان	ها	 در	 شده	 	درختکاری	
	عرصه	عمومی	روی	الگوی	شطرنجی
شهر	قرار	می	گرفت.	)همان:	30(.ن

و گیاه	 از	 استفاده	 پیش	 	سال	ها	
جنبه از	 فقط	 شهر	 در	 	درخت	
قرار توجه	 مورد	 	زیبایی	شناختی	
گیاهان نقش	 معنا	 بدین	 	می	گرفت.	
ایجاد بصری،	 تنوع	 و	 گوناگونی	 	در	
عنوان به	 عملکرد	 و	 فضایی	 	نظم	
حائز شهری،	 مبلمان	 از	 	بخشی	
به نیز	 حاضر	 حال	 در	 بود.	 	اهمیت	
در می	توان	 دیگر	 جنبه	های	 	عالوه	

کیفیت و	 غنا	 بر	 طبیعت	 و	 	فرهنگ	
گیاهان و	 طبیعت	 می	افزاید.	 	شهر	
هستند شهری	 منظر	 از	 	ساحتی	
برای خرد	اقلیم	 به	 توجه	 شامل	 	که	
شهروندان بصری	 و	 ذهنی	 	آسایش	
جمله از	 عالوه	 به	 که	 شوند	 	می	
ادراک به	 شکل	دهی	 	مؤلفه	های	
سابقه هستند.	 عمومی	شهر	 	عرصه	
تنگاتنگ رابطه	 در	 انسان	 	زندگی	
زندگی از	 قبل	 طبیعی	 محیط	 	با	
از مردم	 کامل	 شناخت	 و	 شهر	 	در	
تأثیر گیاهان	 کیفیت	 و	 	خصوصیت	
	فراوانی	در	عرضه	گیاهان	در	عرصه
به شهر	 که	 پرسش	 این	 شد.	 	شهر	
	چه	میزان	گیاه	برای	رسیدن	به	حد
و برای	شهر	 دارد،	 نیاز	 زندگی	 	قابل	
داده پاسخ	 باید	 مختلف	 شرایط	 	در	

شود.	ن

جایگاه	درختان	در	منظر	شهری
از الینفکی	 بخش	 عنوان	 به	 	درخت	
عناصر از	 و	 کلیدی	 عنصر	 	طبیعت	
بررسی است.	 شهری	 منظر	 	مهم	
	حضور	درخت	در	شهر	در	سیر	تحولی
عمیق	تری شناخت	 شهرها	 	تاریخی	
	را	از	تأثیر	این	عنصر	حاصل	می	آورد.
	تاریخچه	درختان	در	شهر	و	تداخل
در طبیعی	 عناصر	 این	 	شخصیت	
استفاده از	 متأثر	 شهری	 	منظرهای	
و عناصر	 است.	 شده	 بشر	 	ابزاری	
	عواملی	که	تحت	عنوان	طبیعت	در
می	گیرند، قرار	 استفاده	 مورد	 	شهر	

چندان	هم	طبیعی	نیستند.ن
	 زوبی 	اروین	 )Ervin Zube(	
در درختان	 »تاریخچه	 مقاله	 	در	
با را	در	شهر	 	شهر«	موضوع	درخت	
که می	کند	 آغاز	 پیشینه	ای	 	چنین	
سابقه از	 سال	 دویست	 حدود	 	در	
یک عنوان	 به	 درخت،	 عنصر	 	وجود	
در شهری	 منظر	 طراحی	 	عنصر	
قرن فرانسه	 در	 نمی	گذرد.	 	شهر،	
	هجدهم،	تحت	تأثیر	باغ	های	باروک
و هندسی	 الگوهای	 هفدهم،	 	قرن	
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	مشخص	نمایند.	حتی	در	روستاهای
از نمادین	 استفاده	 اینگونه	 	ایران	

درختان	تازگی	ندارد،ن
درختان قرارگیری	 منظر:	 	کنترل	
جمله از	 باز	 فضای	 عناصر	 جوار	 	در	
	مجسمه	می	تواند	در	محیط	مطلوب،
عناصر این	 نمایش	 برای	 را	 	زمینه	
	فراهم	آورد.	در	ضمن،	پوشش	برخی
بصری	شان جذابیت	 به	 بناها	 	از	
همچنین، می	افزاید.	 محیط	 	در	
در	شهر را	 منظر	 	درختان	چارچوب	
کننده تأکید	 که	 می	آورند	 	بوجود	
درختان از	 استفاده	 امروزه	 	است.	
ساختمان به	 ورودی	 تأکید	 	برای	
است. معمول	 فضایی	 خوانایی	 	یا	
مناظر ایجاد	 در	 درختان	 و	 	گیاهان	
اساسی نقش	 شهری	 منظر	 در	 	نرم	

دارند،ن
ایجاد در	 گیاهان	 محیط:	 	حس	
از استفاده	کنندگان	 در	 	احساس	
ایجاد دارند.	 بسزایی	 تأثیر	 	محیط	
احساس این	 تأکید	 و	 بهار	 	احساس	
می	توان فقط	 را	 شهری	 محیط	 	در	
ضمن، در	 داشت.	 انتظار	 گیاهان	 	از	
شهر در	 طبیعی	 محیط	 یک	 	ایجاد	
با 	با	کیفیت	شهری،	مردم	را	بیشتر	
	طبیعت	و	احساس	آرامش	حاصل	از
)همان: قرار	می	دهد.	 ارتباط	 در	 	آن	

	130-129(.ن
در	فصول و	 در	شهر	 درختان	 	منظر	
از افراد	 حسی	 برداشت	 بر	 	مختلف	
دارد. بسزایی	 تأثیر	 شهری	 	محیط	
	در	فصل	زمستان	نیز	با	توجه	به	در
بهاری شکوفه	های	 نداشتن	 	اختیار	
رنگارنگ و	 سبز	 منظره	 همچنین	 	و	
	درختان	در	فصول	تابستان	و	پاییز،
استفاده و	 کردن	 رنگ	 از	 	می	توان	
شاخ البالی	 در	 مختلف	 نورهای	 	از	
درختان اطراف	 محیط	 یا	 و	 برگ	 	و	
درختان ترتیب	 بدین	 گرفت.	 	بهره	
و می	آیند	 چشم	 به	 بیشتر	 چه	 	هر	
زندگی در	 آن	ها	 فزاینده	 نقش	 	بر	
	انسان	تأکید	خواهد	شد.	نورپردازی

خورشید، پرتو	 تابش	 جذب	 	خرد،	
بارش جذب	 حتی	 و	 باد	 در	 	تأثیر	
برای مناسب	تر	 محیط	 ایجاد	 	در	
ضروری	اند. 	استفاده	کنندگان	
و اکسیژن	 ایجاد	 در	 فتوسنتز	 	عمل	
دارد، بسزایی	 اهمیت	 هوا	 	تلطیف	
سطوح عنوان	 با	 همچنین	 	گیاهان	
	نرم	عمل	کرده	و	سر	و	صدا	را	جذب
وزش و	 پرندگان	 نوای	 	می	کنند.	
ایجاد به	 درختان	 برگ	 میان	 از	 	باد	
شهری محیط	 در	 مطلوب	 	صدای	
معمارانه "استفاده	 می	کند.	 	کمک	
عملکردشان مهمترین	 با	 گیاهان	 	از	
	که	ارتباط	بین	بناهای	بلند	با	مقیاس
	انسانی	پیاده	است،	آغاز	می	شود.	در
تا درختان	 رشد	 به	 باید	 زمینه	 	این	
از	درختان 	حد	تکامل	توجه	نمود	و	
انسان	ساخت محیط	 با	 	هم	مقیاس	
همان: )صبری،	 کرد"	 	استفاده	

128(.ن
	عملکرد	درختان	و	گیاهان	به	عنوان
عبارتند شهر	 در	 معماری	 	عناصر	

از:ن
	تعریف	فضایی	و	حجمی:	درختان	به
و	ستون دیوار،	سقف	 عنصر	 	عنوان	
	در	محیط	شهری	مورد	استفاده	قرار

می	گیرند،ن
گیاهان و	 درختان	 پوششی:	 	عناصر	
را نامناسب	 مناظر	 	می	توانند	

بپوشانند،ن
حس می	توانند	 درختان	 	امتداد:	
شهری محیط	 در	 را	 داشتن	 	امتداد	
از	شهرهای بسیاری	 در	 نمایند.	 	القا	
خیابان، اطراف	 درختان	 	جهان،	
	عالوه	بر	اینکه	فضایی	مناسب	برای
با می	کنند،	 ایجاد	 پیاده	 عابر	 	عبور	
محیطی آسایش	 اقلیم	 خرد	 	ایجاد	
حس درختان	 می	آورند.	 فراهم	 	را	
القا 	امتداد	داشتن	را	نیز	در	خیابان	

می	کنند،ن
درختان مجسمه	گونه	:	 	عناصر	
عنوان	عناصر	مجسمه به	 	می	توانند	
	گونه	در	محیط	شهر،	مراکز	فعالیت	را

تشخص به	 باشد،	 منطقه	 اقلیم	 	با	
از	شهر به	عنوان	بخشی	 	یک	محله	
منطقه "هر	 کرد.	 خواهد	 کمک	 	نیز	
دارد را	 خود	 خاص	 گیاهی	 	پوشش	
	که	با	حضور	در	محالت	شهر،	چهره
شهرها سایر	 محالت	 از	 را	 	آن	ها	
را شهری	 حتی	 گاه	 می	کند.	 	متمایز	
	به	کمک	پوشش	گیاهی	اش	می	توان
با را	 شیراز	 چنانکه	 داد.	 	تشخیص	
پوشش می	شناسند.	 	سروهایش	
شهر یک	 نتواند	 اگر	 حتی	 	گیاهی	
می	تواند حداقل	 گرداند،	 شاخص	 	را	
	معرف	منطقه	ای	باشد	که	به	آن	تعلق
	گرفته	است.	همانطور	که	در	شهرهای
	مناطق	گرمسیر	انتظار	دیدن	نخل	را
	داریم	و	در	محالت	شهرهای	شمالی
می	گردیم. مرکبات	 دنبال	 به	 	کشور	
نه منطقه	 هر	 خاص	 گیاهی	 	پوشش	
	تنها	به	آن	تشخص	می	بخشد،	بلکه
به نیاز	 محیط	 با	 هماهنگی	 دلیل	 	به	
این در	 و	 دارد	 را	 نگهداری	 	حداقل	
	شرایط	حداکثر	بازده	و	ماندگاری	را
اصفهانی، )قاسمی	 داشت"	 	خواهد	
هر	چه بایستی	 	.)231-230	:1383	
هایمان محله	 و	 شهرها	 در	 	بیشتر	
و	عوارض	طبیعی 	به	پوشش	گیاهی	
	که	عاملی	مهمی	در	تمایز	و	تشخص
امروزه چراکه	 کنیم،	 توجه	 	شهرها	
محله	ها و	 شبیه	شدن	شهرها	 	روند	
کرده پیدا	 یکدیگر	چنان	شتابی	 	به	
نابودی 	که	این	شاخص	ها	در	معرض	

قرار	گرفته	اند.ن
	از	جنبه	معماری	منظر،	ارزش	گیاهان
آن	هاست. بصری	 کیفیت	 از	 	بیش	
در درختان	 بوم	شناسانه	 	عملکرد	
حائز شهری	 زندگی	 کیفیت	 	ایجاد	
	اهمیت	بسیار	است.	عملکرد	گیاهان
مهندسی اقلیم،	 کنترل	 زمینه	 	در	
معماری عملکرد	 حتی	 و	 	محیط	
مطلوب محیط	 ایجاد	 برای	 	امروزی،	
	در	شهر،	بر	کیفیت	استفاده	از	محیط

انسان	ساخت	مؤثر	است.ن
	گیاهان	در	مواردی	چون	ایجاد	اقلیم
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	در	شب	موجب	جلب	توجه	مردم	به
قرار محل	 البته	 و	 می	شود	 	درخت	
نور، میزان	 و	 زاویه	 چراغ،	 	گیری	
	نوع	چراغ	و	همچنین	رنگ	نور	باید

تعریف	شده	باشند.ن

بیش درختان	 نمود	 اذعان	 	باید	
شهر با	 رابطه	 در	 گیاهان	 سایر	 	از	
نرم سطح	 چمن	 می	یابند.	 	اهمیت	
تفریح و	 استراحت	 برای	 مکانی	 	و	
نظم بوته	ها	 می	کند،	 ایجاد	 شهر	 	در	
	فضایی	را	در	شهر	پدید	می	آورند	و	با
	قرار	گرفتن	در	گلدان	یا	باغچه	های
زیبایی بر	 رو	 پیاده	 و	 خیابان	 	کنار	
ولی می	افزایند،	 شهری	 	فضاهای	
ساخته بنای	 یک	 مانند	 	درختان	
فضا ایجاد	 شهر	 در	 انسان	 	دست	
شهر فضایی	 تعریف	 در	 و	 	می	کنند	
می	کنند. ایفا	 را	 ارزشمندی	 	نقش	
بزرگ و	 اندازه	 علت	 به	 	"درختان،	
بوم	شناسانه نقش	 و	 دوام	 	بودن،	
تنظیم و	 هوا	 پاکیزگی	 در	 	آن	ها	
عوامل از	 محیطی	 و	 اقلیمی	 	شرایط	
	ثابت	در	شهر	هستند.	درختان	خود
سازگار شهر	 محیطی	 شرایط	 با	 	را	
	کرده	و	غنا	و	تنوع	ایجاد	می	کنند"

)همان:	207-206(.ن
عناصر می	توانند	 همچنین	 	درختان	
فضا تقسیم	 و	 خلق	 در	 	مهمی	
لبه درختان	 فضا	 تقسیم	 در	 	باشند.	
	پیاده	رو	که	در	حد	فاصل	پیاده	رو	و
	خیابان	قرار	گرفته	اند،	از	نظر	فضایی
می	کنند. جدا	 خودرو	 از	 را	 	پیاده	
تکرار و	 عمودی	 و	 موازی	 	حرکت	
تداعی را	 جدایی	 این	 درختان،	 	تنه	

می	کند.ن
سطح تقسیم	بندی	 از	 	گذشته	
قابلیتی چنین	 درختان	 	خیابان،	
	دارند	که	تقسیم	بندی	عمودی	را	در
	ارتفاع	بوجود	اورند.	با	چتر	وسیع	و
جالبی سطح	 درختان	 فراوان،	 	برگ	
این می	کنند.	 ایجاد	 خیابان	 در	 	را	
بافت یا	 فضایی	 تقسیم	 	خصوصیت	



244 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

	که	دیر	یا	زود	به	محو	احساس	تعلق
زندگی	شان محل	 به	 	شهروندان	
	منجر	خواهد	شد.	در	همه	شهرها	و
	در	تمام	قسمت	های	یک	شهر،	بدون
مالحظات ابتدایی	ترین	 به	 	توجه	
و اقلیم	 یعنی	 فرهنگی	 و	 	آسایشی	
اعتقادات	و	سنن و	 	جغرافیای	محل	
با مذکور	 شطرنجی	 شبکه	 	مردم،	
	ضوابط	دقیقا	یکسان	اجرا	می	شود	و
	دیگر	به	سختی	می	توانیم	تشخیص
در مواجهیم	 آن	 با	 که	 بافتی	 	دهیم	
	یزد	واقع	است	یا	تهران	یا	ساری.ن
دلیل دو	 تعامل	 محصول	 	این	شبکه	
به خودرو	 ورود	 یکی	 است:	 	اصلی	
تغییر دیگری	 و	 شهروندان	 	زندگی	
	تفکر	حاکم	بر	ساخت	و	ساز	دانه	های
شطرنجی نظام	های	 ظهور	 	شهری.	
یافتن دست	 جهت	 در	 بود	 	تالشی	
)برای	حرکت	خودروها(	و 	به	جدید	
	تسهیل	استفاده	از	خودرو.	در	اجزای
ایجاد شبکه	های	 	مستقیم	الخط	
می	توانست راحتی	 به	 	شده،	خودرو	
	تاخت	و	تاز	کند	و	سرعتی	را	که	هر
روز	افزون	تر	می	شد،	به	رخ	بکشد.ن
محلی به	 شهر	 تبدیل	 با	 	سرانجام	
	برای	رفت	و	آمد	خودروها	و	تعریض
و محله	ها	 تخریب	 دلیل	 به	 و	 	معابر	
شدن متالشی	 و	 محورها	 در	 	تنش	
چهره تدریج	 به	 محله	ها،	 	راسته	
از	خاطره	شهروندان	و 	سنتی	محله	
	سیمای	کالبدی	شهر	رخت	بربست.
	»	اکثر	معابر	و	فضای	عمومی	محالت
اجتماعی تعامالت	 کانون	 که	 	ما	
یک ارتقای	 عامل	 و	 محله	 	ساکنان	
	بافت	به	محله	بودند،	در	حد	مجاری
زندگی و	 یافتند	 مقام	 تنزل	 	عبوری	
بربست رخت	 آن	ها	 از	 	اجتماعی	
حضور عدم	 آن	 نشانه	 نخستین	 	و	
	کودکان	و	خردساالن	در	سطح	محله
شهر در	 را	 جایی	 کمتر	 امروز	 	بود.	
	می	توان	سراغ	یافت	که	کودکان	در
و آزاد	 کوچه	هایش	 و	 سبز	 	فضاهای	
	امن	به	بازی	بپردازند	و	سالخوردگان

داشته بزرگی	 ابعاد	 محصور،	 	فضای	
شهر سطح	 در	 که	 نقشی	 با	 	باشد،	
می	توان سختی	 به	 می	کند،	 	بازی	
این نامید.	 را	محصور	 	چنین	فضایی	
	نمونه	فضای	وسیع	در	شهر،	احساس
را طبیعت	 به	 بازگشت	 و	 	رهایی	
با محصوریت	 می	آورد.	 	بوجود	
	درخت،	از	کیفیت	دیگری	برخوردار
بند و	 قید	 از	 رهایی	 احساس	 	است.	
حاصل طبیعت،	 به	 بازگشت	 و	 	شهر	

این	ادراک	است.ن
کاهش در	 درختان	 چتر	 	حضور	
تأثیر	بسزایی	دارد. نیز	 	رشد	جرائم	
شادابی و	 طراوت	 عامل	 	گیاهان	
و مطلوبیت	 حفظ	 هستند.	 	محیط	
پوشش نوع	 و	 طبیعی	 	زیبایی	های	
شهری عمومی	 فضاهای	 	گیاهی	
فضاها امنیت	 میزان	 بر	 	می	تواند	
فردی	احساس	کند اگر	 باشد.	 	مؤثر	
نظارت تحت	 و	 می	شود	 دیده	 	که	
از ترس	 دارد،	 قرار	 محیط	 کنترل	 	و	
در شده،	 برداشته	 برایش	 	محیط	
خاطر اطمینان	 و	 آرامش	 با	 	نتیجه	
می	نماید استفاده	 فضا	 از	 	بیشتری	

)مدنی	پور،	1387:	203-202(.ن

با همراهی	 در	 پیاده	 	مسیرهای	
طبیعت	شهری:ن

تأکید وجود	 با	 حاضر	 حال	 	در	
و معماران	 سوی	 از	 که	 	فراوانی	
	شهرسازان	و	همچنین	اندیشمندان
	علوم	اجتماعی	بر	اهمیت	مسیرهای
هم	اکنون ولی	 می	شود	 	پیاده	
متراکم بافت	 از	 محله	ها	 از	 	بسیاری	
برخوردارند. شطرنجی	 اغلب	 	و	
تداعی با	 شطرنجی	 شبکه	های	 	این	
	طرح	های	تفکیک	اراضی	در	شهرهای
	مهاجرنشین	کشور،	نه	فقط	احساس
القا شهروندان	 به	 را	 بودن	 	مهاجر	
	می	کنند	–	که	مغایر	با	حس	سکونت
میان در	 را	 شباهتی	 بلکه	 	است–	
آورده	اند بوجود	 ما	 بافت	های	 	 	تمام	

	نیمه	شفاف	و	توری	برگ،	خصوصا	در
	خیابان	هایی	که	بنای	جداره	ای	آن	ها
با مقیاس	 نظر	 از	 و	 است	 	بلندمرتبه	
در نمی	کند،	 برقرار	 رابطه	ای	 	انسان،	
	بوجود	آوردن	یک	منظر	موفق	شهری
در می	رسد.	 نظر	 به	 ضروری	 	بسیار	
مقیاس می	توانند	 درختان	 	نهایت،	
	فضای	عمومی	شهر	را	متحول	کنند

)همان:	ص	180-179(.ن
ولیعصر خیابان	 در	 مثال	 عنوان	 	به	
و طبیعی	 جداره	ای	 درختان	 	تهران	
داده	اند. تشکیل	 انسانی	 مقیاس	 	با	
و درختان	 وجود	 با	 ولیعصر	 	خیابان	
طراحی و	 مبلمان	 از	 بهره	گیری	 	با	
به فضای	 توانسته	 شهری	 	خالقانه	
پیاده	ها برای	 را	 مناسبی	 	نسبت	
ولیعصر خیابان	 است.	 آورده	 	فراهم	
که است	 پویایی	 شهری	 	فضای	
آن در	 تهرانی	 شهروندان	 	خاطرات	
با خیابان	 این	 است.	 گرفته	 	شکل	
قرار	گرفتن	طیف	وسیع	و به	 	توجه	
مجاورت در	 کاربری	ها	 از	 	متنوعی	
روان حرکت	 امکان	 جمله	 از	 	آن،	
و آب	 جریان	 سبز،	 فضای	 	پیاده،	
محیط	شهری طبیعی،	 مناظر	 	وجود	
	سرزنده	و	با	نشاطی	را	بوجود	آورده
فراغتی، فرهنگی،	 مراکز	 	است.	
و کافه	ها	 و	هنری	همچون	 	آموزشی	
	کافی	شاپ	ها،	تئاتر	شهر،	هنرستان
قرار با	 	... و	 خرید	 مراکز	 	موسیقی،	
	گرفتن	در	این	مسیر	امکان	تولید	و
	بازتولید	بسیاری	از	روابط	اجتماعی
به یک	 هر	 و	 می	آورند	 فراهم	 	را	
سبک به	 شکل	دهنده	 خود	 	نوبه	ی	
و هستند	 خاص	 زندگی	 شیوه	ی	 	و	
را خود	 ویژه	ی	 ذائقه	های	 و	 	سالیق	
:1393 )درگاهی،	 می	کنند	 	ایجاد	

83-82(.ن
فضای یک	 در	 درخت	 از	 	استفاده	
همچون محصور	 و	 شده	 	تعریف	
درخت دارد.	 بیشتری	 تأثیر	 	خیابان	
تعیین نقش	 فضایی	 چنین	 	در	
اگر می	گیرد.	 عهده	 بر	 را	 	مقیاس	
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	مانده	است،	می	بایست	با	برنامه	ریزی
شود. حفاظت	 سازگار	 مدیریت	 	و	
مناسب 	همچنین	الزم	است	شرایط	
اکوسیستم	هایی آمدن	 بوجود	 	برای	
طبیعی اکوسیستم	های	 با	 	مشابه	
فراهم نابود	شده،	 انسان	 توسط	 	که	
را بستر	 طبیعی	 کیفیت	 و	 	نمود	
مناظر کیفیت	 ارتقاء	 داد.	 	گسترش	
به نهایت	 در	 طبیعی	 گستره	های	 	و	
	بهبود	کیفیت	شهرها	و	ارتقاء	کیفیت

زندگی	انسان	می	انجامد.	ن
ما جستجوی	 در	 اکولوژی	 	دیدگاه	
خاطر، رضایت	 و	 توفیق	 بقا،	 	برای	
قیمیت نمی	توان	 که	 	ابزاریست	
	برای	آن	متصور	شد.	این	دیدگاه	به
	انسانی	که	خواهان	آن	است	تا	انزیم
	زیست	سپهر	و	سرپرست	آن	باشد،
	راه	را	نشان	دهد	تا	شایستگی	خالقه
و بگسترد	 را	 –	محیط	 انسان	 	رابطه	
بخشد. تحقق	 را	 طبیعت	 با	 	طراحی	
)بمانیان	و	احمدی،	1393:	55(.ن

بایستی پایانی	 سخن	 عنوان	 	به	
بررسی	های طبق	 بر	 که	 کرد	 	اذعان	
در که	 نکاتی	 از	 یکی	 شده	 	انجام	
محله	های متفاوت	 الگوهای	 	همه	
است نیاز	 و	 است	 مشترک	 	پایدار	
نیز تهران	 اساس	شرایط	شهر	 بر	 	تا	
شرایط ایجاد	 شود،	 پرداخته	 آن	 	به	
در افراد	 پیاده	روی	 جهت	 	الزم	
به آنها	 آسان	 دسترسی	 و	 	محله	ها	
تفریحی و	 رفاهی	 خدماتی،	 	مراکز	
عمومی نقل	 و	 ایستگاه	های	حمل	 	و	
شبکه	های ایجاد	 همچنین	 	است.	
با	مسیرهای	حرکت تلفیق	 در	 	سبز	
	عابرین	و	کاهش	یا	کنترل	خودروها
نکات از	 محالت	 در	 پارکینگ	ها	 	و	
شهر در	 می	تواند	 که	 است	 	مهمی	

تهران	چاره	ساز	باشد.ن
	تأثیر	فراوان	پیاده	در	شهر	اثر	زیادی
	در	شهرسازی	گذاشته	و	شهرسازی
	اخیر	بسیار	متفاوت	از	شهر	ایده	آل
	چند	نسل	پیش	است.	موضوع	اصلی
	آمد	و	شد	بوسیله	خودرو	در	مقابل

	رفت	برای	مالقات	ها	و	دیگر	تجربیات
شهر	شریک	باشند.ن

نتیجه	گیری:ن
روزافزون و	 سریع	 	پیشرفت	های	
	تکنولوژی	و	تغییر	نگاه	به	نوع	مداخله
	در	طبیعت	و	منظر	طبیعی	به	منظور
پاسخگویی و	 شهرنشینی	 	گسترش	
موجب امروزی،	 زندگی	 نیازهای	 	به	
ارتباط سو	 یک	 از	 شهرها	 تا	 	شده	
طبیعت با	 را	 خود	 مأنوس	 و	 	منطقی	
	و	مناظر	طبیعی	که	مهمترین	ثروت
و بدهند	 دست	 از	 هستند،	 	بشری	
کیفی تنزل	 دچار	 دیگر	 سویی	 	از	
زندگی کیفیت	 دانست	 باید	 	شوند.	
	در	شهر	ارتباط	مستقیمی	با	کیفیت
با شهر	 ارتباط	 دارد.	 شهری	 	منظر	
به مثبت	 نگرش	 این	 در	 	طبیعت	
است. داشته	 بسزایی	 تأثیر	 	شهر،	
که آب	 لبه	های	 و	 وسیع	 	پارک	های	
توان شده،	 فرهنگی	 مراودات	 	محل	

	اجتماعی	شهر	را	باال	برده	اند.ن
نتیجه در	 منظر	 اکولوژی	 	رویکرد	
شهر میان	 پیوند	 افتادن	 خطر	 	به	
کیفیت یافتن	 تنزل	 و	 طبیعت	 	و	
است. گرفته	 شکل	 آدمی،	 	زندگی	
	این	رویکرد	از	دیدگاه	های	متأخر	در
فرآیند	مداخالت و	 	زمینه	چگونگی	
تأمین برای	 طبیعت	 در	 	انسان	
دنبال به	 و	 است	 انسانی	 	نیازهای	
ارتباط نوع	 از	 جدید	 تعاریف	 	ارائه	
	میان	انسان	و	طبیعت	و	راهکارهای
و ارزش	ها	 تمامی	 احیای	 و	 	حفظ	
	سرمایه	های	طبیعی	این	مناظر	است.
کل	نگر رویکرد	 یک	 که	 نگرش	 	این	
ویژگی	های تمام	 ارزیابی	 بر	 	است،	
های ویژگی	 از	 اعم	 بستر،	 	موجود	
فرهنگی اجتماعی،	 	اکولوژیکی،	
و طراحی	 و	 بستر	 اقتصادی	 	و	
ویژگی	ها این	 با	 منطبق	 	برنامه	ریزی	
اکولوژی رویکرد	 در	 دارد.	 	تأکید	
	منظر	اعتقاد	بر	این	است	که	هر	آنچه
باقی بستر	 طبیعی	 سرمایه	های	 	از	

مشغول معابرش	 در	 وقت	گذرانی	 	به	
ما محالت	 بزرگ	 خانواده	 	باشند.	
با که	 میانسالی	 و	 	به	شاغلین	جوان	
تردد محله	 سطح	 در	 صرفا	 	شتاب	
بدین است.	 یافته	 تقلیل	 	می	کنند،	
محالت، کالبد	 دیدن	 صدمه	 	ترتیب	
	آسیب	اجتماعی	را	نیز	در	بافت	های
از یکی	 است.	 داشته	 دنبال	 به	 	ما	
در که	 است	 آن	 آسیب	 این	 	دالیل	
	میان	بافت	شطرنجی	فعلی،	بستری
	برای	تجمع	و	زندگی	جمعی	انسان	ها
	لحاظ	نشده	و	طبیعتا	چنین	شرایطی
را اجتماعی	 زندگی	 	فراموش	شدن	

تسریع	می	کند«.ن
موضوع شد	 و	 آمد	 نظام	 واقع	 	در	
بر مستقیمی	 اثر	 که	 است	 	مهمی	
مراکز تراکم	 و	 کیفیت	 و	 	سالمت	
که راه	هایی	 دارد.	 شهر	 در	 	پیاده	
در بر	می	گیرند،	 در	 را	 شهری	 	مراکز	
و پیاده	 مقیاس	 کننده	 تعریف	 	واقع	
	سفرهای	پیاده	هستند.	نظام	سواره
آمد و	 رفت	 به	 اهمیت	 آن	 در	 	که	
را مردم	 می	شود،	 داده	 	خودروها	
	متوجه	مسائل	روانی	محیط	مسدود
	و	شلوغ	و	خیابان	های	باریک	می	کند.
متداولی روش	های	 از	 	آرام	سازی	
ترافیک مشکل	 حل	 برای	 که	 	است	
به زندگی	 کیفیت	 بازگرداندن	 	و	
	شهر،	امروزه	نقش	مهمی	را	بر	عهده

دارد.ن
تا کوشید	 بایستی	 	بدین	ترتیب	
مختص بیشتر	 چه	 هر	 	شهرهایمان	
	به	شهروندان	و	در	مصالحه	با	زیست
جایگاهی نه	 و	 باشد	 شهری	 	بوم	
	برای	تاخت	و	تاز	خودروها.	سازمان
بیشتر شهرها	 اغلب	 امروز	 	فضایی	
عالقه	مند مردم	 که	 موضوع	 این	 	با	
	به	نظاره	شهر	و	مشارکت	در	صحنه
هستند، پیاده	 صورت	 به	 	شهر	
	تعیین	می	شوند.	مردم	بیش	از	پیش
شوند پیاده	 خودروشان	 از	 	حاضرند	
از جزئی	 انسان،	 یک	 عنوان	 به	 	و	
و آمد	 در	 و	 باشند	 شهری	 	حرکات	
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	آمد	و	شد	پیاده	بوده	و	در	این	تقابل،
	آمد	و	شد	پیاده	در	اغلب	موارد	پیروز
	شده	است.	این	تأثیر	از	تصمیم	گیری
	ساده	در	جهت	تعریض	یک	پیاده	رو
مراکز و	 هوایی	 پیاده	راه	 ایجاد	 	تا	
منظرسازی پیاده	 فضای	 که	 	تجاری	
جدید میادین	 ایجاد	 و	 دارند	 	شده	
و طبیعی	 سبز	 فضاهای	 	شهری،	

پارک	ها	در	شهر	متغیر	است.ن

منابع:	ن
	بمانیان،	محمدرضا؛	احمدی،	فریال،
مقدمه	ای منظر:	 اکولوژی	 و	 	طراحی	
هنر تهران،	 روش	ها،	 و	 اصول	 	بر	

معماری	قرن،	1393
مطالعات فصلنامه	 ملیحه.	 	درگاهی،	
9 زندگی،	سال	سوم،	شماره	 	سبک	

و	10،	1393:	75-93
و زندگی	 سبک	 ملیحه،	 	درگاهی،	
شهر، ی	 عرصه	 در	 اجتماعی	 	روابط	

انسان	شناسی	و	فرهنگ
	سیروس	صبری،	رضا.	طراحی	منظر
قرن، معماری	 هنر	 تهران،	 	شهری،	

1393
	قاسمی	اصفهانی،	مروارید،	اهل	کجا
	هستیم	)	هویت	بخشی	به	بافت	های

مسکونی(،	تهران،	روزنه،	1383
فضاهای 	.)1387( علی	 پور،	 	مدنی	
فرشاد شهر،	 عمومی	 و	 	خصوصی	
و پردازش	 شرکت	 تهران،	 	نوریان،	

برنامه	ریزی	شهری
	کریمی	مشاور،	مهرداد؛	نگین	تاجی،
سیاستهایی پایدار،	 شهر	 	صمد.	
پایداری	محله	ای، به	 	برای	دستیابی	
ویژه	نامه	منظر،	شمار	18،	بهار	1391
	لینچ،	کوین،	سیمای	شهر،	ترجمه	ی
انتشارات تهران،	 مزینی،	 	منوچهر	

دانشگاه	تهران،	1383
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مدتی برای	 زبانی	اش	 هم	بافت	 	و	
	کوتاه	در	حافظه	زبان	آموز	به	شکلی
فراموش بعدها	 و	 ثبت	 	منفعالنه	

می	شود.ن
آن	ها می	توان	 که	 واژگانی	 کنار	 	در	
واژگان سری	 نامید،	 مفهومی	 	را	
که هستند	 هم	 دیگری	 	پرکاربرد	
نام غذایی،	 مواد	 ابزارها،	 قالب	 	در	
گیاهان، و	 گل	ها	 سبزیجات،	 	غذاها،	
کارهای لباس،	 آشپزی،	 	فرآیندهای	
ماشین خانه،	 اشیاء	 و	 	هنری	دستی	
این یادگیری	 آموخته	می	شوند.	 	و...	
کتاب	های طریق	 از	 معموال	 	واژگان	
در می	گیرد.	 انجام	 واژگان	 	تصویری	
محدودی بسیار	 تعداد	 موارد،	 	این	
زبان کتاب	های	 در	 واژگان	 این	 	از	
	انگلیسی	تدریس	شده	و	عموما	مابقی
	فراموش	می	شوند.	با	توجه	به	اینکه

سپاری به	خاطر	 مرتبط	 	اجتماعی	
	می	شوند.	فهرست		کتاب	های	واژگان
دبیرستانی]3[، واژگان	 	،1100 	،504	
مورد واژگان	 واژگان]4[؛	 	قدرت	
و آیلتس	 تافل،	 آزمون	های	 	نیاز	
انواع همراه	 به	 غیره	 و	 	جی	آر	ایی	
قرار ظاهرا	 که	 	فلش	کارت	هایی	
را واژگان	 یادگیری	 تجربه	 که	 	است	
تاثیر کم	ترین	 عمال	 کنند،	 	آسان	تر	
	را	در	یادگیری	واقعی	واژگان	دارند.
	منظور	از	یادگیری	واقعی،	توانایی	به
	کار	بردن	واژه	در	مکالمه،	سخنرانی
عموما که	 است	 انگلیسی	 نوشتار	 	و	
را توانایی	 چنین	 واژگان	 	کتاب	های	
	ایجاد	نمی	کنند.	واژگانی	که	به	دلیل
زبان	آموزان دائمی	 مواجه	 	فقدان	
عدم و	 انگلیسی]5[	 واقعی	 متون	 	با	
کلمه معنایی	 ارتباطات	 	شکل	گیری	

	زنگ	آشپزی:		دستور	آشپزی
یادگیری	زبان	انگلیسی

	سواد	نقادانه]1[،	یادگیری
زندگی موقعیت	های	 	در	

واقعی]2[	زبان	آموزی
مهسا	شیخان

	
انگلیسی زبان	 که	 افرادی	 	تمام	
چالش با	 خوبی	 به	 آموخته	اند،	 	را	
انگلیسی زبان	 واژگان	 	یادگیری	
بلندباالی فهرست	 هستند.	 	آشنا	
هم	بافت از	 خارج	 اکثرا	 که	 	واژگانی	
	کاربرد	واقعی		اش	در	قالب		هم	معناها
صرفا یا	 و	 انگلیسی	 متضادهای	 	و	
بدون فارسی،	 تحت	اللفظی	 	معانی	
واقعی کاربرد	 از	 آگاهی	 	کمترین	
معنای و	 بستر	جمله	 در	 واژگان	 	آن	
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عنوان به	 ایران	 در	 انگلیسی	 	زبان	
	زبان	خارجی]6[	تنها	در	موقعیت	های
	کالس	درس،	و	نه	موقعیت	های	عینی
	اجتماعی	کاربرد	زبان،	به	کار	گرفته
این با	 عموما	 زبان	آموزان	 	می	شود؛	
اگر 	 هستند.	 ناآشنا	 کلمات	 	گونه	
گفتگوهای در	 می	تواند	 	زبان	آموزی	
انگلیسی کالسی	 ارائه	 یا	 و	 	کالسی	
	مجموعه	ای	از	لغات	پیچیده	را	به	کار
تمامی توانست	 نخواهد	 غالبا	 	ببرد،	
آشپزی، کوچک	 و	 بزرگ	 	ابزارهای	
انواع ادویه	جات،	 سبزی	ها،	 	انواع	
	فرآیندهای	هم	زدن	و	مخلوط	کردن
به 	مواد	غذایی	و	روش	های	پخت	را	
	زبان	انگلیسی	بازگو	کند.	این	دقیقا
و نظریات	 که	 است	 نقطه	ای	 	همان	
زبان آموزش	 با	 مرتبط	 	مطالعات	
مفاهیم و	 متون	 کاربرد	 با	 	انگلیسی	
در من	 می	کند.	 پیدا	 اهمیت	 	واقعی	
در را	 خود	 تدریس	 تجربه	 	ادامه،	
و کرد،	 روایت	خواهم	 آشپزی	 	قالب	
	نشان	خواهم	داد	که	چگونه	تدریس
سواد رویکرد	 با	 انگلیسی	 	زبان	
	نقادانه	و	در	حین	آشپزی	در	موسسه
	همراهان	آفتاب	در	دهه	80	توانست
	پاسخی	کاربردی	به	برخی	از	اینگونه
چالش	های	زبان	آموزان	ارائه	دهد.ن
همه آفتاب،	 همراهان	 موسسه	 	در	
سطحی هر	 در	 زبان	آموز	 	گروه	های	
	از	زبان	آموزی	که	بودند،	یک	جلسه
در ساعت	 دو	 مدت	 به	 را	 هفته	 	در	
زنگ می	کردند.	 برگزار	 	آشپزخانه	
فضا-مکان بدین	ترتیب،	 	آشپزی	
اسامی با	 بچه	ها	 که	 بود	 	مناسبی	
فرآیندهای و	 ابزار	 اولیه،	 	مواد	
	آشپزی،	عبارات	مرتبط	با	آشپزی	و
	آشپزخانه	آشنا	شوند،	و	عالوه	بر	آن
مثابه به	 نزدیکان	 جمع	 در	 	صحبت	
وجود با	 کنند.	 تجربه	 را	 	مهمانی	
	شش	کالس	زبان	3	ساعته،	و	نوبت
	آشپزی	روزانه	برای	هر	کالس،	تمام
آشپزی یک	بار	 هفته	 در	 	کالس	ها	
	داشتند	و	همه	زبان	آموزان	در	پایان
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فرآیندهای در	 که	 می	کند	 	کمک	
شده خودکفا	 نوعی	 به	 	زبان	آموزی	
بدهند. ادامه	 را	 آن	 بتوانند	 خود	 	و	
در که	 است	 نکته	ای	 دقیقا	 	این	
میزان و	 آموزش	 کنونی	 	شیوه	های	
عینی موقعیت	های	 با	 آن	ها	 	ارتباط	
گرفته نادیده	 دانش	آموزان	 	زندگی	
	می	شوند.	با	این	حال،	تجربه	آشپزی
رویکردهای که	 انگلیسی	 زبان	 	به	
سواد روش	شناسی	 و	 سواد	 	کلی	
	نقادانه	را	به	کار	می		بست،	تفاوت	های
واژگان یادگیری	 تجربه	 با	 	بسیاری	
	در	سیستم	های	کنونی	آموزش	زبان
زبان رایج	 موسسات	 در	 	انگلیسی	

انگلیسی	دارد.ن
غذاهای انواع	 درباره	 که	 بود	 	مدتی	
کوتاه فرصتی	 در	 بتوان	 که	 	ساده	
زبان	آموزان و	 سمیرا	 با	 کرد	 	تهیه	
داشتیم دوست	 می	کردیم.	 	مشورت	
بر عالوه	 که	 کنیم	 تهیه	 را	 	غذایی	

تا می	کرد	 تالش	 خود	 	آموزشی	
زبان	آموزی سواد،	 	دیدگاه	های	
نقادانه، پرورش	 و	 آموزش	 و	 	نقادانه	
	که	عموما	در	حوزه	آموزش	و	پرورش
گسترده شکلی	 به	 و	 شده	 	مطرح	
زبان آموزش	 با	 مرتبط	 مباحث	 	در	
	انگلیسی	به	عنوان	زبان	دوم]8[	مطرح
آموزش موقعیت	های	 در	 را	 	است،	
زبان یک	 عنوان	 به	 انگلیسی	 	زبان	
	خارجی	به	کار	بگیرد.	همینطور	با	این
زبان یادگیری	 فرآیند	 بتواند	 	روش	
موقعیت	های ایجاد	 با	 را	 	انگلیسی	
واقعی زندگی	 به	 نزدیک	 و	 	معنادار	
مادام	العمر فرآیندی	 به	 	زبان	آموزان	
هیملی 2004؛	 )وسکوئز	 کند	 	تبدیل	
.)1999 شاتر	 1990؛	 گریوز	 	1991؛	
زبان یادگیری	 از	 صحبت	 	وقتی	
فرآیند یک	 عنوان	 به	 	انگلیسی	
بر تکیه	 عموما	 می	شود،	 	مادام	العمر	
	فرآیندهایی	است	که	به	زبان	آموزان

	روز	دور	هم	جمع	می	شدند	تا	عالوه
	بر	تجربه	مزه	غذا	درباره	فرآیندهای
و اولیه	 مواد	 غذا،	 منوی	 	آشپزی،	
خود دوستان	 دیگر	 با	 غذاها	 	طعم	
در کنند.	 گفتگو	 انگلیسی	 زبان	 	به	
	پایان،	منوی	تصویری	غذا،	که	توسط
	زبان	آموزان	همان	کالس	تهیه	شده
	بود،	به	دیگر	زبان	آموزان	هدیه	داده

می	شد.	ن

موقعیت به	عنوان	یک	 	آشپزی	
زبان	آموزی:ن

	موسسه	همراهان	آفتاب	که	در	دهه
سیالبس به	 را	 آشپزی	 شمسی،	 	80	
انگلیسی	وارد	کرد،	در	واقع 	درسی	
در را	 موقعیت	مند]7[	 سواد	 	مفهوم	
	قالب	سواد	نقادانه	برای	کالس	زبان
	انگلیسی	عملیاتی	کرد.	این	موسسه
	با	به	کارگیری	مواد	و	سیالبس	درسی
فعالیت	های تمامی	 در	 	متفاوت	



250 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

ابزار با	 مرتبط	 کلمات	 و	 کار	 	آسانی	
بوده متفاوت	 اولیه،	 مواد	 و	 	آشپزی	
	و	دستور	پخت	آسانی	داشته	باشد.
که سمیرا	 پیشنهاد	 به	 نهایت،	 	در	
اسپانیولی	می	خواند، زبان	 زمان	 	آن	
	و	در	فرآیند	تدریس	زبان	انگلیسی
تصمیم می	کرد	 همکاری	 کالس	 	در	
	گرفتیم	که	غذای	اسپانیایی	درست
و گوجه	 بادمجان،	 از	 متشکل	 	کنیم	

زیتون.	ن
و دختران	 ما،	 کالس	 	زبان	آموزان	
و سال	 	8 تا	 	6 سنین	 بین	 	پسرانی	
زبان سطح	 ابتدایی	ترین	 در	 	عمدتا	
الفبای با	 زبان	آموزان	 این	 	بودند.	
شعرهای و	 شده	 آشنا	 	انگلیسی	
را ریتمیک	 انگلیسی	 	کودکانه	
	می	خواندند.	با	کلمات	و	مفاهیم	عینی
شخصی لوازم	 خانگی،	 اشیاء	 	مثل	
خانواده اعضای	 مشاغل،	 برخی	 	و	
می	توانستند داشتند.	 آشنایی	 	و...	
بنویسند انگلیسی	 به	 را	 خود	 	نام	
ابتدای از	 کنند.	 معرفی	 را	 خود	 	و	
انگلیسی، آشپزی	 کتاب	های	 	هفته،	
	کارت	های	واژگان	و	بسیاری	ابزارهای
	آموزشی	دیگر	را	برای	تصمیم	گیری
معرفی برای	 کالس	 در	 غذا	 	درباره	
یادگیری بر	 تمرکز	 و	 مرتبط	 	واژگان	
با به	کار	گرفتیم.	همچنین،	 	مفاهیم	
	کمک	نقاشی	و	کالژهای	تصویری	از
	صفحات	مجالت	قدیمی	سعی	کردیم
	که	نام	مواد	اولیه	غذا	را	در	کنار	هم
که ما	 کالس	 زبان	آموزان	 	بیاموزیم.	
بعدازظهر روز	 هر	 هفته،	 ابتدای	 	از	
روز پایانی	 دو	ساعت	 »مهمانی«	 	در	
غذاها درباره	 و	 بودند	 کرده	 	شرکت	
آن	ها آماده	سازی	 فرآیندهای	 	و	
هیجان بسیار	 بودند،	 کرده	 	گفتگو	
زبان به	 خود	 بتوانند	 که	 بودند	 	زده	
به جمع	 در	 را	 غذایی	 	انگلیسی	
آن درباره	 و	 کرده	 تعارف	 	یکدیگر	
	صحبت	کنند.		قرار	شد	برخی	مواد
کارد، و	وسایل	آشپزی	مثل	 	غذایی	
رنده،	و	....	را	خودمان	تهیه	کنیم.ن
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آشپزی	به	انگلیسی:ن
	در	روز	آشپزی	با	بچه	ها	به	آشپزخانه
	رفتیم.	در	ابتدا	از	بچه	ها	خواستیم	تا
	تمام	چیزهایی	که	با	خود	برای	آشپزی
	آورده	بودند	را	روی	میز	بزرگ	وسط
کار این	 معموال	 بچینند.	 	آشپزخانه	
کودکان می	شود.	 انجام	 راحتی	 	به	
	در	کالس	های	زبان	انگلیسی	دائما	با
	انواعی	از	این	جمله	ها	مواجه	هستند
)put … on the table(.
و اولیه	 مواد	 اسامی	 بر	 مروری	 	با	
	البته	صحبت	درباره	روش	پخت	غذا
بچه	ها از	 دائما	 مواد	 آماده	سازی	 	و	
	می	خواستیم	که	نام	مواد	و	ابزارهای
	مختلف	را	تکرار	کنند.	این	تکرار	نه
برای طوطی	وار	 تکراری	 عنوان	 	به	
کار به	 گروهی	 تکرار	 و	 کلمه	 	تلفظ	
	گرفته	می	شد.	بلکه،	این	تکرار	حاوی
	پرسش	و	پاسخ	به	شیوه	مکالمه	بود
کوتاه مکالمات	 در	 کودکان	 دائما	 	و	
کار این،	 بر	 عالوه	 می	شدند.	 	درگیر	
انجام تنهایی	 به	 معلم	 را	 	آشپزی	
	نمی	داد	و	بچه	ها	با	همکاری	یکدیگر،

	درهمان	حال،	زبان	آموزان	منو	ی	غذا
مثل خود	 دلخواه	 شیوه	های	 به	 	را	
	کالژ	و	نقاشی	تهیه	و	نام	مواد	اولیه	و
	دستور	پخت	را	آماده	کردند.	در	این
	زمان،	معلم	با	نوشتن	کلمات	بر	روی
کلمات نوشتن	 در	 کودکان	 به	 	تخته	

کمک	می	کرد.ن

پذیرایی	و	بحث:ن
فرصت غذا	 معرفی	 با	 	مهمانی	
	مناسبی	بود	که	زبان	آموزان	بتوانند
	تجربه	های	یادگیری	خود	را	دیگران
	در	خالل	مکالمات	روزمره	با	یکدیگر
پایان مهمانی	 بگذارند.	 اشتراک	 	به	
که بود	 مناسبی	 بسیار	 زمان	 	روز	
	درباره	مزه	غذاها	و	انواع	توضیحات
شود. صحبت	 غذایی	 توصیفات	 	و	
	میهمانان	که	بیشتر	در	سطوح	باالتر
	زبان	آموزی	بودند،	با	تسلط	و	سرعت
	بیشتری	انگلیسی	صحبت	می	کردند
را معلم	 تسهیل	گری	 نقش	 این	 	و	
پررنگ مکالمات	 این	 هدایت	 	در	
بود تجربه	ای	 این	 حتی	 	می	کرد.	

می	بردند. پیش	 را	 مختلف	 	مراحل	
	برای	مثال،	آن	ها	که	با	مفاهیمی	مثل

پوست	کندن
	و	یا	مخلوط	کردن	

و	یا	هم	زدن
بودند، شده	 آشنا	 آشپزی	 حین	 	در	
	معموال	هر	یک	از	این	فعالیت	ها	را	با
تنها می	دادند.	 انجام	 نوبت	 به	 و	 	هم	
روشن مثل	 فعالیت	هایی	 در	 	معلم	
می	کرد. عمل	 تنهایی	 به	 گاز	 	کردن	
مخلوط هم	 با	 مواد	 که	 فاصله	ای	 	در	
گرفتند، قرار	 گاز	 روی	 بر	 و	 	شده	
میز معلم	 کمک	 با	 	زبان	آموزان	
	آشپزخانه	را	تمیز	کردند	و	ظروف	را
	برای	پذیرایی	آماده	کردند.	در	تمامی
	این	فرآیند،	تمامی	مکالمات	به	زبان
کردن درگیر	 هدف	 با	 و	 	انگلیسی	
	بچه	ها	در	مکالمه	انجام	میشد.	برای
	مثال،	در	تمیز	کردن	میز	و	یا	جابه	جا
معلم	پرسش	هایی اولیه	 مواد	 	کردن	

از	این	قبیل	مطرح	می	کرد:	ن
who does clean the table? یا 
who is volunteer?

peeling
mixing
stirring
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مهم پایه	های	 جمله	 از	 	)1999 	شور	
هدف که	 حدی	 تا	 بوده	 	یادگیری	
عموما خارجی	 زبان	 آموزش	 	نهایی	
	رشد	و	پرورش	هر	یک	از	این	مفاهیم

	در	زبان	آموزان	تلقی	می	شود
سواد با	 مرتبط	 و	 رایج	 مباحث	 	در	
که می	شود	 ارائه	 ایده	 این	 	معموال	
زبانی،	در	شکل	مرسوم	خود، 	سواد	
	امری	واحد،	متحدالشکل	و	بی	طرف
موقعیت	های و	 افراد	 به	 	نسبت	
است درحالی	 این	 است.	 	اجتماعی	
	که	مطالعات	مردم	نگارانه	بسیاری	بر
فرهنگی خاص	 ماهیت	 سواد،	 	روی	
برساخته یک	 مثابه	 به	 زبان	 	و	
	اجتماعی	را	به	خوبی	روشن	کرده	اند
بالت2003، و	 کالینز	 	)جی2007،	
تنها نه	 همیلتون1999(.	 و	 	بارتون	
	سواد	خواندن	و	نوشتن	به	شیوه	های
	مختلف	در	جوامع	متعدد	تبیین	و	به
	کار	گرفته	می	شوند	که	حتی	فرم	ها
در نیز	 زبانی	 صورت	بندی	های	 	و	
متکثر مختلف	 و	جوامع	 افراد	 	میان	
سواد، رایج	 مطالعات	 در	 	هستند.	
آزمون	سازی و	 آموزش	 	شیوه	های	

تمرکز علی	رغم	 شده	اند،	 	ارائه	
غیر زبانی	 ساختارهای	 روی	 	بر	
به زبان	 ماهیت	 هم	 باز	 	دستوری،	
بررسی مورد	 تکه	تکه	 امری	 	مثابه	
با رویکردها	 این	 می	دهند.	 	قرار	
	تکه	های	زبانی	سر	و	کار	دارند	و	زبان
زبانی معنادار	 تکه	های	 قالب	 در	 	را	
	شامل	ترکیبات	لغوی،	افعال	و	ضمائر
	آن	ها،	و	کلمات	مرتبط	به	هم	آموزش
تکه	های کاربرد	 دیدگاه	 	می	دهند.	
	زبانی	اگر	چه	نشان	داده	که	می	تواند
به با	 که	 کند	 کمک	 زبان	آموزان	 	به	
هم با	 مرتبط	 کلمات	 سپاری	 	خاطر	
میزان تا	 کاربردی	 ثابت	 جمالت	 	و	
	زیادی	روان	صحبت	کنند،	نمی	تواند
	تجربه	یادگیری	مادام	العمر	و	درونی
بیاورد؛ بار	 به	 آن	ها	 برای	 را	 	زبان	
آگاهانه، تفکر	 و	 یادگیری	 		یعنی	
	پرسشگر،	مالکیت	زبان]10[	)هاوکینز
و )کالینز	 صدا]11[	 	،)2009 نورتون	 	و	
)شور فردی]12[	 موضع	 	،)2003 	بالت	
2005؛ )استریت	 هویت]13[	 	،)1999	
در که	 	)2017 ؛لیو	 	2005 	بارتلت	
1991؛ )فریر	 نقادانه	 سواد	 	دیدگاه	

که باالتر	 سطوح	 زبان	آموزان	 	برای	
	بتوانند	به	شیوه	ای	زبان	انگلیسی	را
برای	کوچکترها	هم که	 برند	 کار	 	به	
بچه	ها باشد.	 دریافت	 و	 درک	 	قابل	
	برای	بیان	پرسش	های	خود	به	معلم
کمک با	 و	 کرده	 رجوع	 یکدیگر	 	و	
همین	طور می	کردند.	 صحبت	 	هم	
نقش هم	 باالتر	 سطوح	 	زبان	آموزان	
و می	کردند	 ایفا	 را	 	تسهیل	گری	
مکالمه	 قالب	 در	 یادگیری	 	جریان	
ادامه هدایت	گر]9[	 پرسش	های	 	و	
	می	یافت.	در	پایان	هم	منوی	غذا	به
	انگلیسی	به	همه	هدیه	داده	می	شد.
زبان	آموزان از	 تجربه،	 این	 پایان	 	در	
		سطوح	باالتر	خواسته	می	شد	که	در
	خانه	متنی															را	درباره	این	غذا

و	تجربه	بنویسند.ن

در موقعیت	مند	 و	 نقادانه	 	سواد	
آموزش	زبان	خارجی:ن

آموزش رویکردهای	 و	 	روش	ها	
	واژگان	که	در	رو	ش	شناسی	آموزش
	زبان	دوم	غالبا	با	عنوان	رویکردهای
)2003 راجزر	 و	 )ریچاردز	 	 	واژگانی	

(diary)
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دنیا مدارس	 تمامی	 در	 که	 	متداول	
	وجود	دارد،	بر	ماهیت	زبان	به	عنوان
استاندارد و	 متحدالشکل	 	امری	
	تاکید	دارند.	همین	نظریه	ها	در	حوزه
عنوان به	 انگلیسی	 زبان	 	آموزش	
تسری خارجی	 زبان	 و	 دوم	 	زبان	
با دائما	 زبان	آموزان	 کرده	اند.	 	پیدا	
و کلمات	 و	 مفاهیم	 یادگیری	 	چالش	
	تلفظ	و	دستور	زبان	مواجه	هستند،
	تا	میزانی	که	عموما	نمی	توانند	زبان
	انگلیسی	را	بنا	به	تجربه	های	زیسته
	خود	درونی	کنند،	و	آنقدر	در	سطوح
در مهارت	 کسب	 یعنی	 زبان،	 	اولیه	
چالش به	 واژگان	 و	 زبان	 	دستور	
مجالی دیگر	 که	 می	شوند،	 	کشیده	
معنای و	 موضع	 درباره	 تفکر	 	برای	
راحتی به	 و	 نمی	ماند	 باقی	 	فردی	

انکار	می	شود.ن
با جدید	 سوادآموزی	 	رویکردهای	
موقعیت	مند سواد	 چون	 	مفاهیمی	
همیلتون و	 بارتون	 2007؛	 	)بارتلت	
این به	 فرهنگی،	 خاص	 و	 	،)1999	
و دانش	 که	 می	کند	 توجه	 	نکته	
اجتماعی های	 کنش	 خالل	 در	 	معنا	
سازی مفهوم	 و	 صورت	بندی	 	افراد	
	می	شود.	اگر	با	این	دیدگاه	به	مسئله
	سواد	زبانی	در	زبان	دوم	نگاه	کنیم،
که کنیم	 تلقی	 اینطور	 	می	توانیم	
زبان سواد	 و	 دوم	 زبان	 	یادگیری	
است شدن«	 »متحول	 فرآیند	 	دوم	
امر	زبانی	دیگر. نه	محفوظ	کردن	 	و	
	افراد	تنها	متن	شفاهی	و	کتبی	تولید
	نمی	کنند،	بلکه	متون	مورد	نظر	خود
ها، ایدئولوژی	 باورها،	 فراخور	 به	 	را	
به اجتماعی	شان	 	مشارکت	های	
معنا و	 بازنمایی	 متفاوت	 	شیوه	های	
و ایده	 بیان	 برای	 را	 زبان	 و	 	کرده	
	برقراری	ارتباط	به	کار	و	برای	اهداف
می	گیرند. کار	 به	 فردی	شان	 	خاص	
در دائما	 که	 همانطور	 ترتیب،	 	بدین	
	میان	زبان	آموزان	مشاهده	می	کنیم،
	زبان	انگلیسی	آموخته	شده	معموال
بیان شیوه	های	 باورها،	 از	 	ترکیبی	
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تناتنگی ارتباط	 که	 است	 	فردی	
فرهنگی و	 اجتماعی	 موقعیت	 	با	
دلیل همین	 به	 دارد.	 	زبان	آموزان	
در شده	 آموخته	 زبان	 که	 	است	
تاثیرات به	 بنا	 	میان	جوامع	مختلف	
	قوی،	زیستی	و	فرهنگی	آن	جوامع
	عموما	با	زبان	انگلیسی	مبدا	متفاوت
	خواهد	بود،	چه	از	منظر	تلفظ	و	چه
	از	منظر	مفاهیم	و	ساختارهایی	که	بنا
	به	دالیل	مختلف	در	آن	زبان	بیشتر
	به	کار	گرفته	می	شوند	و	یا	به	صورت
به	زبان	آموزان	آموزش	داده 	بیرونی	

می	شود.	ن
فرآیند این	 فهم	 برای	 بارتلت	 	لزلی	
کنش یا	 سواد	 با	 کنش	 	مفهوم	
ب( الف،	 	2008 	 )بارتلت	 	سواد]14[	
در و	 دائما	 که	 می	کند،	 مطرح	 	را	
برساخته دیگران	 با	 	همکاری	
حالت هر	 در	 دائما	 افراد	 	می	شود،	
را	خوانش	می	کنند	و 	کلمه	و	جهان	
	سواد	را	به	شیوه	های	مختلف	به	اجرا
است فرآیندی	 این	 و	 می	آورند	 	در	
رویکرد با	 نقادانه	 سواد	 پایان.	 	بی	
از و	 زبان	آموزان	 به	 مشابه	 	مفهومی	
و هدایت	شده	 پرسش	های	 	طریق	
زبان	آموز ساختن	 آگاه	 بر	 تاکید	 	با	
می	کند تالش	 یادگیری،	 فرآیند	 	از	
و فردی	 تجربیات	 میان	 بتواند	 	تا	
ارتباطات بزرگتر	 اجتماعی	 	مسائل	
)شور و	 کرده	 ایجاد	 را	 	گسترده	ای	
فرآیندهای شکل	گیری	 به	 	)1992	
	معناسازی	فردی	و	در	نهایت	مالکیت
واقع، در	 کند.	 کمک	 زبان	 	فردی	
است اجتماعی	 کنش	 نقادانه	 	سواد	
	که	از	طریق	زبان	شکل	می	گیرد	و	در
	فرهنگ	توسعه	می	یابد	)جی	2007؛

لوک	2004(.ن
امری دیگری	 دیدگاه،	 این	 در	 	زبان	
و آموخته	 باید	 که	 نیست	 	منفعل	
کنش بلکه	 شود،	 سپرده	 	به	خاطر	
در دائما	 که	 است	 اجتماعی	 	فعاالنه	
فرآیندهای و	در	طی	 	روابط	کالسی	
به و	 شده	 معنا	 کالسی	 	تدریس	
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ترکیبات خاص	 کاربردهای	 	که	
می	آموزد. خوبی	 به	 هم	 را	 	زبانی	
زبان یادگیری	 برای	 نقادانه	 	سواد	
و خردسال	 کودکان	 در	 	انگلیسی	
فعالیت	های یا	 و	 آشپزی	 کمک	 	با	
ایجاد را	 فرصتی	 می	تواند	 	مشابه	
شیوه	ای به	 انگلیسی	 زبان	 که	 	کند	
روزمرگی خالل	 در	 آگاهانه	 	کامال	
	کودکان	آموخته	شود	)گریوز	2001(،
فضا- و	 محیط	 تمام	 که	 شیوه	ای	
منبع را	 زبان	آموز	 یادگیری	 	مکان	
در را	 روزمره	 فعالیت	های	 و	 	الهام	
بازتعریف کالسی	 فعالیت	های	 	قالب	
کتاب	های تحمیل	 جای	 به	 و	 	کرده	
به را	 کودکانه	 زندگی	 	انگلیسی،	
کند وارد	 انگلیسی	 آموزش	 	فضای	
	)مک	گوآیر	و	گریوز	2001(.	متاسفانه
	این	شیوه	از	آموزش	نه	تنها	در	حوزه
حوزه در	 که	 خارجی	 زبان	 	آموزش	
یادگیری از	 متاثر	 عمومی	 	آموزش	
بیش	تر هم	بافت	 از	 خارج	 	الفبای	

مغفول	مانده	است.	ن

می	نویسند. و	 می	خوانند	 	مختلف	
شکلی بنابراین	 نوشتن	 و	 	خواندن	
موضوع فراخور	 به	 و	 نداشته	 	واحد	
کنش	های در	 را	 افراد	 هم	بافت	 	و	
نکته این	 می	کنند.	 درگیر	 	متنوعی	
	در	یادگیری	زبان	دوم	به	شکل	خاص
در که	 زبان	آموزانی	 است،	 	مشهود	
و دیده	اند	 آموزش	 زبان	 کالس	 	یک	
	دانش	زبانی	فردی	و	متفاوتی	از	دیگر
و می	دهند	 شکل	 خود	 	هم	کالسان	
شیوه	های به	 را	 شده	 آموخته	 	زبان	
به را	 آن	 به	خود	 منحصر	 و	 	مختلف	

کار	می	برند.ن
	کشف	دوباره	زبان،	و	به	دست	آوردن
	مالکیت	زبانی	)هیملی	1991؛	گریوز
خالل در	 زبان	آموزان	 که	 	)1999	
تجربه خود	 داستان	های	 	روایت	
سواد که	 است	 فرصتی	 	می	کنند	
به زبان	 کردن	 درونی	 برای	 	نقادانه	
زبان در	 می	کند.	 ارائه	 	زبان	آموزان	
به اتفاق	 این	 مادری،	 زبان	 یا	 	اول	
می	دهد: رخ	 ناخودآگاه	 	شکلی	
	کودک	در	جهان	پیرامون	خود،	و	با
	کمک	والدین،	و	محیط	بسیار	سریع
	نه	تنها	معانی	کلمات	را	یاد	می	گیرد

	شیوه	های	مختلف	برساخته	می	شود.
	در	طی	فرآیندهای	کالسی	مبتنی	بر
تنها زبان	آموز	 دیگر	 نقادانه،	 	سواد	
	یک	دریافت	کننده	اطالعات	نیست،
	بلکه	امر	جدید	را	به	شیوه	های	فردی
	و	در	اجتماع	همساالن	خود	با	کمک

معلم	خلق	و	بازسازی	می	کند.ن
آشپزی واژگان	 یادگیری	 تجربه	 	در	
تنها زبان	آموزان	 دیدیم،	 که	 	چنان	
بلکه نبوده،	 	دریافت	کننده	اطالعات	
شیوه	های به	 و	 خود	 معلم	 کمک	 	با	
تجربه از	 را	 متفاوتی	 معانی	 	مختلف	
صرف اند.	 کرده	 خلق	 	آشپزی	
اشیاء و	 کلمات	 معانی	 	دانستن	
آموزش کالس	 یک	 در	 چیزها	 	و	
سواد شیوه	 به	 انگلیسی	 	زبان	
همواره بلکه	 نیست،	 کافی	 	نقادانه،	
جدید چالش	هایی	 با	 	زبان	آموزان	
باید	در	طی	آن 	مواجه	می	شوند	که	
	مفاهیم	لغوی	جدید	را	به	شیوه	های

فردی	درونی	و	روایت	کنند.	ن
تاریخ بر	 مروری	 در	 	)2007( 	جی	
	سواد	و	ایدئولوژی	در	مدارس	معتقد
	است	که	افراد	در	جوامع	مختلف		با
شیوه	های به	 و	 مختلف«	 	»زبان	های	
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سالشمار	تاریخ	سیاهان
از	بردگی	تا	اوباما:	1500	سال	

تاریخ1	

وسیله	 به	 برده		داری	 آغاز	 	-626
 »baqt« پیماننامه  با	 آن	ها	 عرب	ها.	
)سالکنان	  )Nubie( نوبی  مسیحیان	
وادار	 را	 نیل(	 رودخانه	 علیای	 دره	
می	کنند	هر	سال	360	برده	به	عنوان	

خراج	به	آن	ها	بدهند. 

آن	ها	 زنگی	ها.	 شورش	 آغاز	 	-869
آفریقا	 شرق	 سیاه	پوست	 بردگان	
هستند	که	هزاران	نفر		از	ایشان	را	
برای		فعالیت	های	ساخت	و	الیروبی	
کاریزها		به	عراق	برده	بودند.	شورش	
	750( عباسی	 خلفای	 علیه	 زنگی	ها	
شورش	 می	گیرد.	 انجام	 	)1285 تا	
گسترش	زیادی	در	سرزمین	عباسی	
به	 که	 	883 سال	 تا	 و	 می	کند	 پیدا	
می	شود،	 سرکوب	 خونین	 صورت	
دوره،	 این	 از	 پس	 می	یابد.	 ادامه	
مسیحیان	 بیشتر	 عباسی	 بردگان	

اسالو	بودند. 

اسالمی،	 تاریخ	دان	 	-1377
خود	 مشهور	 کتاب	 در	 ابن	خلدون	
»مقدمه«	می	نویسد:	»تنها	مردمانی	
سیاهان	 پذیرفته	اند	 را	 بردگی	 که	
بوده	اند،	و	دلیل	این	امر	آن	است	که	
سطح	انسانیت	در	آن	ها	پایین	است،	
جانوران	 به	 نزدیک	 آن	ها	 جایگاه	

است.«	

نخستین	 پرتغالی	ها	 	-1416
تنگه  که	 هستنند	 اروپایی	هایی	
نیز	 وحشت«	 »تنگه	 به	 که	 	Bojador
جزایر	 جنوب	 در	 را	 است	 معروف	

قناری	دور	می	زنند.	

اسرای	 نخستین	 پرتغالی	ها	 	-1441
1-De l’esclavage à Obama, 1500 ans 
d’histoire, in, Le Point, Hors-Série, La 
Pensée Noire, Les Textes Fondamentaux, 
no. 22, Avril-Mai 2009, pp. 118-121. 

آفریقایی	خود	را	در	شمال	صحرای	
دست	 به	 جنگ	 در	 قاره	 این	 غربی	
خود	 کشور	 به	 را	 آن	ها	 و	 می	آورند	

می	برند. 

به	 پنجم	 نیکالی	 پاپ	 	-1454
آلفونس	پنجم	موسوم	به	»آفریقایی«	
)1432-1481(	پادشاه	پرتغال	اجازه	
آفریقا		 میان	 برده	 تجارت	 	 می	دهد	

لیسبون	را	شروع	کند.	

در	 را	 قلعه	هایی	 پرتغالی	ها	 	-1482
بنا	 کامرون	 و	 سنگال	 بین	 لیتورال	

می	کنند.

کارائیب	 به	 1492-	کریستف	کلمب	
خود	 سفر	 سومین	 از	 او	 می	رسد.	
بر  	 را	 سیاهان	 از	 گروهی	 	)1498(

caravelles سوار	می	کند.	

اسپانیایی	 مهاجرنشین	های	 	-1493
امروز	 )هیسانیوال،	 آنتیل	 جزایر	
دومنیکن،	 جمهوری	 و	 هائیتی	
را	 جامائیکا(	 و	 ریکو	 پورتو	 کوبا،	
اشغال	می	کنند	و	در	آنجا	شروع	به	
و	 گله	داری	 معادن،	 از	 بهره	برداری	

تولید	تنباکو	و	شکر	می	کنند(.	

دستور	 فردیناند	 پادشاه	 	-1510

می	دهد	بردگان	به	جزایر	هیسپانیوال	
اعزام	شوند	تا	در	آنجا	در	معادن	کار	
از	 برده	داری	 	 آغاز	 امر	 این	 کنند.	

خالل	اقیانوس	اطلس	است.	

1518-	شارل	کنت،	اجازه	تجارت	و	
اسپانیا	 امپراتوری	 در	 را	 برده	داری	

صادر	می	کند. 

1553-	آغاز	برده	داری	انگلیسی	ها.	

دومینیکن	 کشیش	 	-1569
وضعیت	 علیه	 توماسودومرکادو	
مهاجرنشین	های	 در	 بردگان	

اسپانیایی		اعتراض	می	کند.	

1596-	آغاز	برده	دار	ی	هلندی	ها.	

1604-	آغاز	برده	داری	فرانسوی	ها.	

بردگان	 نخستین	 ورود	 	-1620
مهاجرنشین	های	 در	 آفریقایی	

انگلیسی	)ایاالت	متحده	آینده(.	

جزیره	 در	 که	 فرانسوی	ها	 	-1635
پورتوریکو		 	 سن	کریستوف	در	شرق	
زمان		 این	 از	 بودند،	 شده	 مستقر	
اشغال	 را	 گوادولوپ	 و	 	 مارتینیک	
می	کنند	و	در	آنجا	یک	اقتصاد	شکر	
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به	راه	می	اندازند. 

1642-	لویی	سیزدهم	برده	داری	را	
مجاز	اعالم	می	کند.	

1672-	پادشاه	انگلستان	چارلز	دوم	
تاسیس	 را	 آفریقا	 سلطنتی	 کمپانی	
بهتر	 را	 برده	داری	 بتواند	 تا	 می	کند	
سال	 چهاردهم	 لویی	 کند.	 مدیریت	
تاسیس	 را	 سنگال	 کمپانی	 بعد	
به	 را	 آفریقایی	 بردگان	 که	 می	کند	

آنتیل	فرانسه	اعزام	می	کند.	

1678-	تقریبا		27		هزار		برده		در	
آنتیل	فرانسه	وجود	دارد.	

»قانون	 چهاردهم،	 لویی	 	-1685
امضا	 را	  )Code noir( سیاهان«	
 )Colbert( کلبر	را	قانون	این	کند	می
کرده	 تدوین	 او،	 مالی	 امور	 وزیر	
است.	در	این	قانون	بر	اساس	شصت	
در	 بردگان	 به	 مربوط	 قواعد	 ماده	
اقیانوس	 سوی	 آن	 سرزمین	های	

فرانسه	تدوین	شده	است.	بر	اساس	
»اموال	 مثابه	 به	 بردگان	 قانون،	 این	
به	 خود	 ارباب	 »احشام«	 و	 منقول«	
حساب	می	آیند،	اما	باید	به	مذهبت	
هرگونه	 فاقد	 بیایند.	 در	 کاتولیک	
حق	 از	 و	 هستند	 حقوقی	 جایگاه	

مالکیت	نیز	محرومند.	

کواکرها	 پنسیلوانیا،	 در	 	-1688
)Quakers( )جنبش	دینی	که	گروهی	
انگلستان	 کلیسای	 مخالفان	 از	
کشور	 این	 در	 هفدهم	 قرن	 در	
بیانیه	ای	 بودند(	 گذاشته	 بنیاد	
جرمنتاون  به	 موسوم	 اعتراض	آمیز	
می	کنند	 منتشر	 را	  )Germantown(
مخالف	 برده	داری	 با	 شدت	 به	 که	

است.	

 ،)Rouen( رووان  بنادر	 به	 	-1716
	)Bordeaux(	بوردو ،)Rochelle(	روشل
و	نانت	)Nantes( مجوز	سلطنتی	داده	
برده	 تجارت	 »آزادانه	 که	 می	شود	

بکنند«.

	)1755-1689( 1748-منتسکیو	
کتاب	روح	القوانین	را	منتشر	می	کند	
برده	داران	 که	 شیوه	ای	 آن	 در	 و	
می	کنند،	 توجیه	 را	 خود	 تجارت	

مورد	انتقاد	قرار	می	دهد.	

بندر	 کشتی	 چهار	 و	 چهل	 	-1749
برای	حمل	 آفریقا	 مقصد	 به	 را	 نانت	

برده	ترک	می	کنند.	

 )Abbé Raynal( رنال	کشیش	1770-
)1713-1796(	کتاب	»تاریخ	فلسفی	
دو	 در	 اروپاییان	 استقرار	 سیاسی	 و	
 Histoire philosophique( »هندوستان
 et politique de l’établissement des
Européens dans les deux Indes( خود	
را	منتشر	می	کند	و	در	آن		خواستار	

لغو	برده	داری	می	شود.

Saint-( دومینیک  سن	 در	 	-1778
ساکن،	 هزار	 	288 از	 	)Dominigue

249	هزار	نفر	برده	هستند.
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مالی	 امور	 پیشین	 وزیر	 	-1784
 )Jacques Necker( فرانسه،	ژاک	نکر 
»درباره	 کتاب	 	)1840-1732(
 De( فرانسه«	 مالی	 امور	 مدیریت	
 l’administration des finances de la
نسبت	 آن	 در	 و	 منتشر	 را	  )France
به	وجود	تجارت	بردگان	ابراز	تاسف	

می	کند.		

لغو		 	 انجمن	 انگلستان	 در	 	-1787
بردگی	تاسیس	می	شود.	

غربی«	 شمال	 »ابالغیه	 	-1787
 )L’Ordonnance du Nord-Ouest(
ایاالت	 برده	داری	را	در	شمال	غربی	
میان	 مرز	 می	کند.	 ممنوع	 متحده	
برده	داری	 مخالف	 و	 برده	دار	 ایاالت	
قرار	  )Ohio( اوهایو  ایالت	 سطح	 در	

می	گیرد.

انجمن	 پاریس	 در	 	-1788
تاسیس	 سیاهان	 دوستداران	
موسسان	 که	 انجمن	 این	 می	شود.	

آن	از	انقالبیون	آینده	فرانسه	یعنی	
 Jacques-Pierre( بریسو	 ژاک-پیر	
اتیین	  ،)1793-1754(  )Brissot
-1735(  )Etienne Clavière(کالوییر
میرابو	 دو	 گابریل	 اونوره	 و	  )1793
 )Honoré Gabriel de Mirabeau(
را	 خود	 هدف	 	)1791-1749(
ضدبرده	داری	 اندیشه	های	 تدوین	
کشیش	 و	 منتسکیو	 از	 شده	 ملهم	

رنال،	می	داند.

جذاب	 »روایت	 کتاب	 	-1789
گوستاوس	 یا	 اکیانو	 اولوداه	 زندگی	
خودش«	 زبان	 به	 آفریقایی	 واسای	
 Intéressant de la vie d’Olaudah(
 Equiano ou Gustavus Vasso écrit par
lui-même( در	لندن	منتشر	می	شود.	
و	 فتح	 باستیل	 قلعه	 فرانسه	 در	

انقالب	آغاز	می	شود.

سن	 بردگان	 شورش	 	-1791
پر	 که	 آینده(	 )هاییتی	 دومینیک	
در	 فرانسه	 مستعمره	 رونق	ترین	

در	طول	چند	 است.	 آمریکا	 سراسر	
روز	گروه	های	برده	مزارع	را	به	آتش	
می	کشند	و	حدود	هزار	سفید	پوست	

را	قتل	عام	می	کنند.	

1793-	کمیسرهای	مدنی	جمهوری	
سونتوناکس	 فلیسیته	 لژه	 فرانسه،	
اتیین	 و	  )Léger-Félicité Sonthonax(
	42 روز	  ،)Etienne Polverel(پلورل
ژوئن		برده	داری	را	در	سن	دومینیک	

لغو	می	کنند.					

کنوانسیون،	 فوریه،	 چهارم	 	-1794
فرانسه	 در	مستعمرات	 را	 برده	داری	
اعالم	 	 »کنوانسیون	 می	کند.	 لغو	
در	 سیاهان	 برده	داری	 که	 می	کند	
لغو	می	شود؛	بدین	 تمام	مستعمرات	
می	کند	 اعالم	 کنوانسیون	 ترتیب	
تبعیض	 بدون	 انسان	ها،	 همه	 که	
مستعمرات	 در	 که	 پوست	 رنگ	 در	
شهروندان	 می	کنند،	 زندگی	
حقوق	 همه	 از	 و	 هستند	 فرانسوی	
اساسی	 قانون	 در	 پیش	بینی	شده	
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برخورداند«.	

 )Guadeloupe( گوادولوپ	 در	 	-1801
علیه	  )Louis Delgrès( دلگره لویی	
استقرار	 برای	 بناپارت	 که	 نیروهایی	
کرده	 روانه	 برده	داری	 مجدد	
در	 می	زند.	 شورش	 به	 دست	 است	
توسن	 اساسی	 قانون	 سن	دومنیک	
 Constitution de Toussaint( بوورتور 

.)Louverture

حکم	 با	 بناپارت	 ناپلئون	 	-1802
رونق	 برای	 را	 برده	داری	 	 حکومتی	
مزارع		 تجارت	 به	 دوباره	 بخشیدن	

قانونی	می	کند.	

از	 پس	 ژانویه	 اول	 در	 	-1804
فرانسه	 نظامی	 نیروهای	 شکست	
Jean-( برابر	ژان-ژاک		دوسالین	 در	
Jacques Dessalines(  جانشین	توسن	
را	 خود	 استقالل	 هاییتی	 لوورتور،	
هاییتی	 ترتیب	 بدین	 اعالم	می	کند.	
بدل	 سیاه	پوست	 دولت	 نخستین	 به	
این	 در	 می	شود.	همه	سفیدپوستان	

سیاهان	 پیشین	 موقعیت	 در	 کشور	
قرار	می	گیرند.	

1807-	لغو	تجارت	برده	در	انگلستان	
و	در	ایاالت	متحده.	

-1750( گرگوار	 کشیش	 	-1808
کتاب	  )Abbé Grégoire( 	)1831
یا	 سیاه	پوستان	 ادبیات	 »درباره	
فکری	 مهارت	های	 درباره	 پژوهشی	
ادبیات	 و	 قابلیت	های	اخالقی	 آن	ها،	
 De la littérature des nègres,( »ها	آن
 ou recherches sur leurs facultés
 intellectuelles, leurs qualités
morales et leur littérature( را	منتشر	

می	کند.			

از	 پس	 وین،	 کنگره	 در	 	-1815
قدرت	های	 ناپلئون،	 شکست	
اروپا	 جدید	 تقسیم	 برای	 که	 بزرگ	
که	 می	کنند	 موافقت	 گردآمده	اند،	
تجارت	برده	را	لغو	کنند	اما	برده	داری	
قرن	 ابتدای	 از	 می	کنند.	 حفظ	 را	
هفدهم	تا	آن	زمان	4900	محموله	از	

 )Liverpool( بردگان	از	بندر	لیورپول	
این	 از	 شده	اند.	 اعزام	 انگلستان	 در	
مجموع	 اندازه	 به	 تنهایی	 به	 بندر	
فرستاده	 برده	 فرانسه	 بنادر	 تمام	

است.

آنجا	 در	 که	 الجزایر	 فتح	 	-1830
 Code( بومیان«	 »قانون	 یک	 هم	
می	شود:	 حاکم	  )de l’Indigénat
حقوق	 از	 بزرگی	 بخش	 از	 بومیان	
فرانسوی	 شهروندان	 آزادی	های	 و	

محروم	می	شوند.

1832-	سلطان	عثمانی،	سید	سعید	
به	 را	 خود	 اقامتگاه	 	)1870-1834(
کنونی(	 )تانزانیای	 زنگبار	 جزیره	
تجارت	 آنجا	 از	 و	 می	کند	 منتقل	
به	 را	 آفریقایی	 بردگان	 گسترده	
خلیج	 و	 سرخ	 دریای	 بنادر	 مقصد	

فارس	سازماندهی	می	کند.	

برده	داری	 تدریجی	 لغو	 	-1833
سال	 در	 که	 بریتانیا	 مستعمرات	 در	

1838	کامل	می	شود.	
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شانزدهم  گرگوار	 پاپ	 	-1839
)Grégoire XVI( رسما		تجارت	برده	را	

محکوم	می	کند.	

فردریک	 پیشین،	 برده	 	-1846
 )Frederick Douglass( داگالس	
زندگینامه	خود	را	با	عنوان	»خاطرات	
 )Mémoires d’un esclave(	»برده	یک

منتشر	می	کند.

	1822 سال	 در	 )که	 لیبریا	 	-1847
آمریکایی	 بنگاه	 یک	 وسیله	 به	
	نخستین	 استعماری	تاسیس	شده(	
دولت	آفریقایی	است	که	به	استقالل	

می	رسد.	

در	 و	 فرانسه	 در	 انقالب	 	-1848
 Victor( شولشر	 ویکتور	 اروپا.	
الیحه	 مجلس،	 نماینده	  )Schloecher
لغو	برده	داری	در	مستعمرات	فرانسه	
امضای	 به	 آوریل	 	27 در	 و	 تدوین	
 )1869-1790( دوالمارتین	 آلفونس	
امور	 وزیر	  )Alphonse de Lamartine(

این	 بر	 بنا	 می	رسد.	 فرانسه	 خارجه	
قانون	250	هزار	برده	آزاد	می	شوند.

1850-	پایان	رسمی	تجارت	برده	در	
برزیل	که	3	میلیون	و	600		هزار	برده	
سیاه	به	این	کشور	وارد	کرده	بود.	

جدایی	طلبانه	 جنگ	 آغاز	 	-1681
 La Guerre de( داخلی«  »جنگ	 یا	
این	 	. متحده	 ایاالت	 در	  )Sécession
شامل	 	 کنفدرال	 ایاالت	 	 جنگ	
ایاالت	 از	 که	 را	 جنوبی	 ایالت	 یازده	
دیویس	 جفرسون	 زمان	 در	 متحده	
بودند،	 شده	 جدا	  )Jefferson Davis(
در	برابر	ایاالتی	که	باقی	مانده	بودند	
ایالت	های	 ایاالت،	 این	 می	داد.	 قرار	
طرفدار	لغو	بردگی	به	رهبری	آبراهام	
حزب	 و	  )Abraham Lincoln( لینکلن	

جمهوری	خواه	را	دربرمی	گرفت.	

قانون	 سیزدهم	 الحاقیه	 	-1865
در	 را	 بردگی	 لغو	 آمریکا	 اساسی	
ایاالت	متحده	آمریکا	اعالم	می	کرد.	

سه	سال	پیش	از	این،	رئیس	جمهور	
آبراهام	 کشور،	 این	 جمهوری	خواه	
ایاالت	 در	 را	 بردگان	 آزادی	 لینکلن	
دلیل	 به	 اما	 بود	 کرده	 اعالم	 جنوبی	
عدم	رای	اکثریت	در	کنگره	نتوانسته	
کند.	 اساسی	 قانون	 وارد	 را	 آن	 بود	
از	 آوریل،	چند	روز	پیش	 او	روز	14	
کشته	 ترور،	 یک	 در	 جنگ،	 پایان	
عواطف	 تاثیر	 تحت	 کنگره	 و	 شد.	
ناشی	از	این	رویداد	به	افزوده	شدن	
الحاقیه	13	و	سپس	الحاقیه	چهارده	
)حق	رای	سیاهان(	به	قانون	اساسی	

رای	داد.				

1874-	در	آلمان،	آغاز	نمایشگاه	های	
اهالی	 دادن	 نشان	 برای	 »بومیان«	

مستعمرات	به	مردم.	

تدریج	 به	 جنوبی	 ایاالت	 	-1877
را	  )Jim Crow( کراو«  »جیم	 قوانین	
حقوق	 اکثر	 	 تا	 می	کنند	 تصویب	
به	 داخلی	 جنگ	 از	 پس	 که	 	 مدنی	
را	 بود	 شده	 داده	 پیشین	 بردگان	
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قانون،	 مهم	ترین	 ببرند.	 میان	 از	
سیاهان	 میان	 که	 بود	 »جداسازی«	
با	سایرین	از	جمله	در	مدارس	و	در	
اعمال	 عمومی	 نقل	 و	 حمل	 وسایل	

می	شد.	

1888-	لغو	برده	داری	در	برزیل.	

آفریقای	 اساسی	 قانون	 	-1895
غربی	فرانسه	)AOF( شامل	موریتانی،	
سنگال،	سودان	فرانسه،	گین،	ساحل	
عاج،	نیجر،	بورکینا	فاسو	و	دائومه.	

ایاالت	 عالی	 دیوان	 	-1896
اما	 »برابر«	 اصل	 اساس	 بر	 متحده،	
جداسازی	 قوانین	 »جداسازی	شده«	
سیاهان	را	در	ایاالت	جنوبی		دارای	

مشروعیت	دانست.	

1903-	انتشار	کتاب	»ارواح	مردمان	
اثر	  )Ames du peuple noir( سیاه« 
  .)W.E.B. du Bois( بویس	دو	بی.	و.ای.

آفریقای	 اتحادیه	 تاسیس	 	-1910
 Afrique( فرانسه  استوایی	
شامل	  )équatoriale française- AEF
کنگوی	 یا	 میانی	 کنگوی	 گابن،	
یا	 چاری	 اوبانگی	 کنونی،	 برازاویل	
و	 کنونی	 مرکزی	 آفریقای	 جمهوری	

چاد.

اول.		 جهانی	 جنگ	 	-1918-1914
مشارکت	سربازان	سیاه	در		جنگ.	

 Marcus( گراوی	 مارکوس	 	-9191
Garvey( موسسه	دریایی	خط	ستاره	
 La Compagnie maritime Black( سیاه
تا	 می	کند	 تاسیس	 را	  )Star Line

سیاهان	را	به	آفریقا	بازگرداند.		

غربی	 آفریقای	 در	 موریتانی	 	-1920
به	استعمار	فرانسه	درمی	آید.	

رنسانس	 فرهنگی	 جنبش	 	 	-1925
هارلم)Harlem Renaissance( با	انتشار	
تفسیر«  یک	 جدید.	 »سیاه	 کتاب	
 )The New Negro. An Interpretation(
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آفریقایی	 کشور	 هجده	 	-1960
شامل	کامرون،	ساخل	عاج،	دائومه،	
ماداگاسکار،	 علیا،	 ولتای	 گابون،	
موریتانی،	 مالی،	 مارتینیک،	 مالی،	
کنگوی	میانی)کنگو(،	نیجر،	نیجریه،	
سیرا	 سنگال،	 مرکزی،	 آفریقای	
لئونه،	سومالی،	سومالیلند،	سودان،	

چاد	به	استقالل	می	رسند.

برای	 ویتنام	 جنگ	 آغاز	 	-1961
آمریکایی	ها.

1963-	در	25	ماه	مه،	در	آدیس	آبابا	
)اتیوپی(	سی	و	دو	رئیس	دولت	های	
گردهم	 	 کنگره	ای	 در	 	 آفریقایی	
می	آیند	تا	»سازمان	اتحاد	آفریقایی«	
)Organisation de l’unité africaine(
در	 بیاورند.	 وجود	 به	 را	 	)OUA(
آفریقایی	 بر	 سازمان	 این	 اساسنامه	
مرکب	از	دولت	های	مستقل	در	برابر	
می	شود.	 تاکید	 پان	آفریکانیسم	
دنبال	 به	 رادیکال	 جریان	 این	
سیاسی	 و	 اقتصادی	 اتحادیه	 ایجاد	
	28 در	 متحده	 ایاالت	 در	 بود.	 قاره	
کینگ	سخنرانی	 لوتر	 مارتین	 	 اوت	
معروف	خود	با	عنوان	»من	یک	رویا	
در	سر	دارم«	)I have a dream( را	در	
برای	 گردهمایی	 یک	 در	 واشنگتن	

دورگه	ها	 و	 هندی	ها	 سیاه	پوستان،	
.)Coloured people(پوستان	رنگین	یا

شیخ	 سنگالی،	 تاریخدان	 	-1954
دیوپ )Cheikh Diop( کتاب	»ملت	های	
 Nations nègres et( »فرهنگ	و	سیاه

culture( را	منتشر	می	کند.				

آالباما	 در	 مونتگمری	 در	 	-1955
)Montgomery- Alabama(،	رزا	پارک 
حاضر	 	 آنکه	 دلیل	 به	  )Rosa Parks(
نشده	بود	صندلی	خود	را	در	اتوبوس	
به	یک	سفیدپوست	بدهد،	به	وسیله	
پلیس	دستگیر	و	محکوم	به	پرداخت	
می	شود.	 دالری	 	41 جریمه	 یک	
 Pasteur( کینگ	لوتر	مارتین	پاستور
بایکوت		 یک	  )Martin Luther King
را	در	سیستم	حمل	و	نقل	آن	شهر	
جنبش	 	 آغاز	 این	 می	اندازد.	 راه	 به	
حقوق	مدنی		و	پایان		جدایی	سازی		
است	که	تا	سال	1968،	ادامه	می	یابد.	

بین	المللی	 کنگره	 نخستین	 	-1956
در	 سیاه	 هنرمندان	 و	 نویسندگان	
»حضور	 گاهنامه	 	 ابتکار	 به	 سوربن	
برگزار	 	)Présence africaine( آفریقا«	

می	شود.	

.)Alain Locke( الک	آلن	اثر

1931-	نخستین	نمایشاه	استعماری	
نشان	 برای	 که	 پاریس	 بین	المللی	
داده	 ترتیب	 استعمار	 فواید	 	 دادن	

شده	بود.	

1934-	تاسیس	گاهنامه	»دانشجوی	
سیاه« )L’Etudiant noir( در	فرانسه

»دفترچه	 کتاب	 انتشار	 	-1939
وطن«  مام	 به	 بازگشت	 خاطرات	
 )Cahier d’un retour au pays natal(

   .)Aimé Césaire(	سزر	امه	اثر

در	 دوگل	 ژنرال	 سخنرانی	 	-1944
سوی	 به	 گام	 نخستین	 برازاویل.	

استعمارزدایی.	

استان	ها	 تاسیس	 قانون	 	-1946
رئونیون	 مارتینیک،	 گوادولوپ،	
اعالم	 فرانسه	 مناطق	 را	 گویان	 و	

می	کند.

اعالم	رسمی	»آپارتاید«	در	 	-1948
کشور	 این	 جامعه	 جنوبی.	 آفریقای	
شهروندان	 از	 نابرابر	 گروه	 چهار	 به	
سفیدپوستان،	 می	شوند:	 تقسیم	
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کشته	 نفر	 	38 شورش	ها	 این	 در	
می	شوند.	

توبیرا	 قانون	 فرانسه	 مجلس	 	-2001
گویان،	 نماینده	 نام	 اساس	 بر	 را	
	)Christian Taubira(	توبیرا	کریستیان
این	 اساس	 بر	 می	رساند.	 تصویب	 به	
علیه	 جنایت	 یک	 برده	داری	 قانون،	

بشریت	طبقه	بندی	می	شود.	

جنوبی		 آفریقای	 دوربان	 در	 	-2002
 )L’Union africaine( آفریقا  اتحادیه	
بر	 در	 را	 کشور	 سه	 و	 پنجاه	 که	
می	گیرد	بر	اساس	مدل	اتحادیه	اروپا	

تشکیل	می	شود.

2007-		در	حالی	برده	داری	هنوز	در	
وجود	 اسالمی	 کشورهای	 از	 برخی	
دارد،	موریتانی	قوانین	سخت	تری	را	
به	تصویب	می	رساند	تا	از	این	اعمال	

جلوگیری	کند.	

اوباما	 باراک	 سناتور	 	-2008 نوامبر	
متحده	 ایاالت	 	 جمهور	 ریاست	 به	
کنیایی	 پدری	 او	 می	شود.	 انتخاب	
اوباما	 دارد،	 آمریکایی	 مادری	 و	
نخستین	فرد	دورگه	است	که	به	این	

سمت	می	رسد.						

پلنگ	های	 »حزب	 تشکیل	 	-1966
در	  )Black Panther Party( سیاه« 
انقالبی	 جنبش	 یک	 متحده.	 ایاالت	
بابی	 که	 آمریکایی	 آفریقایی-	
پ.	 هویی	 و	  )Bobby Seale(سیل
را	 آن	  )Huey P. Newton( نیوتون 

پایه	گذاری	می	کنند.

در	یک	 کینگ	 لوتر	 مارتین	 	-1968
ترور	در	ممفیس	)Memphis( به	قتل	

می	رسد.	

»جنگ«  آهنگ  انتشار	 	-1975
		.)Bob Marley(	مارلی	باب	اثر )War(

1984-	تاسیس	اس.او.اس	راسیسم 
)S.O.S Racisme( در	فرانسه.

 )Wole Soyinka(	سوینکا	وله	1986-
جایزه	 برنده	 که	 آفریقایی	 نخستین	

نوبل	ادبیات	می	شود.

آفریقای	 در	 آپارتاید	 پایان	 	-1991
جنوبی. 

1992-	شورش	های	جدید	در	واتس	
)لس	آنجلس(	به	دنبال	ضرب	و	جرح	
دست	 به	 سیاه	پوست	 جوان	 یک	
دادگاه.	 در	 افراد	 این	 تبرئه	 و	 پلیس	

می	کند.		 ایراد	 سیاهان	 آزادی	 و	 کار	
نوبل	 جایزه	 برنده	 او	 بعد،	 سال	 یک	

صلح	می	شود.

نلسون	 جنوبی	 آفریقای	 در	 	-1964
جرم	 به	  )Nelson Mandela( ماندال	
به	 محکوم	 آپارتاید	 با	 مبارزه	اش	
زندان	ابد	می	شود.	در	ایاالت	متحده	
در	 جانسون	 لیندون	 جمهور	 رئیس	
 Civil( مدنی	 حقوق	 قانون	 کنگره	
Rights Act( را	به	تصویب	می	رساند.	
بر	اساس	این	قانون	هر	گونه	تبعیضی	
و	 دین	 نژاد،	 اساس	 بر	 افراد	 بین	

جنسیت	ممنوع	اعالم	می	شود.

قانون	 متحده	 ایاالت	 در	 	-1965
تصویب	 به	  )Voting Act( رای	 حق	
می	رسد.	بر	اساس	این	قانون		قوانین	
محدود	 را	 دادن	 رای	 که	 پیشین	
می	کردند	لغو	می	شوند.		در	ماه	اوت،	
یک	 عضو	 سه	 دستگیری	 دنبال	 به	
شورش	های	 سیاه	پوست	 خانواده	
محله	های	 در	 نژادی	 خشونت	آمیز	
پا	 بر	 لس	آنجلس	 در	  )Watts( واتس 
طول	 در	 این	شورش	ها	 در	 می	شود.	
و	 نفر	کشته	می	شوند	 روز،	34	 پنج	
	4 حدود	 زخمی،	 نفر	 هزار	 از	 بیش	

هزار	نفر	نیز	دستگیر	می	شوند.
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فهرست	واژگان2

آپپیا،	آنتونی	قوامه )زاده	1954(
)Appiah, Anthony Kwame(

آپپیا	 بود.	 انگلیسی	 مادرش	 و	 غنا	 اهل	 پدرش	 شد.	 زاده	 لندن	 در	 او	
مجموعه	ای	 و	 است	 فیلسوف	 او	 داد.	 انجام	 کمبریج	 در	 را	 خود	 تحصیالت	
	)1992( )My Father’s House( »من	پدری	»خانه	عنوان	با	را	خود	مقاالت	از
انتشار	رسانده.	در	این	کتاب	وی	به	تحلیل	نقش	روشنفکران	سیاه	در	 به	
او	به	شدت	مفهوم	نژاد	را	مورد	 ساخت	مدرنیته	آفریقایی	پرداخته	است.	
نقد	قرار	می	دهد.	او	در	آخرین	نوشته	هایش	بر	تنش	و	هماهنگی	ارزش	ها	در	
 )H.L.Gates Jr.(	جونیور	گیتز	ال.	اچ.	با	او		دارد.	تاکید	شده	وطن	جهان	جهانی

ویراستاری	دانشنامه	آفریکانا )Africana( )1999(	را	بر	عهده	دارد.

آفریقا	محور
)Afrocentisme(

این	مفهوم	را	یک	فیلسوف	مولفی	کته	آسانته )Molefi Kete Asante( )زاده	
1942(	به	نظریه	درآورد	تا	جریان	فکری	را	نشان	دهد	از	جمله	ملی	گرای	
و	 	)1885-1812(  )Martin Delany( دلنی	 مارتین	 آمریکایی،	 سیاه	پوست	
شیخ	آنتا	دیوپ	)Cheikh Anta Diop( آن	را	نمایندگی	می	کردند	و	تاکیدش	بر	

سهم	فرهنگ	های	آفریقایی	در	تاریخ	جهان	است،	تشریح	کند.

اتحادیه	ملی	شهر
)NUL( )National Urban League(

این	اتحادیه	در	اوایل	قرن	بیستم	در	نیویورک	تاسیس	شد		و	موسس	آن	
قربانیان	تبعیض	نژادی	بودند.	اتحادیه	هنوز	هم	وجود	دارد	و	برای	به	دست	

آوردن	حقوق	مدنی	در	آمریکا	فعالیت	می	کند.	

2- Lexique, in, Le Point, Hors-Série, La Pensée Noire, Les Textes Fondamentaux, no. 22, Avril-
Mai 2009, pp. 122-129.
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ارسطو	)384-322	پیش	از	میالد(
)Aristote(

او	 افکار	 میالد(.	 از	 پیش	 	384-428( افالطون	 شاگرد	 یونانی،	 فیلسوف	
تاثیری	عمیق	بر	فرهنگ	غرب	از	جمله	در	قرون	وسطا	داشت.	

اگزیستانسیالیسم
)Existentialisme(

این	 در	 دکترین.	 یک	 تا	 بود	 اندیشیدن	 در	 شیوه	ای	 بیشتر	 جریان	 این	
 Soren( کییرکه	گارد	 سورن	 داشت	و	 اهمیت	 انسانی	 وجود	 بر	 تامل	 شیوه،	
 Gabriel( گابریل	مارسل	  ،)Martin Heidegger(هایدگر	مارتین  )Kierkegaard

Marcel( و	ژان	پل	سارتر )Jean Paul Sartre(	به	این	جریان	وابسته	بودند.	

الیسون،	رالف	)1994-1913(
)Ralph Ellison(

 )Invisible Man( »نامرئی	»مرد	او	رمان	که	پوست	سیاه	نویسنده	و	روشنفکر
در	1953	برنده	جایزه	ملی	کتاب )National Book Award( شد.	این	کتاب	که	
تا	حد	زیادی	سرگذشت	خود	او	بود	سرنوشت	یک	آفریقایی-	آمریکایی	را	
روایت	می	کند	که	در	ابتدای	قرن	بیستم	در	نیویورک	در	پی	هویت	خویش	

و	بازشناسی	آن	از	سوی	دیگران	است.

 

انجمن	پیشبرد	سیاهان	و	اتحادیه	جماعت	های	آفریقایی
 Universal Negro Improvement Association & African Communities(
 )League – Unia

به	وسیله	 اوت	1914	 ماه	 در	 که	 بین	المللی	 و	 ملی	گرای	سیاه	 یک	سازمان	
رهبر	جامائیکایی	مارکوس	گاروی	)Marcus Garvey( به	وجود	آمد.	
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انجمن	ملی	پیشبرد	مردمان	رنگین	پوست
 )National Association for the Advancement of Coloured People(	
)NAACP(

 )Niagara Movement(	نیاگارا	جنبش	از	حرکت	با	1909	سال	در	انجمن	این
به	 در	 اساسی	 نقش	 و	 شد	 تشکیل	  )W.E.B; du Bois( بویس  دو	 ب.	 و.ی.	
موفقیت	رسیدن	جنبش	حقوق	مدنی	در	ایاالت	متحده	داشت.	برای	نمونه	با	
پیگیری	حقوقی	این	انجمن	بود	که	تبعیض	نژادی	در	نظام	آموزشی	آمریکا	

)حکم	براون(	)arrêt Brown(	به	پایان	رسید.	

برثویت،	ادوارد	کامو	)زاده	1930(
)Brathwaite, Edward Kamau(	

وی	یک	تاریخ	دان	است	و	کتابی	پژوهشی	درباره	جامعه	کرئول	در	جامائیکا	
و	شاعر	 و	موسیقی	دان	 نمایشنامه	نویس	 در	همان	حال	یک	 برثویت	 دارد.	
	)Barbade( بارباد	 جزیره	 به	 و	 می	نویسد	 انگلیسی	 زبان	 به	 که	 هست	 نیز	
تعلق	دارد.	شهرت	او	به	ویژه	به	دلیل	آثار	شعرش	است	که	در	آن	ها	زبانی		
برده	داری،	 	 تجربه	 محور	 بر	 مضمون	هایشان	 و	 دارد	 دورگه	 و	 موسیقی	وار	

میراث	آفریقایی	کارائیب	و	دایاسپورا	متمرکز	هستند.	

 

پان	آفریکانیسم
)Panafricanisme(

این	جنبش	روشنفکرانه،	فرهنگی	و	سیاسی	در	قرن	نوزدهم	ظاهر	شد	و	
دیاسپورا	 و	سیاهان	 آفریقا	 بود	که	سیاهان	 آن	 دنبال	 به	 از	هر	چیز	 پیش	
را	در	یک	هویت	مشترک	بر	پایه	تجربه	یکسان	آن	ها	از	سرکوب	نژادی	و	
استعماری	گردهم	بیاورد.	اهداف	جنبش	آن	بود	که	گذشته	باشکوه	آفریقا	
را	احیا	کرده	و	نسبت	به	قدرت	های	استعماری	اروپایی،	در	آفریقا	استقالل	
و	خودمختاری	و	همبستگی	اقتصادی	ایجاد	کند.	این	ایدئولوژی	نقشی	مهم	

در		تاریخ	استعمارزدایی	داشت.

پدیدارشناسی
)Phénoménologie(	

در	 باید	 را	 پدیده	ها	 توضیح	 و	 توصیف	 که	 بود	 آن	 بر	 که	 فلسفی	 جنبشی	
ادموند	 آلمانی	 فیلسوف	 عمدتا	 را	 پدیدارها	 دانش	 این	 ُجست.	 خودشان	
تاثیر	زیادی	 و	 توسعه	بخشید	  )Edmund Husserl( هوسرل	)1938-1859( 
در		قرن	بیستم	داشت	از	جمله	بر	نویسندگان	فرانسوی	چون	ژان	پل	سارتر	

	.)1980-1905(
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پلنگان	سیاه
)Black Panthers( 

این	حزب	سیاسی	در	سال	1966	پایه	گذاری	شد	و	بر	ضرورت		آنکه	سیاهان	
آمریکایی	از	منافع	خود	به	دست	خود	دفاع	و	برای	این	کار	از	اسلحه	نیز	
استفاده	کنند،	تاکید	داشت.	طرفدارن	این	حزب،	گروه	های	گشت	اضطراری	
داشتند	و	عملیات	پلیس	را	در	کالیفرنیا	در	محله	های	سیاه	پوست	زیر	نظر	
می	گرفتند	و	در	همین	منطقه	نیز	دخالت	هایی	برای	سالمت	و	امور	اجتماعی	
مردم	می	کردند.	این	جنبش	به	دلیل	اختالفات	داخلی	که	از	جمله	اف.	بی.	
آی	به	آن	ها	دامن	می	زد	در	سال	های	دهه	1980		فروپاشید	و	بار	دیگر	در	
آنجال	 جنبش،	 این	 چهره	های	 برجسته	ترین	 از	 یکی	 شد.	 احیا	 	2004 سال	

دیویس	)Angela Davis( بود.	

تابمن،	هریت	)1820؟-1913(
)Harriet Tubman(

»موسای	 به	 و	 بود	 گریخته	  )Maryland( مریلند	 از	 که	 بود	 برده	 زن	 یک	 او	
در	 فعال	 صورت	 به	 وی	 داشت.	 شهرت	 سیاه«	 »موسای	 یا	 خویش«	 مردم	
 Underground Rail(	»مخفی	آهن	»راه	عنوان	با	بردگان	فرار	برای	ای	شبکه
road( در	طول	جنگ	داخلی	آمریکا	)1861-1865(	مشارکت	داشت.	او	در	
برخوردهای	نظامی	شرکت	کرد	و	برای	نیروهای	شمال	جاسوسی	می	کرد.	
 Sarah(	برادفورد	سارا	1869	سال	در	بود.	زنان	حقوق	فعاالن	از	همچنین	او
Bradford( سرگذشت	او	را	تالیف	کرد:	»صحنه	هایی	در	زندگی	هریت	راس	

.)Scenes in the Life of Harriet Ross Tubman( »تابمن

تبعیض	)جداسازی(	نژادی
)Ségrégation(

جدایی	فیزیکی	در	عمل	و	یا	حقوقی	افراد	بنا	بر	تفاوت	های	نژادی،	
علیه	 پلیسی	 حکم	 آمریکا	 متحده	 ایاالت	 در	 غیره.	 و	 جنسی	
فرگوسن	)Plessy vs Fergusson( در	سال	1896	بر	اساس	دکترین	
»جدا	از	هم	ولی	برابر«	جدایی	میان	سفیدپوستان	و	سیاه	پوستان	
را	که	از	پایان	جنگ	داخلی	آمریکا	)1851-1865(	در	عمل	اجرا	
	1945 سال	 در	 نژادی	 تبعیض	 اما	 بخشید.	 رسمیت	 را،	 می	شد	
این	 جنوبی	 ایاالت	 هرچند	 یافت،	 ممنوعیت	 آمریکا	 کنگره	 در	
مارتین	 پاستور	 	1963 سال	 در	 نمی	کردند.	 رعایت	 را	 ممنوعیت	
لوتر	کینگ	از	رهبران	مهم	عدم	خشونت،	راهپیمایی	بزرگی	برای	
حکم	 با	 	1964 سال	 در	 	 داد.	 ترتیب	 واشنگتن	 در	 مدنی	 حقوق	
براون )Brown( دیوان	عالی	آمریکا	برای	همیشه	تبعیض	نژادی	را	
در	آموزش	ممنوع	کرد.	در	آفریقای	جنوبی	نیز	آپارتاید	-	جدایی	
کامل	میان	سفیدپوستان	و	سیاه	پوستان	و	دو	رگه	ها	-		در	فاصله	

1948	تا	1991	برقرار	بود.
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ترنر،	نت	)1831-1800(
)Nat Turner(

یک	برده	بسیار	با	فرهنگ،	او	به	سادگی	به	رهبری	بردگان	مزارعی	که	در	
آن	ها	کار	می	کرد	رسید	و	در	سال	1831	یک	شورش	بسیار	خشونت	بار	را	
در	شهرستان	سات	همپتون	ویرجینیا)Southampton - Virginie( هدایت	کرد.	
در	این	شورش	بیش	از	پنجاه	سفیدپوست	کشته	شدند.	در	نهایت	سیاهان	
شکست	خوردند	اما	این	شورش	تاثیر	زیادی		در	روحیه	سیاهان	دیگر	در	

آمریکا	باقی	گذاشت.

جامعه	ملل
)Société des Nations(

سازمان	بین	المللی	که	با	پیمان	ورسای	در	سال	1919	تاسیس	شد	تا		خلع	
سالح	را	پیگیری	و	از	رخ	دادن	درگیری	های	مسلحانه	در	جهان	جلوگیری	
با	سازمان	ملل	متحد	 کند.	این	سازمان	که	کارایی	نداشت	در	سال	1945	

جایگزین	شد.

جانگرایی
)Animisme(

باور	به	وجود	روح	یا	جان	در	اشیاء	و	جانوران.	به	صورتی	عامتر	این	واژه	
همچنین	به	گروهی	از	کیش	های	سنتی	اطالق	می	شود	که	در	آفریقا	وجود	

دارند	و	به	احضار	ارواح	باور	دارند. 

جنبش	آگاهی	سیاه
)Black Consciousness Movement(

بیکو	 استیو	 نام	 به	 جنوبی	 آفریقای	 شخصیت	 یک	 وسیله	 به	 جنبش	 این	
)Steve Biko()1977-1946(	در	اواخر	دهه	1960	به	راه	افتاد	و	»جنبش	آگاهی	
سیاه«		به	دنبال	یافتن	رویکردی		انحصارا	سیاه	و	صلح	آمیز	برای	برون	رفت	
از	جداسازی	نژادی	یا	آپارتاید	که	از	سال	1948	در	آفریقای	جنوبی	اعمال	
می	شد،	بود.	طرفداران	این	جنبش	معتقد	بودند	که	رهبری	آفریقا	باید	به	
دست	آفریقائیان	باشد.	در	سال	1968،	بیکو		از	فکر	تاسیس	دانشگاه	هایی	
صرفا	برای	سیاهان	دفاع	کرد	و	سپس	در	سال	1973		»برنامه	های	جماعت	
شبکه	ای	 کرد،	 راه	اندازی	 را	  )Black Community Programmes( سیاه« 
اجتماعی	برای	کمک	مشترک	افراد	به	یکدیگر	در	میان	سیاه	پوستان.	او	در	

سال	1977	به	دست	پلیس	آفریقای	جنوبی	کشته	شد.
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جنبش	هنرهای	سیاه
)Black Arts Movement(

این	جنبش	در	سال	های	دهه	1960	به	وسیله	نویسنده	و	فعال	مدنی،	لیروی	
 (Amiri Barak) باراک  امیری	 نام	مستعار	 با	  )Leroi Jones( )زاده	1934(  جونز	
قرار	 هارلم	 رنسانس	 دنبال	جنبش	 به	 که	 فرهنگی	 این	جنبش	 افتاد.	 راه	 به	
به	 آفریقایی-آمریکایی	 فرهنگ	 و	 ادبیات	 تاریخ	 در	 مهمی	 داشت،	چرخش	
حساب	می	آید.		این	جنبش	به	تزهای	»قدرت	سیاه«	)Black Power(	نزدیک	و	
Free-( )آزاد	)جاز	تجربی	موسیقی	یک	و	گرا	ملی	تئاتر	یک	اوجگیری	با	همراه
Jazz( بود	و	در	عین	حال	به	موجی	از	مطبوعات	و	ناشران	مستقل	دامن	زد.

جوهر	)عصیه(
بنا	بر	فیزیک	ارسطو،	جوهر		اصل	حقیقی	وجود	است. 

جیمز،	سیریل	رابرت	لیونل	)1989-1901(	
)Cyril Robert Lionel James(

که	 می	رسید	  )Trinidad( ترینیداد  به	 تبارش	 که	 نویسنده	 و	 روزنامه	نگار	
با	 کتابی	 در	 نوزدهم	 قرن	 در	 را	 آنتیل	 انقالبی	 تاریخی	جنبش	های	 اهمیت	
نمایشنامه	ای	 و	  )Les Jacobins noirs(  )1938( سیاه«	 »ژاکوبن	های	 عنوان	
موفقیت	آمیز	درباره	توسن	لورتور)Toussaint Louverture( نشان	داد.	مطالعات	
او	بر	ورزش	کریکت	و	استفاده	از	آن	در	مستعمرات		به	وسیله	انگلستان	را	
می	توان	پیشگام	مطالعات	فرهنگی	به	شمار	آورد.	او	از	جمله	شخصیت	هایی	
روشنفکران	 میان	 در	 را	 پان	آفریقایی	 و	 مارکسیستی	 اندیشه	های	 که	 بود	

آفریقایی،	آنتیلی	و	آفریقایی-	آمریکایی	گسترش	داد.

حبشه	گرایی
)Ethiopianisme(

یک	جنبش	مذهبی	و	سیاسی	که	در	قرن	نوزدهم	در	کارائیب		ظاهر	شد	
و		بردگان	سیاه	و	اخالف	آن	ها	را	دعوت	به	بازگشت	روحی	و	واقعی	به	مام	
وطن،	اتیوپی	می	کرد.	طرفداران	این	جنبش	بر	این	باور	بودند	که		این	کشور	
در	شرق	آفریقا	مرکز	بزرگ	تمدن	سیاه	بوده،	به	خصوص	پس	از	نبرد	بزرگ	
آدووا))1869	Adoua(( و	پیروزی	منلیک	دوم )Ménélik II( امپراتور	حبشه	بر	
ایتالیا.		این	جنبش	در	جامائیکا	به	»راستافاریسم« )Rastafarisme( دامن	زد	

که	باب	مارلی	)Bob Marley( خواننده	معروف	آن	را	به	شهرت	رساند.		
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حضور	آفریقایی	)گاهنامه(
)Revue Présence africaine(

فصلنامه	ای	که	بنیانگذارش	روشنفکر	سنگالی	آلیونه	دیوپ	)1980-1910(	
این	نشریه	در	عرصه	جنبش	 بود	و	در	1947	تاسیس	شد.	  )Aioune Diop(
پان	آفریکانیسم	بود	و	از	همان	آغاز	کارش	از	کمک	روشنفکرانی	چون	امه	
سزر،	لئوپولد	سدار	سنگور،	آلبر	کامو،	آندره	ژید،	ژان	پل	سارتر	و	میشل	
لیریس	برخوردار	شد.	در	پیشگفتار	نخستین	شمار	این	فصلنامه	آندره	ژید	
نوشت:	»این	گاهنامه	از	هیچ	ایدئولوژی	یا	سیاستی	تبعیت	نمی	کند،	و	مایل	
است	از	همکاری	همه	انسان	های	آرمان	خواه	برخوردار	باشد	)سفیدپوستان،	
تا	 دهند	 یاری	 ما	 به	 بتوانند	 که	 کسانی	 همه	 سیاهان(	 یا	 پوستان	 زرد	
ویژگی	های	آفریقا	را	نشان	داده	و		جای	گرفتن	آن	در	بطن	جهان	مدرن	را	

شتاب	ببخشیم«.	

داسالین،	ژان	ژاک	)1994-1913(	
)Dassalines, Jean-Jacques(

اغتاشاشات	 طول	 در	 او	 امروز(	 )هاییتی	 دومنیک	 سن	 پیشین	 برده	 یک	
 Toussaint(	لوورتور	توسن	ارشد	افسران	از	یکی	فرانسه،	انقالب	در	جزیره
Louverture(	بود.	در	سال	1803	وی	در	نبرد	ورتیر	)Vertières( نیروهایی	را	
که	ناپلئون	به	سن	دومنیک	فرستاده	بود	شکست	داد.	او	در	اول	ژانویه	1804	
استقالل	هاییتی	را	اعالم	کرد	و	به	امپراتور	این	جزیره		تبدیل	شد	و	نام	ژان	
اول	بر	خود	گذاشت.	داسالین	در	سال	1806	زمانی	که	قصد	داشت	دست	
به	اصالحات	ارضی	به	سود	بردگان	پیشین	بدون	زمین	بزند،	به	قتل	رسید.	

داماس،	لئون	گونتران	)1978-1912(
)Léo-Gontran Damas(

او	روشنفکری	اهل	گویان	و	دورگه	بود.	داماس	در	کنار	امه	سزر	و	لئوپولد	
به	  )Négritude( »سیاه	بودگی«  جریان	 بنیانگذاران	 از	 یکی	 سنگور،	 سدار	
شمار	می	آید.	او	سزر	را	در	مارتینیک	و	سنگور	را	در	پاریس	در	سال	1929	
سیاه«  »دانشجوی	 گاهنامه	 	 روشنفکر	 سه	 این	 	1934 سال	 در	 شناخت.	
)L’Etudiant Noir(	را	تاسیس	کردند	که	مفهوم	»سیاه	بودگی«	در	آن	مطرح	
»پیکمنت	ها«  عنوان	 با	 را	 خود	 شعر	 مجموعه	 نخستین	 او	 	1937 در	 شد.	
	1951 تا	 از	1948	 گویان	 منتخب	 نماینده	 داماس	 کرد.	 منتشر	  )Pigments(
بود.	وی	سپس	در	ایاالت	متحده	تدریس	می	کرد.	از	جمله	مجموعه	شعرهای	
	)1948( آفریقایی«	 آهنگ	های	 بر	 سیاه	 »شعرهای	 به	 می	توان	 او	 معروف	
	،)Graffiti( 	)1952( »دیوارنگار«	  ،)Poèmes nègres sur les airs africains(
	)Névralgies( )1966(	»»نورالژی	و ،)Black Label(	)1956(	»سیاه	برچسب«

اشاره	کرد.	
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دایاسپورا-	دایاسپورایی
)Diaspora - Diasporique(

بخشی	از	مردمی	که	پراکنده	شده	و	از	سرزمین	اصلی	خود	به	دور	افتاده	
بانشد.	در	مورد	سیاهان،	این	واژه	عمدتا	به	جمعیت	سیاهانی	اطالق	می	شود	

که		از	طریق	تجارت	برده	به	آمریکا	برده	شدند.				

دورگه
)Mulatre-mulatresse(

 )mulet( )le mulo(	مولو	ریشه	از	آنتیل	منطقه	در	عمدتا	))دورگه	موالتر	واژه
به	افرادی	اطالق	می	شد	که	پدر	سیاه	و	مادر	سفید	یا	برعکس		داشتند	و	یا	

والدینشان	هر	دو	خود	دورگه	بودند.	

دیودور	سیسیلی	)حدود	90-	21	پیش	از	میالد(
)Diodore de Sicile(

تاریخی«	 »کتابخانه	 خود	 اثر	 در	 که	 تبار	 سیسیلی	 	 یونانی	 تاریخ	دان	
)Bibliothèque historique( بر	آن	بود	تاریخ	مردم	جهان	را	از	ابتدا	تا	نخستین	
سال	های	امپراتوری	رم،	ترسیم	کند.	اثر	او	یکی	از	مهم	ترین	منابع	موجود	

برای	شناخت	تاریخ	مصر،	یونان	و	رم	باستان	است.	

دیویس،	آنجال	)زاده	1944( 
)Angela Davis(

دیویس	دارای	دکترای	فلسفه	و	شاگرد	هربرت	مارکوزه	بود.	او	در	سال	1970	
	)Soledad(	سولداد	بردران	جریان	در		بود	آن	در	امر	این	دلیل	و	یافت	شهرت
دیویس	که	یک	مارکسیست	جوان	سیاه	پوست	و	عضو	گروه	پلنگ	های	سیاه	
از	زندان	یک	قاضی	 بود	در	زندان	به	دیدارشان	رفته	بود	و	در	فرار	آن	ها	
کشته	شده	بود،	او	را	هم	دستگیر	کردند.	دلیل	آن	بود	که	اسلحه	جرم	به	نام	
او	ثبت	شده	بود.	پلیس	او	را	تعقیب	و	دستگیر	و	تهدید	به	اعدام	با	صندلی	
الکتریک	کرد	و	در	طول	یکی	از	معروفترین	محاکمات	تاریخ	ایاالت	متحده،	
تبرئه	شد.	او	در	سن	سی	سالگی	سرگذشت	نامه	خود	را	با	ویرایش	تونی	
موریسون )Toni Morison(	به	انتشار	رساند.	آنجال	دیویس	که	هنوز	هم	فعال	

سیاسی	متعهدی	است	در	ایاالت	متحده	تدریس	می	کند.		
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روشنگری	)فلسفه(
)Philosophie des Lumières(

جنبش	فکری	عقل	گرایانه	که	در	اروپای	قرن	هجدهم		زاده	شد	و	این		دوره	
مفهوم	 به	 باور	 در	 جنبش	 این	 خصوصیت	 نامیدند.	 روشنگران«	 »قرن	 را	
پیشرفت	دانش	و	انسان	و	همچنین	بدبینی	نسبت	به	هرگونه	قدرت	سیاسی	
یا	دینی	بر	پایه	اصل	خودمختاری	خرد	بود.	در	این	پیش	زمینه	بود	که	بحث	
درباره	لغو	بردگی	مطرح	شد	در	حالی	که	بسیاری	از	روشنگران،	از	جمله	

ولتر	اصل	آن	را	می	پذیرفتند.

سقراط	)470	-	399	پیش	از	میالد(
)Socrate(

سقراط	را	نخستین	فیلسوف	اخالق	دانسته	اند.	او	اهل	آتن	بود	و	شهرتش	
طریق	 از	 و	 داشت	 مخاطب	 با	 گفتن	 سخن	 در	 که	 بود	 شیوه	ای	 دلیل	 به	
پرسش	هایش	او	را	وا	می	داشت	تا	به	اشتباهات	خود	پی	ببرد.		سقراط	متهم	
بنوشد	 را	 وادار	گشت	که	جام	زهر	شوکران	 به	فاسد	کردن	جوانان	شد	و	
ما	 به	 افالطون	 از	جمله	 از	طریق	شاگردانش،	 او	 اندیشه	 و	خودکشی	کند.	
رسیده	است.	افالطون،	سقراط	را	به	کنشگر	اصلی	نخستین	گفتگوهای	خود	

تبدیل	کرد.

سیاه	بودگی
)Négritude(

این	واژه	را	امه	سزر )Aimé Césaire(	نویسنده	و	سیاستمدار	
فرانسوی	تثبیت	کرد	و	در	ابتدا	منظور	از	آن	جهان	سیاه	و	همه	
به	طبیعت،	همبستگی	 )احترام	 بود	 آن	 ارزش	های	مشخصه	
میان	انسان	ها	و	نسل	های	مختلف	و...(.	این	مفهوم	به	شعاری	
برای	روشنفکران	آنتیلی	و	آفریقایی	فرانسوی	زبان	تبدیل	شد	
که	حاضر	نبودند	یکسان	سازی	فرهنگی	اروپایی	ها	را	بپذیرند	
و	خواستار	هویتی	خاص	خویش	بودند.	پس	از	آنکه	یکی	از	
 Léopold( سنگور  سدار	 لئوپولد	 یعنی	 حرکت	 این	 رهبران	
رسید،	 سنگال	 جمهوری	 ریاست	 سمت	 به	  )Sédar Senghor
خود	 به	 رسمی	 ایدئولوژی	 یک	 جنبه	 رفته	رفته	 مفهوم	 این	
فرهنگ	های	 به	 گذشته	گرا	 رویکرد	 نوعی	 مثابه	 به	 و	 گرفت	

آفریقایی	نقد	شد.  
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شلشر،	ویکتور	)1893-1804(
)Victor Schoecher(

بردگی	 پایان	رساندن	 به	 مدیون	 را	 که	شهرت	خود	 فرانسوی	 سیاستمدار	
در	حکومت	 و	مستعمرات	 دریایی	 نیروی	 وزیر	 معاون	 او	 است.	 فرانسه	 در	
و	 را	مطرح	 بردگی	 الغای	 قانون	 که	 بود	 او	 بود.	 فوریه	1848	 انقالب	 موقت	
منتخب		 نماینده	 	1851 تا	 فاصله	1848	 در	 او	 رساند.	 یاری	 آن	 تصویب	 به	
امپراتوری	 دوره	 در	 شد	 سناتور	 سپس	 وی	 بود.	 مارتینیک	 و	 گوادولوپ	
ناپلئون	سوم	در	سال	1870	 از	استعفای	 ببرد.	پس	 انگلستان	پناه	 به	 دوم	
وی	بار	دیگر	به	نمایندگی	مارتینیک	انتخاب	شد.	و	سپس	سناتور	شد.	از	
 De(	)1853(	»استعمار	قانون	تا	سیاهان	بردگی	»از	به	توان	می	او	آثار	جمله
فرانسه،	 »مستعمرات	 	،)l’esclavage des noirs et de la legislation coloniale
 Des colonies françaises: Abolition immédiate( )1833(	»بردگی	فوری	لغو
 Histoire de( 	)1847( گذشته«	 سال	 دو	 در	 بردگی	 »تاریخ	  )de l’esclavage

l’esclavage pendant les deux dernières années(	نام	برد.	

شوارتز-	بارت	)آندره(	)2006-1928(
)André Schwarz-Bart(

نویسنده	فرانسوی		که	تبار	یهودی	لهستانی	داشت.	او	پس	از	آنکه	بخشی	
از	خانواده	اش	روانه	اردوگاه	های	مرگ	شدند،	وارد	جنبش	مقاومت	فرانسه	
ازدواج	 )زاده	1938(	 بارت	 خانم	سیمون	شوارتز	 با	 	1961 در	سال	 او	 شد.	
از	خودش	کوچکتر	بود	 کرد.	همسرش	یک	دانشجوی	گوادولوپی	ده	سال	
که	در	سوربن	با	او	آشنا	شده	بود.	در	سال	1967	همراه	وی	کتابی	با	عنوان	
 )Un plat de porcs aux bananes vertes( »سبز	موز	با	خوک	غذای	ظرف	یک«
 )Mulâtresse solitude( »دورگه	»تنهایی	کتاب	1970	سال	در	کرد.	منتشر	را
را	به	چاپ	رساند.	در	سال	1959	نامزد	دریافت	جایزه	گنکور	برای	کتابش	
»آخریِن	عادل	ها« )Le Dernier des Justes( کتابی	مهم	درباره	کشتار	یهودیان	

)شوآ(	شد. 

صوفیسم
)Soufisme(

عرفان	و	باطن	گرایی	در	اسالم	که	اساس	آن	جستجو	برای	رسیدن	به	امر	
مطلق	خدایی	است.	برای	این	کار	صوفیسم	یک	نظام	عقیدتی،	سازمان	های	
رمزآموزی	)انجمن	های	اخوت(	و	روش	های	معنوی	انتقال	شناخت	از	استاد	

به	شاگر	به	وجود	آورده	است.	



276 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

صهیونیسم
)Sionisme(

	ایدئولوژی	ملی	گرایی	یهودی	که	در	قرن	نوزده	ظاهر	شد	و	تئودور	هرتزل	
گسترش	 آن	 به	 مجار	 یهودی	 روزنامه	نگار	 	)Theodor Herzl(  )1904-1860(
داد.	در	پروژه	صهیونیستی	ابتدا	قرار	بود	که	به	یهودیان	قربانی	کشتارهای	
ضد	یهود	)پوگروم	ها(	از	جمله	در	اروپای	شرقی،	یک	سرزمین	یا	دولت	داده	
شود.	اما	این	جنبش	به	زودی	تبدیل	به	حرکتی	برای	بازگشت	یهودیان	به	

فلسطین	شد.			

عمو	تام
)Oncle Tom(

 )Case de l’oncle Tom(  )1852( تام«	 عمو	 »کبله	 داستان	 اصلی	 شخصیت	
Harriet Beecher-( )1896-1811(	استوو	بیچر	هریت	آمریکایی	نویسنده	اثر
موفقیتی	 و	 می	شد	 منتشر	 پاورقی	 صورت	 به	 نخست	 کتاب	 این	  .)Stowe
از	طرفدارن	 یکی	 که	 به	همراه	داشت	 نویسنده	 برای	 ابتدا	 از	همان	 بزرگ	
حکایت	 را	 بردگانی	 روایت	 او	 کتاب	 این	 در	 بود.	 بردگی	 لغو	 سفیدپوست	
را	می	یابند.	 آزادی	خود	 آفریقا	 بگریزند	سپس	در	 بودند	 ناچار	 می	کند	که	
»عمو	تام«		تجسمی	از	یک	برده	سر	به	زیر	و	مطیع	بود	و	در	ایاالت	متحده	
گویای	یک	سیاه	پوست	بود	که	مثل	سفیدپوستان	رفتار	می	کند	حال	چه	از	

سر	شرم	داشتن	از	سیاه	بودن	خود	و	جه	از	سر	فرصت	طلبی.		

عمو	سام
)Uncle Sam(

رنگ		 به	 بلندی	 کاله	 با	 پیرمرد	 قالب	یک	 در	 اغلب	 که	 تصویری	 شخصیت	
پرچم	آمریکا	بر	سر،	یک	پاپیون	سرخ،	یک	کت	ُدمدار	آبی	با	شلواری	راهراه	
قرمز	و	سفید	که	به	نمادی	برای	ایاالت	متحده	تبدیل	شده	است.	سرچشمه	
این	تصویر	به	جنگ	آمریکا	و	انگلیس	در	1812	بر	می	گردد:	سربازانی	که	
صندوق	های	آذوقه با	حروف	اختصاری US دریافت	می	کردند	برای	شوخی	
آن	ها	را	»عمو	سام«	می	نامیدند	که	به	نام	فروشنده	یعنی	ساموئل	ویلسون	

نیز	پیوند	می	خورد.	
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قدرت	سیاه
)Black Power(

جنبش	سیاسی	ملی	گرای	سیاه.	»قدرت	سیاه«	برخالف		جنبش	های	حقوق	
مدنی	که	مارتین	لوتر	کینگ	در	راس	آن	ها	بود،		خود	را	یک	حرکت		رادیکال	
و	خشونت	آمیز	می	دانست.		بر	اساس	این	جنبش،	قدرت	سیاهان	باید	جای	
»پلنگ	های	 گروه	 دو	 میان	 جنبش	 این	 می	گرفت.	 را	 سفیدپوستان	 قدرت	
سیاه«	)Black Panthers( و	»ملت	اسالم« )Nation of Islam(	تقسیم	می	شد.

کراو،	جیم
)Jim Crow(

)Jump Jim Crow(	که	تامس	داتموث	 قهرمان	آواز	مردمی	جامپ	جیم	کراو	
	1828 سال	 در	 را	 آن	  )Daddy Rice( رایس«	 »ددی	 	،)Thomas Dartmouth(
نوشت.	او	یک	مهاجر	انگلیسی	بود	در	ایاالت	متحده	و	نخستین	کسی	بود	
که	با	صورت	سیاه	شده	روی	صحنه	رفت.	جیم	کراو	به	دلیل	موفقیتش	به	
نمادی	درباره	سیاهان	تبدیل	شد	و	نام	او	به	تعدادی	از	قوانینی	داده	شد	که	
جنوب	ایاالت	متحده	پس	از	جنگ	داخلی	تصویب	شدند	تا	حقوق	داده	شده	
اساس	 بر	 کنند.	 پیروزی	شمال	محدود	 از	 را	پس	 پیشین	سیاه	 بردگان	 به	
این	قوانین	جداسازی	و	تبعیض	نژادی	در	مکان	های	عمومی	ممکن	شد،	اما	
قانون	حقوق	مدنی	که	در	سال	1964	به	تصویب	رسید،	این	قوانین	را	لغو	

کردند.

کرئول
)Créole(

یک	نظام	زبان	شناختی	که	حاصل	درهم	آمیزی	زبان	های	فرانسه،	انگلیسی،	اسپانیایی،	پرتغالی،	هلندی	با	زبان	های	
بومی	است.

کرئولی	کردن	/	شدن

)Créolisation(
پدیده	درهم	آمیختگی	فرهنگی	و	زبانی	حاصل		از	اختالط	مردم	به	ویژه	در	مناطق	کارائیب.	
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کنیاتا،	جومو	)1978-1893(
)Jomo Kenyata(

فعال	سیاسی	ملی	گرای	کنیایی	با	تبار	کیکویو)Kikuyu(.	او	را	به	مثابه	پدر	
بنیانگذار		ملت	کنیا	شمرده	اند.	وی	تحصیالت	خود	را	در	لندن	انجام	داد	و	
در	سال	1922	وارد	مبارزه	علیه	استعمار	بریتانیا		شد.	او	متهم	شد	که	منشاء	
شورش	ضد	اروپایی	مومو	)Mau Mau( بوده	که	در	سال	های	1952	تا	1956	
رو	دستگیر	 این	 از	 بودند.	 به	شدت	درگیر	 و	در	آن	کیکویوها	 افتاد	 اتفاق	
به	 بود	و	سپس	تبعید	شد.	وقتی	کنیا	سرانجام	 شد،	هفت	سال	در	زندان	
استقالل	رسید	او	ابتدا	نخست	وزیر	و	سپس	از	1964	تا	زمان	درگذشتش،	

رئیس	جمهور	این	کشور	شد.

کوکلوس	کالن
)Ku Klux Klan- KKK(

این	جماعت	که	در	تنسی )Tennessee( آمریکا	پس	از	جنگ	داخلی	)1861-
1865(	یک	انجمن	مخفی	بود	که	هدفش	در	ابتدا	جلوگیری	از	حق	رای	دادن	
سیاه	پوستان	و	ترساندن	آن	ها	بود.	اعضای	این	گروه	لباس	های	سفید	رنگ	
بلند	به	تن	می	کردند	و	کالهی	خرطومی	شکل	با	دو	سوراخ	برای	چشم	ها	
حمل	 آتشین	 صلیبی	 و	 می	کرد	 مخفی	 را	 چهره	شان	 که	 سرداشتند	 بر	
باعث	شد	که	در	سال	1877	ممنوع	شوند.	 می	کردند.	خشونت	های	آن	ها	
یک	گروه	جدید	کوکلوس	کالن	در	سال	1915	در	آتالنتا	)Atlanta( به	وسیله	
یک	پاستور	متدیست	تاسیس	شد.	این	گروه	بیشتر	شکل	یک	گروه	پوریتن	
مسیحی	نژادپرست	و	ملی	گرای	افراطی	داشت	و	نه	فقط	علیه	سیاهان	بلکه		
علیه	یهودیان	و	کاتولیک	ها	نیز	تبلیغ	می	کرد.	این	گروه	در	سال	های	1920-
1930	نفوذ	زیادی	یافت	و	اعضایش	به	یک	میلیون	نفر	رسیدند،	اما	باز	به	
دلیل	باال	گرفتن	فعالیت		های	به	شدت	خشونت	آمیز	در	آن	ها	در	سال	1928	
ممنوع	شدند.	پس	از	این	زمان	کوکلوس	کالن	ها	به	صورت	پراکنده	خود	را	

در	ایاالت	متحده	نشان	می	دهند.

گذر	میانه
)Middle Passage(

نامی	که	کشتی	های	حمل	بردگان	سیاه	از	آفریقا	به	آمریکا،	به	مسیر	دریایی	شان	داده	می	شد.
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گرگوار،	هانری	معروف	به	کشیش	)1831-1750(
)Henri Grégoire, dit l’abbé(

بود.	کشیش	 فرانسه	)1789(	 انقالب	 نماینده	روحانیون	در	مجلس	عام	 او	
چپ	 نمایندگان	 از	 یکی	 و	 پیوست	  )tiers état( سوم«  »طبقه	 	 به	 گرگوار	
و	 بود	 	 آرای	عمومی	 	 او	طرفدار	 بود.	 انقالب	 موسسان	 در	مجلس	 افراطی	
نخستین	کشیشی	بود	که		پیمان	وفاداری	به	قانون	اساسی	روحانیت	خورد	
)نوامبر	1790(.	وی	اسقف	رسمی	بلووا )Blois(	و	منتخب	مجلس	کنوانسیون	
و	سیاسی		 مدنی	 ایجاد	حقوق	 به	 رای	 برای	 آنجا	 در	 و	 بود	 	)1795-1782(
 Conseil( پانصد  او	عضو	شورای	 کرد.	 مبارزه	 	 بردگی	 لغو	 و	 یهودیان	 برای	
des Cinq-Cents(	و	سپس	عضو	مجلس	قانون	گزاری	و	سناتور	بود.	وی	بدون	
موفقیت	تالش	کرد	کلیسای	گالیکان	)Gallicane( را	تاسیس	کند.	گرگوار	از	
مخالفان	ناپلئون		بود	و	عزل	او	را	پس	از	تجدید	سلطنت	اعالم	کرد	و	در	
)Isère(	انتخاب	شد.	کتاب	او	»درباره	ادبیات	 سال	1819	به	نمایندگی	ایزر	
اخالقی	 قابلیت	های	 فکری،	 مهارت	های	 باب	 در	 پژوهش	هایی	 یا	 سیاهان،	
آثار	سیاهانی	که	 و	 زندگی	 درباره	 نکاتی	 از	 پیوستی	 با	 ادبیات	سیاهان،	 و	
 De la)  )1808( رسیده	اند«	 هنرها	 و	 ادبیات	 علم،	 در	 برجسته	ای	 مقام	 به	
 littérature des Nègres, ou Recherches sur leurs facultés intellectuelles; leurs
 qualités morales et leur littérature, suivies de Notices sur la vie et ouvrages
	 (des Nègres qui sont distingués dans les Sciences, les Lettres et les Arts  

گام	نخستی	در	لغو	بردگی	بود.

گیتس	جونیور،	هنری	لوییس	)زاده	1950(
)Henry Louis Gates Jr.(

بخش	 که	 هاروارد	 در	 بویس	 دو	 انستیتو	 مدیر	 ادبی،	 منتقد	 و	 دانشگاهی	
عمده	مطالعات	خود	را	صرف		ادبیات	سیاه	آمریکا	کرده	است،	از	روایت	های	
بردگان	تا	نویسندگان	معاصر	سیاه.	او	با	استفاده	از	رویکرد	نقد	ادبی	فرانسه	
 Jacques(	دریدا	ژاک	یا )Roland Barthes(	بارت	روالن	چون	متفکرانی	نزد	در
Derrida( از	توجه	بیشتر	به	آثار	ادبی	اقلیت	ها	طرفداری	می	کند.	وی	همراه	

با	ا.ک.	آپپیا	ویراستار		دانشنامه	آفریکانا	))1999	Africana(( است.	

لوی-	برول،	لوسین	)1939-1857(
)Lucien Lévy-Bruhl(

-1858( دورکیم	 امیل	 به	 نزدیک	 فرانسوی،	 مردم	شناس	 و	 جامعه	شناس	
به	مطالعه	بر	 اندیشه	بدوی	بود.	وی	 او	متخصص	  .)Emile Durkheim()1917
اخالق	در	نزد	مردمان	»ابتدایی«	در	اثرش	»اخالق	و	دانش	خلق	و	خوی«	
زندگی	دینی	آن	ها	در	»کارکردهای		 و	   )La Morale et la Science(  )1903(
 Les Fonctions mentales dans les( )1910( عقب	افتاده«	 جوامع	 در	 ذهنی	
و	سپس	مطالعه	بر	ذهنیت	آن	ها	در		کتاب	»ذهنیت	  )sociétés inférieures

ابتدایی«	))1922	La Mentalité primitive(( پرداخت.
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لیبریا
 American( آمریکا  استعماری	 انجمن	 وسیله	 به	 	1822 سال	 در	 کشور	 این	
Colonization Society( پایه	گذاری	شد.	این	انجمن	که	در	سال	1817	به	وجود	
آمد	هدف	بازگرداندان	بردگان	سیاه	آزاد	شده	را	به	این	کشور	در	آفریقای	
سال	 در	 که	 بود	 آفریقایی	 دولت	 نخستین	 لیبریا	 می	کرد.	 دنبال	 غربی	
1847	به	استقالل	رسید.	این	کشور	یک	»سرزمین	موعود«	برای	آفریقایی	
آمریکایی	ها	به	حساب	می	آمد	و	از	جمله		پذیرای		مارتین	دیلنی	)1812-
)1895	Martin Delany(( بنیانگذار		ملی	گرایی	سیاه	و	ادوارد	ویلموت	بالیدن 
»آمریکایی	 ورود	 بود.	 فیلسوف	  )Edward Wilmot Blyden(  )1912-1832(
لیبریایی«ها	به	لیبریا	سبب	ایجاد	تنش	هایی	با	مردم	بومی	شد	که	بردگان	
پیشین	با	آن	ها	رفتار	متکبرانه	همچون	سفیدپوستان	سابق	داشتند.	در	سال	
1931	جامعه	ملل (Société des Nationsُ) به	همین	دلیل	لیبریایی	آمریکایی	ها	
را	محکوم	کرد	زیرا	مردم	بومی	را	وادار	به	کار	اجباری		به	سود	بنگاه	های	

بزرگ	خارجی	کرده	بودند.	

لینکلن،	آبراهام	)1865-1809(
)Abraham Lincoln(

عنوان	 به	 	1860 سال	 در	 و	 بود	 وکیل	 و	  )Kentucky( کنتاکی  اهل	 لینکلن	
شانزدهمین	رئیس	جمهور	ایاالت	متحده	و	نخستین	جمهوری	خواه	در	این	
مقام،	انتخاب	شد.	او	بار	دیگر	در	سال	1864	به	این	مقام	انتخاب	گردید.	
از	ایاالت	 	اتحادیه	ای	 لینکلن	ضد	برده	داری	بود	نتوانست	مانع	از	تشکیل	
از	 پس	 اندکی	 متحده	 ایاالت	 از	 جدایی	شان	 و	 ایالت	 یازده	 شامل	 جنوبی	
ترتیب	 این	 به	 آمریکا	 داخلی	 جنگ	 	 شود.	 جمهوری	 ریاست	 به	 انتخابش	
در	سال	1861	آغاز	شد.	در	اول	ژانویه	1863	پس	از	مجموعه	ای	پیروزی	ها	
در	جنگ	وی	اعالمیه	آزادی	بردگان	جنوب	را	امضا	کرد	و	در	فوریه	1865	
الحاقیه	سیزدهم	قانون	اساسی	آمریکا	مبنی	بر	لغو	برده	داری	را	به	تصویب	
به	وسیله	جان	ویلکس	 لینکلن	در	یک	ترور	 	آوریل	 رساند.	در	چهاردهم	

بوث	)John Wilkes Booth( یک	هنرپیشه	طرفدار	جنوبی	ها	کشته	شد.

ماران،	رنه	)1960-1887(
)René Maran(

شخصیت	 نخسین	 او	 می	رسید.	 گویان	 به	 تبارش	 که	 فرانسوی	 نویسنده	
سیاه	پوستی	بود	که	برنده	جایزه	ادبی	گنکور )Goncourt(	در	سال	1921	برای	

رمانش	»باتوآال« )Batouala( شد.	
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مککارتیسم
)McCarthysme(

به	 شده	 داده	 نیز	  )Red scare( سرخ«  »ترس	 نام	 آن	 به	 که	 حرکت	 این	
دوره	ای	از	تاریخ	آمریکا	اطالق	می	شود		که	تقریبا	بین	1947	تا	1953	قرار	
واژه	 این	 ریشه	 و	 دانست	 باید	حاصل	جنگ	سرد	 را	 این	جریان	 می	گیرد.	
 Joseph( 	)1957-1908( مک	کارتی	 جوزف	 جمهوری	خواه	 سناتور	 نام	 به	
و	 پرونده	سازی	 تبلیغاتی،	 کارزاری	 به	 شروع	 وی	 برمی	گردد.	  )McCarthy
»شکار«	ماموران	احتمالی		یا	هواداران		کمونیست	ها	در	ایاالت	متحده	کرد.	
حقوق	 کاهش	 و	 آمریکا	 در	 بیان	 آزادی	 محدودیت	 به	 پرونده	سازی	ها	 این	

مدنی	منجر	شد.

ملت	اسالم
)Nation of Islam(

و	 بود	 دینی	 و	 سیاسی	 حرکتی	 شد،	 آغاز	 	1930 سال	 در	 که	 جنبش	 این	
چون	 	 فرهمندی	 چهره	های	 گرد	 به	 را	 آمریکایی	 سیاه	پوست	 مسلمانان	
عالیجاه	محمد	))1975-1897	Elijah Muhammad(( ملکلم	ایکس	)1925-
)1965	Malcolm(( و	لویی	فراخان	)زاده	)1933	Louis Farrakhan((	سازمان	
داد.	این	جنبش	بیشتر	بر	محور	کیش	شخصیت	رهبرانش	که	تقریبا	تقدس	
تاریخ	 از	 ملهم	 و	 نژادگرایانه	 شدت	 به	 آن	 گفتمان	 و	 کرد	 رشد	 می	یافتند	
سیاه	 انسانی	 انسان،	 نخستین	 گروه،	 این	 باورهای	 بر	 بنا	 است.	 انجیلی	
بوده	است.	آن	ها	»برتری	طلبی	سفید«	را	رد	می	کنند	و	آن	را	یک	توطئه	
تاریخی	می	دانند.	گفتمان	این	گروه	به	روشنی	ضد	یهود	است	و	نقش	مهمی	
نوعی	 دلیل	 به	 حال	 همان	 در	 اما	 داشته	اند	 ملی	گرایی	سیاه	 باالگرفتن	 در	

ارتدکسی	اسالمی،	یک	کیش	هم	به	شمار	می	آیند.		

وست،	کورنل	)زاده	1953(
)Cornel West(

آفریقایی،	 پاستور	 یک	 وست،	 آمریکایی.	 برجسته	 سخنران	 و	 روشنفکر	
تحصیلکرده	فلسفه	و	استاد	دانشگاه	های	هاروارد	و	پرینستون	است.	وی	از	
فعاالن	پیشرو	و	تاثیرگذار	در	زمینه	نقد	شرایط	نابرابری	اقتصادی	و	نژادی	در	
ایاالت	متحده	به	شمار	می	آید.		وی	بارها	به	دلیل	کارهایی	درهم	آمیخته	اش	
-از	جمله	انتشار	یک	آلبوم	موسیقی	رپ-		و	تمایلش	به	استناد	به	گستره	
اما	 است،	 گرفته	 قرار	 نقد	 مورد	 پراکنده	 و	 متفاوت	 نویسندگان	 از	 بزرگی	
است	 توانسته	 زیرا	 است،	 نادیده	انگاشتن	 غیرقابل	 شخصیتی	 آمریکا	 در	
مجموعه	سنت	های	اخالقی	پیامبرگرایی،	عملگرایی	و	مطالبات	دموکراتیک	

را	به	یکدیگر	پیوند	دهد.	
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وودسون،	کارتر	)1950-1875(	
)Carter Woodson(

او	را	به	مثابه	پدر		بنیانگذار	مطالعات	سیاه	)Black Studies(	در	نظر	می	گیرند.		
وودسون	نخستین	تاریخدان	سیاه	پوست	تحصیلکرده	هاروارد	بود		که	در	
دانشگاه	هووارد	)Howard University( تدریس	کرد	و	سپس		در	1916		مجله	
تاریخ	سیاه )Journal of Negro History( را	بنیان	گذاشت.	در	سال	1926	او	
»هفته	تاریخ	سیاه«	)Negro History Week( را	ایجاد	کرد	که	در	دومین	هفته	
ماه	فوریه		برگذار	می	شود	و	مطابق	با	زادروز	رئیس	جمهور	آمریکا	آبراهام	
لینکلن	و	همچنین	مارکوس	گاروی	است.	این	»هفته«	که	سپس	به	کل	ماه	
فوریه	گسترش	یافت،	به	شناخت	تاریخ	آفریقا	و	آفریقا-	آمریکا	اختصاص	
دارد	و	امروزه	عنوان	»ماه	تاریخ	سیاه«	)Mois de l’histoire noire( نام	گرفته	

است.				

ویلیامز،	سیلوستر	)1861-	1911(
)Sylvester Williams(

	او	که	تبارش	به	جزیره	ترینیداد	)Trinidad( می	رسید،	وکیل	و	نویسنده	و	
از	1896	ساکن	بریتانیا	بود.	ویلیامز	را	ابداع	کننده	واژه	»پان	آفریکانیسم«	
که	خود	سرچشمه	 را	  )African Association( آفریقایی  انجمن	 او	 می	دانند.	

نخستین	کنفرانس	پان	آفریکایی	در	1900	بود،	تاسیس	کرد.

هال،	استوارت	)زاده	1932(
)Stuart Hall(

پژوهشگر	مطالعات	فرهنگی	بریتانیایی	با	تبار	جامائیکی	که		در	سال	های	
مطالعات	 مرکز	 در	 فرهنگی	 مطالعات	 گرایش	 	 بنیانگذران	 از	 	 	1970 دهه	
فرهنگی	معاصر	دانشگاه	بیرمنگام	در	بریتانیا	بود.		او	تحت	تاثیر	مارکسیسم	
و	نقد	ادبی		روس	قرار	داشت	و	مطالعاتش	تاثیر	زیادی	در	زمینه	رشد	رشته	

ارتباطات		و	همچنین	مطالعات	دیاسپورایی	داشتند.	

هرسکویتس،	ملویل	)1969-1895(
)Melville Herskovits(

)در	 داد	 نشان	 بار	 نخستین	 برای	 که	 آمریکایی	 آفریقایی-	 انسان	شناس	
اثرش	»اسطوره	گذشته	سیاه« )Le Mythe du passé noir( )1491( که	سیاهان	
آمریکا	یک	گروه	قومی	هستند	که	دارای		فرهنگی	خاص	خویش	اند.	کتاب	او	
در	دهه	1960	به	کتابی	پرفروش	تبدیل	می	شود	که	مورد	عالقه	جنبش	های		

مطالباتی	سیاهان	آمریکا	قرار	می	گیرد.	
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هرودوت	)حدود	484	-	حدود	425	پیش	از	میالد(
)Hérodote(

تاریخ	دان	یونانی	که	بسیار	سفر	می	کرد.	او	از	جمله	به	مصر	رفت	و	توصیفی	
کار	هرودوت	 بود.	 تاثیرگذار	 بسیار	 باستان	 دارد	که	در	دوران	 پهنه	 از	آن	
که	آکنده	از	روایت	ها	و	افسانه	ها	است	بسیاری	از	برخوردهای	میان	یونان	

باستان	با	جهان	بربرها	را	توصیف	کرده	است.	

هستی	شناسی
)Ontologie(

رویکرد	یا	نظریه	وجود.	این	واژه	به	ارسطو	استناد	دارد	اما	در	قرن	هفده	در	»درس	فلسفی	گروکلنیوس«	)1613-
به	کتاب	»هستی	شناسی	کریستیان	ولف«	 رواج	آن	 و	 ظاهر	شد	  )Lexicon philosophicum de Groclenius(  )1615

)Ontologie de Christian Wolff( )1792( مربوط	می	شود.	

هگل،	گئورگ	ویلهلم	فریدریش	)1831-1770(	
)Georg Wilhelm Friedrich Hegel(

فیلسوف	ایده	آلیست	آلمانی	که	در	دستگاه	فلسفی	خود	به	دنبال	رسیدن	
به	شناخت	مطلق	بود.	مارکس	و	انگلس	به	شدت	تحت	تاثیر	فلسفه	تاریخ	
 La Phénoménologie(	)1807(	روح	پدیدارشناسی	کتاب	در	که	بودند	هگل
به	 انسان	 که	 است	 کردن	 کار	 با	 باور	هگل	 به	 است.	 داده	 ارائه	 	)de l’esprit

آزادی	می	رسد.

هنری،	اچ.	گارنت	)1882-1815(
)Henry H. Garnet(

نمایندگان	 در	مجلس	 را	 دعا	 مراسم	 که	 آمریکایی	 پاستور	سیاه	 نخستین	
لغو	 جنبش	 پرشور	 طرفداران	 از	 و	 معروف	 سخنرانی	 او	 کرد.	 اجرا	 آمریکا	
بردگی	بود.	وی	که	برده	زاده	شده	بود	توانسته	بود	فرار	کند	و	برای	مهاجرت	

سیاهان	به	مکزیک،	به	لیبریا	و	به	کارائیب	مبارزه	کرده	بود.	
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می	کنیم	 تالش	 کوتاه	 مقاله	 این	 در	
چگونه	 ساراماگو	 ژوزه	 دهیم	 نشان	
به	دنبال	 آثار	خود	 	بخش	عمده	 در	
بدترین	 که	 است	 آن	 دادن	 نشان	
واقعیت	 به	 می	توانند	 ما	 کابوس	های	
است	 ممکن	 چگونه	 شوند،	 تبدیل	
رنگارنگ	 تصاویر	 آنکه	 جای	 به	
سفیدی	 کوری	 ببینیم،	 را	 جهان	
شوند	 تصاویر	 این	 همه	 جایگزین	
عقایدی	 آزادی،	 در	 آنکه	 جای	 به	 و	
یک	 در	 باشیم	 داشته	 متفاوت	
چیز	 یک	 همه،	 کورکورانه	 »بینایی«	
را	ببینیم،	چگونه	به	جای	آنکه	نام	ها	
و	هویت	های	متفاوتی	داشته	باشیم،	
همه	در	ابتذال	گم	شویم	و	سرانجام	
چگونه	کاالها	و	کاالیی	شدن	جهان،	
زیبایی	 واقعیت	های	 همه	 جایگزین	
کرد	ه	اند.	 احاطه	 را	 ما	 که	 می	شوند	
ساراماگو	راهی	است	برای	مبارزه		تا	
از	 اما	 ناممکن	ها،	ممکن	نشوند.	 این	

ابتدا	آغاز	کنیم:			

کتاب	 از	 برگ	 چند	 خواندن	 تنها	
	» مسیح	 عیسی	 روایت	 به	 »انجیل	
کنیم	 درک	 که	 است	 کافی	 	)1991(
مشهورترین	 ساراماگو	 ژوزه	 چرا	
مورد	 اینچنین	 پرتغال،	 نویسنده	
غضب	کلیسای	کاتولیک	بوده	است	
تا	حدی	که	حتی	اهدای	جایزه	نوبل	
نیز	 را	 به	وی	در	سال	1998	 ادبیات	
بر	نمی	تابید.	شاید	آنچه	در	مجموعه	
برجسته	 نویسنده	 این	 کتاب	های	
راهنمای	 خط	 یک	 مثابه	 به	 بتوان	
مشاهده	 انحراف،	 و	 خطا	 بدون	 	ِ
کاتولیک،	 کلیسای	 با	 ضدیتش	 کرد	
خودساخته	 دانش	 با	 استبداد،	 با	
برعکس	 و	 مدرن	 فناوری	های	
و	 به	زیبایی	و	عدالت	 دلبستگی	اش	
بی	مانند	 طنزی	 در	 که	 است	 آزادی	
جای	می	داد:	امید	در	عین	نومیدی.			

روستایی	 خانواده	ای	 از	 ساراماگو	
خاطرات	 می	گرفت؛	 ریشه	 فقیر	 و	

از	 بسیاری	 در	 او	 سخت	 کودکی	
کلبه	 یک	 است؛	 آشکار	 آثارش	
زمستان	هایی	 با	 حقیرانه	 روستایی	
سرما	 از	 باید	 که	 سرد	 و	 سهمگین	
به	 تابستان	هایی	 و	 می	شد	 خشک	
آزادی	 جز	 که	 طاقت	فرسا	 شدت	
به	 بردن	 پناه	 و	 خانه	 آن	 از	 گریز	 و	
آغوش	طبیعت،	روزنه	ای	برای	دوری	
از	گرمای	دوزخ	نبود.	این	زندگی	تا	
اعماق	وجود	ساراماگو	و	آرمان	هایش	
میان	 در	 زندگی	 بود،	 کرده	 رسوخ	
مردم	زحمتکش	و	فقیر؛	زندگی	میان	
آدم	هایی	نه	فقط	رنجدیده	و	گرسنه،	
و	 فرهنگی	 فقر	 از	 که	 مردمی	 بلکه	
استبداد	رژیم	فاشیستی	ساالزار	 از	
گفته	 به	 مردم	 این	 بودند.	 در	عذاب	
خود	او	چنان	در	فقر	فرهنگی	بودند	
چهارصد	 یا	 سیصد	 در	 زبانشان	 که	
کلمه	خالصه	می	شد:	نام	هایی	اندک،	
ابزارهای	زندگی	و	کارشان،	غذاهای	
محدود	 روابط	 و	 روزانه	 معدود	

ساراماگو	
و	ویرانشهر	ِ	شباهت	ها		
آرمانشهر	تفاوت	ها

سخنرانی	ناصر	فکوهی	
استاد	انسانشناسی	دانشگاه	تهران	
1398 بهمن	 	19 	/ ساراماگو	 شب	
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»بینایی«	 در	 ادامه	اش	 و	 	)1995(
به	 را	 او	 و...	 	)2000( )2004(	و	»غار«	
اوجی	آسمانی	رساند:	همانجایی	که	
تالش	کرده	بود	کلیسا	را	از	آن	پایین	
اجتماعی	ساراماگو	در	 بکشد.	تعهد	
این	میان،	در	رابطه	با		ساختار	ادبی	
نگاهی	 در	 می	کرد	 تبعیت	 آن	 از	 که	
اولیه	و	سطحی	شاید	پارادوکسیکال	
می	رفت	 انتظار	 این	 شاید	 می	نمود.	
خط	 این	 با	 و	 ریشه	ها	 آن	 با	 او	 که	
به	سراغ	رئالیسم	 باید	 ِسیر	زندگی،	
سوی	 به	 دستکم	 یا	 سوسیالیستی	
روایی	 اجتماعی	 رئالیسم	 گونه	ای	
ولی	 موازی	 شکلی	 به	 اما	 	 می	رفت.	
در	 که	 جریانی	 همان	 با	 متفاوت	
او	نیز	 آمریکای	التین	شاهد	بودیم،	
به	 برای	 را	 ادبیات	 در	 راهی	خالقانه	
اجتماعی	اش	 تعهد	 رساندن	 تحقق	
پیش	گرفت.	در	قاره	آمریکا	جریان	
نثر	 و	 شعر	 در	 جادویی	 رئالیسم	
چون	 حیرت	آوری	 نویسندگان	 به	
و	 پاز	 بورخس،	 فوئنتس،	 مارکز،	
بسیاری	دیگر	توان	آن	را	داده	بود	تا	

پرتغال،	از	شانس	های	زندگی	اش	آن	
بود	که	تنها	یک	سال	در	راس	روزنامه	
»داریو	دی	نوتیسیاس«	باقی	ماند	و	
دست	 و	 سرگردانی	 مدت	ها	 از	 پس	
و	 کارمندی	 از	 کاری	 هر	 به	 زدن	
مترجمی	و		تعمیرکاری	و	کارگری	و	
روزنامه	نگاری،	تصمیم	گرفت	شانس	
خود	را	در	حرفه	نویسندگی،	آن	هم	
بیازماید	 زندگی	اش	 پنجم	 دهه	 در	
تنگ	 حلقه	 در	 خود	 برای	 جایی	 و	
پرتغالی	 روشنفکران	 و	 نویسندگان	
بیابد،	کاری	توانفرسا	برای	این	فرزنِد	
روستازادگاِن	فقیری	که		دستانشان	
هستی	شان	 و	 بود	 خالی	 واژگان	 از	
تامین	 برای	 روزمره	 زندگی	 زجر	 به	

معیشتشان	خالصه	می	شد.

از	این	رو	نویسندگی	برای	ساراماگو	
یک	بهشت	واقعی	بود	که	درهایش	با	
	)1988( بلیموندا«	 و	 »بالتازار	 کتاب	
به	 »انجیل	 با	 و	 شد	 گشوده	 برایش	
روایت	عیسی	مسیح«		و	»تمام	نام		ها«	
»کوری«	 با	 خصوص	 به	 و	 	)1997(

سکوِت	 زندگی،	 سکوِت	 میانشان،	
واژگان.	یک	روزمرگِی	خاموش.	یک	
تاریکِی	مطلق	از	ناآگاهی	و	خرافاتی	
که	باید	پایه	این	ناآگاهی	می	بودند	و	
کلیسایی	که	شادمانه	از	این	»کوری«	
سوزان	 خرمن	 بر	 »بی	خبری«	 و	
رو	 این	 از	 می	دمید.	 آن	ها	 خرافات	
زندگی	 روایت	 در	 ساراماگو	 هرچند	
پر	نشیب	و	فراز	خود،	بسیار	دیر	به	
نویسندگی	روی	آورد	اما	مسئولیتی	
تا	 همواره	 می	یافت	 خود	 در	 در	 که	
داشتند،	 آثارش	حضور	 در	 پایان	 به	
برای	 می	توان	 نوعی	 به	 که	 نکته	ای	
آمریکای	 نویسندگان	 از	 بسیاری	

التین	نیز	گفت.	

یک	 خود،	 ساراماگو	 زندگی	 روایت	
در	 می	گفت:	 خود	 بود:	 داستان	
زندگی،	واقعا	ما	نیستیم	که	تصمیم	
می	گیریم،	بلکه	تصمیم		ها	هستند	که	
ما	را	درون	خود	می	کشند.	و	همین	
در	 »انقالب	میخک«	 از	 که	پس	 بود	
1974	و	پایان	ساالزاریسم	و	مصیبت	
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با	کلیسا	و	برغم	رویکرد	سیاسی	ای	
که	در	همان	خط	قرار	می	گرفت،	راه	
به	 که	 راهی	 همان	 برگزید	 دیگری	
رئالیسم	 نویسندگان	 دیگر	 گونه	ای	
بودند	و	ریشه	 جادویی	پیش	گرفته	
آن	 از	 و	 ایبریایی	 معاصر	 تاریخ	 در	
داشت،	 مکزیک	 انقالب	 در	 دورتر	
میان	 شورمندانه	 رابطه	ای	 در	 ریشه	
که	 راهی	 همان	 سیاست؛	 و	 هنر	
قلم	 به	 می	توان	 را	 پرشورش	 روایت	
	ِ لوکلزیو	درباره	عشق	و	هنر	 زیبای	
دیه	گو	ریورا	و	فریدا	کالو،	خواند.	از	
این	رو	کامال	طبیعی	به	نظر	می	رسد	

با	پی	گرفتن	وسواس	آمیز	ریشه	های	
آمریکای	 در	 اسطوره	ای	شان	
بیافرینند	 جهانی	 پیش	کلمبی،	
عشق	 میان	 واقعیت،	 و	 خواب	 میان	
و	نفرت،	میان	استبداد	و	آرمان	های	
ما	 ساراماگو،	 نزد	 در	 و	 آزادی	بخش.	
شاید	 که	 داریم	 سروکار	 جهانی	 با	
بتوانیم	آن	را	»نقد	اجتماعی	یا	طنز	

اجتماعِی	ناممکن	ها«	بنامیم.	

تمایل	 برغم	 	 ساراماگو	 حقیقت،	 در	
آشکار	و	زندگی	پرشورش،	برغم	تمام	
عشقش	به	آرمان	ها	آزادی	و	عدالت	
ضدیت	 و	 برابرخواهی،	 و	 آجتماعی	

رئالیسم	 به	 نه	 تمایلی	 ساراماگو	 که	
سوسیالیستی	و	نه	حتی	به	رئالیسم	
داشت:	واقعیت	خام	از	به	بیان	آوردن	
واقعیت	پیچیده،	فناورانه،	کورکننده	
انسان	 زندگی	 بر	 که	 و	تحمیق	آوری	
است.	 ناتوان	 انداخته،	 سایه	 معاصر	
نه	 او	 آثار	 و	 رمان	ها	 رو،	 این	 از	 هم	
خالی	از	سیاست	و	واقعگرایی،	بلکه	
درست	برعکس	آکنده	از	بازآفرینی	
با	 هستند.	 عناصر	 این	 هوشمندانه	
این	همه	در	کار	ساراماگو	با	رئالیسم	
جادویی	نیز	به	صورتی	که	در	جریان	
اصلی	رمان	آمریکای	التین	می	بینیم،	
روبرو	نیستیم.	شاید	دلیل	این	امر	یا	
دستکم	یکی	از	دالیل	این	امر،	نبوِد	
پیش	کلمبی	 آمریکای	 ریشه	های	
برخالف	نویسندگان	اسپانیایی	زبان	
این	 با	 درهم	آمیختگی	 نبود	 و	 قاره	
و	 برغم	 اوست	که	 سنت	در	کارهای	
بهتر	است	بگوییم	به	برکت	ِ	استفاده	
از	عناصر	محلی	و	حتی	روستایی،	به	

شدت	مدرن	هستند.

ورود	ساراماگو	در	سنین	باالی	پنجاه	
زیستی	 تجربه	 از	 که	 زمانی	 و	 سال	
بود،	روزنامه	نگاری	 برخوردار	 زیادی	
توانا	بود	و	تمایالت	سیاسی	روشنی	
موثر	 بسیار	 زمینه	 این	 در	 داشت،	
ساراماگو	 وقتی،	 رو	 این	 از	 هم	 بود.	
را	 »ناممکن«	ها	 خودش،	 گفته	 به	
خود	 کارهای	 اصلی	 مضمون	 به	
بروشنی	 رویکردی	 می	کند،	 تبدیل	
رمان	 یکجا،	 در	 دارد.	 آرمانگرایانه	
انسان	 برای	 افالطون،	 غار	 »غار«،	
در	 جز	 را	 واقعیت	 که	 زنجیری	 در	
خود	 روی	 پیش	 دیوار	 سایه	های	
مرکز	 یک	 زیرزمین	 در	 نمی	بیند،	
رمانی	 در	 می	گیرد؛	 قرار	 تجاری	
افراد	 تمام	 »کوری«،	 یعنی	 دیگر،	
یک	شهر	به	یکباره	به	کوری	کشیده	
می	شوند؛	یک	کوری	سفید	و	از	فرط		
یا	 و	 شناخت.	 ظلمت	 نه	 نادانی	 نوِر	
نام	ها«،	 »همه	 یعنی	 دیگر	 رمانی	 در	
سرگذشت	جمع	بزرگی	از	انسان	های	
یک	شهر	در	دستان	یک	فرد	با	نامی	
کلیشه	ای،	 و	 رایج	 و	 پیش	پاافتاده	
ژوزه،	نام	خود	ساراماگو،	قرار	گرفته	
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نه	آفتاب	 بیاید،	 بیرون	 از	غار	 وقتی	
کوهی	 انباشتگی	 به	 کاالهایی	 که	
بزرگ	را	خواهد	یافت؛	پایان	کوری،	
به	 که	 است	 سفیدی	 رای	 و	 بینایی	
و	 دنباله	روی	 می	شود.	 داده	 بالهت	
برابر	جهانی	تحمل	ناپذیر	 تعظیم	در	
و	تخریب	ذهن	زیر	بار	تحمِل	سنگین	
بر	 که	 داده	ای	 میلیاردها	 ویرانگِر	 و	
فرود	می	آیند؛	 لحظه	 هر	 در	 سرمان	
چهره	هایی	 بر	 که	 نام	هایی	 همچون	
نخواهند	نشست	و	گمنامی	مرگباری	
کلیشه	ای،	 نامی	 ابتذال	 در	 که	
خواهد	 پیوند	 ابدیت	 به	 را	 انسان	ها	
نتیجه	 باید	 همه	 این	 از	 آیا	 اما	 داد.	
صرفا	 ساراماگو	 رویکرد	 که	 گرفت	
نومیدانه	است؟	به	باور	ما،	خیر.	بلکه	
در	 نومیدی	 گفت:	 می	توان	 برعکس	
و	 کامویی	 امیدی	 جنس	 از	 او	 نزد	
اگزیستانسیل	است	و	این	را	تا	پایان	

عمر	در	او	می	بینیم.	

همه	 با	 جهان	 میان	 همیشه	
با	همه	 زیبایی	هایش	و	مرکز	تجاری	

است	و	ژوزه	که	همه	نام	های	دیگر	را	
دارد،	 دست	 در	 شهر	 ثبِت	 دفتر	 در	
مشخصات	 به	 او	 دستان	 در	 آدم	ها	
نام	 از	 ما	 و	 می	یابند	 تقلیل	 عامشان	
یعنی	 نداریم:	 اطالعی	 هیچ	 دیگران	
دست	 از	 را	 خود	 هویت	 حقیقت	 در	
می	دهند.	و	در	این	حال،	ژوزه	با	این	
دارد	 وسواسی	 خود،	 کلیشه	ای	 نام	
همه	 در	 بیابد.	 را	 نام	 بدون	 زنی	 که	
را	 بودن	 ناممکن	 آثار،	ساراماگو	 این	
یک	موقعیت	خطرناک	و	تهدیدآمیز	
ویژه	 به	 خطرناک	 می	دهد.	 نشان	
چون	»ناممکن«	به	نظر	می	رسد.	اما	
پارادوکسیکال،	 به	صورتی	 او	 سخن	
نیز،	 ناممکن	ها	 بدترین	 آن	است	که	
این	مضمون	 همواره	ممکن	هستند.	
یا	 روشنایی	 در	 تاریکی	 به	 همیشه	
برعکس	می	کشد:	زیرزمین	در	مرکز	
تجاری؛	کوری	در	سپیدی؛	یا	هویت	
آرمان	گرایی	ساراماگو	 و	 بینامی.	 در	
از	 یک	 هر	 که	 نتیجه	ای	 در	 باید	 را	
این	ها	می	توانند	در	بر	داشته	باشند	
افالطونی،	 زنجیر	 در	 انساِن	 دید:	

وجود	 داری	 معنا	 انتخاب	 کاالهایش	
از	 کوری	 میان	 که	 همانگونه	 دارد؛	
آگاهی	 یا	 اندازه	 از	 بیش	 روشنایی	
و	 چشم	ها	 طبیعِت	 بردن	 کار	 به	 با	
نامی	 می	توان	 همیشه	 انسانی؛	 بدن	
در	 و	 داشت	 »ژوزه«	 جز	 به	 دیگر	
و	 ثبت	 دفتر	 در	 جز	 به	 دیگر	 جایی	
شناسنامه	کار	کرد	و		به	دور	از	تمایل	
جنون	آمیز	تعیین	نام	برای	دیگران	و	

یافتن	رازهایشان	بود.	

جنس	 از	 ساراماگو	 دغدغه	های	
)دیستوپیایی(	هستند؛	 ویرانشهری	
اما	نه	در	ساختار	دیستوپیاهایی	که	
می	توان	از	اورول	تا	پیر	بول	و	از	ری	
برادبری	تا	ویلیام	گیبسون	مشاهده	
کرد،	بلکه	دیستوپیاهایی	که	بروشنی	
بودن	 ناممکن	 این	 هستند.	 ناممکن	
دارد	 انسان	هایی	 اراده	 در	 ریشه	
انسان	هایی	 هستند.	 آرمان	خواه	 که	
درس	 رو،	 این	 از	 ساراماگو.	 همچون	
ساراماگو	برای	ما	آن	است	که	خود	را	
با	سالح	امید	مسلح	کنیم	و	بی	آنکه	
از	 بپنداریم.	 ناممکن	 را	 ناممکن	ها	
ناآگاهی	 فرورفتن	در	باتالق	جهل	و	
و	خشونت	و	تعصب	بپرهیزیم.	برای	
این	کار	بدیل	او	آن	است	که	به	جهان	
و	 تنوع	 	 و	 رنگارنگ	 طبیعت	 و	 زیبا	
که	 نام		هایی	 بیاندیشیم؛	 نام		ها	 تکثر	
با	 و	 گوناگون	 جهان	 تمام	 اندازه	 به	
یکدیگر	متفاوتند.	همان	نام		هایی	که	
»ساراماگو«	 نام	 آن	ها	 از	 یکی	 تنها	
است:	نامی	که	تا	ابد		دقیقا	به	همان	
دلیلی	در	فرهنگ	ما	و	ده	ها	فرهنگ	
نشان	 که	 ماند	 خواهد	 باقی	 دیگر	
آرمان	هایش،	 و	 زندگی	 می	دهد	
مجتمع	 در	 نه	 ولی	 غار،	 از	 بیرون	
در	 نه	 ولی	 کوری،	 از	 بیرون	 تجاری،	
روشنایی	کورکننده	آگاهی	کاذب،	و	
بیرون	از	اداره	ثبت		شناسنامه	ها،	اما	

نه	در	کلیشه	ها،	هستند.	

نگه	 ناممکن	 نویسنده	 ساراماگو	
داشتن	ناممکن	ها،	نویسنده	ناممکن	
کننده	 تهدید	 ناممکن	های	 کردِن	
که	 می	دهد	 نشان	 ما	 به	 زیرا	 است،	
بود	 آن	 انتظار	 در	 باید	 همواره	 چرا	
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که	ناممکن	ها	ولو	نه	در	کلیت	خود،	
به	ممکن	ها	 از	خود	 بلکه	در	بخشی	
تبدیل	شوند	و	از	این	رو	دست	روی	
و	 کردن	 سکوت	 و	 گذاشتن	 دست	
به	 فردی،	 ناتوانِی	 در	 ماندن	 باقی	
تن	 که	 آمیزند	 حقارت	 اندازه	 همان	
همان	 فرهنگی:	 ناتوانی	 به	 دادن	
و	 دردمند	 مردمان	 در	 او	 که	 فقری	
و	 مادی	 تهیدست	 	 و	 نشان	 و	 بینام	
فرهنگی	کودکی	اش	می	دید.	تسلیم	
به	 ادبیات	 ناممکن	ها،	تسلیم	 این	 به	
کلمات	 تسلیم	 است،	 سیاست	زدگی	
به	 پربار	 و	 زیبا	 و	 نشاط	 پر	 و	 پربار	
کلمات	کلیشه	ای	و	توخالی	و	بی	بها	

و	بی	ارزش	و	تکراری	است.	

دیروز،	امروز	و	فردا،	کلمات	ساراماگو	
می	شوند	 برگردانده	 زبان	ها	 تمام	 به	
و	 گونه	ای	 هر	 از	 پرندگانی	 چون	 و	
عالم،	 رنگ	های	 و	 شکل	ها	 	 همه	 به	
پرواز	 به	 جهان	 آسمان	های	 همه	 در	
برای	 را	 ناممکن	ها	 تا	 	 می	آیند	 در	
همیشه	ناممکن	نگه	دارند	و	ممکن	ها	
را	از	اتوپیای	اذهان،	خارج	کرده	و	در	
جهان	واقعیت	به	تحقق	برسانند،	تا	
انسانیت	و	شرف	و	زیبایی	و	طبیعت	
و	زندگی،	تا	رودخانه	ها	و	جنگل	ها	و	
شهرها	و	انسان	ها	و	جانوران	و	شن	ها	
با	یکدیگر	در	 را	 و	سنگ	ها	و	آب	ها	
خوشبخت	 و	 همزیست	 حیاتی،	 امر	

کنند.	

18	بهمن	1398
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از شکلی	 به	عنوان	 گتو	 وجود	 		
دنیای در	 شهری	 	حاشیه	نشینی	
متفاوت ظاهری	 اگرچه	 	مدرن	
بستر در	 همچنان	 اما	 کرده	 	پیدا	
	مؤلفه	هایی	که	به	آن	مفهوم	می	دهد
»گتو«	چیست؟	چه اما	 دارد.	 	وجود	
	محله	هایی	را	می	توان	در	دسته	ی	گتو
	قرار	داد؟	با	نگاهی	دقیق	تر	می	توان
یافت مفهومی	چالش	برانگیز	 را	 	گتو	
و تاریخی	 پیشینه	ای	 در	 ریشه	 	که	
	اجتماعی	دارد،	چیزی	که	باعث	شده
سنگی دیوارهای	 از	 اصطالح	 	این	
رفته فراتر	 یهودی	نشین	 	محله	های	
علوم در	 تعمیم	پذیر	 مفهومی	 به	 	و	
	اجتماعی	تبدیل	شود.	بنابراین	برای
از است	 الزم	 »گتو«	 مفهوم	 	درک	
نگاه و	 کرده	 گذر	 کلی	 	تعریف	های	
داشته پدیده	 این	 به	 	عمیق	تری	
	باشیم	تا	عناصر	گتوها	را	بازشناسیم.
	در	ادامه	این	مطلب	با	ارائه	ی	ترجمه
گتو1« مفهوم	 »کاوش	 	مقاله	ی	
	نوشته	ی	»لیی	شی2«	به	این	مفهوم

پرداخته	می	شود.

چکیده
مطالعات حوزه	ی	 در	 گتو	 	وجود	
	شهری	از	دوران	باستان	تا	جامعه	ی
	امروزی،	یک	مسئلهی	پیچیده	بوده
از یکی	 گتو	 مبهم	 مفهوم	 	است.	
است موضوعات	 	چالش	برانگیزترین	
دیدگاه	های زیادی	 پژوهشگران	 	و	
رویکردهای اساس	 بر	 	مختلفی	
اجتماعی یا	 تاریخی	 	امپریالیستی،	
طریق از	 مقاله	 این	 کرده	اند.	 	ارائه	
به که	 گتو	 واقعی	 نمونه	 سه	 	تحلیل	
1. Exploring the Concept of Ghetto
2. Liyi xie

از	حاشیه	نشینی	شهری
تا	دیوارهای	گتو
عاطفه	کاظمی
کارشناسی	ارشد	انسان	شناسی
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شناخته عنوان	 این	 به	 عام	 	طور	
ارائه مختلف	 دیدگاه	های	 و	 	شده	اند	
	شده	توسط	محققان،	در	پی	به	دست
آوردن	مفهوم	روشنی	از	گتو	است.

مطالعات 	کلیدواژه	ها:	
فقر، گتو،	 	شهری،	
نژادگرایی جداسازی،	

1.	مقدمه
داشته وجود	 قرن	ها	 گتو	 	پدیده	ی	
قرون دوران	 در	 اصلی	 گتوی	 	است.	
به	این	ترتیب شد؛	 پدیدار	 	وسطی	
	که	یهودیان	توسط	حاکمان	مذهبی
و اخالقی	 فساد	 منبع	 	به	عنوان	
از و	 شدند	 شناخته	 بیماری	 	ناقالن	
جمله از	 شدند،	 جداسازی	 	دیگران	

گتوی	ونیزی.

	در	جامعه	ی	مدرن،	در	بخش	هایی	از
	شهرهای	جهان	هنوز	گتوهایی	وجود
آفریقایی- گتو	های	 ازجمله	 دارند،	
	آمریکایی	در	ایاالت	متحده	ی	آمریکا
	نمونه	های	آن	هستند.	به	عنوان	یک
	جماعت	خاص	که	با	عناصر	اجتماعی،
یافته، ترکیب	 تاریخی	 و	 	اقتصادی	
موضوعی گتو	 از	 تعریفی	 	ارائه	ی	
نمونه برای	 است.	 	بحث	برانگیز	
گتو که	 مصرند	 محققان	 از	 	برخی	
تعریف نژادی	 تفکیک	 اساس	 بر	 	را	
	کنند	و	محدودیت	هایی	که	مبتنی	بر
	طبقه	ی	اجتماعی	و	فقرند	را	در	نظر
بااین	حال	برخی	دیگر	از 	نگرفته	اند.	
	پژوهشگران	برآیندی	از	ویژگی	ها	را

برای	گتو	در	نظر	می	گیرند.

	با	توجه	به	حجم	زیادی	از	تحقیقات
گتو مشخصه	ی	 چند	 دیدگاه	ها،	 	و	
متمرکز، فقر	 مواردند:	 این	 	شامل	
حصر داوطلبانه،	 غیر	 	جداسازی	
یک در	 شدن	 )محصور	 	فضایی	
نژادگرایی، معین(،	 مکانی	 	محدوده	

ننگ	و	محدودیت.
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به عمیق	تر	 پژوهش	 انجام	 برای	 	اما	
	نقطه	ی	واضح	تری	برای	شروع،	یعنی
نیاز	است.	گتو	چیست؟	چه 	تعریف	
	کسانی	در	گتو	زندگی	می	کنند؟	چه
می	دهند؟ تشکیل	 را	 گتو	 	اجزایی	
گتو منشأ	 می	تواند	 متمرکز	 فقر	 	آیا	
و یا	خیر؟	سؤاالت	گیج	کننده	 	باشد	
	بحث	های	زیادی	ذهنمان	را	به	خود
	مشغول	می	کنند.	در	این	مقاله	ابتدا
معرفی مختصر	 به	طور	 گتو	 نوع	 	سه	
به توجه	 با	 نمونه	ها	 این	 و	 	می	شود	
تحلیل برای	 محققان	 	دیدگاه	های	
	هرکدام	از	مؤلفه	هایی	که	در	باال	ذکر
مفهوم آوردن	 دست	 به	 برای	 	شد	
ترکیب باهم	 گتو،	 از	 	واضح	تری	

می	شوند.

2.	معرفی	مختصری	از	سه	نوع	گتو
هم و	 تاریخ	 در	 مختلفی	 	گتوهای	
دارند وجود	 مدرن	 جامعه	ی	 	در	
مختلفی درجاهای	 اگرچه	 	که	
غیر روایت	های	 یا	 	واقع	شده	اند	
ویژگی	هایشان اما	 دارند	 	مشابهی	
	یکسان	است.	سه	نوع	شناخته	شده
	گتو	برای	درک	واضح	تر	و	راحت	تر	از
معرفی	می	شوند؛ این	بخش	 در	 	گتو	
و ژاپنی3	 بُراکمین	 ونیزی،	 	گتوی	

گتوی	آفریقایی-آمریکایی.

1-2.	گتوی	ونیزی:
اروپای در	 گتو	 تاریخی	 	ازنقطه	نظر	
است، ایجادشده	 وسطی	 	قرون	
بازنمایی	های قدرت	 این	 شاید	 	اما	
و ایاالت	متحده	 در	 گتو	 	کلیشه	ای	
افسانه	ای گتوی	 گفتمان	 ظهور	 	یا	
باعث که	 است	 اخیر	 دوران	 	در	
که حقیقت	 این	 به	ندرت	 	شده	
دوران به	 مربوط	 درواقع	 	گتوها	
ونیز( در	 	،16 )قرن	 	 	رنسانس	اند	
اولین 	.)Slater  ,2009( شود	 	اذعان	
1382 سال	 در	 یهودی	ها	 	نسل	
	میالدی	با	اجازه	ی	دولت	ساکن	ونیز
	شدند،	آن	ها	ابتدا	با	پرداخت	مالیات
3. Japanese Burakumin
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مشغول پزشکی	 و	 تجاری	 امور	 	به	
حق یهودی	ها	 این	 همچنین	 	بودند،	
را آداب	ورسومشان	 که	 	داشتند	
مدیریت را	 خود	 امور	 و	 کنند	 	حفظ	
	کنند،	بااین	حال	آن	ها	موقعیت	خود
قدرت برای	 و	 دادند	 دست	 از	 	را	
گسترش حال	 در	 که	 	منطقه	ای	
و اخالقی	 فساد	 منبع	 به	عنوان	 	بود،	
در شدند.	 شناخته	 بیماری	 	ناقالن	
به یهودی	 	700 حدود	 	1516 	سال	
ساحل در	 جزیره	ای	 که	 نوو4	 	گتوی	
	شمال	غربی	شهر	بود	تبعید	شدند.
گتو این	 در	 آن	ها	 خروج	 و	 	ورود	
	توسط	دو	دروازه	که	در	غروب	بسته
,2008( می	شد	 کنترل	  می	شدند	
	Haynes(.	پس	از	گتوی	نوو	گتو	های
ویچیو5 گتوی	 نام	های	 به	 	دیگری	
شدند. ساخته	 نوکسیمو6	 گتوی	 	و	
آب و	 بلند	 دیوارهای	 توسط	 	گتوها	
بیرونی پنجره	های	 می	شدند.	 	محاط	
مأمورانی بودند،	 پلمپ	شده	 	و	درها	
و می	دادند	 نگهبانی	 ورودی	 	در	
می	زدند. گشت	 کانال	هایی	 	توسط	
	یهودی	ها	مجبور	بودند	صبح	ها	برای
ترک را	 گتو	 اقتصادی	 	فعالیت	های	
از	گتو	عالمت بیرون	 باید	 اما	 	کنند،	
برای زردرنگ	 حلقوی	 نشان	 	– 	زرد	
زن	ها- برای	 زرد	 روسری	 و	 	مردها	
باید همچنین	 و	 می	کردند	 	استفاده	
گتو به	 خورشید	 غروب	 از	 	قبل	
محدودیت دلیل	 به	 	بازمی	گشتند.	
یهودی	ها ارتباط	 زمانی	 و	 	مکانی	
بود، محدودشده	 بیرون	 دنیای	 	با	
این میان	 در	 آن	ها	 	به	این	ترتیب	
	دیوارها	فرهنگ	خود	را	حفظ	کردند
اداری سیستم	های	 و	 مؤسسات	 	و	
دادند؛ توسعه	 را	 خود	 نیاز	 	مورد	
	همه	چیز	از	کنیسه	ها	تا	فروشگاه	ها،
در خیریه	 مؤسسات	 تا	 مدارس	 	از	
	میان	دیوارهای	گتو	شکل	گرفتند	و

توسعه	پیدا	کردند.

2-2.	براکمین	های	ژاپنی؛

4. Nuovo
5. Vecchio
6. Nuocissimo
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نیز امروزه	 حتی	 داشته	اند،	 	اذعان	
یافتن	شغل	دشوار براکمین	ها	 	برای	
اطالعات طریق	 از	 آن	ها	 زیرا	 	است	

آدرس	شناسایی	می	شوند.

2-3.	گتوهای	آمریکایی-آفریقایی:
	پس	از	جنگ	جهانی	اول	عده	زیادی
به	جنوب از	شمال	 	از	سیاهپوستان	
	آمریکا	مهاجرت	کردند	این	مهاجرت
	در	نتیجه	ی	قوانین	نژادپرستانه	جیم
قارچ صنعت	 نیاز	 همچنین	 و	 	کرو	
	در	جنوب	به	کارگران	غیرماهر	بود.
	بااین	حال	همانطور	که	اسلتر8	)2009(
مهاجران توده	ی	 است	 کرده	 	ذکر	
سفیدپوستان توسط	 	آفریقایی	
نژاد برای	خلوص	 تهدیدی	 	به	عنوان	
دوران آن	 اخالقی	 رئوس	 در	 	که	
	قرار	داشت،	تلقی	شد،	به	این	ترتیب
تبعیض مورد	 	سیاهپوستان	
سفیدپوستان توسط	 و	 	قرارگرفته	
	آمریکایی	جداسازی	شدند.	آن	ها	از
8. Slater

باید بیایند،	 شهر	 به	 روز	 طول	 	در	
و می	پوشیدند	 زرد	 	لباس	های	
مقابل در	 و	 می	رفتند	 راه	 	پابرهنه	
	افراد	عادی	تعظیم	می	کردند،	قانون
بود؛ ازدواج	 محدودیت	 نیز	 	چهارم	
	آن	ها	حق	ازدواج	با	غیر	براکمین	ها	را
براکمین	ها 	نداشتند.	در	سال	1871	
	رهایی	یافتند	و	اجازه	پیدا	کردند	که
شرایطی در	 اما	 شوند،	 شهرها	 	وارد	
	بسیار	بد،	برای	مثال؛	نواحی	اطراف
زندان	ها خرابه	ها،	 و	 	زباله	دانی	ها	
پر و	 باال	 جرم	 نرخ	 با	 مناطقی	 	یا	
برای شغلی	 فرصت	های	 	هرج	ومرج.	
	آن	ها	شامل	شغل	های	یدی	و	کثیف
کم	درآمد بسیار	 شغل	های	 یا	 	و	
برای مجزا	 مدارس	 همچنین	 	بود،	
,1966( شد	 تأسیس	 آن	ها	  تحصیل	
Devos(.طبق  &  Wagatsuma	
براکمین	ها حامی	 هیئت	 	محاسبه	ی	
میلیون سه	 حدود	 	1970 سال	 	در	
شهرهای در	 گتو	 	6000 در	 	براکمین	
با شدند.	 گنجانده	 ژاپن	 	مختلف	
ژاپنی شهروندان	 آنچه	 به	 	توجه	

امپراتوری دوران	 در	 	براکمین	ها	
به	عنوان رسمی	 به	طور	 	توکوگاوا	
	روستایی	هایی	مطرود	در	نظر	گرفته
1603( توکوگاوا	 دولت	 	می	شدند.	
کاست چهار	 به	 را	 مردم	 	)1868 	–	
سامورایی	ها، شامل؛	 کرد،	 	تقسیم	
سوداگران. و	 صنعت	گران	 	دهقانان،	
پایین	تر درجه	ای	 در	 	براکمین	ها	
از خارج	 )درواقع	 سوداگران	 	از	
معموالً و	 داشتند	 قرار	 	کاست	ها(	
تشکیل »ایتا«ها	 و	 »هنین«ها	 	از	
و هنین	 کلمه	ی	 دو	 هر	 	می	شدند.	
هستند؛ تبعیض	آمیز	 بار	 دارای	 	ایتا	
معنی به	 هنین	 ژاپنی	 زبان	 	در	
پلید معنی	 به	 ایتا	 و	 	غیرآدمیزاد	
شینتو مذهب	 در	 افراد	 این	 	است.	
می	شدند. تلقی	 نجس	 بودا	 	و	
قوانین از	 بودند	 مجبور	 	براکمین	ها	
تعیین برایشان	 رسمًا	 که	 	مختلفی	
		شده	بود	تبعیت	کنند؛	باید	فقط	در
»بُراکو7«	سکونت نام	 به	 	محله	هایی	
که داشتند	 حق	 فقط	 	می	کردند،	
7. Buraku
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به برای	 امالک	 آژانس	های	 	توسط	
به نیز	 بیشتر	 سود	 آوردن	 	دست	
	گسترش	گتوها	دامن	میزد.	ازاین	رو
به آفریقایی-آمریکایی	 	گتوهای	
	محله	های	سیاهپوست	نشین	متمرکز
که دارد	 اشاره	 تفکیک	شده	ای	 	و	
مرزهای با	 امروز	 به	 تا	 ابتدا	 	از	
در پوست	 رنگ	 اما	مشخص	 	نامرئی	
	ایاالت	متحده	ی	آمریکا	وجود	دارند.
	برای	مثال	هارلم	در	نیویورک،	بخش
و کمپتون	 لینوود،	 شیکاگو،	 	جنوبی	
	وات	در	جنوب	مرکزی	لوس	آنجلس،
و... دیترویت	 در	 شرقی	 	وود	وارد	
همانندسازی تصویر	 	متأسفانه	
)1980( ورث11	 توسط	 که	 	شده	ای	
واقعیت در	 هرگز	 بود	 شده	 	مجسم	

 اقلیت های نژادی دیگر به محله صاحبان امالک
 سفیدپوست را قانع می کردند که امالک خود را
 ارزان تر به فروش برسانند. سپس این امالک با
 قیمتی باالتر به خانواده های سیاه پوستی که از
 زندگی در گتو های بسیار پرجمعیت به تنگ

آمده اند فروخته می شد.
11. Wirth

مسکونی مناطق	 و	 گتوها	 	برخی	
	باعث	جابه	جایی	ساکنین	شد،	عالوه
خانه	سازی پروژه	ی	 چندین	 این	 	بر	
به	خصوص ساکنین	 جابه	جایی	 	برای	
	سیاهپوستان	فقیر	شهری	فراهم	شده
مسکونی مناطق	 این	 بنابراین،	 	بود،	
	تبدیل	به	گتوهای	سیاهپوستان	شد.
	همانطور	اسلتر	ذکر	کرده	است	برای
اوایل تا	 	1950 سال	های	 بین	 	مثال	
طی شیکاگو	 مسکن	 اداره	ی	 	1960	
	33	پروژه	ی	خانه	سازی	21000	واحد
	مسکونی	ساخت	که	98	درصد	آن	ها
سیاهپوست کاماًل	 محله	های	 	برای	
به مقابل	 در	 بودند.	 شده	 	ساخته	
وام دادن	 در	 که	 تبعیضی	 	دلیل	
آفریقایی-آمریکایی داشت،	 	وجود	
	به	شدت	در	زمینه		ی	مسکن	محدود
گتو از	 شدن	 خارج	 و	 بودند	 	شده	
	برایشان	بسیار	سخت	بود.	همچنین
ایجادشده باستینگ10«	 	»بالک	
10. blockbusting
 پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از آژانس های
ورود از  ترس  ایجاد  با  آمریکا  در   امالک 

امکانات اداری،	 مسکن	گزینی،	 	نظر	
اقتصاد و	 تحصیل	 عمومی،	 	رفاهی	
 مورد	محدودیت	قرار	گرفتند	)1971,
آمریکایی آفریقایی	های	 	.)Osofsky	
محدودی مناطق	 در	 شدند	 	مجبور	
آنجا در	 و	 باشند	 پناهگاه	 	دنبال	
	مؤسسات	و	نهادهایی	که	نیازهایشان
دهند توسعه	 سازد	 برآورده	 	را	
مشاغل مدارس،	 کلیساها،	 	ازجمله؛	
و سیاسی	 انجمن	های	 کلوپ	ها،	 	و	
سیاهپوستان مخصوص	 که	 	مدنی	

.)Wacquant ,2004(	.بودند	

فرایندی دوم	 جهانی	 جنگ	 از	 	بعد	
به شد	 نامیده	 سفید9«	 »پرواز	 	که	
به بود	 واکنشی	 که	 پیوست	 	وقوع	
آفریقایی مهاجران	 بزرگ	 	گروه	
این در	 بودند.	 شهرها	 داخل	 در	 	که	
بخش	های از	 سفیدپوستان	 	فرایند	
منتقل حومه	ها	 به	 شهرها	 	مرکزی	
برای بزرگراه	هایی	 ساختن	 	شدند.	
	اتصال	حومه	ها	و	مرکز	شهر	از	طریق
9. white flight
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ننگ، نژادگرایی،	 فضایی،	 حصر	 	و	
محدودیت،	پوشش	سازمانی.

آوردن دست	 به	 برای	 عناصر	 	این	
	یک	قاعده	ی	واضح	در	مورد	گتو،	در

این	بخش	تحلیل	می	شوند.

1-3.	فقر	متمرکز
	وقتی	کلمه	ی	»گتو«	به	میان	می	آید
می	شود تصور	 عمومی	 	به	صورت	
مؤثرترین گتو	 جهان	 در	 »فقر«	 	که	
موضوع این	 البته	 که	 دارد	 را	 	نقش	
نیز آکادمیک	 مباحثات	 سطح	 	در	
است. بخش	 	بحث	برانگیزترین	
	اگرچه	بسیاری	از	گتوها	بسیار	فقیر
	بوده	اند	و	هستند	مثل	براکمین	های
آفریقایی- گتوهای	 بیشتر	 و	 ژاپنی	
	آمریکایی.	بااینحال	آیا	فقر	می	تواند

گتو	را	بازنمایی	کند؟

فقر بر	 مبتنی	 تجربی	 تعریف	 	یک	

اجتماعی	اش	تهی از	محتوای	 را	 	آن	
	می	کند.	وکانت	با	برآوردی	از	دیدگاه
دسته	بندی به	 مختلف	 	محققان	
ویژگی	هایش و	 گتو	 از	 	ایدئالی	
اشاره نکته	 این	 به	 او	 	می	رسد.	
این با	 می	توان	 را	 گتو	 که	 	می	کند	
محدوده یک	 شناخت:	 	خصوصیات	
به که	 یکدست	 	فضایی-اجتماعی	
	نژاد	یا	فرهنگ	خاصی	مربوط	باشد.
عبارتند آن	 خصوصیات	 	اصلی	ترین	
	از	تنزل	تحمیلی،	جامعه	ای	که	منفی
مرز با	 محدوده	ای	 می	شود،	 	تلقی	
که موسسه	هایی	 داشتن	 و	 	مشخص	
اما بزرگتر	 جامعه	 مؤسسات	 	مشابه	
آن	ها از	 پایین	تر	 و	 ناقص	 سطح	 	در	

هستند.

		با	توجه	به	گتوهای	واقعی	که	در	باال
تحلیلی مدل	 و	 شد	 اشاره	 آن	ها	 	به	
از برخی	 مورد	 در	 می	توان	 	وکانت	
نتیجه به	 گتو	 کلیدی	 	مشخصه	های	
فقر پرداخت؛	 آن	ها	 به	 و	 	رسید	
داوطلبانه غیر	 جداسازی	 	متمرکز،	

ساکنین از	 برخی	 و	 نشد	 	محقق	
	گتوها	حتی	در	عمق	بدبختی	زندگی

می	کنند.

3.مؤلفه	های	مفهوم	گتو
از واضح	 تعریفی	 دادن	 دست	 	به	
برای توجه	 قابل	 ابزار	 از	 یکی	 	گتو	
است. گتو	 مطالعه	ی	 	محققین	جهت	
کلیدی نکات	 سیاستگذاران	 	برای	
است این	 گتو	 وضعیت	 بهبود	 	برای	
گتو چیست،	 گتو	 کنند	 درک	 	که	
	کجاست	و	چه	مسائلی	در	این	مناطق
	باید	حل	شوند.	بااینحال	مفهوم	گتو
زمینه		ی در	 چالشی	 پر	 بحث	های	 	با	
اجتماعی تاریخی،	 نظر	 از	 	تعریف	
همانطور است.	 شده	 عجین	 فقر	 	و	
»زدن است:	 گفته	 وکانت12	 	که	
	برچسب	گتو	به	هر	منطقه	ای	که	فقر
	متمرکز	در	آن	دیده	می	شود	نه	تنها
اصطالح این	 بلکه	 است	 	خودسرانه	
	را	از	زمینه	ی	تاریخی	آن	می	رباید	و
12. Wacquant
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	استدالل	می	کند	که	»استفاده	ی	من
جماعتی به	عنوان	 اصطالح	 این	 	از	
فضایی ازنظر	 که	 سیاهپوست	 	تمامًا	
و تاریخی	 قدرت	 شده،	 	جداسازی	
مطالعات دارد.«	 بیشتری	 	تحلیلی	
	پاتیلو	بر	روی	سیاهپوستان	طبقه	ی
متمرکز متوسط	 طبقه	ی	 و	 	کارگر	
و که	جداسازی	 نشان	دهد	 تا	 	است	
نژادی	مشخصه	های	مهم	گتو 	انقیاد	

هستند	نه	فقر.

دو خود	 دیدگاه	 اثبات	 برای	 	پاتیلو	
سیاهپوست	نشین محله	ی	 	نوع	
می	کند. تشریح	 را	 هم	 از	 	متفاوت	
شمالی کنوود19	 و	 	گراولند18	 	در
سکونت محل	 گراولند	 	شیکاگو.	
موقعیت از	 که	 است	 	سیاهپوستانی	
هستند. برخوردار	 باالیی	 	اجتماعی	
در سیاسی	 صاحب	منصبان	 	ازجمله	
	شیکاگو	و	همچنین	اعضای	باندهای
of  Directors ازجمله	  خیابانی	

18. Groveland
19. Kenwood

بزنیم، گتو	 برچسب	 متمرکز	 	فقر	
نامعقول	و	خودسرانه	است.

فقیرترین امروزه	 این	 بر	 	عالوه	
آمریکا راستبلت15	 	نواحی	 	از
گذشته سیاهپوست	نشین	 	نواحی	
شکل	گرفته	اند، و	 	تغییریافته	
و بوده	 گتو	 آن	ها	 چون	 	بنابراین	
و بیکاری	 فقر،	 آن	ها	 در	 	هستند	
دارد جریان	 بدبختانه	 	زندگی	های	
به	فقر	شدید با	توجه	 اینکه	 	به	جای	

آن	ها	را	گتو	در	نظر	بگیریم.

	پاتیلو16	)2003(	همچنین	به	تئوری	
او دارد،	 تردید	 دیده	ی	 درصدی	 	40	
	با	نظر	ویلسون17		که	»	گتوها	جایی
	هستند	که	در	آن	ها	نرخ	فقر	و	بیکاری
محله	های و	 است	 موافق	 	باالست	
	مملو	از	سیاه	پوستان	طبقه	ی	متوسط
او می	کند.	 اضافه	 نیز	 را	 کارگر	 	و	

15. Rustbelt
16. Pattillo
17. Wilson

	توسط	جارگوسکی13	و	بین14	)1991(
را منطقه	ای	 »ما	 است:	 شده	 	ارائه	
	به	عنوان	گتو	تعریف	می	کنیم	که	نرخ
	فقر	در	آن	در	یک	سرشماری	بیشتر
	از	04%	باشد.	مردم	گتو	افرادی	اند	که
	از	هر	گروه	نژادی	یا	قومی	که	باشند
این می	کنند.	 زندگی	 فقر	شدید	 	در	
	مهم	است	که	در	تعریف	خود	از	گتو
	تعاریفی	که	مبنایشان	ترکیب	نژادی
	است	را	از	آن	هایی	که	فقر	را	مبنا	قرار
تعریف طبق	 بازشناسیم.	 	داده	اند	
سیاه	پوست	نشین نواحی	 همه	ی	 	ما	
هم گتوها	 همه	ی	 و	 نیستند	 	گتو	

سیاه	پوست	نشین	نیستند.«

پاسخی بازتعریف،	 این	 به	 وکانت	 		
اشاره نکته	 این	 به	 و	 داده	 	انتقادی	
	می	کند	که	مفهوم	تاریخی	و	اهمیت
	اجتماعی	برای	اینکه	بتوان	منطقه	ای
	را	گتو	نامید،	باید	در	نظر	گرفته	شود.
	اینکه	به	مناطقی	با	نرخ	باالی	فقر	یا
13. Jargowsky
14. Bane
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	2-3.	جداسازی	غیرداوطلبانه
و	حصر	فضایی

مشترک و	 بارز	 خصوصیات	 از	 	یکی	
	که	می	توان	در	گتوی	ونیزی،	براکمین
آفریقایی-آمریکایی گتوی	 و	 	ژاپنی	
به غیرداوطلبانه	 جداسازی	 	یافت	
	دنبال	حصر	فضایی	است.	یهودی	ها
زندگی	درجایی	محافظت به	 	مجبور	
بلند دیوارهای	 بین	 محصور	 و	 	شده	
زندگی به	 براکمین	ها	مجبور	 	شدند.	
آفریقایی- نیز	 و	 بودند	 بوراکو	 در	
شدند. جداسازی	 نیز	 	آمریکایی	ها	
خصوصًا غیرداوطلبانه	 	جداسازی	
مؤلفه	ی یک	 اجتماعی	 	ازنقطه	نظر	
گانز20 است.	 گتو	 برای	 			کلیدی	
تعریف این	چنین	 را	 گتو	 	)2008(	
	می	کند:	»گتو	جایی	است	که	افراد	یا
	قربانیان	آن	در	فرایند	جداسازی	غیر
	داوطلبانه	به	آنجا	فرستاده	شده	اند.«
نکته	اشاره این	 به	 	بااین	حال	وکانت	
20. Gans

که اقتصادی-سیاسی	 	قشربندی	
	ناشی	از	منابع	قدرت	است،	مشترک
از جزئی	 آن	ها	 همچنین	 	هستند.	
نژادی انقیاد	 و	 تفکیک	 	سیستم	
را گتو	 که	 هستند	 فضا	 بر	 	مبتنی	
و تعامالت	 بینش،	 و	 می	کند	 	تعریف	
آن اهالی	 برای	 را	 زندگی	 	امکانات	

تعیین	می	کند.

قابل فقر	 با	 تنها	 گتو	 	درنتیجه	
فقر با	 گتو	 زیرا	 نیست	 	شناسایی	
سایر بلکه	 است	 نگرفته	 	شکل	
بومی و	 اجتماعی	 تاریخی،	 	عناصر	
دارند. نقش	 آن	 شکل	گیری	 در	 	نیز	
گتو را	 فقیر	 به	شدت	 مناطق	 ما	 	اگر	
برخی بگوییم	 باید	 آنوقت	 	بنامیم	
گتو هم	 سوم	 جهان	 کشورهای	 	از	
تاریخی دالیل	 به	 گتوها	 	هستند؟	
اجباری به	صورت	 اجتماعی	 	و	
آن	ها در	 فقر	 و	 	شکل	گرفته	اند	
	تحمیل	شده	است	که	به	این	مسائل

در	ادامه	پرداخته	می	شود.

خیابانی باند	 )بزرگ	ترین	  Board	
درصد 	70 گراولند	 در	 	در	شیکاگو(.	
اقتصادی وضعیت	 امالک	 	صاحبان	

سطح	باالیی	دارند.

ازنظر 	کنوود	شمالی	جایی	است	که	
	توسعه	و	جمعیت	نوسازی	شده	است
	و	اهالی	آن	دو	دسته	هستند؛	قدیمی
	و	جدید.	باوجود	سیاهپوستان	طبقه
	متوسط	و	متوسط	به	باال	که	در	سال
اهالی میان	 تنش	 دلیل	 به	 	1990	
مناطق به	 جدید	 اهالی	 و	 	قدیمی	
	مرکزی	آن	نقل	مکان	کردند،	محله	ی
بود. باالیی	 فقر	 نرخ	 دارای	 	کنوود	
	گراولند	و	کنوود	هر	دو	گتو	هستند.

(Pattillo,2003)

گتو دو	 این	 چرا	 اینکه	 دلیل	 	پاتیلو	
علیرغم می	کند:	 تشریح	 را	 	هستند	
اقتصادی-اجتماعی 	ناهمگونی	های	
ساختار سابقه	ی	 در	 همچنان	 	آن	ها	
و شیکاگو	 در	 نژادی	 	سکونت	
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گتوها همه	ی	 اگرچه	 که«	 	می	کند	
همه اما	 تفکیک	شده	اند	 	مناطقی	
نیستند.« گتو	 تفکیک	شده	 	مناطق	
غیر باید	 فضایی	 حصر	 و	 	جداسازی	
بزرگ باشد.	در	شهرهای	 	داوطلبانه	
مناطقی نیز	 توسعه	یافته	 نواحی	 	و	
دارند وجود	 تفکیک	شده	 و	 	محصور	
به دستیابی	 برای	 مناطق	 این	 	اما	
تجانس خصوصی،	 حوزه	ی	 	امنیت،	
برای خدمات	 نیز	 و	 	اجتماعی	
از	شلوغی، 	ثروتمندان	جهت	دوری	
شهر ناامنی	 و	 آلودگی	 	هرج	ومرج،	
فرایند از	 تحلیلی	 شده	اند.	 	ساخته	
مبنایی اجتماعی	 	دیگری	سازی	
	برای	درک	جداسازی	غیر	داوطلبانه
	است.	این	تحلیل	حاوی	سه	پرسش
اقلیت	هایی یا	 اقلیت	 چه	 	)1 	است؛	
می	شوند؟ انتخاب	 جداسازی	 	برای	
)3 چیست؟	 جداسازی	 دالیل	 	)2	
	چه	کسانی	آن	ها	را	به	سوی	موقعیت
می	دهند؟ سوق	 	تفکیک	شدگی	

)Gans ,2008(	

دوران در	 یهودی	ها	 	ظاهراً	
	قرون	وسطی	توسط	قدرت	مذهبی	که
	آن	ها	را	منشأ	فساد	اخالقی	و	ناقالن
ایزوله می	گرفت،	 نظر	 در	 	بیماری	
	شدند.	دولت	توکوگاوا	براکمین	ها	را
	بر	اساس	سیستم	قشربندی	رسمی
نامرئی دیوارهای	 و	 کرد	 	جداسازی	
نیز	توسط 	گتوی	سیاه	پوست	نشین	
	سفیدپوستان	که	قدرت	را	در	دست

داشتند	برافراشته	شده	بود.
(Clark, 1965, p.11)

	این	نمونه	های	واقعی	نشان	می	دهند	
عامل غیرداوطلبانه	 جداسازی	 	که	
بااین	وجود گتوهاست.	 	اصلی	
جداسازی امروزی	 جوامع	 	در	
صورت چندان	 	غیرداوطلبانه	
کردن محدود	 ندارد،	 	آشکاری	
فضای یک	 در	 مردم	 	فعالیت	های	
	خاص،	مذموم	و	خالف	انسان	دوستی
جداسازی بنابراین	 می	شود؛	 	تلقی	
نامرئی روشی	 به	 	غیرداوطلبانه	
یافته شکل	 تغییر	 غیرمستقیم	 	و	
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	است.	نیروی	اقتصادی	در	جداسازی
ایفا را	 مهمی	 نقش	 	غیرداوطلبانه	

می	کند.

	جداسازی	اقتصادی	به	نظر	داوطلبانه
به منجر	 می	تواند	 اما	 	می	رسد،	
برای غیرداوطلبانه	شود.	 	جداسازی	
آمدن برای	 سفید«	 »پرواز	 	مثال	
نهایتًا آفریقایی	 مهاجران	 	جمعیت	
غیرداوطلبانه	ی جداسازی	 به	 	منجر	
	آفریقایی-آمریکایی	ها	شد.	سکونت
	ثروتمندان	در	مناطق	محافظت	شده
	برای	جدایی	از	فقرا	باعث	ایجاد	حصر
	فضایی	واضحتری	بین	ثروتمندان	و
	مستمندان	شد،	این	وضعیت	به	فقرا
انتخاب برای	 کمتری	 	گزینه	های	
تفکیک می	داد.	 زندگیشان	 	محل	
به غیرداوطلبانه	 به	ندرت	 	اقتصادی	
این	مسئله	ظاهراً 	نظر	می	رسد	زیرا	
	بیشتر	به	کارکرد	نیروهای	اقتصادی
می	شود. داده	 نسبت	 	غیرشخصی	

)Gans,	2008(

غیر جداسازی	 نهایی	 	ویژگی	
دشوار همانندسازی	 	داوطلبانه،	
	است.	با	توجه	به	دیدگاه	ورث	)8291(
	مهاجرین	خارجی	پس	از	چند	نسل
ادغام	خواهند بزرگ	تر	 	در	جامعه	ی	
آفریقایی- مورد	 در	 پس	 شد،	
این	چنین هم	 گتو	 های	 	آمریکایی	
	است.	بااین	حال	باید	در	نظر	داشت	که
نیستند.  enclaves انکلیو	 ها،	 	گتو	
مردمی از	 تشکیل	شده	 	انکلیو	
پیشینه	ی قومیت،	 دین،	 که	 	است	
به برای	 و	 دارند	 مشترکی	 	فرهنگی	
و فرهنگ	 زبان،	 گذاشتن	 	اشتراک	
از	دیگران را	 	آداب	ورسومشان	خود	
آن	ها همچنین	 می	کنند،	 	تفکیک	
تبعیض مورد	 سفیدپوستان	 	توسط	
اعضای همچنین	 نمی	گیرند.	 	قرار	
مانعی هیچ	 بدون	 می	توانند	 	انکلیو	
در	جامعه	سفیدپوست	ادغام	شوند.

	می	توان	نتیجه	گرفت	که	جداسازی
حصر ایجاد	 باعث	 	غیرداوطلبانه	
فضاهای این	 و	 می	شود	 	فضایی	
مفهوم از	 بخشی	 شده	 	محدود	
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پوست- نرخ	جداسازی	سیاه	 	1930
بود 	%76 شیکاگو	 در	 	سفیدپوست	
(Taeuber & Taeuber, 1965, p. 54) 
%80 به	 سال1980	 تا	 نرخ	 این	 	که	
(Massey  &  Denton  ,1993) 	رسید	
	و	تا	سال	2000	در	همان	سطح	%80
(Iceland et al. ,2002(	.ماند	باقی
یا خارجی	 سفیدپوستان	 	بقیه	ی	
آمریکا جامعه	 در	 که	 	خارجی	هایی	
	ادغام	شدند،	آفریقایی-آمریکایی	ها
مجزا، نژادی	 تبعیض	 دلیل	 	به	
هستند تبعیض	 مورد	 و	 	محدود	
می	تواند نژادی	 تبعیض	 	همچنین	
	باعث	جداسازی	غیرداوطلبانه	شود.
	ویلسون	روابط	نژادی	رقابتی	که	در
	جامعه	ی	مدرن	رایج	است	را	تشریح
گروه	های از	 برخی	 اعضای	 	می	کند؛	
را مسلط	 گروه	 کنترل	 	تحت	سلطه	
گروه ازاین	رو	 می	کشند	 چالش	 	به	
برای فیزیکی	 جداسازی	 از	 	مسلط	
	حفظ	موقعیت	خود	استفاده	می	کند
	بنابراین	ارتباط	بین	طبقات	به	حداقل
فزایند به	طور	 جامعه	 و	 	می	رسد	
می	رود. پیش	 چندپارگی	 	به	سوی	
و سفیدپوستان	 بین	 شرایط	 	این	

شده نامیده	 مطرود	 توکوگاوا	 	دولت	
ومجبور  (Slater  ,2009) 	بودند.	
رنگ	های با	 لباس	هایی	 	بودند	
در براکمین	ها	 بپوشند.	 	خاصی	
برای	دستیابی نیز	 امروزی	 	جامعه	ی	
دشواری	های شغلی	 فرصت	های	 	به	
	بیشتری	نسبت	به	افراد	عادی	دارند.
	تبعیض	نژادی	می	تواند	به	عنوان	یک
گتوسازی فرایند	 در	 اساسی	 	عنصر	
	در	نظر	گرفته	شود.	بعضی	از	نژادها
	توسط	جامعه	اکثریت	مورد	خفت	و
	تحقیر	قرار	داشتند	و	یا	دارند	و	این
جداسازی، باعث	 می	تواند	 	تبعیض	
آفریقایی- شود.	 فقر	 و	 محدودیت	
سفیدپوستان توسط	 	آمریکایی	ها	
	مورد	تبعیض	قرار	می	گرفتند	و	به	نظر
تنها سیاهپوستان	 امروزه	 	می	رسد	
	اقلیت	نژادی	تفکیک	شده	در	ایالت
	متحده	ی	آمریکا	هستند.	با	توجه	به
	مدل	سه	مرحله	ای	مکتب	شیکاگو	از
	جداسازی	و	همانندسازی؛	گروه	های
در می	توانند	 نسل	ها	 از	 پس	 	قومی	
اگرچه ادغام	شوند،	 اصلی	 	جامعه	ی	
تئوری این	 	آفریقایی-آمریکایی	ها	
در بردند.	 سؤال	 زیر	 حدودی	 تا	 	را	

	گتوها	را	تشکیل	می	دهند.	عالوه	بر
و اقتصادی	 منابع	 به	 دسترسی	 	این	
انزوا این	 به	واسطه	ی	 وافر	 	اجتماعی	
	محدود	می	شود.	همچنین	مردم	گتو
	با	جریان	جامعه	اصلی	ارتباط	کمتری
به	سوی چرخه	 این	 در	 گتو	 و	 	دارد	

وضعیت	بدتری	پیش	می	رود.

	3-3.	تبعیض	نژادی،	ننگ
و	محدودیت

جداسازی و	 فقر	 کنار	 	در	
ننگ نژادی،	 تبعیض	 	غیرداوطلبانه،	
تشکیالت دیگر	 از	 محدودیت	ها	 	و	
	گتو	هستند.	همانطور	که	وکانت	بیان
ازنظر »گتوها	 	)1997( است	 	کرده	
مکانیسم	های از	 زنجیره	ای	 	تاریخی	
	حصر	و	کنترل	هستند.«	یهودی	های
یک به	 متعلق	 که	 ونیزی	 	گتوی	
مورد مختلفی	 قوانین	 با	 بودند	 	نژاد	
	خفت	و	محدودیت	قرار	می	گرفتند.
و پوشش	 در	 محدودیت	 	ازجمله	
گسترده به	طور	 براکمین	ها	 	زمان،	
تلقی متفاوت	 نژاد	 یک	 	به	عنوان	
توسط رسمی	 به	طور	 و	 	می	شدند	
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گتوهای یهودیان	 می	دهد.	 شکل	 	را	
فضایی به	عنوان	 	قرون	وسطایی	
		شهری	مجزا	از	دنیای	بیرون،	توسعه

(Haynes ,2008)	.یافتند

		یهودیان	در	منطقه	ی	داخل	گتو	آزاد
لباسی نوع	 هر	 می	توانستند	 	بودند،	
جواهراتی نوع	 هر	 از	 و	 	بپوشند	
داشتند اجازه	 و	 کنند	 	استفاده	
آورند؛ به	جا	 را	 خود	 دینی	 	اعمال	
مختلف سازمان	های	 از	 	مجموعه	ای	
	در	داخل	گتو	تأسیس	شده	بود	برای
بازاری. و	 تجاری	 انجمن	های	 	مثال،	
گتو بزرگترین	 هجدهم	 قرن	 	در	
	اروپایی	حتی	تاالر	شهر	مخصوص	به
			خود	را	داشت	که	این	نشان	دهنده	ی
,2004) است.	 مدیریت	 کامل	  حق	

(Wacquant

انتخابی هم	 	آفریقایی-آمریکایی	ها	
	جز	خودکفایی	و	ساختن	سازمان	های
و دیوارها	 بین	 در	 	تفکیک	شده	
	مرزهای	تعیین	شده	با	رنگ	پوست،

(Wacquant ,2004(	.نداشتند

	 هیچ گتو	 در	 نهادی	 تمایز	 	این	
شوک و	 شدید	 فقر	 با	 	ارتباطی	

	آن	ها	با	کیفیت	پایین	تری	و	فضاهای
	باز	محدود	است؛	یک	آدرس	از	گتو
	برچسبی	از	ننگ	را	در	خود	ضمیمه
	دارد	و	برای	اهالی	گتو	سخت	تر	است
دست به	 شغل	 گتو	 از	 آدرسی	 با	 	تا	

(Gans ,2008(	.آورند	

نژادسازی طریق	 از	 	جداسازی	
و رفتار	 ویژگی	ها،	 ادیان،	 	برای	
نیز متفاوت	 اخالقی	 	استانداردهای	
مجزا قومی	 گروه	های	 می	دهد.	 	رخ	
می	گیرند، قرار	 خفت	 مورد	 	شده	
اهالی توسط	 و	 می	شوند	 	محدود	
تفکیک	شده، محدوده	ی	 از	 	خارج	
محسوب انحراف	 و	 خطر	 	عامل	
	می	شوند؛	بنابراین	باید	تأکید	داشت
تبعیض با	 همراه	 را	 گتو	 ضرورتًا	 	که	
نظر در	 محدودیت	 و	 ننگ	 	نژادی،	

گرفت.

4-3.	حصر	سازمانی
	حصر	سازمانی	یک	ویژگی	قابل	توجه
درنتیجه	ی است.	 گتو	 مفهوم	 	از	
دین فرهنگ،	 گتو	 شدگی،	 	مجزا	
را خود	 اجتماعی	 سازمان	های	 	و	
یک و	 داده	 توسعه	 خود	 داخل	 	در	
	آگاهی	جمعی	و	همبستگی	قدرتمند

سیاهپوستان	در	گتوهای	آفریقایی-
آمریکایی	به	وقوع	پیوست.

	محدودیت	و	فرو	مرتبه	تلقی	شدن
شکل نژادی	 نابرابری	 دنبال	 	به	
	می	گیرند.	سیاهپوستان	در	زمینه	ی
	مسکن	محدود	شدند،	آن	ها	معموالً
سایر و	 مسکن	 برای	 بودند	 	مجبور	
بیشتری پول	 کاالها	 و	 	خدمات	
بپردازند، سفیدپوستان	 به	 	نسبت	
	نه	فقط	سیاهپوستان	فقیر	بلکه	این
	شامل	سیاهپوستان	طبقه	ی	متوسط
,2008( باال	هم	می	شد.	 به	   و	متوسط	

(Gans 

	مسی	و	دانتون	21	اظهار	داشته	اند	که	
سیاهپوست، چه	 متوسط-	 	طبقه	ی	
	مکزیکی،	ایتالیایی،	یهود	یا	لهستانی
	باشند-	همیشه	سعی	می	کنند	که	از
گزینند، جدایی	 و	 کنند	 فرار	 	فقرا	
که هستند	 سیاهپوستان	 فقط	 	اما	
ازنظر که	 مسکنی	 بازار	 در	 	باید	
است، تفکیک	شده	 به	شدت	 	نژادی	
باشند. گزینی	 جدایی	 این	 	دنبال	
آفریقایی-آمریکایی گتوهای	 	اهالی	
ضعیف	ترین و	 مدارس	 	بدترین	
	موقعیت	را	در	بازار	کاردارند.	گتوها
	پرجمعیت	هستند	و	امکانات	عمومی

21. Massey and Denton
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باشد. گتو	 بازنماینده		ی	 تاریخی	 	و	
انزوای ایجاد	 باعث	 نژادی	 	تبعیض	
	قومی	و	برخی	محدودیت	ها	می	شود،
دسترسی متمرکز	 	جداسازی	
	آزادتر	به	منابع	را	محدود	می	کند	و
	سازمان	های	محصور	ظهور	می	کنند،
تحمیل باعث	 منفی	 عنصر	 	این	
ایجاد گتو	 درنهایت	 و	 می	شود	 	فقر	

می	شود.

مفهومی به	 دستیابی	 این،	 بر	 	عالوه	
محققین برای	 هم	 گتو	 از	 	واضح	
کمک	کننده سیاستگذاران	 هم	 	و	
	است.	یک	مفهوم	واضح	از	گتو	برای
مفید ابزاری	 گتو	 تحلیل	 و	 	مطالعه	
می	توانند نیز	 سیاستگذاران	 	است.	
برای مؤثرتری	 	استراتژی	های	
	جلوگیری	از	سقوط	اهالی	گتوها	در
تنها نباید	 کنند؛	 طراحی	 	بدبختی	
	به	حل	مشکل	فقر	تمرکز	کرد	بلکه
	نژادگرایی،	جداسازی	غیر	داوطلبانه
نظر در	 باید	 نیز	 مؤلفه	ها	 سایر	 	و	

گرفته	شوند.

برای گتو	 در	 سازمان	ها	 	ظهور	
اساسی نیازهای	 کردن	 	برآورده	
	ساکنین	است	و	گتو	ها	به	شهرهایی
تبدیل شهرها	 درون	 در	 	موازی	
باال در	 که	 گتو	 مؤلفه	های	 	می	شوند.	
گتو سازمانی	 حصر	 اساس	 شد	 	ذکر	
	را	تقویت	می	کند	و	به	بالعکس	حصر
گتو تشکیل	 باعث	 ناگزیر	 	سازمانی	

می	شود.

	نتیجه	گیری
شد، بیان	 باال	 در	 آنچه	 به	 توجه	 	با	
داشت باور	 می	توان	 واضح	 	به	طور	
	که	مفهوم	گتو	حاوی	چندین	مؤلفه
جداسازی متمرکز،	 فقر	 	است؛	
فضایی، حصر	 داوطلبانه،	 	غیر	
سازمانی. حصر	 و	 محدودیت	 	ننگ،	
می	کنیم مطالعه	 را	 گتو	 	هنگامیکه	
نظر در	 باید	 ویژگی	ها	 این	 	همه	ی	
به	عنوان متمرکز	 فقر	 شود.	 	گرفته	
	بحث	برانگیزترین	مؤلفه	در	مورد	گتو
اجتماعی عناصر	 سایر	 بدون	 	نباید	

	فرهنگی	ندارد	بلکه	از	طریق	تبعیض
فضایی انزوای	 و	 محدودیت	 	نژادی،	
پدیده	ای و	 است	 شده	 	تحمیل	

	اجتماعی	است.

بدون گتوها	 که	 شد	 ذکر	 اینجا	 	در	
با بلکه	 نیستند،	 	سازماندهی	
جداسازی و	 اجتماعی	 	محدودیت	
	نژادی	سازماندهی	شده	اند.	ووکانت
گتو گرفتن	 نظر	 در	 برای	 	)1997(	
بر سازمانی	 تشکل	 یک	 	به	عنوان	
آن شده	ی	 درک	 کمتر	 بخش	 	یک	
مشاهده به	 توجه	 با	 می	کند.	 	تأکید	
باعث که	 عواملی	 وکانت،	 	مستقیم	
می	شوند ها	 گتو	 سازماندهی	 	ایجاد	
کرد: استنتاج	 چنین	 می	توان	 	را	
و اقتصادی	 دسترسی	 	محدودیت	
و ضعیف	 محلی	 سازمان	های	 	منابع،	
	عدم	امنیت	اجتماعی،	تبعیض	نژادی
بر شدن	 شناخته	 بدنام	 طبقاتی،	 	و	
همچنین سکونت.	 قلمروی	 	اساس	
و سیاسی	 زمینه	ی	 در	 گتو	 	اهالی	
دارند. ضعیفی	 صدای	 	بوروکراتیک	

Wacquant (1997)
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که روسی،	 »فوتوریست«	 	شاعران	
مایاکوفسکی والدیمیر	 	رهبرشان	

بود،	پیوست.

سال از	 که	 فوتوریستی	 	جنبش	
ایتالیا	و	فرانسه	آغاز	شد، 	1909	در	
همه روی	 و	 فراگرفت	 را	 اروپا	 	تمام	
جنبش این	 گذاشت.	 تاثیر	 	هنرها	
و ماشین	ها	 ریتم	 و	 غرش	 	شیفته	
	پویایی	جهان	در	حال	دگرگونی	بود.
می	خواستند فوتوریست	 	شاعران	
از استفاده	 با	 زبان،	 نحوی	 قواعد	 	از	
آن	ها کنند.	 عدول	 واژه	ها،	 	تدوین	
واژه	ها طوالنی	 فهرست	های	 	فریفته	
	به	شیوه	والت	ویتمن	بودند	و	خود	را

خیلی	مدیون	او	می	دانستند.

	در	سال	1917	–	1916،	دنیس	کافمن
	که	عالقه	زیادی	به	پژوهش	موسیقی

ژیگا	ورتوف	:	ظهور	یک	نابغه
دنیس	آرکادیو	ویج	کافمن	)	1954-	

	1896(	که	در	تاریخ	سینما	او	را	با	نام
می	شناسیم، ورتوف	 ژیگا(	 )یا	 	زیگا	
	پسر	کتابداری	در	شهر	بیالیستوک،
امپراطوری لهستانی	 ناحیه	 	در	
اول جنگ	 ابتدای	 در	 بود.	 	روسیه	
خانواده 	)1914 	– 	1918( 	جهانی	
	ورتوف	برای	دوری	از	خطرات	جنگ
	به	ناحیه	ای	از	روسیه	که	تقریبا	امن
	به	نظر	می	رسید،	مهاجرت	کرد	و	در
	شهر	پتروگراد،	که	نام	جدید	و	تغییر
یعنی آن	 آلمانی	 اسم	 از	 	یافته	اش	
بود، شده	 گرفته	 پترزبورگ«	 	»سن	
	ساکن	شد.	دنیس	جوان،	به	تحصیل
پرداخت روانشناسی	 و	 	پزشکی	
جرگه به	 و	 سرود	 نیز	 اشعاری	 	و	

	مردی	با	دوربین	فیلمبرداری:
	واپسین	تالش	ها	برای	اثبات

خویشتن
حامد	کلجه	ای

جنگ از	 پس	 دهه	 یک	 حدود	 	در	
بزرگ بحران	 آغاز	 در	 و	 اول	 	جهانی	
فیلمی 	1929 سال	 در	 جهان،	 	مالی	
	ساخته	شد	که	امروز	به	نظر	بسیاری
	از	منتقدین	و	صاحب	نظران	برترین
	فیلم	تاریخ	سینمای	مستند	است}1{؛
فیلمبرداری« دوربین	 با	 »مردی	 	اما	
فیلمساز تالش	 واپسین	 	شاید	
خویش؛ اثبات	 برای	 بود	 	نابغه	ای	
	چرا	که	در	تمام	عمر	نگاه	متفاوتش
اگرچه بود.	 شده	 گرفته	 	نادیده	
در فیلمبرداری“	 دوربین	 با	 	“مردی	
	زمان	اکرانش	با	موجی	از	تحسین	ها
	مواجه	شد	اما	به	اعتقاد	آبراموف	}2{
	ژیگا	ورتوف	»	یک	نابغه	درک	ناشده
خود« حیات	 دوران	 در	 ناشناس	 	و	

باقی	ماند.
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فیلم	هایی نمایشگر	 بیشتر	 	سینما	
ایتالیا و	 فرانسه	 آلمان،	 امریکا،	 	از	
روسی فیلم	های	 از	 هنوز	 و	 	بودند	
بی	شماری طرح	های	 نبود.	 	خبری	
جهت خام	 فیلم	 دریافت	 انتظار	 	در	
زمان این	 تا	 ورتوف	 بودند.	 	ساخت	
که موادی	 تدوینگر	 عنوان	 	به	
بود؛ بودند	کار	کرده	 	دیگران	گرفته	
برای را	 او	 سال	ها	 این	 حوادث	 	اما	
مقام در	 تاثیرگذارتر	 نقشی	 	ایفای	
	نظریه	پرداز	و	تهیه	کننده	آماده	کرده
را پلیسی	 و	 روانی	 درام	های	 او	 	بود.	
	بر	نمی	تابید	و	از	همین	رو	دست	به
مرموز امضای	 با	 بیانیه	هایی	 	نگارش	
این مذمت	 در	 نفره«	 سه	 	»شورای	

گونه	سینمایی	زد:

که حوادثی	 با	 جنجالی	 سال	 	»پنج	
شما عمر	 به	 داده	 تکان	 را	 	جهان	
	افزوده	شده	و	بدون	گذاشتن	اثری،
آثار بیرون	رفته	است.	 	از	زندگیتان	
	هنری	دوره	پیش	از	انقالب	همچون
	شمایل	هایی	شما	را	احاطه	کرده	است
	و	هنوز	هم	بر	عواطف	نیایش	گر	شما
	فرمان	می	راند.	سرزمین	هایی	بیگانه
درام	های زنده	 نقش	هایی	 ارسال	 	با	
	سینمایی	به	روسیه	جدید،	ملبس	به
	جامه	های	زیبای	تکنولوژیک،	شما	را

بیشتر	گیج	می	کنند.

فرا	می	رسد.	کارهای	جدید	در 	بهار	
	استودیوها	آماده	انجامند.	شورای	سه
با	ترس	آشکار	متذکر	می	شود 	نفره	
	که	تهیه	کنندگان	به	منظور	دستیابی
فیلمنامه نوشتن	 برای	 موادی	 	به	
نام می	کنند.	 رو	 و	 زیر	 را	 ادبی	 	آثار	
که و	حماسه	هایی	 تئاتری	 	درام	های	
برگزیده استودیوها	 در	 کار	 	برای	
در میزند.	 موج	 هوا	 در	 دارد	 	شده،	
فیلم	نامه چندین	 مسکو،	 و	 	اوکراین	
	از	قبل	کار	شده	اند	که	نمایشگر	کلیه

نشانه	های	انحطاط	اند.

عادت مهلک	 زهر	 با	 سینما	 	جسم	
دنبال به	 ما	 است.	 شده	 	بیحس	
	فرصتی	هستیم	که	با	آزمایشی	روی
	این	اندام	در	حال	مرگ،	پادزهر	آن

را	بیابیم.

جنگ تلفیق	 	1917 	– 	1920 	ساله	
ادامه خارجی	 مداخله	 و	 	داخلی	
و هرج	 گرسنگی،	 محاصره،	 	یافت؛	
بود. پاشیده	 هم	 از	 را	 کشور	 	مرج	
بود این	 ورتوف	 کار	 سال	ها	 این	 	در	
	که	تکه	های	ارسالی	فیلم	را	سر	هم
مبارزه، به	 مربوط	 تکه	هایی	 	– 	کند	
و 	– پیروزی	 میر،	 و	 مرگ	 	بحران،	
	دوباره	بعد	از	گذاشتن	میان	نویس	و
	نمایش	دادن	سازمانی	با	معنی	آن	ها
	را	پس	بفرستد.	این	فیلم	های	خبری
	توسط	»	قطار	تهییج«	در	جبهه	های
به انقالبی	 مبارزان	 برای	 	مختلف	

نمایش	در	می	آمد.

فیلم	های روی	 کار	 خالل	 	در	
خبری فیلم	های	 ورتوف	 	خبری،	
جمله از	 بلندتری،	 	گردآوری	شده	
را 	)1919( انقالب	 سالگرد	 	فیلم	
را خبری	 مواد	 این	 که	 ساخت	 	نیز	
کار به	 وسیع	تری	 زمینه	 در	 	مجددا	
	گرفت.	در	اواخر	سال	1920،	باالخره
رانده عقب	 به	 مداخله	گر	 	نیروهای	
حکم	فرما آرامش	 نوعی	 و	 	شدند	
و دیگر	 حوادث	 با	 کشور	 اما	 	شد.	
شد. رو	 به	 رو	 بی	سابقه	 	منازعات	
که جوان،	 ورتوف	 که	 ندارد	 	تعجب	
بود، عمل	 آماده	 فیلم	سازی	 	اکنون	
	با	پشتوانه	ای	از	کار	روی	صدها	هزار
فیلم	های که	 برد	 پی	 فیلم،	 	فوت	
بازی هم	 نقشی	 مبارزات	 در	 	خبری	
جدیدی نوع	 ایجاد	 در	 و	 	کرده	اند،	
پیروزی	هایی و	 بحران	ها	 جامعه،	 	از	
مربوط اخبار	 مثل	 که	 دارد	 	وجود	
باید مردم	 مطمئنا	 قبلی،	 نبرد	 	به	
شوروی اتحاد	 سراسر	 در	 	بی	درنگ	

از	آن	ها	مطلع	شوند.

برای راهی	 حقیقت:	 	– 	سینما	
شناخت	عمیق	دردهای	جامعه
جنگ پایان	 از	 ماهی	 چند	 	هنوز	
و قحطی	 که	 بود	 نگذشته	 	)1921(	
شد. شایع	 همه	گیر	 	بیماری	های	
حتی که	 داستانی	 فیلم	های	 	پخش	
متوقف بحبوحه	سال	های	جنگ	 	در	
سالن	های داشت؛	 ادامه	 بود	 	نشده	

	به صوتی،	 آزمایشگاه	 یک	 	داشت؛	
شعرهای صداها،	 تدوین	 	منظور	
	صوتی	روی	صفحه	برای	خود	ساخت.
برای	خود او	 بود	که	 	در	همین	سال	
هر –که	 ورتوف	 ژیگا	 مستعار	 	نام	
و »چرخیدن«	 معنی	 به	 کلمه	 	دو	
	»گردیدن«	است	–	برگزید.	ورتوف	با
	یک	فونوگرام	قدیمی	دست	به	ابداع
از که	 بود	 زده	 عینی	 موسیقی	 	یک	
الهام دوره	 آن	 فوتوریستی	 	مکاتب	
آپولینر که	 همانگونه	 و	 	می	گرفت	
نیز او	 می	ساخت،	 مکالمه«	 	– 	»شعر	
مبدع	»	شعرهایی	از	سر	و	صدا«	بود.

روش	های به	 نوجوانی	 در	 	»من	
دنیای در	 مستند	 ضبط	 	مختلف	
ستنئو مونتاژ	 به	 همچنین	 و	 	صداها	
در فونوگرام	عالقمند	شدم.	 و	 	گرام	
	آزمایشگاه	شنوایی	خود	مونتاژهای
و موسیقی	 مونتاژهای	 با	 را	 	صدا	

نت	برداری	ها	مقایسه	می	کردم.

	من	کشش	زیادی	به	چشم	اندازهای
دستگاه، این	 وسیله	 به	 شده	 	ارائه	
روایت زمینه	 در	 تصویر	 	برداشت	
می	شد دستگاه	 این	 با	 زیرا	 	داشتم،	
حوادث واقعی،	 زندگی	 از	 	تکه	هایی	
	گذرایی	را	که	هرگز	تکرار	نمی	شدند

روی	فیلم	ضبط	کرد}3{.«

قدرت به	 بلشویک	ها	 دستیابی	 	با	
	در	اکتبر	1917	،	ورتوف	با	اشتیاق	و
	داوطلبانه	به	کمیته	سینما	در	مسکو
	پیوست	و	تدوینگر	فیلم	های	خبری
از که	 شد	 هفتگی	 سینمایی	 	اخبار	
شد. آغاز	 آن	ها	 نمایش	 	1918 	ژوئن	
در را	 ساله	 	22 ورتوف	 فعالیت،	 	این	
قرار مانند	 گرداب	 عملیاتی	 	قلب	
به	میز تمام	جبهه	ها	 از	 فیلم	ها	 	داد.	
ارتش بر	 می	رسید.	عالوه	 او	 	تدوین	
ارتش	های مهاجم	 نیروهای	 	آلمان،	
انگلیسی	ها، امریکایی	ها،	 	– 	متحد	
دیگران- و	 ژاپنی	ها	 	فرانسوی	ها،	
جنوب و	 شرق	 شمال،	 در	 	نیز	
که می	کردند	 سعی	 و	 بودند	 	مستقر	
وهله در	 و	 آورند	 فشار	 انقالب	 	به	
را	در	حدیث	جنگ 	نخست،	روسیه	
سه در	 دارند.	 نگه	 آلمان	ها	 	علیه	
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را مطالب	 این	 ورتوف	 که	 زمانی	 	اما	
معلوم نیز	 	بیان	می	کرد،	همان	وقت	
	بود	که	در	ماموریتش	شکست	خورده
نخستین مرج	 و	 هرج	 در	 	است.	
	سال	های	پس	از	انقالب،	مستندساز
زودگذر برتری	 یک	 به	 گزارشگر	 	–	
چه آن	 بیشتر	 اما	 بود.	 یافته	 	دست	
داشت اکنون	 کرد،	 گزارش	 	ورتوف	
ابزارهای می	شد.	 تبدیل	 افسانه	 	به	
بلکه مستند	 فیلم	 نه	 تبدیل	 	این	
	فیلم	داستانی	بود.	ورتوف	بخشی	از
	رشته	انفجارهای	درخشانی	بود	که،
سینمای 	،1920 سال	های	 اواسط	 	در	
	شوروی	را	به	صورت	یک	اعجاز	غیر
مرکز اما	 آورد.	 در	 جهانی	 	منتظره	
مستند فیلم	 از	 سرعت	 به	 	توجه	
پودوفکین، ایزنشتین،	 آثار	 	متوجه	
از برخی	 شد.	 دیگران	 و	 	داوژنکو	
	آثار	این	فیلمسازان	از	دیدی	مستند
ایزنشتین خود	 است.	 	برخوردار	
	درباره	رزمناو	پوتمکین)1925(	گفته
	است	که	اگر	عملکرد	فیلم	را	از	جنبه
فیلم	مثل	حوادث این	 بنگریم	 	درام	
	فیلم	های	خبری	به	نظر	می	رسد.	اما
	آن	چه	ایزنشتین	به	کمک	تدوین	به
واقعیت از	 تکه	هایی	 زد	 پیوند	 	هم	
	نبود،	بلکه	تکه	هایی	بود	که	به	شدت
از	دید	خودش	آفریده	شده	بودند.

ششم یک	 فیلم	 که	 	زمانی	
تحسین مورد	 ورتوف	 	جهان)1926(	
او موقعیت	 نیز،	 حال	 همان	 در	 	بود،	
	در	عالم	سینما	شوروی	دچار	تزلزل
	بود.	دیدگاه	هایش	آن	قدر	متعصبانه
انداخت. دردسر	 به	 را	 وی	 که	 	بود	
ورتوف دیدگاه	های	 این،	 بر	 	عالوه	
	متوجه	مبارزه	نهایی	با	قدرت	حاکم
به لنین	 اندازه	 به	 نیز	 استالین	 	شد.	
به بیشتر	 اما	 داشت	 عالقه	 	سینما	
پنج برنامه	 طی	 بود.	 معتقد	 	کنترل	
آغاز 	1928 سال	 از	 که	 اول،	 	ساله	
	شد،	تالش	های	معینی	صورت	گرفت
	تا	محتوای	فیلم	ها	با	اهداف	سیاسی
و طرح	ها	 تصویب	 شوند.	 	هماهنگ	
فیلم جزء	به	جزء	 اساس	 بر	 	بودجه	
مستند اندیشه	های	 بود.	 	نامه	ها	
	ورتوف	با	این	طرز	عمل	برخورد	کرد:

به فضا	 مختلف	 زوایای	 از	 	ترتیب	
می	پرداخت. موضوع	 	فیلم	برداری	
دست به	 به	این	وسیله	 که	 	قطعاتی	
طبیعی صورتی	 به	 مسلما	 	آمدند	
مونتاژ برای	 بهتر	 بسیار	 	قابلیتی	
بیشتر بیانی	 نیروی	 از	 و	 	داشتند	
	برخوردار	بودند	که	ابدا	با	فیلم	هایی
	که	هنوز	به	صورت	سنتی	به	وسیله
وفادار فیلم	برداران	 از	 زیادی	 	تعداد	
بودند، فعال	 پاته	 اخبار	 الگوی	 	به	

قابل	مقایسه	نبود}4{«.

به خود	 آزمایشگاه،	 اهل	 مرد	 	این	
که بود	 شده	 بدل	 	نظریه	پردازی	
ششم حس	 حکم	 او	 برای	 	دوربین	
او شاگردان	 و	 دوستان	 داشت،	 	را	
	گروهی	جدید	به	وجود	آورده	بودند

که	به	آن	ها	کینوکی	می	گفتند.

مکانیکی چشم	 سینما،	 چشم	 	»من	
به را	 جهان	 که	 هستم	 ماشینی	 	و	
	صورتی	که	تنها	آن	ماشین	می	تواند
پس این	 از	 می	دهم.	 نشان	 	ببیند،	
	دیگر	در	بند	تحرکی	انسانی	نیستم.
	از	این	پس	همواره	در	حرکت	خواهم
از می	شوم،	 نزدیک	 چیزها	 به	 	بود.	
فرو آن	ها	 زیر	 می	شوم،	 دور	 	آن	ها	
	می	روم،	درونشان	راه	می	یابم،	من	به
	پوزه	اسب	مسابقه	نزدیک	می	شوم،	با
	سرعت	تمام	از	میان	توده	می	گذرم،
	پیشاپیش	سربازان	حمله	می	کنم،	با
	هواپیماها	از	زمین	بلند	می	شوم،	بر
	پشت	خود	واژگون	می	شوم،	بر	زمین
که آن،	 همان	 در	 را	 	می	افتم،	خودم	
بلند باز	 و	 می	افتند	 فرو	 	کالبدها	

می	شوند،	کنار	می	کشم}5{«.

طی سخنرانی،	 یک	 در	 	ورتوف	
	دیداری	که	در	سال	9291	از	پاریس
	داشت،	گفت:	»	تاریخ	سینما	–	چشم
جهان تغییر	 برای	 سخت	 	مبارزه	ای	
نیروی که	 به	این	منظور	 بوده	 	سینما	
غیرداستانی فیلم	های	 به	 	جدیدی	
شود، داده	 داستانی	 آثار	 برابر	 	در	
کند، میزانسن	 جایگزین	 را	 	سند	
و درهم	شکند	 را	 تئاتر	 	پیش	صحنه	

وارد	میدان	خود	زندگی	شود«.

	این	شورای	سه	نفره	مرموز،	از	ژیگا
	ورتوف،	همسرش	یلیزا	وستالووا	)که
برادرش و	 شد(	 فیلم	 تدوینگر	 	بعدا	
بود. شده	 تشکیل	 کوفمن	 	میخائیل	
مردی نبود،	 حرف	 اهل	 تنها	 	ژیگا	
در خاطر	 همین	 به	 بود	 نیز	 	عمل	گرا	
کرد پیشنهاد	 ورتوف	 	،1922 	سال	
خبری«، »فیلم	های	 از	 	مجموعه	ای	
	که	هر	کدام	به	یک	مضمون	محدود
به این	مجموعه	ها	 تهیه	کند؛	 	باشد،	
حقیقت« »سینمای	 یا	 پراودا	 	کینو	
از مورد	 	23 او	 که	 شدند	 	معروف	
این تهیه	کرد.	 را	طی	3	سال	 	آن	ها	
بود	که	یک	کارگردان، بار	 	نخستین	
از را	 خود	 »خبری«	 	فیلم	های	
اطالعات پاگیر	 و	 دست	 	مشکالت	
	میرهاند	و	در	این	راه	از	همه	سبک	ها
شعر مجادله،	 آزمایشی،	 	»نمونه	
فیلم سینمایی،	 پرتره	 	سینمایی،	
	تاریخی	یا	تبلیغاتی«	استفاده	و	همه
را سینمایی	 زبان	های	 دستور	 	انواع	

تجربه	می	کرد.

به حقیقت	 	– سینما	 شماره	 	یک	
در را	 موضوع	 چندین	 کلی	 	طور	
ندرت به	 موضوعات	 می	گرفت.	 	بر	
کیفیت از	 بخشی	 بودند.	 	تماشایی	
حقایق در	 درام	 بود:	 این	 	اساسی	
	عادی	زندگی	تجلی	می	یافت،	اموری
که برقی	 واگن	 یک	 بازسازی	 	چون	
	مدتی	طوالنی	در	خیابان	های	مخروبه
سرانجام و	 می	کرده	 کار	 	مسکو	
و بازگشته	 خط	 به	 تعمیر	 از	 	پس	
است، گرفته	 سر	 از	 را	 خود	 	حرکت	
	تانک	های	جنگی	ارتش	)که	از	آن	به
	عنوان	تراکتور	هنگام	مسطح	کردن
شده استفاده	 فرودگاه	 	محوطه	
در که	 کودکان	 بیمارستان	 	است(،	
به مرگ	 خطر	 از	 بچه	ها	 نجات	 	حال	
	علت	گرسنگی	است،	»ژیگا	ورتوف
فیلمبرداران	خود کردن	 	با	همراهی	
نخستین فیلم	برداری،	 محله	ای	 	در	
به	خود	تصویربرداری بود	که	 	کسی	
او داد.	 خالقانه	 شاخصه	ای	 	نیز	
در با	 و	 تحلیل	 را	 خود	 	سوژه	های	
را آن	ها	 بعدی،	 مونتاژ	 گرفتن	 	نظر	
	به	پالن	های	مختلف	تقسیم	و	بدین
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در حرفه	ای	 بازیگران	 از	 	استفاده	
به	همین	دلیل بود.	 	نقش	های	اصلی	
به	فیلم	بردارش 	نقش	اصلی	فیلم	را	
	میخائیل	کافمن	سپرد.	فیلم	با	نمایی
	النگ	شات	از	میخائیل	آغاز	می	شود
غول	پیکری دوربین	 روی	 بر	 	که	
سربرآورده آسمان	 پهنه	 در	 	که	
	ایستاده	و	سعی	دارد	دوربین	را	روی
	سه	پایه	برپا	سازد؛	تصویری	باشکوه
از	جایگاه	رفیع	سینما	در 	و	نمادین	
استالین، توسعه.	 به	 رو	 	جامعه	ای	
کنگره به	 خطاب	 	1924 می	 ماه	 	در	
شوروی کمونیست	 حزب	 	سیزدهم	
وسیله بزرگترین	 سینما	 بود:	 	گفته	
باید ما	 توده	هاست.	 تحریک	 	برای	

آن	را	در	دستانمان	بگیریم.

را )کافمن(	 فیلمبردار	 آن	 از	 	پس	
سینمایی سالن	 وارد	 که	 	می	بینیم	
»مردی فیلم	 که	می	خواهد	 	می	شود	
نشان را	 فیلمبرداری«	 دوربین	 	با	
ارکستر و	 است	 خالی	 سالن	 	دهد.	
پردۀ کنار	 تا	 است	 آماده	 	نوازندگان	
باز سینما	 سالن	 دِر	 بنوازد.	 	سینما	
داخل به	 تماشاگران	 و	 	می	شود	
را فیلم	 آپاراتچی	 می	آورند.	 	هجوم	
را دستگاه	 و	 انداخته	 آپارات	 	درون	
می	نوازد ارکستر	 می	کند،	 	روشن	
در زنی	 می	شود.	 شروع	 فیلم	 	و	
خواب و	 کشیده	 دراز	 	رختخواب	
	یک	شهر	را	می	بیند.	شهری	که	آرام
	آرام	از	خواب	برمی	خیزد.	فیلم	بردار
	دوربین	را	برداشته	و	در	شهر	گردش
از متضادی	 صحنه	های	 	می	کند.	
بیکاری، کار،	 مثل	 انسانی	 	زندگی	
و ازدواج	 جنازه،	 تشییع	 	زایمان،	
کارگران نمایش	درمی	آید.	 به	 	طالق	
در	معدن که	 را	می	بینیم	 مرد	 و	 	زن	
هستند. کار	 سرگرم	 کارخانه	ها	 	و	
کالسکه، اتومبیل،	 بر	 سوار	 	کافمن	
	واگن	اسبی،	تراموا	و	موتورسیکلت،
	بی	وقفه	از	مردم	و	شهر،	از	ماشین	ها،
دودکش	های و	 	چرخ	دنده	ها	
دوربین می	گیرد.	 فیلم	 	کارخانه	ها	
رختخواب معدن،	 کارخانه،	 	وارد	
و استخر	 فروشگاه	ها،	 بارها،	 	آدم	ها،	
	کافه	ها	می	شود.	داخل	میکده	مست

میخائیل 	– فیلمبردار	 یک	 	مداوم	
نشان کار	 حال	 در	 را	 	– 	کوفمن	
شوروی در	 زندگی	 از	 	که	 	می	دهد	
نمایش همه	 برای	 تا	 می	گیرد	 	فیلم	
	دهد.	ما	او	را	در	فیلم	می	بینیم	که	از
لوکوموتیوها، دودکش	 پل،	 	پایه	های	
می	رود. باال	 پشت	بام	ها	 و	 	برج	ها	
سیکلت موتور	 قطار،	 ماشین،	 	سوار	
	می	شود،	روی	زمین	دراز	می	کشد	تا
	از	زاویه	های	پایین	از	حرکت	قطارها،
	اتوموبیل	ها	و	آدم	های	در	حال	عبور
روند با	 همراه	 ما	 کند.	 	فیلم	برداری	
	ساختن	یک	فیلم	نحوه	تکمیل	شدن
تماشا	می	کنیم، داریم	 که	 را	 	فیلمی	
این زدن	 پیوند	 هم	 در	 	می	بینیم.	
حالت با	 مداوم،	 طور	 به	 فیلم	 	دو	
	شوخ،	بدون	خصومت	و	هیجانی	که
از ما	 می	نماید.	 عبث	 اغلب	 	دارد،	
می	بینیم را	 رهگذری	 دوربین،	 	دید	
نشان واکنش	 دوربین	 به	 نسبت	 	که	
دید از	 را	 دوربین	 آن	گاه	 	می	دهد،	
	رهگذر	می	بینیم	که	بازتاب	تصویرش
	روی	عدسی	افتاده	است.	فیلم	دائما
	به	ما	یادآور	می	شود	که	این	یک	فیلم
است مجاز	 هم	 دوربین	 سایه	 	است.	

که	درون	کادر	بیفتد.

دیوانه	وار، و	 پیچیده	 فیلم	 این	 	در	
	چهار	مضمون	پیوسته	تو	در	تو	دیده
با مردی	 واقعی،	 )زندگی	 	می	شوند	
	دوربین	که	از	آن	فیلم	برداری	می	کند،
	کارگردان	که	فیلم	را	مونتاژ	می	کند،
	و	مردم	که	آن	را	تماشا	می	کنند(	و
	به	این	ترتیب	و	از	خالل	این	پیچاپیچ،
	ما	با	نمایشی	منحصربه	فرد	در	تمامی
	تاریخ	سینما	به	چنین	زبانی	ویژه	و
رو دارد،	 تعلق	 فیلم	 به	 که	 	فلسفی	
چیزهایی آن	 همه	 می	شویم.	 رو	 	به	
پیشتاز	در امروز	در	سینمای	 ما	 	که	
و هستیم	 آن	ها	 کردن	 تجربه	 	پی	
	بخشی	بزرگ	از	چیزهایی	که	ظاهرا
در شد	 خواهند	 تجربه	 آینده	 	در	
هم هنوز	 که	 دیوانه	وار،	 تصاویر	 	این	
	تماشاچیان	را	شیفته	خود	می	کنند،

وجود	دارند.

و روایی	 شیوه	 مخالف	 	ورتوف،	

می	تواند مستندساز	 یک	 	چگونه	
با	چه که	 کند	 تضمین	 یا	 	پیش	بینی	
	نوع	حقایقی	رو	به	رو	خواهد	شد	تا
کند؟ زندگی	ضبط	 در	عرصه	 را	 	آن	
نمی	تواند که	 گفت	 ابتدا	 در	 	ورتوف	
طوری اوضاع	 بنویسد.	 	فیلم	نامه	
خطرناکی آدم	 تلقی	 او	 از	 که	 	بود	
برنامه ضد	 دیدگاه	های	 که	 	داشتند	
	دارد.	ورتوف	برای	ادامه	کار،	عاقبت
	تن	به	سازش	داد،	اسنادی	ارائه	کرد
	که	ترجیح	می	داد	آن	را	آنالیز	بنامد؛
بدون مقاصدش،	 تحلیل	 یا	 	آنالیز	
فصل	های و	 نماها	 کردن	 	مشخص	

مفاهیم.

سرانجام ورتوف	 ترتیب،	 	به	این	
ساختن برای	 فرصتی	 	توانست	
	فیلمی	را	به	دست	آورد	که	از	مدت	ها
	پیش	درباره	اش	فکر	می	کرد؛	فیلمی
	درباره	یک	فیلم	بردار	مستند	و	نقش
	او	در	جامعه.	در	این	فیلم	او	طرحی
در که	 نظریه	هایی	 تمامی	 تا	 	ریخت	
خود جدلی	 بحث	های	 و	 	بیانیه	ها	
این کند.	 دراماتیزه	 بود،	 	گنجانده	
فیلم	حالت	وصیت	نامه	او	را	داشت.

موقعی در	 بود.	 متهورانه	 او	 	فکر	
شدت به	 تکنیکی	 تجربه	های	 	که	
محکوم شکل	گرایی	 اتهام	 	به	
و استالینیستی	 دیدگاه	 و	 	می	شد	
	واقعیت	گرایی	شوروی	به	مثابه	مشی
قرار مورد	حمایت	 	اجتماعی	صریحا	
	داشت،	فیلم	جدید	ورتوف	با	شعبده
یک باید	 روشنفکرانه	اش	 	بازی	های	
یا	بی	اعتنایی 	موضع	گیری	جسورانه	
	تلقی	شود.	با	این	حال،	این	فیلم	به
	اثری	تبدیل	شد	که	در	بیشتر	نقاط
	دنیا	ورتوف	را	مشهور	کرد،	حتی	در
	شوروی	–	به	رغم	واکنش	های	اولیه
شهرت به	 را	 او	 	– موافق	 و	 	مخالف	

بیشتری	رساند.

	مردی	با	دوربین	فیلم	برداری	)1929(،
	از	یک	نظر	کاله	ئیدوسکوپی}6{	است
	که	زندگی	روزمره	در	اتحاد	شوروی
بیدار خوابیدن،	 می	دهد:	 نمایش	 	را	
و... بازی	 سرکار،	 به	 رفتن	 	شدن،	
نگاه	های فیلم	 این	 آن،	 با	 	همزمان	
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	یک	فیلم	از	فیلم	برداری	تا	تدوین	را
انسانی، 	به	عنوان	یک	شغل	و	حرفة	
نخبه	گرا و	 روشنفکرانه	 فعالیتی	 	نه	
بارها	تصویر او	 	به	ما	نشان	می	دهد.	
نشان ما	 به	 را	 	الیزاوتا	 	همسرش	
تدوین، تاریک	 اتاق	 در	 که	 	می	دهد	
شدۀ گرفته	 نماهای	 مونتاژ	 	سرگرم	
کار بین	 ورتوف	 نظر	 از	 است.	 	فیلم	
	خالقة	همسرش	و	کار	زنان	زحمتکش
	دیگر	اتحاد	جماهیر	شوروی	تفاوتی
تضادها، و	 تفاوت	ها	 ندارد.	 	وجود	
این طبقاتی	 موقعیت	 معلول	 	فقط	
	زنان	است؛	زنان	بورژوا	که	در	کمال
آرایشگران دست	 زیر	 	آرامش،	
را ناخن	هایشان	 و	 	نشسته	اند	
زنان و	 می	کنند	 پدیکور	 و	 	مانیکور	
ممکن لحظه	 هر	 که	 خیاطی	 	کارگر	
سوزن زیر	 انگشت	هایشان	 	است	

چرخ	خیاطی	سوراخ	شود.

سینما	چشم،	سینما	گوش
	هیجان	)	1930(	نخستین	فیلم	صدا
	دار	در	جهان	است	که	در	آن	ورتوف
)سینما- از	 ترکیبی	 می	کند	 تالش	
وجود به	 گوش(	 	– )سینما	 	چشم(،	
نظریه	پردازان دوره،	 این	 در	 	آورد.	
»طبیعت که:	 می	کردند	 ادعا	 	سینما	
اندیشمند یک	 و	 نیست«	 	صدازا	

شوروی	به	نام	سوکولوف	نوشت:

	»فیلم	های	صدادار	را	نباید	در	هوای
	آزاد	و	در	هیاهوی	خیابان	ها	بلکه	در
شده صداگیری	 کامال	 	استودیوهای	

فیلمبرداری	کرد.

و ورتوف	 مخالفت،	 این	 وجود	 با	 	اما	
	گروه	او	تجهیزاتی	سبک	برای	ضبط
همین )در	 آوردند	 وجود	 به	 	صدا	
که فیلمی	 می	شود،	 دیده	 نیز	 	فیلم	
صدا رفته	رفته	 و	 است	 صامت	 	ابتدا	
	دار	می	شود(	و	ضبط	به	صورت	زنده
تصویر همچون	 نیز	 صدا	 و	 	انجام	
این این،	 وصف	 با	 می	شد.	 	مونتاژ	
اختصاص جدال	 یک	 به	 که	 	فیلم	
توسعه مشکالت	 )درباره	 	داشت	
	منطقه	دانباس	در	اوکراین(	به	شدت
جدالی در	 و	 شد	 کشیده	 لجن	 	به	

منتقدان منفی	 نقدهای	 از	 	موجی	
	حکومتی	علیه	ورتوف	و	فیلم	او	در
	مطبوعات	حزبی	شوروی	منتشر	شد.
	منتقدی	به	نام	خرسونسکی،	ورتوف
	را	کودِک	هنرمنِد	کودکستاِن	هنرِی
را او	 نامید	و	فیلم	 	سینمای	شوروی	
فتیشیسم و	 کم	مایه	 	فرمالیسمی،	

تکنیکی	از	هم	گسیخته	خواند.

با »مردی	 تحلیل	 در	 دلوز	 	ژیل	
سه به	خوبی	 فیلمبرداری«،	 	دوربین	
	سطح	متفاوت	زندگی	واقعی،	زندگی
و فیلم	برداری(	 )فرآیند	 فیلم	 	درون	
در را	 مونتاژ(	 )فرآیند	 فیلم	 	زندگی	
	این	فیلم	شناسایی	و	از	هم	تفکیک
همزیستی او،	 نظر	 به	 است.	 	کرده	
	این	سه	سطح	که	به	وضوح	در	فیلم
	نشان	داده	شده،	الهام	بخش	کارهای
	قبلی	ورتوف	نیز	بوده	است.	در	طول
	فیلم،	ما	در	واقع	نماها	و	صحنه	هایی
به	وسیله همزمان	 که	 می	بینیم	 	را	
دیده سینما	 سالن	 آن	 	تماشاگران	
	می	شود،	اگرچه	ورتوف	آگاهانه،	این
	تداوم	زمانی	و	مکانی	را	به	هم	ریخته
	و	به	قول	بوردول	یک	جدول	زمانی
بار یک	 اینگونه	 و	 ساخته	 	ناممکن	
سینما خارق	العادۀ	 قدرت	 	دیگر،	
رخ به	 واقعیت	 دستکاری	 در	 	را	
ورتوف هدف	 اما	 است.	 	کشیده	
کشیدن رخ	 به	 تنها	 فیلم،	 این	 	در	
بیانی و	 فنی	 قابلیت	های	 و	 	امکانات	
و توسعه	 او	 بلکه	 نیست	 	سینما	
شوروی جامعة	 صنعتی	 	تحوالت	
	سوسیالیستی،	مکانیزه	شدن	کشور
کارگران 	و	مشارکت	عمومی	پرشور	
	در	ساختن	روسیة	نوین	و	انقالبی	را
	هم	به	ما	نشان	می	دهد،	ضمن	آنکه
و سوسیالیستی	 جامعه	 ضعف	 	نقاط	
	شکاف	طبقاتی	بازمانده	از	عصر	تزار
این بر	 ورتوف	 دارد.	 نظر	 در	 هم	 	را	
	نکته	تاکید	کرده	است	که	فیلمی	که
	ما	و	تماشاگران	آن	سالن	سینما	در
	حال	دیدن	آن	هستیم،	محصول	یک
	کار	ویژه	انسانی	است.	در	تمام	طول
	فیلم،	دائما	به	ما	یادآوری	می	شود	که
فیلم	هستیم. تماشای	یک	 	در	حال	
	ورتوف،	فیلم	سازی	و	پروسة	ساخت

کارگران کلوپ	 اعضای	 با	 و	 	می	کند	
که می	شود	 همراه	 ادسا	 در	 	لنین	
مطالعه	و شطرنج،	 بازی	 	سرگرم	
	گوش	کردن	به	رادیو	هستند.	سرعت
شتاب تدریج	 به	 شهری	 	زندگی	
آن، به	دنبال	 و	 می	گیرد	 	تندتری	
نماها شدن	 کوتاه	تر	 با	 تدوین	 	ریتم	
سرانجام اینکه	 تا	 می	شود	 	سریع	تر	
دوربین دیافراگم،	 بسته	شدن	 	با	
	چشمش	را	به	روی	جهان	می	بندد	و

تصویر	تاریک	می	شود.

»تروتسکی	سینما«
این که	 امروزی	 منتقدان	 	برخالف	
سینمایی شاهکار	 یک	 را	 	فیلم	
گریرسن، جان	 می	کنند،	 	ارزیابی	
	مستندساز	برجستة	انگلیسی،	آن	را
	تالشی	مضحک	از	سوی	ورتوف	برای
	اثبات	نظریه	اش	می	دانست.	پل	روتا،
	مستندساز	سرشناس	نیز	این	فیلم	را
	شعبده	بازی	و	شوخی	خوانده	و	گفته
	است	که	همة	برش	ها	و	فیلم	برداری
	یک	دوربین	از	دوربین	دیگر	را	نباید
	جدی	گرفت.	اما	برخورد	فرانسوی	ها
مثبت بسیار	 فیلم	 با	 آمریکایی	ها	 	و	
اثری را	 فیلم	 آن	ها	 است.	 	بوده	
اَنِت کرده	اند.	 ارزیابی	 	آوانگارد	
	میکلسون،	تحلیلگر	فیلم	آمریکایی،
	او	را	تروتسکی	سینما	نامید.	کریس
	مارکر،	مستندساز	انقالبی	فرانسوی
سبک و	 ایدئولوژی	 کرد	 سعی	 	نیز	
کارهای در	 را	 	ورتوف	 	سینمایی	

مستند	خود	دنبال	کند.

ایده	های مجذوب	 گدار	 	ژان	لوک	
و شد	 او	 سینمایی	 سبک	 و	 	ورتوف	
	بعد	از	خواندن	مقاله	های	ترجمه	شدۀ
به	فرانسوی	در	سال	1972، 	ورتوف	
گروه گورن،	 ژان	پیر	 با	 	همراه	
ساختن و	 تاسیس	 را	 ورتوف	 	ژیگا	
زیبائی	شناسی مبنای	 بر	 	فیلم	هایی	
	انقالبی	ورتوف	را	آغاز	کرد.	اما	نظام
	سینمایی	شوروی،	»مردی	با	دوربین
تماشاگراِن برای	 را	 	فیلمبرداری«	
نامناسب	تشخیص	داد	و	آن 	عادی،	
آن به	دنبال	 سپرد.	 بایگانی	 به	 	را	
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منابع
	درآمدی	بر	انسان	شناسی	تصویری	و	فیلم
ناصر ترجمه:	 و	 گردآوری	 	/ 	اتنوگرافیک	

فکوهی	/	نشر	نی	/	1387

	
/ بارنو	 اریک	 	/ مستند	 سینمای	 	تاریخ	
/ جهرمی	 ضابطی	 احمد	 دکتر	 	ترجمه	

انتشارات	سروش	/	1393

	
نیکولز بیل	 	/ مستند	 فیلم	 بر	 	مقدمه	ای	
/ نو	 جامعه	 	/ تهامی	نژاد	 محمد	 ترجمه	 	/	

1389

	
احمد دکتر	 تالیف:	 	/ سینما	 سال	 	سی	

ضابطی	جهرمی	/	نشر	نی	/	1387

	خارج	می	کردند؛	به	نحوی	که	امروز
	جز	نمونه	ای	تحریف	و	کوتاه	شده	از

فیلم	چیزی	بر	جای	نمانده	است.

	این	تمامی	چیزی	است	که	می	توان
	درباره	آثار	غریب،	گاه	آزاردهنده	اما
	همواره	پر	شور	این	فیلم	ساز	پیشرِو
همه که	 کسی	 درباره	 گفت،	 	سینما	
حقیقت جوی	 و	 در	جست	 را	 	فنون	
و آورد؛	 در	 تجربه	 به	 و	 کرد	 	ابداع	
	بدون	آن	که	خود	بداند	و	به	خصوص
بدانند، معاصرانش	 که	 آن	 	بدون	
شکل	گیری در	 تعیین	کننده	 	نقشی	
و	تحول	کل	سینمای	مستند	داشت.

پانویس	ها
	

با	دوربین	فیلم	برداری	در	سال 	}1{مردی	
برتر مستند	 هشتمین	 عنوان	 به	 	2102	
ساند« اند	 »سایت	 سوی	 از	 سینما	 	تاریخ	
	معرفی	شد؛	و	دو	سال	پس	از	آن	به	عنوان

برترین	فیلم	تاریخ	سینمای	مستند.

	
از نقل	 با	 ورتوف	 خود	نوشت	 	}2{زندگی	
آبراموف	در	مطالعه	اش	بر	زندگی	ورتوف

	
}3{همان

	
}4{آبراموف

	
مانیفست انقالب،	 »یک	 	}5{کینوکی،	
دو کایه	 در	 و	 آبراموف	 از	 نقل	 به	 	،»1923	

سینما،	پاریس،	ژوئن	1963

	
Kaleidoscope }6{

با	چرخاندن	آن	اشکال	متنوع 	لوله	ای	که	
می	روند فرو	 هم	 در	 هندسی	 و	 	رنگی	
وجود به	 را	 زیبایی	 تجریدی	 مناظر	 	و	
یک عنوان	 به	 آن	 از	 اغلب	 که	 	می	آورند	
استفاده بصری	 سرگرمی	 و	 بازی	 	وسیله	

می	شود.

و خفه	 پاره	پاره،	 تکه	تکه،	 	سخت،	
	زخمی	شد«	…

بود چارلی	چاپلین	 چارلز	 	تنها	
کرد درک	 را	 فیلم	 اهمیت	 	که	
به خطاب	 	1931 سال	 در	 	و	
نوشت چنین	 آن	 	:کارگردان	
که کردم	 نمی	 تصور	 هرگز	 	»من	
چنین به	 بتوانند	 صنعتی	 	صداهای	
شوند. زیبا	 چنین	 و	 آیند	 در	 	نظمی	
	من	هیجان	را	همچون	یک	سمفونی

تکان	دهنده	می	دانم.«

	پس	از	این	فیلم،	ورتوف	از	استودیو
او بدین	ترتیب	 شد.	 اخراج	 	اوکراین	
تلخ	کام کارگردانی	 	1933 سال	 	در	
که بود	 نبرد«	 در	 »زخم	خورده	 	و	
به تابلوگونه	 فیلم	 یک	 ساختن	 	به	
)1934( لنین	 درباره	 سرود	 سه	 	نام	
روس	ها امروز	 که	 )فیلمی	 	پرداخت	
این می	دانند(.	 وی	 شاهکار	 را	 	آن	
در بود	 عظیمی	 پژوهشی	 اثر	 	فیلم	
تا صوتی	 و	 تصویری	 	بایگانی	های	
	بتوان	با	تکیه	زدن	بر	آن	ها	تصویری
شوروی انقالب	 رهبر	 از	 	شاعرانه	
	ترسیم	کرد.	ورتوف	در	عین	حال	که
کلیدی پنداره	های	 از	 فیلم	 این	 	در	
	کینو	پراودا	)سینما	حقیقت(	استفاده
و تصاویر	 میان	 بازی	 به	 و	 	می	کند	
زیرنویس	های آمیختن	 با	 	صداها	
دهنده تکان	 تصاویر	 و	 	شاعرانه	
نوآوری	های به	 هم	 باز	 	می	پردازد،	
	خود	ادامه	می	دهد	و	برای	نخستین
وارد را	 مستقیم«	 »مصاحبه	 	بار	
اما ساده	 اظهارات	 می	کند:	 	سینما	
	صادقانه	یک	سیمان	کار	و	یک	کارگر
	کلخوزی...	این	کار	ده	سال	پیش	از
که روتا،	 پل	 مردمی	 	مصاحبه	های	
ابداع	کننده عنوان	 به	 عموما	 را	 	او	
	سینمای	مستقیم	شناخته	اند،	انجام
آِن در	 ورتوف	 فیلم	 است.	 	گرفته	
	واحد	هم	زودرس	بود	و	هم	دیررس:
شخصیت	های که	 ترتیبی	 همان	 	به	
صحنه از	 تاریخی	 تابلوی	 	این	
می	شدند، خارج	 شوروی	 	سیاسی	
به نیز	 سانسورکنندگان	 	قیچی	های	
فیلم از	 را	 آن	ها	 و	 می	افتادند	 	کار	
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 بومیمعماری عوامل اقلیمی بر  تاثیر
 (، آذربایجان غربیدوره قاجار شهرستان بوکان )مطالعه موردی مقابر

 1الذماسواعیل هعشٍفی
 2کاظن آتام

 3صادُدکتش کشین حاجی
 4سعیذستاسًژاد
 5فشیثشص طْواسثی

 
 چکیده: 

لاجاس دس ایي استاى، تٌْا ّفت همثشُ ساختِ شذُ  عصش ساصد کِ دستشسسی تٌاّای آساهگاّی دس استاى آرستایجاى غشتی هشخص هی

صادُ سشاج الذیي صادُ هحوذ ٍ اتشاّین اسٍهیِ، اهامچْاس همثشُ : اهامتِ ایي دٍسُ داًست.  هتعلكتَاى آًْا سا طع هیاکِ تِ طَس ل

دس ًَاحی شوالی استاى ٍ سِ همثشُ دیگش یعٌی: همثشُ سشداس، همثشُ  ی آل یعمَب خَیصادُ اسحاق سلواس ٍ همثشُاسٍهیِ، اهام

اًذ. آًچِ کِ هسلن است، دس شْشستاى تَکاى ٍ دس لسوت جٌَتی استاى آرستایجاى غشتی ٍالع شذُ شوس تشّاىحواهیاى ٍ همثشُ 

اد، فشٌّگ ٍ... ، جغشافیا ٍ اللین ًیض تِ گیشی هعواسی ّش دٍسُ اص ادٍاس تاسیخی ایشاى، عالٍُ تش عَاهلی ّوچَى هزّة، التصدس شکل

ساصد ٍ تایذ گش هیّای آى داسد. ایي تاثیشات دس تٌاّای هزّثی ًیض خَد سا ًوایاىّا ٍ ٍیژگیًَتِ خَد تاثیشی هستمین دس سثک

تَاى اسًذ ٍ آًْا سا هیدس استثاط کاهل تا یکذیگش لشاس د (ّای جغشافیایی ٍ اللین هٌطمٍِیژگیطثیعت )هعواسی ٍ  دٍ همَلِگفت کِ 

ّای هیذاًی است، تِ هٌظَس ای ٍ تشسسیپژٍّش حاضش کِ هثتٌی تش هطالعات کتاتخاًِ ًاپزیش اص یکذیگش تِ شواس آٍسد.اهشی جذایی

دس تثییي ٍ شٌاسایی عٌاصش هعواسی هتاثش اص اللین ٍ جغشافیای هٌطمِ آرستایجاى غشتی دس سِ همثشُ هزکَس تِ اًجام سسیذُ است ٍ 

 کٌذ:ایي ساستا اّذاف صیش سا دًثال هی

 ّای ٌّشی ٍ پالى ساختاسّای هعواسی تٌاّای آسهگاّی تَکاى چگًَِ است؟هعواسی، ٍیژگی .1

تاثیشگزاس ّواٌّگ تا ایي فاکتَسّا  هعواسی ایی هٌطمِ، تا چِ اًذاصُ دس ًوَد عٌاصشّای جغشافآب ٍ َّا، اللین ٍ ٍیژگی .2

 است؟ تَدُ

 اللین، ٍضعیت جغشافیایی، آرستایجاى غشتی، هماتش، تَکاى : دیواژگان کلی
                                                           
Esmaeel.maroufi@gmail.com . شناسی دانشگاه محقق اردبیلی                                                            دانشجوی دکتری باستان 1  

  2                                                                                             عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور مرکز بوکان. 
  3                      .استادیار و عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی                                                             

  4                                                     شناسی دانشگاه محقق اردبیلی                                                   . دانشجوی دکتری باستان
  5     شناسی دانشگاه محقق اردبیلی                                                                                                   . دانشجوی دکتری باستان
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 مقدمه .1

ای ّواٌّگ ساختِ هؼواسی اص جولِ ٌّشّای کْي تطشی است کِ ضایذ تیص اص ّش ٌّش دیگشی خَد سا تا ػٌاصش تَهی ٍ هٌطقِ

ّای کِ ّش یک هتٌاسة تا اقلین ٍ ٍیژگی ضَینًْین، تا تٌاّایی سٍ تِ ٍس هیاست. اص ایي سٍ دس ّش گَضِ اص ایي کشُ خاکی کِ پا هی

دّذ، تٌْا آًچِ هؼواسی ّش هٌطقِ سا تحت تاثیش قشاس هیکِ  اهام ًکتِ جالة تَجِ آى استاًذ. جغشافیایی آى هٌطقِ ساختِ ضذُ

ٍ دس ایي هیاى  ضشایط اقلیوی ًیست، تلکِ آداب ٍ سسَم، تاٍسّا ٍ اػتقادات خاظ ّش هٌطقِ ًیض تش هؼواسی آى تاثیش تسیاس داسًذ

  (0281)سفیؼی،  غیش قاتل اًکاس است ًیض تاثیش اػتقادات دیٌی ٍ هزّثی

ٌی است کِ ذ، ایي تذاى هؼکٌٌپیشٍی هی دس هؼواسی ، اص الگَی خاصیاقلین هٌطقِّش ًاحیِ ًسثت  ساختواًْایتِ طَس کلی 

َای آى هٌطقِ تا هؼواسی سٌتی آًجا ًَػی ساصش ّای جغشافیایی ٍ آب ٍ ّتیي ٍیژگیتش آى داضتٌذ تا  ِ سؼیهؼواساى ّویط

تِ طَس هثال تا آگاّی کاهل ًسثت تِ ایي دٍ فاکتَس، دس تخی ًَاحی دیَاسّا ٍ تاهْا سا  (. 048 – 9041 0265)جاًسَى،  تشقشاس کٌٌذ

کشدًذ، تا تذیي تؼثیِ هیّا سا تاسیک ساختٌذ کِ ّن گشهای سٍص ٍ ّن سشهای ضة سا تؼذیل تخطذ، خیاتاًْا ٍ کَچِضخین هی

-ٍسیلِ سٍضٌایی ًَس خَسضیذ ٍ تادّای غثاسآلَد سا دفغ کٌٌذ، اص ػٌاصش هقاٍم ٍ دس دستشس هحل ّوچَى سٌگ ٍ آجش تْشُ هی

یا تِ ساخت  ٍ کشدًذ ٍ یا جْت هقاٍهت تیطتش تٌا سکَساصیتشدًذ ٍ اص ایي طشیق اصل خَدتسٌذگی سا دس هؼواسی ایشاًی سػایت هی

سثکْای ٌّشی ٍ هؼواسی ایشاًی  اقلین دس ًوَد ػٌاصش ٍ ٍیژگی جغشافیا ًیض تِ هاًٌذ. ٍسصیذًذهثادست هی ، َّسًَ، تادگیش ٍ ... سشداتِ

ٍ تاثیش  (007 – 988 0276)هیٌَسسکی، تسیاس قاتل تَجِ تَدُ ٍ تایذ ػٌَاى کشد کِ جغشافیا تِ هٌضلِ هحیط طثیؼی ٌّشهٌذ است 

 اًجام هطالؼات ٍ پژٍّص ّای جاهؼی سا دس ایي صهیٌِ ایجاب هی کٌذ. تش هؼواسی، طثیؼتاّویت تاثیش داسد.  ایشاًیضٌگشفی تش ٌّش 

اًجام تحقیقات گستشدُ دس ایي صهیٌِ اهشی اجتٌاب ًاپزیش ، تَیژُ دس کطَس ها کِ تٌَع ضشایط اقلیوی دس آى کاهال هطَْد است

ًقص صایی تافت ضْشی ٍ ػٌاصش هؼواسی است. هالحظات اقلین ٍ جغشافیای خاظ یک هٌطقِ خَد ػاهل اصلی ٍ هْن دس فشم .است

 ضٌاسی ٍ هٌاتغ آب دس ساخت ٍ ساص هسکي غیش قاتل اًکاس استػَاهل طثیؼی تِ خصَظ اقلین، تَپَگشافی، پَضص گیاّی، صهیي

هشتَط تِ یک اقلین خاظ ،  یهحیط صیست ضْشّا ٍ حتی تک تٌاّا ػٌَاى کشد کِدس ًْایت تایذ (.  36- 921 0278هْش، )حسٌی

آٍسًذ. استاى آرستایجاى غشتی ًیض تِ لحاظ اقلین سشد ٍ کَّستاًی ٍ تذست هیسا  ظ ٍ هتٌاسة تا آى اقلین ٍ جغشافیاّای خاٍیژگی

افت ضْشی ٍ سٍستایی ٍ دس تک تٌاّای خاظ ّایی دس تتِ لحاظ جغشافیایی خاظ آى، هَجثات تشٍص ٍ ًوَد ػٌاصش ٍ ٍیژگی
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در سِ همبرُ  ًیس، ، تسئیٌات، سمف ٍ ایَاى، صحي ٍ ..هصالح، پیًَع  ایي ػٌاصر هؼواری ّوچَى  .ضذُ است هتٌاسب با ًَع طبیؼت

بِ تحلیل ٍ هَجَد در ضْرستاى بَواى بِ ًاهْای همبرُ سردار، همبرُ حواهیاى ٍ همبرُ ضوس برّاى ًیس لابل هالحظِ است وِ 

 ضَد.بررسی آًْا پرداختِ هی

ّای هیذاًی )ضاهل ّا ٍ پژٍّصّا بر اساس بررسیپژٍّص حاضر بِ رٍش تَصیفی ـ تحلیلی بَدُ ٍ گردآٍری یافتِروش تحقیق: 

ّای هَجَد در ای )ضاهل بررسی هتَى تاریخی ٍ استفادُ از وتب ٍ گسارشبازدیذ از آثار، تْیِ پالى ٍ ػىس( ٍ هطالؼات وتابخاًِ

 آرضیَ سازهاى هیراث فرٌّگی( است. 

 بومی معماری.  2

 هؼٌای خَدجَش، از هٌظَر ایٌجا در . بَد «پاگًَِ»ابذاع  بِ ٍ «خَدجَش هؼواری»ضذ  ًْادُ هؼواری، پذیذُ ایي بر وِ ًاهی اٍلیي

 بر وِ ضَدیه  قالاط هْاییفر بِ سٌتی طَر بِ هؼواری ایي(. 4831)آلپاگًََ،  است آى بَدى طبیؼی بلىِ ًیست؛ آى بَدى تصادفی

 هؼواری وِ گفت تَاىیه (20: 4831)اٍوتاری،  باضذ گرفتِ ضىل اللین، ٍ هحل هحذٍدیتْای ٍ هٌطمِ یه ساوٌاى ًیازّای اساس

 ّاتَدُ فرٌّگ با هحىوی ٍ ٍاسطِبی هستمین، ارتباطی خطَط دارایٍ  (4832)ًاظر،  است ّوساز هحیط، با ٍ ّوساد هردم با بَهی

 تَاًذ بِیه ( 2ٍ: 4834، یاهیٌ) است هؼرٍف ًیس « هؼوار بذٍى هؼواری»  بِ وِ هؼوَالً (4832)گَدرزی،  آًْاست رٍزهرُ زًذگی ٍ

 ّواٌّگی ٍ هحیطی اهىاًات از استفادُ(. 4831هسؼَد، )باًی ضَد قالاطذ، باض داضتِ تؼلك خاظ هىاى یه بِ وِ هؼواری ًَع ّر

 فرایٌذی اغلب آٍرد،مبَ هصالح از استفادُ ٍ هحلی فٌَى وارگیری بِ(. 4833پَر، )سرتیپی است ًوایاى بَهی هؼواری در طبیؼت، با

 در (.41- 4: 4834)هحوذزادُ،  است وردُهی برآٍردُ را ساوٌاى ػولىردی ًیازّای از بخطی راحتی بِ ٍ داضتِ سادُ ًسبتاً

 بِ رسیذى هثبت برای جَاًب بردى وار بِ در گیری،مالْا اصل بلىِ ًوَد؛ تَجِ فرهیه هفاّین بِ تَاىهی تٌْا ًِ بَهی، هؼواری

 (.21- 48: 4833)برزگر ٍ هفیذی،  است آسایص

 بناهای مورد مطالعه.  3

سردار بَواى در هروس ضْرستاى بَواى، در داخل هحَطِ پارن هلت وِ در لذین  بٌای همبرُ :  مقبره سردار بوکان 1- 3

وتیبِ ٍ تاریخی وِ حاوی از  زهاى ساخت همبرُ باضذ ٍجَد ًذارد. با تَجِ بِ . (4)تصَیر  گَرستاى ضْر بَدُ،  لرار گرفتِ است

مایسِ با دیگر همابر هَجَد در هٌطمِ ٍ ّوچٌیي با اطالػات هَجَد در وتب ٍ هٌابغ گًَاگَى ٍ با تَجِ بِ سبه هؼواری همبرُ ٍ ه
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کِ هقبزُ بزای اٍ ، (3131)صوذی، ًاهِ سزدار هحوذ حسیي خاى هکزی، حاکن ٍقت ساٍجبالغ هکزی )هْاباد( ًگاُ بِ سًذگی

 گزدد.ی قاجاریِ بزهیقذهت بٌا بِ دٍرُ(، 3131)افخوی، ساختِ ضذُ ٍ در آًجا هذفَى است 

 

 (ًگارًذگاى هاخذ:زُ سزدار بَکاى )هقب : ًوای کلی3تصَیز

سیز . (3-1)ضکل  دّذهستطیلی ًاهٌظوی را ضکل هی هتطکل اس صحي ٍ بٌای هقبزُ است کِ رٍی ّن پالًی تقزیباًهقبزُ سزدار  

سزدار با هعواری سٌتی یکی  هتز هعکب بَدُ ٍ دارای یک گٌبذ هزکشی، ایَاى ٍ دٍ دّلیش در طزفیي است. هقبزُ 391بٌای هقبزُ 

سزدار در سوت جٌَبی بٌا ٍاقع ضذُ ٍ ٍرٍدی آى ًیش در ایي ضلع ٍ در سوت  اس آثار قذیوی ٍ ارسضوٌذ بَکاى است. حیاط هقبزُ

ای، سٌگ فزش ضذُ است. بٌای هقبزُ اس ّای ًاسک ٍ الیِ(. کف حیاط کال با سٌگ2چپ دیَار جٌَبی قزار گزفتِ است )تصَیز 

تزیي قسوت آى است. ایي ًوا بٌا ضذُ است. ایَاى جٌَبی، ًوای ضاخص هقبزُ ٍ اصلی سٌگی یاط بلٌذتز ٍ بز رٍی سکَییسطح ح

ای ٍ دٍ ستَى دایزُدار در دٍ طزف است. ایَاى دارای سِ طاق با قَس ًیندار ٍ دٍ ٍرٍدی یا دّلیش طاقهتطکل اس یک ایَاى ستَى

بِ دیَار است ٍ با الگَی سِ دری احذاث ضذُ است. دٍ ستَى بٌا بِ اًضوام سزستَى ٍ تِ سٌگی سیبا ٍ دٍ ًین ستَى چسبیذُ 

ّای دٍ طزف ایَاى اس جٌس آجز بَدُ ٍ تٌْا سزستَى ٍ تِ ستَى آًْا اس جٌس سٌگ است. ستَى آًْا سٌگی ّستٌذ ٍ ًین ستَى

ُ ایجاد ضذُ کِ فاقذ تقارى ٍ تعادل در ًوا است ٍ در خاًِ هقبزدر سوت راست ایَاى اضکَبِ بشرگی جْت رٍضٌایی بیطتز بِ دٍرى

گٌبذ بٌا بِ صَرت یک پَستِ  طزف چپ آى ًیش راّزٍی هارپیچی ٍ پلکاًی داری جْت رفتي بِ پطت بام هقبزُ تعبیِ ضذُ است.

 جْت استحکام بیطتز گٌبذ، چْار جْت گٌبذ را پَضص دادُ است. تزًبِ،باضذ ٍ چْار بٌا ضذُ ٍ کَتاُ هی
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 : پالن مقبسٌ سسداز1ضکل                                                      سسداز  دید کلی ومای جىًبی مقبسٌ: 2تصًیس 

 آزضیً میساث فسَىگی استان آذزبایجان غسبی(خر: أ)م

                                    

 سسداز : بسش مقبس3ٌضکل                                                          : ومای جىًبی مقبسٌ سسداز 2ضکل 

 آذزبایجان غسبی( استانآزضیً میساث فسَىگی خر: أ)م

 

گىبدخاوٍ کٍ قبس چىدیه ته اش سسان مکسی ي يابستگان آوُا دز آن قساز گسفتٍ است؛ بٍ ضکل یک چُاز طاقی بىا ضدٌ ي دازای پالن 

َای ومای جىاغی با آجس شدٌ ضدٌ ي سپس با ایجاد گًضٍ ساشیضکل است. بس باالی ایه اتاق جُت اجسای گىبد، چُاز طاقچلیپایی 

َای سقف، بٍ ضیًٌ مسطح  ي دیگس قسمت .اودسادٌ بٍ صًزت گًضًازٌ، گىبدی کًتاٌ آجسی ي مديزی با وظم خاصی بس زيی آن شدٌ

اجسای  گًضٍ ساشی گىبد مقبسٌ، طاق بىد است. دز ایه زيش اش دي طاق ازیب کٍ زيش  بٍ کمک تیسَای چًبی بىا ضدٌ است.

. پًضص گىبد اش بیسين کالً با آجسَای مسبعی قسمص زوگ پًضص دادٌ ضدٌ ضًداستفادٌ می اود،یکدیگس زا دز یک وقطٍ قطع کسدٌ

تسیه قبس مًجًد، قبس سسداز ضُید، محمد حسیه ُمی سسداز، قبس دٌ وفس ومایان است کٍ م(. دز شیس گىبد مقبس4ٌي3)تصًیس  است.

N 
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خان پسز سیف الدیه خان ي وًٌ سزدار عشیشخان مکزی است کٍ پس اس فًت پدرش در سمان مظفزالدیه ضاٌ ي احمد ضاٌ تٍ 

ار تًان تٍ لثز علی خان سزدحکمزاوی مىاطك مُاتاد، تًکان ي سزدضت مىصًب گطت. اس جملٍ لثًر مُم دیگز درين ممثزٌ می

ضًد. تىُا ممثزٌ سزدار کامال سادٌ ي َیچ گًوٍ تشئیىی در آن دیدٌ ومی مکزی ي کثزی خاوم، فزسودان محمد حسیه خان اضارٌ کزد.

-َای دي طزف ي در تاالی ایًان آن دیدٌ میتشئیه ایه تىا آجزکاری خفتٍ ي راستٍ ي حصیز ماوىدی است کٍ در تاالی سزدر يريدی

 ضًد.

                           

 سزدار احداث گىثد ممثزٌ گًضًارٌ ي وحًٌ: 4 تصًیز                          سزدار  خاوٍ ممثزٌدرين وماَاییکی اس طاق: 3تصًیز

 (وگارودگان ماخذ:)

ای فزعی تٍ طًل تمزیثی َفت کیلًمتز تٍ در سمت راست جادٌ مُاتاد تٍ تًکان جادٌ: الدیه برهاوی بوکانمقبره شمس 2- 3 

کیلًمتزی  55ضیخ یًسف معزيف تٍ ضمس الدیه تزَاوی در ایه ريستا ي در فاصلٍ  ممثزٌضدٌ کٍ سمت ريستای خاوماٌ مىطعة 

  (.5)تصًیز  تًکان لزار گزفتٍ استضُزستان 

لًٌ پیزاوطُز متًلد یافت. يی در جًاوی تٍ ٌ.ق در آتادی سی 2545تا  2545ضیخ یًسف ملمة تٍ ضمس الدیه تزَاوی تٍ سال 

محضز ضیخ سزاج الدیه اس سالکان فزلٍ ومص تىدی مىطمٍ ايرامان رسیدٌ ي پس اس پاوشدٌ سال ضیخ سزاج الدیه تٍ يی اجاسٌ 

(. 255: 2361)خًاوچٍ سپُزالدیه،  ومایدکىد ي اضاعٍ طزیمٍ ومطثىدی را در مىطمٍ مکزیان تٍ ایطان ياگذار میخالفت اعطاء می

س  تٍ ککز است کٍ طزیمٍ ومطثىدی تزاسا  ضرزٌ وامٍ آوُا اس پیامثز اکز  )ظ( ضزي  ضدٌ ي تا حضزت اتًتکز ي حضزت علی دي ال

یًسف  ضاخٍ گزدیدٌ، َمچىیه اس ضاخٍ اما  علی تا اما  علی ته مًسی الزضا را در تزگزفتٍ ي در وُایت تٍ ضیخ سزاج الدیه ي ضیخ

 11ٌ.ق در سه  2351ضیخ ضمس تزَاوی در ضة یکطىثٍ یاسدَم ماٌ جمادی دي  سال (. 456: 2316)تیساراوی، ضًد ختم می

ای تلىد تٍ خان سپزدود. سالگی دار فاوی را يدا  گفت ي جىاسٌ مثارکص را طثك يصیت خًد اي در کًَپایٍ ريستای خاوماٌ تز تپٍ
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ْس تٌا ًوَدًد کِ ٌَّش ّن تس لساز ٍ شیازتگاُ هٌسَتاى آى حضست است. تٌا تِ اظْاز زٍحاًی لسیِ پس اش هدتی تازگاّی تس ضسیح هط

ّای هعوَل زسد. شیَُکِ هتَلی هسلد ٍ ًَُ هسحَم شوس الدیي تسّاًی است، لدهت تٌا تِ تیش اش ًَد سال ٍ تِ اٍاخس لاجاز هی

دٍ طسف ایَاى همثسُ ًیص گَیای ایي ٍالعیت است کِ تٌا دز دٍزُ لاجاز دز ساختواى ساشی ٍ  سثک هعوازی ٍ تِ کازگیسی تصئیٌات 

تٌا تا هصالح آجس ٍ هتس هستع هساحت دازد؛  58ل است کِ ساختِ شدُ تاشد. همثسُ شوس الدیي تسّاًی دازای پالى هکعة هستطی

ٍ تس زٍی صفحِ سٌگی تٌا شدُ است ٍ  ساختِ شدُ است. ساختواى تلٌدتس اش سطح شهیي ٍ تا دیَازّای ًسثتاً لطَزی هالت سیواى

هتس ٍ ایَاًی دز ضلع شوال شسلی است. ًسثت اتعاد پالى تِ ازتفاع تٌا ٍ گٌثد آى تٌاسثات  8/5شاهل تٌایی هٌفسد تا اتعاد داخلی 

عی است کِ دز کٌد ٍ حجن آى تِ خاطس اًداشُ ٍ هٌفسد تَدًش ًوایاى است. همثسُ دازای گٌثد هستفعوَدی زا تِ تیٌٌدُ الماء هی

 (.4)شکل  هسهت اساسی شدُ ٍ دز پایِ آى کالف تتٌی تِ کاز تسدُ شدُ است 5858سال 

ًوای اصلی تٌا کِ ٍزٍدی آى ًیص دز ایي لسوت ٍالع شدُ است؛ زٍ تِ طسف شسق است. ایَاى ٍزٍدی تا طاق ٍ سسدز تلٌد،        

ای تا لَس جٌاغی تَدُ ٍ تِ شیَُ ز ایَاى ٍزٍدی شاهل  طاق گَْازُکٌد. پَشش سمف دّواًٌد لاتی ضلع ٍزٍدی تٌا زا تعسیف هی

 زٍهی اجسا شدُ است.

                                                  

 ی شوس تسّاًی: پالى همثس4ُشکل                                         ًگازًدگاى( هاخر:: همثسُ شوس تسّاًی، تَکاى )8تصَیس 

 آذزتایجاى غستی( فسٌّگیآزشیَ هیساث  )هأخر:

ًوای شیثا ٍ تلٌد تا عوك شیاد دز تدًِ همثسُ ایجاد شدُ کِ ّس یک اش ایي دز دٍ طسف خاًماُ یا همثسُ شوس دز ّس طسف، چْاز طاق

اًد. دز ایي اضالع دز ّس طسف ٍ دزٍى یکی اش ًواّای چْازگاًِ دٍزى لاب هستطیل شکلی لساز گسفتِ ٍ دازای طاق جٌاغیطاق

طالٌواّا ًَزگیسی تعثیِ شدُ ٍ دز چْاز جْت گٌثد ًیص ًَزگیسّای کَچک دیگسی ایجاد شدُ است. چْازگَشِ همثسُ تا آجس، 

یَُ عسلچیي اجسا تِ ش ًیص تا آجس ٍ چسثیدُ تِ تدًِ تٌا دزآهدُ است. گٌثد تٌا ّاییپیلک دایسُ تِ خَد گسفتِ ٍ تِ صَزتحالت ًین 
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سز  فاقذ تشئیٌات خاصی بَدُ ٍ تٌْا تشئیٌات بِ کار رفتِ در آى شاهل آجزکاری خفتِ ٍ راستِالذیي بزّاًی هقبزُ شوس شذُ است.

 ّای فضای داخلی است.بٌذًواّای اجزا شذُ در ًوای بیزًٍی بٌا ٍ طاقّا ٍ طاقبٌذیدر ٍرٍدی، قاب

بِ ًام حواهیاى ٍاقع گزدیذُ یی کیلَهتزی شْزستاى بَکاى ٍ در سوت شوال شزقی آى، رٍستا دٍدر :  حمامیان مقبره 3-3

تزیي دلیل آى، حضَر خاًَادُ هعزٍف ٍ ثزٍتوٌذ قاجار اس اّویت فزاٍاًی بزخَردار بَدُ کِ اس جولِ هْن است. ایي رٍستا در دٍرُ

ای ٍ بِ ّوت ساخت هعوار هزاغِ ،داشتٌذ. هسجذ هعزٍف حواهیاى سادُ بَد کِ با سزداراى هکزی ًیش رابطِ خَیشاًٍذیایلخاًی

ای رٍستا بیش اس پیش افشٍدُ است. در ّویي رٍستا ٍ بز باالی تپِ هشزف بِ آى، هقبزُایي در ایي دٍرُ بز اّویت  ، ّاسادُایلخاًی

سادُ در ٍ خاًذاى ٍی است. هحوَد آقا ایلخاًی سادٍُاقع شذُ کِ بِ هقبزُ حواهیاى هعزٍف است. ایي بٌا، هذفي هحوَد آقا ایلخاًی

 (.6هٌطقِ اس احتزام خاصی بزخَردار بَدُ ٍ توام بٌاّای قاجاری هَجَد در حواهیاى بِ دستَر ٍی ساختِ شذُ است )تصَیز 

 
 (ًگارًذگاى هاخذ:حواهیاى بَکاى ) : هقبز6ُتصَیز

را بز رٍی آى بٌا  آجزی هقبزُ ،سٌگی سکَییحواهیاى در ابتذا سطح تپِ راصاف ًوَدُ ٍ سپس با ایجاد  جْت احذاث هقبزُ      

ی شاهل دٍ قسوت: بٌای هستطیل شکل ٍ رٍاق اطزاف آى است. در جبِْ شوالی هقبزُ کِ ٍرٍدی اًذ. فضای بیزًٍی هقبزًُوَدُ

ای آجزی عظیوی زاف آى ّفت طاق آجزی با قَس ّاللی ٍ با پایِاصلی بٌا ًیش در ایي قسوت ٍاقع شذُ، جْت احذاث رٍاق اط

ّایی با پَشش ایجاد شذُ است کِ در جبِْ جٌَبی ًیش بِ ّویي شکل اقذام شذُ ٍ در جْات شزقی ٍ غزبی ًیش با ایجاد طاق

تشئیٌات آجزکاری بِ شیَُ خفتِ ّا ٍ سقف داالى با پیشاًی طاق. (7)تصَیز  اًذًوَدُّاللی در ّز  طزف رٍاق هقبزُ را کاهل 

ًواّایی با قَس کلیل پَشش ی اصلی هقبزُ ًیش بِ هاًٌذ رٍاق آى با آجز بٌا شذُ ٍ سزاسز با طاقراستِ تشئیي شذُ است. دیَارُ

سقف هقبزُ هسطح بَدُ ٍ در ٍسط آى گٌبذ آجزی کَتاُ با ًَرگیزّایی در چْار طزف آى، جْت رٍشٌایی بیشتز  است.دادُ شذُ 

 هقبزُ احذاث شذُ است.درٍى 
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 (ًگاسًذگاى هاخز:ی حواهیاى )مبشُ: ٍسٍدی ه8تصَیش                 (ًگاسًذگاى هاخز:حواهیاى ) ایَاى ضوالی همبشُ : ًوای7تصَیش 

دس سوت غشبی همبشُ ٍ اص  پیطخاى کَچکی حواهیاى دس ضلع ضوالی بٌا ٍالع گشدیذُ کِ پس اص آى بِ ٍسٍدی اصلی همبشُ      

هسطح بَدُ ٍ تٌْا ًَسگیشی کَچک دس  خاىپیص . سمف(8)تصَیش  کٌذّواى اتاق، ٍسٍدی دیگشی بِ اتاق اصلی همبشُ ساُ پیذا هی

بشُ هستطیل ضکل ٍ هصالح آى اص جٌس آجش است کِ فضای صیش هشکض آى جْت سٍضٌایی بیطتش ایجاد ضذُ است. اتاق اصلی هم

است. چْاس طشف اتاق اصلی همبشُ سا  سالْای اخیشًواّای اطشاف آى اهشٍصُ با گچ سفیذکاسی ضذُ ٍ بٌذکطی آجشّا هشبَط بِ طاق

س جٌاغی ٍ دس دٍ طشف ّایی با طاق ّاللی فشا گشفتِ است. جْت احذاث گٌبذ آى دس لسوت ضشق ٍ غشب، دٍ طاق با لَطالچِ

دس  سِ کٌج ّا بِ ضیَُساصیاحذاث گَضِاًذ، سپس با ضوالی ٍ جٌَبی، دٍ طالٌوای کن عوك بش سٍی دیَاسُ همبشُ ایجاد کشدُ

همبشُ حواهیاى اص سادگی خاصی  هذٍس آجشی بش سٍی آى صدُ ضذُ است.چْاس طشف،  پایِ هذٍس گٌبذ سا بٌا کشدُ ٍ پس اص آى گٌبذ 

ّای آجشکاسی خفتِ ساستِ ٍ بشخَسداس است. دس ایي بٌا اص آهَد خاصی استفادُ ًطذُ ٍ تٌْا تضئیٌات بِ کاس سفتِ دس آى، طشح

 س ّاللی دس فضای دسًٍی همبشُ است.ّای تضئیٌی با لَطالٌواّایی با طاق کلیل دس ًوای بیشًٍی همبشُ ٍ طالچِ

 ساز با طبیعت )اقلیم و جغرافیا(مورد مطالعه و همهای معماری بناهای تحلیل عناصر و ویژگی.4

-جاّا بذست آٍسًذ ٍ بٌا سا چٌاى احذاث هی کشدًذ، هصالح هَسد ًیاص خَد سا اص ًضدیکتشیيهعواساى ایشاًی تالش هی مصالح:.  4-1

هعواسی ایشاًی بش پایِ استفادُ اص ؛ بِ عباستی دیگش، (2881)پیشًیا، کشدًذ کِ ًیاصهٌذ هصالح جاّای دیگش ًباضذ ٍ خَدبسٌذُ باضٌذ 

آًچِ کِ هسلن است دس بافت ضْشی ٍ سٍستایی  (218 – 222: 2888)خضشی، آٍسد ٍ هحلی پایِ گزاسی ضذُ است هصالح بَم

آرسبایجاى غشبی ٍ حتی دس تک بٌاّای هٌفشد ًیض، اصَل هعواسی ایشاًی سعایت ضذُ ٍ هعواساى با آگاّی کاهل اص جغشافیای هٌطمِ ٍ 
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، اظ سٌگ زض پی تٌا استفازُ شسُ ٍ زض تواهی ازٍاض آشضتایجاى غطتیزض هماتط اًس. ًَع اللین آى، تِ ساذت ٍ احساث تٌاّا السام ًوَزُ

زض هٌطمِ آشضتایجاى تط اساس آثاض تِ جای هاًسُ ٍ هٌاتغ هَجَز، شطٍع ساذت هماتط اظ ذَز ساذتواى هماتط تا آجط تٌا گطزیسُ است. 

 ّایی وِ زض ایي ًاحیِ ٍجَز زاضز، زض زٍضُتطیي آضاهگاُطی ٍ اظ زٍضُ سلجَلی لاتل پیگیطی است؛ تٌاتطایي لسیویی ششن ّجسسُ

-حىَهتْای هحلی احوس یلیاى ٍ اتاتىاى ایلسگع است وِ زض ایي ظهاى تط ترشْایی اظ آشضتایجاى حىوطاًی هیسلجَلی ٍ هطتَط تِ 

 245ی آشضتایجاى )شطلی ٍ غطتی( گٌثس سطخ تِ تاضید ی تٌاّا ٍ هماتط هَجَز زض هٌطمِّای هَجَز تط ضٍوطزًس. تط اساس وتیثِ

ای است وِ زض هٌطمِ ٍ وٌْتطیي همثطُ (68 – 11: 9414السم، ؛ هؼطٍفی 9441)هشىَض،  تطیي تٌای تاضیری هطاغِ ُ.ق لسیوی

شاهل زٍ لسوت : سطزاتِ سٌگی ٍ گٌثسذاًِ آجطی است. اوثط هماتط زیگط ایي استاى . ایي همثطُ استآشضتایجاى فؼلی ایطاى تٌا شسُ 

ًیع ُ.ق( ٍ ...  816ُ.ق.(، گٌثس غماضیِ ) 214ق.م.(، گٌثس وثَز هطاغِ ) 265ُ.ق.(، سِ گٌثس اضٍهیِ ) 284ّوچَى تطج هسٍض هطاغِ )

 ُ شسُ است. تِ ّویي شیَُ ٍ اظ هصالح ساذتواًی سٌگ ٍ آجط زض ساذت آًْا استفاز

ّویي تسلسل ظهاًی الگَّای پصیطفتِ شسُ، هَجی گشتِ وِ هؼواضی تَهی زاضای شىل، تافت، حجن ٍ هصالح هٌطمی ساظگاض تا 

ًوایاى است،  ًیع تط ایي اساس ّواًطَض وِ زض ػٌاصط هؼواضی سِ تٌای هَضز هطالؼِ .(9466ًژاز، )ّاشن اللین ٍ شطایط جَی تاشس

زض  سٌگ ٍچیٌی اظ زض وطسیة ٍ فطاٍاى، ٌطمِ ٍ زض زستطس تَزى ذان ضس هٌاسلیل وَّستاًی تَزى هزض ّط سِ هَضز، تِ ز

 گطزًس.آٍضز هحسَب هییاتی تَزُ ٍ اظ هصالح اصلی هحلی ٍ تَماظ آجط استفازُ شسُ وِ تِ ضاحتی لاتل زست احساث زیَاضّای تٌا

الظم تِ شوط است وِ زض ًتیجِ ضػایت اصل ذَزتسٌسگی ]یا اًتراب هصالح زض زستطس ٍ ساظگاض تا اللین[، ساذتواى تا هحیط 

یاتس ٍ ػالٍُ تط ایي، ٌّگام هطهت ٍ ًَساظی ًیع هَاز ٍ هصالح هَضز ًیاظ زض زستطس پیطاهَى ذَز ّواٌّگی ٍ ساظگاضی تیشتطی هی

 (.9414)هَسَی حاجی، گیطز لطاض هی

وشَض   وَّستاًی  اظ هٌاطك  یىی  غطتی  آشضتایجاى  استاىّواًطَض وِ شوط گطزیس،  سازی سنگی:سازی یا کرسی. پی 2- 4

. ٍضؼیت آب ٍ تحت تأثیط جطیاى َّای هططَب الیاًَس اطلس ٍ زضیای هسیتطاًِ است ایي استاى اظ ًظط اللین ٍ آب ٍ َّا، ؛ است

ساظی ٍ تِ واضگیطی ًَع هصالح زض تٌاّا تاثیط َّستاًی تَزى آشضتایجاى غطتی زض سثه ساذتواىَّایی ٍ ٍضؼیت جغطافیایی ٍ و

ی سلجَلی زض آشضتایجاى غطتی ّوچَى گٌثس سطخ ٍ تطج هسٍض هطاغِ یا سِ گٌثس اضٍهیِ ٍ هستمین زاضز. تطضسی هماتط زٍضُ

زّس وِ زض ساذت هماتط تیوَضی ٍ صفَی ًشاى هی تٌاّای زٍضُ ّوچٌیي هماتط زٍضُ ایلراًی هاًٌس گٌثس غفاضیِ ٍ لَی تطج هطاغِ ٍ

آهسُ وِ تَسط هؼواضاى زض پی ٍ سطزاتِ تٌاّا هَضز استفازُ ػالٍُ تط آجط، سٌگ ًیع یىی اظ هْوتطیي هصالح ساذتواًی تِ شواض هی

لاجاض آشضتایجاى غطتی ًیع، چِ زض هماتط هطتَط تِ اّل سٌت ٍ چِ زض هماتط شیؼیاى، اظ سٌگ زض  گطفتِ است. زض هماتط زٍضُلطاض هی
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وٌذ؛ تا تَخِ تِ پی ساصی سٌگی یا وشسی چیٌی وِ وِ دس هماتش لذیوی تِ صَست سشداتِ خَدًوایی هیاست. پی تٌا استفادُ ضذُ 

گیشد.  تِ ّویي دلیل ّواى طَس وِ دس ر سطَتت تِ وف تٌا صَست هیسیضش فشاٍاى تشف ٍ تاساى دس هٌطمِ ٍ تشای خلَگیشی اص ًفَ

تا ساختواى اص  ،سیضی سٌگی صَست گشفتِساصی ٍ پیضَد، وفهی سِ همثشُ سشداس، همثشُ حواهیاى ٍ همثشُ ضوس تشّاًی دیذُ

 وف صهیي استفاع گشفتِ ٍ خشیاى َّا هاتیي وف ٍ سطح صهیي صَست تگیشد. 

ضٌاسی تِ دٍ گشٍُ اصلی هماتش تشخی ضىل ٍ هماتش غیش تشخی یا هماتش چْاسضلؼی  اسالهی اص ًظش سیخت تش دٍسُهما : فرم بنا.4-3

ای تِ هماتش غیش تشخی غلثِ پیذا وشد ٍ ّای همثشُضَد. اص اٍاخش لشى چْاسم ّدشی لوشی تِ تؼذ، هحثَتیت تشجگٌثذداس تمسین هی

ّای چْاس ٍ پٌح ٍ ضطن ُ.ق دس تَاى دس لشىّای هْن هماتش تشخی سا هیتمشیثاً ّوِ گًَِایي تشتشی ٍ غلثِ چٌاى ًوایاى تَد وِ 

ّای تؼذی ّوچَى ایلخاًی ٍ تیوَسی ًیض اداهِ یافت ٍ اص ایشاى هطاّذُ وشد. ساخت ٍ سًٍذ تىاهلی ایي دستِ اص تٌاّا دس دٍسُ

ضلؼی تؼذ، ساخت هماتش تشخی سٍ تِ واّص سفت ٍ هماتش چْاسی صفَی تِ ی تیوَسی ٍ ّوچٌیي اص دٍسُّویي دٍسُ یؼٌی اص دٍسُ

اًذ، اص ًظش طشح ٍ پالى تِ گشٍُ هماتش چْاسضلؼی لاخاس تٌا ضذُ داس همثَلیت ػام یافت. اوثش تٌاّای آساهگاّی ًیض وِ طی دٍسُگٌثذ

ّای ضیؼی ٍ طخص گشدیذ، تواهی آساهگاُی لاخاس آرستایداى غشتی هٍ گٌثذداس تؼلك داسًذ ٍ ّواًطَس وِ دس تشسسی هماتش دٍسُ

دس اًذ. تِ طَس ولی تایذ ػٌَاى وشد وِ تٌا ضذُ  ضلؼی گٌثذداسسٌی ایي دٍسُ تا اًذن اختالفاتی داسای پالًی ٍاحذ ٍ تِ صَست چْاس

ذ وِ سطح تواس آى سا تا حَصُ اللیوی سشد ٍ وَّستاًی ، تٌاّا داسای پالى ٍ تافت هتشاون هی تاضٌذ . فشم تٌا تایذ تِ گًَِ ای تاض

یا ّواى  سشهای خاسج ووتش ًوایذ تا حشاست ووتشی اص دسٍى تِ تیشٍى اًتمال یاتذ . لزا اص احداهی ًظیش هىؼة یا هىؼة هستطیل

.  استفادُ هی ًوایٌذ تا ًسثت سطح خاسخی تٌا تِ حدن داخلی آى واّص یاتذ ٍ آى سا دس حذالل هوىي ًگِ داسد طشح چْاسضلؼی

 ضَد.ى دس سِ همثشُ سشداس، همثشُ حواهیاى ٍ همثشُ ضوس تشّاًی ًیض دیذُ هیایي پال

آٍسد تا ظشفیت حشاستی هٌاسة تا اللین، اص تشفٌذّای اللیوی تِ واس سفتِ دس اص هصالح تَماستفادُ : های نسبتاً قطوردیوار.  4-4

هْوتشیي فاوتَسّا تشای اًتخاب هصالح هٌاسة، ّضیٌِ، آسایص دهایی،  (.29- 2: 9831)صًذیِ، هؼواسی هسىًَی ایشاى است 

 تا ایشاى، غشب هٌاطك سٍستایی تٌاّای دس تاضذ.دٍسُ ػوش ٍ پایذاسی آًْا هیصیثایی، لاتلیت ساخت سشیغ، استحىام، فشایٌذ، اسصیاتی 

 اتالف هاًغ ّن حشاست، رخیشُ هٌثغ ػٌَاى تِ خذاسُ ایي اص گیشی ُتْش ضوي تا اًذًُوَد صیاد سا دیَاسّا لطش تٌایی، هصالح اص استفادُ

 ًوایذ ووه ساختواى دهای تؼذیل تِ  ٍ حفظ ضة، طَل دس سا سٍصاًِ آفتاب حشاست ٍ گشها ّن ٍ ضذُ تٌا خاسج تِ داخل اص گشها

.  وٌذهیلطش صیاد تِ ًَتِ خَد اص تثادل حشاستی تیي فضای داخلی تٌا ٍ هحیط تیشًٍی ساختواى خلَگیشی  (.9812)هَالًایی، 

تاضذ وِ هؼیاسّای هؼواسی اللین سشد ٍ وَّستاًی ٍ گشم ٍ خطه تمشیثا هطاتِ است ٍ تٌْا تفاٍت آًْا دس هٌاتغ حشاست دٌّذُ هی
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. لزا تایذ دس ایي اقلین تِ کوک هصالح  استٍ دس اقلین سشد اص سوت داخل فضا  دس اقلین گشم ٍ خطک ایي هٌثغ اص سوت تیشًٍی تٌا

دیَاسّای قطَس، گشها ٍ . تا ایي جذاسُ تتَاًذ تِ ػٌَاى هٌثغ رخیشُ حشاست داخل تٌا ػول ًوایذ ،تٌایی قطش دیَاسّا سا صیاد ًوَد

ایي اهش دس سٍستاّای ضوال  ًوایذ.ساختواى کوک هیحشاست تاتص آفتاب سٍصاًِ سا دس طَل ضة حفظ ٍ تِ تؼذیل دهای داخل 

د دس طَل سال ٍ َّای غشب ایشاى ًیض تِ خَتی ًوایاى است. دس ایي هٌطقِ تِ ػلت کَّستاًی تَدى آى ٍ سیضش تشف ٍ تاساى صیا

سِ تٌای  ًیض ّواًٌذًاحیِ  گیشًذ. دس هقاتش ایيتا استفادُ اص هصالح سٌگی، گل ٍ آجش قطش دیَاسّا سا تیطتش دس ًظش هی، ًسثتا سشد

 اًذ.یطتش دس ًظش گشفتِ ضذُضخاهت دیَاسّا ت ،هزکَس، دس تثؼیت اص طشح ٍ تافت هسکًَی هٌطقِ

 ّا ٍ تک تٌاّای هٌاطق سشد ٍ کَّستاًی ایشاى، اص جولِ دس ضوال غشب،هؼواسی تافت دس : و بازشوهای کوچک روزنه.  4-5

تِ . دس ایي هٌاطق کٌٌذداخل ٍ خاسج تٌا اص تاصضَّای کَچک ٍ تِ تؼذاد کن استفادُ هیگیشی اص تثادل حشاستی تیي تشای جلَ

تَْیِ طثیؼی سا  هٌظَس جلَگیشی اص ایجاد سَص دس داخل ٍ خشٍج حشاست داخلی تِ خاسج ساختواى ، هیضاى تؼَیض َّای داخل ٍ

ًوایذ کِ دس هؼواسی ایي دستِ اص تٌاّا ًیض، تاثیش ثثات هیتشسسی هقاتش دٍسُ قاجاس آرستایجاى غشتی ا. تایذ تِ حذاقل هوکي سساًذ

اسگیشی ًَسگیشّا ٍ تاصضَّا کاهال خَد سا ًطاى دادُ تِ طَس کِ دس هقثشُ ضوس تشّاًی دس کل ساختواى اص چٌذ ًَسگیش اقلین دس تک

ای دس هؼواسی آى استفادُ ًطذُ سٍصًٍِ دس هقثشُ حواهیاى ًیض اص ّیچ گًَِ ًَسگیش ٍ  ٍ صیش گٌثذ آى کَچک دس قسوت فَقاًی تٌا

تٌا دس  ضلغ جٌَتیکِ  ادُ ضذُ کِ دلیل آى ایي تَدُاست. دس هقثشُ سشداس تَکاى ًیض اص تاصضَیی تضسگ دس جثِْ جٌَتی آى استف

 .ضًَذتش اًتخاب هی، تضسگتش ٍ کطیذُبستفادُ ّش چِ تیطتش اص تاتص آفتاتشای ا ایي هٌاطق،

 نتیجه گیری. 5

اًجام هطالؼات ٍ پژٍّص ّای جاهؼی سا دس ایي صهیٌِ ایجاب  تش هؼواسی، ٍ ّوچٌیي جغشافیای خاظ یک هٌطقِ تاثیش اقلیناّویت 

اًجام تحقیقات گستشدُ دس ایي صهیٌِ اهشی اجتٌاب ، تَیژُ دس کطَس ها کِ تٌَع ضشایط اقلیوی دس آى کاهال هطَْد است؛ هی کٌذ

دّذ کِ ایي دٍ فاکتَس ّای هختلف ٍ هتفاٍت دس ایي هشص ٍ تَم، ًطاى هییشاى دس سایش اقلین. تجشتیات هؼواسی تَهی اًاپزیش است

 –یؼٌی اقلین ٍ جغشافیا، ًِ تٌْا هاًغ ٍ ػاهلی تش هحذٍدیت ػول استادکاساى دس تِ کاسگیشی سػایت اصَل هؼواسی اصیل ایشاًی 

صایی هالحضات اقلیوی ٍ جغشافیایی دس هؼواسی ّستٌذ. تش ی ٍ فشمگیشاًذ، تلکِ خَد گَاُ ٍ دلیلی تش اًذیطِ ضکلاسالهی ًطذُ

ّای هتفاٍت، هتٌاسة تا ْشی ٍ سٍستایی ٍ تٌاّای هَجَد دس طثیؼتتَاى ػٌَاى کشد کِ تافت ضّای صَست گشفتِ هیاساس تشسسی

گیشی هؼواسی دس یک اقلین ی ٍ ضکلًَع اقلین آًْا داسای اتؼاد هتفاٍتی اص ًظش هؼواسی ًیض ّستٌذ؛ تِ ػثاست دیگش اصَل طشاح

ّا است. طثیؼت سشد ٍ کَّستاًی ضوال سشد تا جغشافیای خاظ خَد، هتفاٍت تا ًَع هؼواسی دس یک اقلین گشم ٍ یا دیگش اقلین
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غزب ایزاى هَجة تزٍس خصَصیات ٍ اصَل خاصی در هعواری ایي هٌغمِ اس جولِ : تافت هتزاکن ٍ فطزدُ، فضاّای کَچک ٍ 

ّا ٍ تاسضَّای ایجاد ایَاى ٍ حیاط، ارتفاع کن اتاقگیزی اس جْت آفتاب ٍ سهیي، هعاتز تاریک تِ هَاسات خظ سهیي، تْزُهحصَر، 

ضَد. هغالعِ هعواری سِ همثزُ ساسی سٌگی، اس استفادُ اس هصالح سٌگ ٍ آجز، تام هسغح ٍ ... هیکَچک، لغز سیاد دیَارّا، کزسی

ضوس تزّاًی در ضْزستاى تَکاى،  تا تَجِ تِ ایٌکِ تِ صَرت تک تٌاّای هٌفزد لاتل تزرسی تَدُ  حواهیاى ٍ همثزُسزدار، همثزُ 

ًوایذ کِ هعواراى تَهی ٍ ایزاًی در ساخت ٍ تزپایی گیزد، اثثات هیٍ ّوچٌیي در عی فصَل ّیچ گًَِ اسکاًی در آًْا صَرت ًوی

هٌغمِ رفتار ًوَدُ ٍ تٌاّا را تا تَجِ تِ عثیعت خاظ آى، یعٌی عثك ایي دستِ اس تٌاّا ًیش عثك اصَل ٍ چْارچَب کلی هعواری 

ساسی ٍ پی سٌگی، استفادُ اس هصالح سٌگی در . در سِ همثزُ هذکَر کزسیضذُ استتزپا  ًاحیِجغزافیا ٍ اللین سزد ٍ کَّستاًی 

ّای فَلاًی ساختواى، ایجاد تاسضَّای کَچک ٍ استمزار تاسضَّای تشرگ در سوت جٌَتی تٌا، پاییي تٌا ٍ هصالح آجزی در لسوت

ی هتأثز دیگز فاکتَر ّاحضَر ٍ عذم  کزدُاس اللین ٍ جفزافیای هٌغمِ پیزٍی  ّا ًیشتٌاایي دستِ اس فزم  ّچٌیيلغز سیاد دیَارّا ٍ 

 . داًستلکزد خاظ ایي دستِ اس تٌاّا تِ دلیل عو تَاىرا هی در ایي هماتز اس جغزافیا ٍ اللین

 منابع. 6

 .4831آلپاگًََ، آدریاًَ، هعواری تَهی، تزجوِ علی هحوذ سادات افسزی، تْزاى، هَسسِ علوی فزٌّگی فضا، 

 .4831افخوی، اتزاّین، تاریخ فزٌّگ ٍ ادب هکزیاى تَکاى، سمش: اًتطارات هحوذی، 

ای هعواری ٍ ضْزساسی، سمش، ای، ّوایص هٌغمِاری تَهی تا تَجِ تِ الگَّای هحلی ٍ هٌغمِاهیٌی، ضیوا، احیای هاّیت اس دستِ رفتِ هعو

4834. 

ًاهِ آتادی، تجشیِ ٍ تحلیل در ضوال لثزس، تزجوِ سیذ تالز حسیٌی ٍ دیگزاى، فصل –ّای هسکًَی اٍکتاری، دریا، عزاحی تا ًگزش تِ هحیظ

 08 – 02، 4833، 55ضوارُ 

 .4831پست هذرًیتِ ٍ هعواری، تْزاى، هَسسِ علوی ٍ فزٌّگی فضا، هسعَد، اهیز، تاًی

-48، 4833، 45گیزی اس تَدُ سهیي در هعواری تَهی جْاى، هجلِ تاغ ًظز، ضوارُ تزسگز، سّزا, هفیذی ضویزاًی، سیذ هجیذ، چگًَگی تْزُ

03. 

 .4833هْاتاد، اًتطارات هحوذ رئَف سپْزالذیي، الوطتالیي، چاج اٍل، تیساراًی، هال حاهذ )کاتة االسزار(، سیزی در ریاض

 .4830ضٌاسی هعواری ایزاًی، تْزاى، ًطز پژٌٍّذُ ٍ ًطز هعوار، پیزًیا، هحوذکزین، سثک

، 4813، 13جاًسَى، ٍارى، حثیثی ًَخٌذاى، هجیذ، اللین ٍ هعواری )تا تاکیذ تز هعواری سٌتی خاٍرهیاًِ(، هجلِ تحمیمات جغزافیایی، ضوارُ 

450 – 453. 
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گاُ رٍستایی در راتطِ تا عَاهل هْن جغرافیایی در رٍستاّای آستارا، فصلٌاهِ جغرافیای طثیعی، حسٌی هْر، صدیقِ، تررسی ساختار سکًَت

 .83 – 74، 9856، 6سال سَم، ضوارُ 

 .938 – 999، 9855، 3گاُ ٌّر ٍ صٌعت، ًاهِ هعواری ٍ ضْرسازی، ضوارُ خضری، زّرُ، آسثاد، تجلی

 .9835ًاهِ عارف رتاًی حضرت ضیخ یَسف، چاج اٍل، اًتطارات فرٌّگ ٍ ادتیات کردی، ًچِ سپْرالدیي، اتَتکر، زًدگیخَا

 .37 – 83، 9861رفیعی، زّرا، رًٍد تحَالت ًفار در هعواری تَهی هازًدراى، فصلٌاهِ تاغ ًظر، سال ّطتن، ضوارُ ًَزدّن، 

 3، 981، ضوارُ 9856ایدار ٍ هفاّین آى در هعواری هسکًَی ایراى، فصلٌاهِ هسکي ٍ هحیط فردا، ًژاد، سویرا، تَسعِ پزًدیِ، هْدی، پرٍردی

-39. 

 .9855گاُ هطلَب، تْراى، تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی، ضٌاسی هعواری رٍستایی تِ سَی سکًَتپَر، هحسي، آسیةسرتیپی

 .9848ّرٍ، صودی، سید هحود، تاریخ هْاتاد، چاج اٍل، هْاتاد7 اًتطارات ر

 .9853گَدرزی سرٍش، هحود هْدی، ضٌاخت رٍستا، ّوداى، داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ّوداى، 

 .9-91، 9869، اّر،86هحودزادُ، رحوت، ارزیاتی عَاهل اقلیوی هساکي سٌتی ٍ جدید رٍستای کٌْوَ، فصلٌاهِ فضای جغرافیایی، ضوارُ 

 .9876ثار تاستاًی ٍ جوعیت ضٌاسی آى، تْراى، اًجوي آثارهلی ٍ هفاخر فرٌّگی، هطکَر، هحودجَاد، ًظری تِ تاریخ آذرتایجاى ٍ آ

ّای زاگرس، سال دٍم، ضوارُ ضٌاختی تٌاّای آراهگاّی آذرتایجاى، فصلٌاهِ پژٍّصاقدم، اسواعیل، خسرٍی، سلواى، تحلیل تاستاىهعرٍفی

 .66 – 55، 9868پیاپی دٍم ٍ سَم، 

 .9868، هازیار، ٌّرّای کارتردی دٍرُ اسالهی، چاج اٍل، تْراى7 اًتطارات سوت، ترهَسَی حاجی، سید رسَل، ًیک

الدیي، اکثری، احساى، تازضٌاخت راّکارّای اقلیوی جْت تاهیي ضرایط آسایطی در هٌطقِ زاگرس ایراى تا ًگاّی ٍیژُ تِ هَالًایی، صالح

 .9863، تَکاى، رٍستای ّجیج، هجوَعِ هقاالت ّوایص هعواری پایدار ٍ تَسعِ ضْری

 .995 – 66، 9854، 97هیٌَرسکی، ٍالدیویر، عَاهل جغرافیایی در ٌّر ایراًی، ترجوِ داٍد طثایی، هجلِ گلستاى ٌّر، ضوارُ 

ّای هعواری تَهی در اقلین گرم ٍ خطک، هجوَعِ هقاالت ّوایص هعواری ًاظر، الْام، هعواری پایدار در فضاّای آهَزضی تا تاکید تر ٍیژگی

 .9863ار ٍ تَسعِ ضْری، تَکاى، پاید

 .94 – 33، 9854، تْراى، 83الدیي، هعواری تا ًگاّی تِ آسواى، ًطریِ ٌّرّای زیثا، ضوارُ ًژاد، ّاضن، هَالًایی، صالحّاضن
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بله!	خوردیم	از	کباب	شما،	سفره	ِقیدار	که	جای	نان	و	پنیر	نیست.

باید	هم	کباب	داشته	باشد	دیگر،	به	همان	قیاس	که	سفره	قیدار	باید	کباب

	داشته	باشد،	سفره	آخوند	نباید	کباب	داشته	باشد!	کباب	به	سفره	آخوند

نمی	خورد	...	خوِد	کباب	ایراد	ندارد،	الِکن	بوی	کباب	از	خانه	آخوند	ایراد	دارد،	برادر	جان!

سید	علی	گلپا،	ص	86	از	کتاب	ِقیدار،	نوشته	رضا	امیرخانی

		

جهش	انسان	ایرانی
	و

	مدرنیِت	براینده	آن:
ُرخصت	داده	شد،	کو	ُفرصت؟

رضا	منصوری
اسفند	ماه	1398
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دیگر نوعی	 مدرِن	 انساِن	 	شاید	
	بیافریند	مبتنی	بر	عشق	و	نه	قدرت؛
	مبتنی	بر	صلح	و	نه	جنگ؛	مبتنی	بر
	گفتگو	و	نه	فحاشی	و	تخریب؛	مبتنی
انزوا! نه	 و	 همیاری	 و	 همکاری	 	بر	
	خوشاید	این	انسان	ایرانی	خوشاید!

جای	اندیشه	اما	خالی	است!

یک	سال	پس	از	آن	هم	نوشتم1:

	ملت	در	سرنوشت	خود	تعیین	کننده
	است	و	ما	در	ایران	در	مرحله	تمرین
	این	دوران	ایم.	بله	از	دید	من	انسان
خود به	 ملت	 شکل	 اکنون	 	ایرانی	
برای تمرین	 مشغول	 و	 است	 	گرفته	
این است.	 خودش	 منافع	 	حفظ	
را مهم	 بسیار	 تاریخی	 	دستاورد	
ملت این	 بار	 این	 داشت.	 پاس	 	باید	
کرد را	حفظ	خواهد	 ایران	 که	 	است	
	و	به	کمک	تمام	دولت	مردانی	خواهد
برای و	 ایران	 برای	 که	صادقانه	 	آمد	
		1-	انقالب	و	ملت:	ملتی	که	دیگر	به	قهرمان	نیاز
و مصاحبه		ها	 بخش	 نقل،	 دورهء	 سندرم	 	ندارد،	

 مقاله	ها،	شماره	28.

»چیزی« بر	 که	 می	شنود	 را	 	علم	
	نوین	اطالق	می	شود	اما	آن	را	با	علم
نظامیه	ای	اشتباه	می	گیرد؛ 	فارابی	و	
را اما	آن	 را	می	شنود	 	کلمه	سکوالر	
این می	گیرد.	 اشتباه	 اباحه	گری	 	با	
فرایند	مدرن	مفهوم	سازی با	 	انسان	
ناجهیده انسان	 این	 است!	 	بیگانه	

است!

از پس	 اما،	 ایرانی	 انسان	 	همین	
با 	1388 سال	 در	 سال،	 هزار	 	سه	
ساختار شد،	 روبه	رو	 معنوی	 	شوکی	
در	هم ریخت،	 هم	 به	 	ذهنی	اش	
نا	مفهوم	شدند 	شکست،	مفاهیم	اش	
و شود!	 جایگزین	 نو	 مفاهیمی	 	تا	
	حاال	دارد	به	سمت	درک	مدرنیت	و
	الزام	های	جهان	کنونی	پیش	می	رود.
این تجلی	 اولین	 من	 را	 	1395 	سال	
در فروپاشی	 از	 پس	 ذهنی	 	جهش	
	تکامل	انسان	ایرانی	می	بینم.	انسان
	روشنفکر	ایرانی	هم	تازه	می	خواهد
	متولد	بشود،	شاید!	اما	همین	انسان
پر	ارزشش سنِت	 شناخِت	 با	 	ایرانی	

	در	اسفند	1394	برای	نوروزنامه	سال
95	نوشتم:

این می	شود!	 متحول	 ایرانی	 	انسان	
جهت در	 گامی	 جنس	 از	 را	 	تحول	
انسان می	بینم.	 داروینی	 	تکامل	
»موتانت« است،	 »جهیده«	 	مدرن	
با هنوز	 ایرانی	 انسان	 اما	 	 	است.	
در شده	 منجمد	 ذهنی	 	ساختار	
و می	زید	 هجری	 	8 تا	 	6 	قرن	های	
رفتار به	 است	 کافی	 	می	اندیشد!	
یا ایرانی	 انسان	 سیاسی	 یا	 	روزمره	
نگاه ایرانی	 فیلسوف	 	نوشتارهای	
	کنیم	تا	این	انجماد	فکری	را	ببینیم.
	این	انسان	مفاهیم	نوین	را	نمی	درکد!
	کلمه	شیر	را	می	شنود	که	بر	مفهوم
اما می	شود	 اطالق	 آب	 شیِر	 	مدرن	
کلمه می	پندارد؛	 گاو	 شیِر	 را	 	آن	

1.درامد
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فساد	فراگیر	است؛

بی	اخالقی	فراگیر	است؛

دروغ	و	بهتان	فراگیر	است؛

بی	حرمتی	فراگیر	است؛

اختالس	فراگیر	است؛

	بی	فرهنگی	فراگیر	است؛

نشناختن	حریم	فراگیر	است؛

فقر	فراگیر	است؛

بی	تدبیری	فراگیر	است؛

جهالت	فراگیر	است؛

فرار	نخبگان	فراگیر	است؛

قائل	نبودِن	حق	برای	دگراندیشان	فراگیر	است؛

هرچه می	توانید	 سیاهه	 این	 	به	
	بخواهید	بیفزایید.	بعضی	ازین	ادعاها
اندازه	پذیرند شاخص	هایی	 	دارای	
همه احساس	 اما	 نیستند.	 	بعضی	
از حکمرانان	 است:	 نارضایتی	 	ما	
مردم و	 می	نالد	 مردم	 	بی	بینشی	
ثروتمند حکمرانان؛	 بی	توجهِی	 	از	
است ثروتش	 دادن	 دست	 از	 	نگران	
روزانه	اش؛ قوت	 نگران	 فقیر	 	و	
موقعیتش حفظ	 نگران	 	کارافرین	
	است	و	کارکن	نگران	بیکاری؛	بانکدار
	نگران	اعتبارش	است	و	سپرده	گذار
و کفر	 نگران	 مذهبی	 پولش.	 	نگران	
نامذهبی و	 است	 دیگران	 	گمراهی	
زندگی در	 مذهبی	 فشار	 	نگران	
فروپاشی نگران	 سنتی	 	روزمره	اش.	
نگران امروزی	 و	جوان	 است	 	اخالق	
جوری کس	 هر	 خالصه	 	آینده	اش.	
	نگران	است.	به	این	سیاهه	دوگانه	ها
	می	توان	بسیار	افزود؛	نمونه	آوردم.

واقعیت همه	 نابسامانی	ها	 این	 	اما	
بسیار و	 دیگر	 واقعیت	های	 	نیست.	
به معموالً	 که	 هست	 هم	 	تأثیرگذار	

	بسازیم.	بر	ما	دانشگاهیان	است	که
	کمتر	به	نابسامانی	های	سندرم	توجه
راه در	 که	 تحولی	 به	 بلکه	 	کنیم،	
	است	بیندیشیم،	و	به	نقش	تاریخی
روزی امروز	 کنیم.	 توجه	 	خود	
از حوزه،	 انضمام	 به	 ملت،	 که	 	است	
انتظار و	 بلوغ	مدنی	 انتظار	 	دانشگاه	
	تحلیل	درست	رویدادها	را	دارد	و	از
درست کارگیری	 به	 	سیاست	مداران	

	این	تحلیل	ها	را!

و	حاال؟

و فرهنگ	 به	 می	کنند،	 کار	 	مردم	
می	گذارند، احترام	 مردم	 	سنت	های	
دنیا دیگر	 مردم	 اعتقادهای	 	به	
و مدارا	 اهل	 و	 می	گذارند،	 	احترام	
یک داشتن	 با	 حاال	 ایران	 	صلح	اند.	
قهرمان یک	 به	 احتیاج	 دیگر	 	ملت	
	ندارد،	احتیاج	به	یک	انقالب	ندارد.
به که	 اکنون،	 هم	 ما	 شیعه	 	مذهب	
تبدیل ناسوتی	 یا	 ُعرفی	 آیین	 	یک	
به برگشت	 برای	 را	 خود	 راه	 	شده،	
کرد خواهد	 پیدا	 نرمی	 به	 	معنویت	
بشری دستاورد	 بزرگترین	 این	 	و	
شد. خواهد	 اسالم	 دنیای	جدید	 	در	
	ایران	مدرنیتی	به	جهان	اسالم	وارد
	می	کند	که	بی	بدیل	است	و	به	همراه
مردمش برای	 امنیت	 و	 رفاه	 	آن	
این جهان.	 و	 منطقه	 برای	 صلح	 	و	

	دستاورد	انقالب	را	پاس	بداریم.

با ملتی	 است.	 ملت	 وقت	 	اکنون	
	تجربه	های	تاریخی	بی	بدیل،	با	دولت
دارند معنویت	 در	 ریشه	 که	 	مردانی	
عمق و	 می	دانند	 را	 انسان	 قدر	 	و	
توان با	 کنند،	 می	 درک	 را	 	مدرنیت	
	دفاعی	قابل	توجه	و	مدافعان	بسیار
پیچیده دفاعی	 تفکر	 با	 و	 	باتجربه	
با می	کند،	 تأمین	 را	 ما	 امنیت	 	که	
	نسلی	آموزش	دیده	زن	و	مرد	جوان
ایفای	نقش	در	تمام	زمینه	ها! 	آماده	
دنیا در	 رجزخوانی	ها	 بعضی	 	نگران	
مقابل در	 که	 نباشیم	 اطرافمان	 	یا	
حساب به	 انسانی	 عظیم	 توان	 	این	
	نمی	آید؛	نگران	ندیدن	این	دستاورد
	و	از	دست	دادن	این	فرصت	بی	بدیل
با	ملت	است اکنون	 باشیم.	 	تاریخی	
به و	 کند	 مدارا	 دگراندیشان	 با	 	که	
را خود	 کننده	 تعیین	 نقش	 	نرمی	
در واقعی	 انقالب	 بگیرد.	 عهده	 	به	
از که	 است	 ملت	 این	 شدن	 	موجود	
	دل	آن	بیرون	آمده	و	انقالب	فرهنگی
	واقعی	فرهنگ	برآمده	از	این	عرفی
ملت این	 نوین	 توافق	 و	 دین	 	شدن	
اکنون است.	 آن	 رفتاری	 معدل	 	و	
ملت »برآمدن«	 این	 که	 است	 ما	 	بر	
	را،	و	توان	آن	را	برای	رشد	و	توسعه
از	آن 	ایران،	به	خوبی	درک	کنیم	و	
	مدلی	برای	کشورهای	اسالمی	دیگر

ساخته ملت	 که	 ایرانی	 انسان	 	این	
جهشی »جهید«،	 خواهد	 	است	
	تکاملی	که	نیاِز	زندگِی	مدرن	است.
جهش	های سمت؟	 چه	 به	 و	 	چگونه	
	تکاملی	برنامه	پذیر	نیست.	اما	دانِش
	علمِی	مدرن	ما	آن	قدر	رشد	کرده	که
بتوان	حدس را	 براینده2	 	پدیده	های	
فناوری	های از	 که	 همان	گونه	 	زد.	
	براینده	صحبت	می	کنیم	بدون	اینکه
	جزییات	آن	را	بدانیم،	من	با	اطمینان
راه در	 ایرانی	 مدرنیت	 که	 	می	گویم	
	است	بدون	این	که	از	جزییات	آن	و
	زمان	بندی	آن	بتوانم	اطالعی	بدهم.
می	کنم بیان	 حالی	 در	 را	 ادعا	 	این	
است؛ گذار	 دوران	 در	 ایران	 	که	
مفاهیمی و	 می	شود	 ُخرد	 	مفاهیمی	
	دیگر	جایگزین	می	شود؛	هنجارهای
هنجارهای و	 می	شود	 ُخرد	 	اخالقی	
می	شود. جایگزین	 دیگر	 	اخالقی	
دیگر عرفی	 و	 می	شود	 خرد	 	عرفی	
فقط عده	ای	 شود.	 می	 	جایگزین	
	ُخرد	شدن	و	نابود	شدن	هنجارها	را
و سراسیمه	اند،	 و	 نگران	 	می	بینند،	

می	بینند	که
2- Emerging phenomena

2.ویژگی	های	دوران	گذار
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	3.	توجه	به	درجازدگی
800	ساله

این از	 داریم	 بسیار	 	مثال	های	
هشتصد اجتماعی	 	درجازدگی	
دچارش که	 انحطاطی	 و	 	ساله	مان	
نوشته	هایم و	 کتاب	ها	 در	 	شدیم.	
ایران کتاب	 در	 تفصیل	 به	 به	ویژه	 	(	
آورده	ام. بسیار	 مثال	های	 	)1427	
به خان	 جانی	 نصب	 فرمان	 به	 	حاال،	
کل بیگلربیگی	 و	 سرداری	 	ِسمت	
	خراسان	از	سوی	شاه	سلطان	حسین
	از	سال	1107،	یعنی	حدود	320	سال
	پیش،	به	عنوان	نمونه	ای	دیگر	توجه

بکنید:

		رقم	سرداری	و	ایالت	عالیجاه	جانی
خان4

 حکم جهان مطاع شد آنکه چون هب یُمن مواهب
بقا دارالملک  از  سما،  و  ارض  ممالک   مالک 
فرمان روایی تشا«  من  ملکه  تؤتی  »واهلل  حکم   هب 
رد همایون  کامیاب  انمی  بنام  غبرا،  معموره   خّطه 
مثبت دوام  و  خلود  بجاهم  ایام  و  لیالی   اوراق 
صافی واالنعمت  هّمت  ذّمت  رب  گشته،  مرقوم   و 
از جمعی  هک  است  الزم  پیما  جهان   طویت 
ن حیاتی را هک صارغًا عن  مخلصان جانی و معتقدا
جاه و  زّعت  ردگاه  این  رد  خدمات  حقوق   کارب، 
حسن و  شکنی  دشمن  و  عدوسوزی  هب  و   داشته، 
اعطاف از  باشند،  افواه  و  السنه  مذکور   تدبیر، 
 بیکران خدیواهن و الطاف بی پایان خسرواهن بهره
	 		4-	به	نقل	از	رسول	جعفریان،	کانال

تلگرام،	22	آذر	8931.

	بدهم	نتیجه	این	تحوِل	تمدنْی	ایرانْی
	است	بسیار	پویا	و	منحصر	به	فرد	در
جامعه یعنی	 این	 زمین.	 	جغرافیای	
برخالف که	 دارد،	 دینامیکی	 	ایرانی	
	گزاره	های	متعارف،	ایران	را	به	سمت
	جامعه	ای	با	مدرنیتی	پایدار	و	تاب	آور
	پیش	می	برد.	حتی	اگر	برای	سرانجام
	این	دوره	گذار	50	سال	دیگر	درنظر
دوره با	 مقایسه	 در	 هم	 باز	 	بگیریم	
	حدود	800	ساله	غرب	برای	تحول	و
بسیاری 	جهش	دوره	کوتاهی	است.	
	از	تمایز	میان	تحول	فرد	و	اجتماع،
اجتماع، و	 فرد	 ویژگی	های	 تمایز	 	از	
رفتار بر	 حاکم	 قوانین	 تمایز	 از	 	و	
به و	 بی	خبرند	 اجتماع	 رفتار	 و	 	فرد	
یادداشت	هایی در	 توجه.	 بی	 	آن	
	پیرامون	سامانه	ها	و	اثرهای	نامنتظر
مورد این	 در	 تفصیل	 به	 نامنظور	 	و	
که می	کنم	 یادآوری	 تنها	 	نوشته	ام.	
متمایز باشد،	 فردی	هرچه	 	اخالق	
اجتماع. در	 جمعی	 اخالق	 از	 	است	
کامل انسان	های	 را	 سالم	 	جامعه	
	)چه	اسالمی	و	چه	غیره(	نمی	سازند.
بودن ناقص	 فرض	 با	 سالم	 	جامعه	
	انسان	ها،	با	فرض	انسانی	که	هست	و
	نه	قرار	است	باشد،	ساخته	می	شود
است، جدید	 دنیای	 دستاورد	 این	 	و	
برخالف است.	 مدرنیت	 	جوهره	
مردم و	 ما	 مسئوالن	 واقعیت،	 	این	
شخِص دنبال	 به	 کمابیش	 هنوز	 	ما	
	اَصلح	اند،	به	دنبال	فرد	دست	پاکند،
و فاسدند،	 افراد	 حذف	 دنبال	 	به	
	متوجه	نیستند	که	فساد	و	حکمرانِی
خطای یک	 از	 ناشی	 ما	 	نامطلوِب	
با فرد.	 خطای	 نه	 است	 	سامانه	مند	
	حذف	فرِد	خاطی	مشکِل	فساد	حل
	نمی	شود.	درک	این	گزاره	درک	علمی
پاک	دستی اینکه	 نه	 	نوین	می	طلبد.	
می	شود فرض	 پاک	دستی	 است،	 	بد	
سامانه اما	 انسان	ها؛	 با	ضعف	 	همراه	
دیگر تمهیداتی	 اجتماعی	 	گوریده3	
	می	طلبد	برای	رفع	فسادی	که	ناشی
است، ثَِقه	 عرفِی	 و	 فقهی	 قاعده	 	از	
	قاعده	ای	مبتنی	بر	فرد	نه	سامانه!

3- Wicked system

آن	بی	توجهیم	و	نمی	بینیم	که

امور در	 شدت	 به	 نادولتی	 	بخش	
فرهنگی	به	معنی	عام	آن	فعال	است؛

	نسل	جدید	ما	بسیار	واقع	بینانه	تر	تحوالت
اجتماعی	را	تحلیل	می	کند؛

نسل از	 رشدیافته	تر	 بسیار	 جدید	 	نسل	
تغییر فراطبیعت	 با	 ارتباطش	 و	 است	 	ما	

بنیادی	کرده	است؛

	برخالف	40	سال	پیش	دیگر	کسی	انقالب
تکامل دنباِل	 به	 جدید	 نسل	 	نمی	خواهد.	

است؛

رفع مشغول	 شدت	 به	 خّیران	 و	 	َسَمن	ها	
مشکالت	مردم	اند؛

	کشورهای	منطقه	ما	در	غرب	آسیا	و	شمال
با	دخالت	هاِی التهاب	اند	 	آفریقا	همگی	در	

خارجی	گوناگون،	ما	در	امنیت؛

	ایران	دارای	قدرت	نرم	بی	نظیری	است	که
خوب	است	پاس	داشته	شود؛

شرایط پذیرش	 با	 بسیاری	 	کارافریناِن	
	محیطِی	موجود	متمرکز	در	رشد	اقتصادی

درون	زای	کشورند؛

	کارافرینان	انحراف	در	برداشِت	حکمرانان
	از	مفهوم	فرهنگ	را	جبران	می	کنند	و	به

توسعه	فرهنگی	هم	کمک	می	کنند؛

	گفتمانی	جدی	در	جامعه	درگرفته	پیرامون
	عبور	از	این	گذار	تمدنی.	گفتمانی	بی	نظیر

در	تاریخ	ما	که	درونزا	است	و	فراگیر؛

به انحراف	 از	100	سال	 	دانشگاه	دارد	پس	
بازتعریف	خود	می	پردازد؛

	شرکت	های	دانش	بنیان	و	نوپا	جای	خود	را
در	تولید	ثروت	باز	می	کنند؛

	جمع	این	دو	نوع	واقعیت	دوره	گذار
آنکه می	کند.	 تعریف	 را	 ما	 	تمدنِی	
	فقط	نوع	اول	را	می	بیند	از	فروپاشی
من می	کند.	 صحبت	 ایران	 	تاریخی	
بدیهی پس	 می	بینم؛	 را	 دو	 هر	 	اما	
احتمال 	%50 دست	کم	 که	 	است	
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هب مقرون  آنچه  باب  ره  ،رد  شده  حاضر  الیه   مشار 
و ]؟[  نمایند،  تبعیت  گوید  دولت  و  دین   صالح 
را مخالفی  اخبار  هک  خراسان  کام  ح و  امرا  یک   ره 
نمایند. مصیر  خالف  سرری  یاهی  داشت   رعهض 
]واقعی؟[  ... و  اعالم  نیز  الیه  مشار   عالیجاه 
باشد الزم  باب  ره  رد  هک  رکی  تدا هک  نمایند   قلمی 
از رفته  جمله  ربین  جواب  از  و  آورده،  عمل   هب 
ف هک موجب غضب و سخط شااههن است،  تخلّ

 محترز باشند.
و ن  سفیدا ریش  و  کالنتران  و  عظام   سادات 
متوطنین و  جمهور  و  ااهلی  و  ارباب  و   غازیان 
گلربیگیان بی مذکور  عالیجاه  رهات  السلطنه   دار 
موارد جمیع  رد  دانسته،  خود  استقالل  هب  ر  تیولدا  و 
و دانند،  لوازم  از  را  مشارالیه  انقیاد  و   اطاعت 
اصالح متضمن  هک  الیه  مومی  و  صالح  و  سخن   از 

 دولت ابد مدت است، بیرون رنوند.
 مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی رقم این عطیه
و تغییر  شوایب  از  نموده،  ثبت  خلود  دافرت  رد   را 
و تصدیعات  و  شناسند  محروس  و  مصون   تبدیل 
هب هک  جمعی  ااهلی  و  را  اهلل  مومی  عالیجاه   نوشتجات 
 سرداری ایشان مقرر شده؛ معتبر دانند، ردین
 باب قدغن دانسته رد عهده شناسند. تحرریا شهر فی

جمادی الثانی 1107
َحشو و	 استعراب	 و	 فقط	سجع	 	این	
ناراحتمان که	 نیست	 نثر	 در	 ُغُلّو	 	و	
است گواه	 ناراحتی	 این	 	می	کند.	
دوره	های در	 که	 حاکم	 فرهنگی	 	از	
و را	 ما	 اسالم	 طالیی	 دوره	 از	 	بعد	
اگر کشاند.	 انحطاط	 به	 را	 ما	 	رفتار	

کرام کام  ح و  عظام  امرا  و  گلربیگیان  بی رهگاه   و 
 آرذبایجان و رعاق و خراسان و افرس و لرستان
 و کردستان و دار المرز، رد حاضر ساختن قشون و
و دفع  و  ایشان،  انعام  و  مواجب  سازی   مهم 
شود، واقع  مسامحه  و  مساهله  و  تقصیر  اعادی   رفع 
نوعی هب  باشند،  حاضر  والیت  آن  رد  هک  را   جمعی 
ساری عبرت  موجب  هک  نماید  تأدیب  و   تنبیه 
نباشند، حاضر  و  سفر  هب  مأمور  هک  جمعی  و  گردد،   امرا 
نواب هک  نمایند  رعض  ]حوالت؟[   جواب 
راه رد  هک  جمعی  و  بازخواست،  همایون   کامیاب 
 دین و دولت خدمات شایسته نموده باشند هب دستور
مشمول آن  ردخور  هک  دارد  معروض   جواب 

کارم شااههن فرمامیی؛ م
سان داند،  مصلحت  هک  مرتبه  چند  سال  ره  رد   و 
کام ح و  عظام  امرا  و  گلربیگیان  بی  مالزمان 
یک ره  هک  نمایند  اهتمام  نموده،  مالحظه  را   خراسان 
انعام و  مواجب  داشته،  گاه  ن را  خود  مقّرر   قشون 
رد چنانچه  و  سازند؛  عاید  الواقع  حسب  را   ایشان 

 این باب تقصیر نمایند تنبیه نماید.
واالشأن امرا  و  توام  ظفر  کشورستان  گلربیگیان   بی
عالیمقام آنیی  نصفت  کام  ح و  شیم   معدلت 
ساری و  االحترام  ذوی  شأن  واال  تیزدستان   و 
و امرا  و  مالزمان  و  شریفه  خاهص  سرکار   مالزمان 
 یساقِ کسان و عموم سکنه خراسان، عالیجاه مومی
رهگاه دانسته،  اختیار  صاحب  و  سردار  را   الیه 
 ایشان را هب خدمات مامور سازد، مسلح و مکمل زند

 مند، و ارجمند فرمامیی؛
اشتمال عبودیت  حال  صورت  هک  آنجا   از 
جاللت و  حشمت  پناه،  شوکت  و   ایالت 
شایسته بنده  العظام،  االمرا  امیر  عالیجاه   ردگاه، 
نظام صمیمی،  دولتخواه  و  قدیمی  غالمزاده   احسان 
 االیاهل و الشوهک و االبهه و البساهل و االقبال، جانی
نمایان وجهی  حسن  با  مقال  این  متخلخل  رد   خان 
رفیع منصب  تنگوزئیل،  ماهه  جنپ  ابتدا  از   بود، 
از و  خراسان،  سرداری  کان  الم منیع   الشأن 
کل گری  گلربیگی  بی مزبوره،  سنه  ماهه  دو   ابتدا 
ضمیمه را  مزبوره  السلطنه  دار  ایالت  و   خراسان 
پناه شوکت  و  ایالت  هب  مذکوره  واالی   منصب 
نموده، مکرمت  و  شفقت  مشارالیه،   عالیجاه 
و دولتخواهی  و هب شیوه  باید  داشتیم هک چنانچه   ارزانی 
 مردانگی سزد، و شاید رتق و فتق مهمات خالیق
هک رعایا  و  عساکر  معامالت  بسط  و  قبض  و  ربایا   و 
 ودیعت جناب احدّیت ـ جّل شاهن و عظم رباههن
 ـ آمد نموده، رد نظم و نسق و آراستگی سپاه ظفر پیما و
بدخوااهن و  دولت  و  دین  اندیشان  بد  رفع  و   دفع 
و اجامره  و  الطریق  قطاع  و  زدد  و  ملت  و   ملک 
م  اوباش و امنیت طرق و شوارع قیام و اقدا
حسن از  ربایا  و  رعایا  همگی  هک  نماید  نوعی   نموده، 
خیر دعای  جمیع  رد  بوده،  شاکر  و  راضی  او   سلوک 
همایون کامیاب  نواب  اقدس  ذات   جهت 
و خدمتی  نیکو  ابواب  جمیع  رد  و  گردد،   حاصل 
کامیاب نواب  رب  را  خود  سعی  حُسن  و   جانفشانی 

 همایون ظاره سازد.
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					می	کنند.

					راه	دوم	راه	کسانی	است	که	که	بر
طریق	زهد	و	ریاضتند،

					راه	سوم	مخصوص	»اهل	محبت«
بی	باکان و	 شوخان	 راه	 یعنی	 	است،	
که	محبت	بر	ایشان	مستولی	است.«

سوم طریق	 این	 کبری	 	نجم	الدین	
ارجح دیگر	 طریق	 دو	 به	 نسبت	 	را	
دیگر انسانی	 فعالیت	 هر	 	می	داند9.	
هم طریقی	 است.	 ثانویه	 	مشغله	ای	
اصاًل	مطرح باشد	 بر	علم	 	که	مبتنی	
	نمی	شود.	این	سه	طریق	را،	که	ریشه
دارد، ایرانیان	 ما	 فرهنگی	 رفتار	 	در	
	می	شد	قبل	از	انقالب	در	رفتار	مردم
	مشاهده	کرد.	اهل	هر	سه	طریق	در
	انقالب	مشارکت	داشتند	و	گزاره	های
چیز هر	 از	 بیش	 زمان	 آن	 	انقالبی	
	مبتنی	بر	طریق	سوم،	طریق	شطار،
	بود،	عشق	به	انسانیت	بود،	آزادگی
	بود،	مفهومی	ایرانی،	مفهومی	مبتنی
	بر	فرد،	که	همه	را	جذب	می	کرد،	نه
	آزادی	که	مفهومی	اجتماعی	و	مدنی
	است	مبتنی	بر	توافق	جمعی	در	یک
	جامعه	مدنی.	توافقی	نانوشته	اما	در
	ذهن	همه	بود	که	در	طریق	شطار	و
هم غیر	 پذیرش	 فردی	 آزادگی	 	در	
برای آمادگی	 یعنی	 است،	 	نهفته	
دیده همه	 ناصیه	 در	 مدنی	 	توافقی	
	می	شد.	قرار	نبود	اخیار	دست	باال	را
	بگیرند	و	توافق	جمعی	را	کفر	بدانند.
	قرار	نبود	اخیار	»امت«	را	از	ملت	جدا
	کنند.	قرار	نبود	اخیار	مّلِت	نااُّمت	را
	به	به	شهروند	درجه	دو	فروبکاهند.
ایرانی از	فرهنگ	 	قرار	نبود	آزادگی	
برای تنها	 هم	 آزادی	 و	 شود	 	زدوده	
قرار انقیاد.	 در	 ملت	 و	 باشد	 	امت	
	بود	همه	برای	ایران	باشند.	قرار	بود
	اسالم	هم	به	ایران	خدمت	کند.	قرار
	بود	اسالم	وحدت	برای	مردم	و	برای
وسیله اسالم	 اینکه	 نه	 بیاورد	 	ملت	
هر به	 بود	 قرار	 شود؛	 ملت	 	تفکیک	
نان انسان،	 هر	 به	 حتی	 بله	 	ایرانی،	
در عشقیه	 طریقت	 نفوذ	 عدلی،	 رضا	 محمد	 	-9 		
	هندوستان	به	روایت	شیخ	قاضن،	مجله	شبه	قاره،
ویژه	نامه	فرهنگستان،	شماره	8،	ص	52،	1397.

است خود	 گذشته	 ذهنی	 	ساختاِر	
جلوه روزآمد	 را	 خودش	 اگر	 	حتی	
صد از	 پس	 هنوز	 شرایط	 این	 	دهد!	
در جهانی	 تحوالت	 با	 آشنایی	 	سال	
می	شود، دیده	 ایران	 نخبگان	 	میان	
است رو	 ازاین	 باشیم!	 خواسته	 	اگر	
	که	در	تحلیل	اوضاع	کنونی	ایران	و
	پیش	بینی	آینده	آن	باید	این	شرایِط
	گذشته	مان	که	ساختار	ذهنِی	ما	در

آن	منجمد	شده	به		حساب	آید.

	4.ریشه	های	رفتاِر	ما

تفکر	و که	 اسالم،	 	در	دوران	طالیی	
شکوفا تجارت	 نیز	 و	 صنایع	 و	 	علم	
این	فعالیت	ها	راهی 	بود،	شاید	همه	
با می	شد.	 تلقی	 خدا	 رضایت	 	برای	
با ما،	 انحطاِط	 به	 گذار	 عصِر	 	شروع	
مَقّید و	 سلجوقیان	 آمدِن	 کار	 	روی	
	کردن	ِخرد	و	تفکر	به	نیاِز	شریعت7،
محدود هم	 خدا	 به	 رسیدن	 	طریق	
	شد؛	توجه	داشته	باشیم	در	این	دوره
	گذار	به	انحطاط	هنوز	جرقه	هایی	از
	علم	و	تجارت	و	رفاه	در	جامعه	های
	اسالمی	مشاهده	می	شود	اما	در	افول
	آن	شکی	نیست8.	به	این	سند	از	قرن
	ششم	توجه	کنید:	نجم	الدین	کبری
نخست العشره	 االصول	 رساله	 	در	
	حدیث	معروِف	»الطرق	الی	اهلل	تعالی
	بعدد	انفاس	الخالئق«	را	نقل	می	کند
»طریِق سه	 معرفی	 به	 آن	 از	 پس	 	و	
اخیار، »طریق	 می	پردازد:	 	اقرب«	

طریق	ابرار،	و	طریق	شّطار«.

				»راه	نخست	راه	کسانی	است	که
رفتن قرآن،	 خواندن	 روزه،	 	برنماز،	
تأکید کفار	 با	 جهاد	 و	 زیارت،	 	به	
از	کتاب	معماری 	7-	رضا	منصوری،	ر.ک.	فصل	5	
و فرهنگی	 مطالعات	 پژوهشکده	 ایران،	 در	 	علم	

اجتماعی،	تهران،	1397.
قرون در	 مسلمانان	 زندگی	 مظاهری،	 علی	 	-8	
	وسطی،	ترجمه	مرتضی	راوندی،	تهران،	مرکز	نشر

سپهر،	1348.

از	سال	های	500 نثر	فارسی	قبل	 	به	
	هجری	نگاه	بکنید،	که	کتاب	التفهیم
نظیری مثاِل	کم	 نجوم	 	ابوریحان	در	
	از	آن	نثر	است،	استحکامی	بی	نظیر
می	بینید؛ آن	 در	 عجیب	 تازگی	 	و	
از منطقی	تر	 و	 منسجم	تر	 	حتی	
اوج ما.	 امروزه	 دانشگاهِی	 	نثرهای	
جمله از	 نوشتار	 در	 را	 انحطاط	 	این	
	در	تاریخ	وصاف	و	ُدّره	نادره	می	توان

دید.

	تازه	با	منشآت	قائم	مقام	فراهانی	و
و است،	 مجدالملک	 مجدیه	 	رساله	
محمد خاطرات	 روزنامه	 در	 	به	ویژه	
پسر اعتمادالسلطنه	 خان	 	حسن	
	حاجب	الدوله	مثال	آن	جا	که	می	گوید
ملک است،	 سهل	 که	 ملکم	 	... 	«	
خرابی و	 بدبختی	 چاره	 هم	 	الموت	
در که	 کرد«5،	 نخواهد	 را	 ما	 	دولِت	
فارسی نثر	 پاالیش	 قاجار	 	دوره	
وارد آن	 تبع	 به	 و	 شود	 می	 	شروع	
ما. به	حکمرانی	 نوین	 ِخَردی	 	کردن	
	بسیار	مهم	است	که	در	تحلیل	اوضاع
	سیاسی	امروز	و	پیش	بینی	فردایمان
این در	 که	 منحط	 فرهنگ	 این	 	به	
	نثر	نموده	شده	توجه	داشته	باشیم.
انحطاط از	 حد	 این	 به	 	مردمی	که	
از نمی	توانند	 روزه	 یک	 	رسیده	اند	
فعال ذهنشان	 درآیند،	 به	 	انحطاط	
این در	 را	 مشکل	خودشان	 و	 	شود،	
حل	کنند. پیچیده	 بسیار	 	جهان	
منطبق باید	 خودمان	 از	 	توقعمان	
اجتماعی. واقعیت	های	 بر	 	باشد	
ها واقعیت	 این	 از	 را	 خودم	 	تحلیل	
و 	»1427 »ایران	 یکی	 کتابم	 دو	 	در	
نوشته	ام. 	»21/15 »ایران	 	دیگری	
پیرامون ترکمان	 آقای	 	نوشته	های	
از اخیر	 های	 دوره	 در	 	سیاست	
در که	 قشری	 و	 »طبقه	 مقاله	 	جمله	
را آسیب	 بیشترین	 اخیر	 سال	 	123	
برانگیز	است6.	جامعه	ای 	دید«	تامل	
از	هشتصد	سال	می	خواهد 	که	پس	
همان درگیر	 شک	 بدون	 	برخیزد	

		5-	ر.ک.	زبان	زنده،	منوچهرانور،	تهران،	نشر
کارنامه،	1398،	صص	103-60.

https://telegra.ph-6-/طبقه-و-قشری
که-در-123-سال-اخیر-بیشترین-آسیب-را-

دید-27-12



329 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

محوِر قدرت	 که	 اخیاریون،	 	برای	
نامطلوب به	خاطر	 آنان	است،	 	تفکِر	
خاطر به	 و	 ملت	 وجود	 	دانستن	
رضایت و	 کنشگر	 خرِد	 با	 	مخالفت	
دستیابی اکثر	 حد	 نّقال	 خرد	 	به	
کافی سوم	 و	 دوم	 دست	 دانِش	 	به	
و به	علِم	مطلق	 	است.	پس	هیچگاه	
یافت نخواهند	 دست	 مطلق	 	قدرِت	
	و	سرانجام	مجبورند	قدرت	مطلق	و
و وانهند	 بیگانگان	 به	 را	 	علم	مطلق	
اگر رضایت،	 این	 بیایند.	 کنار	 آن	 	با	
مانع	اصلی بماند،	 پایدار	 	به	هر	دلیل	
خواهد ایران	 ملت	 تکاملی	 	جهش	

	شد.

	طریِق	ابرار،	در	مورد	علم	و	در	مورد
به	قدرت و	 	هر	تحولی،	خنثی	است	

	ندارد.	این	رواِل	حکمرانی	اخیاریون،
مدرن، سیاسی	 علوم	 عرف	 	در	
تمامیت	خواهی و	 اقتدارگرایی	 	به	
و عشق	 نتیجه	 در	 و	 	می	انجامد	
تساهل و	 مدارا	 و	 محبت	 و	 	صلح	
نیز و	 ایرانیان	 ویژگی	های	 از	 که	 	را،	
است، 	اهل	طریق	شطار،	شطاریون،	
اخیار، میِل	 به	رغم	 می	کند.	 	نابود	
ملت مّلت	گریز،	 و	 اُّمت	خواه	اند	 	که	
ملتی شده،	 متبلور	 جدید	 ایران	 	در	
به دارد	 و	 است	 شّطار	 طریِق	 به	 	که	
	بلوغ	الزم	برای	توافق	جمعی	و	قانون
	مبتنی	بر	آن	می	رسد.	محور	زندگی
	این	ملت	عشق	است	و	هدفش	صلح
	و	رشِد	انسانیت،	و	نیز	آزادگی	فردی

																											و	آزادی	جمعی	و	مدنی.

نپرسند10. اسالمش	 از	 و	 شود	 	داده	
چه	شد؟

	جمهوری	اسالمی	فرصتی	ایجاد	کرد
	برای	طریق	اخیار،	همان	قرائت	غالب
که اسالمی	 پرقدرت	در	جمهوری	 	و	
	علم	را	برنمی	تابد	مگر	آن	دانشی	را
	که	در	جنگ	با	کفار	یا	امور	مذهبی
	روزانه	بدان	محتاج	باشد.	مخالفت	با
	علوم	انسانی	نیز	در	همین	چارچوب
از دفعات	 به	 که	 است	 درک	 	درخوِر	
نکنیم شک	 شنیده	ایم11.	 	اخیاریون	
	اگر	اهل	این	طریقت	از	آزاداندیشی
چارچوب در	 تنها	 می	کنند	 	صحبت	
	نوعی	فقاهت	معنا	دارد،	و	منظور	از
	حمایت	از	علم	هم	حمایت	از	دانِش
	دست	دوم	یا	سوم	دفاعی	است،	و	نه
نتیجه در	 فعال؛	 برخرِد	 مبتنی	 	علم	
	خرِد	الزم	همان	خرد	نقل	بنیان	است
و منوال	 همین	 بر	 ماند12.	 خواهد	 	و	
	متناظر	با	خرِد	نقال،	توافق	جمعی	به
	معنی	حق	یک	ملت	و	مدنیت	مبتنی
اخیاری تفکر	 در	 پذیرشی	 	برتوافق	
			10-	»مراقب	باشیم	کسانی	که	اولویتشان	ایرانی

	بودن	است	سر	کار	نیایند«:	آیت	اهلل	مصباح	یزدی،
خبرگزاری	فارس،	جمعه	1391،	شماره	130.

علوم کنگره	 در	 قضائیه	 قوه	 رییس	 رییسی،	 	-11 		
	انسانی	اسالمی	)ایسنا،	یکشنبه	3	آذر	1398(:

و مغزافزار	 باید	 باشد،	 دین	 بر	 مبتنی	 نظام	 اگر	 	-	
اسالمی انسانی	 علوم	 بر	 مبتنی	 نیز	 آن	 	نرم	افزار	
نمی	تواند سکوالر	 انسانی	 علوم	 مطلقا	 زیرا	 	باشد،	

مغزافزار	جامعه	باشد.
	-	الزم	است	ریل	گذاری	هایی	نو	برای	علوم	انسانی
فعالیت قم	 در	 امروز	 که	 مدارسی	 نوع	 از	 	اسالمی	
تاسیس دانشگاهی	 مجموعه	های	 برخی	 یا	 	دارند	
	شده	اند	و	به	عنوان	مجموعه	های	تخصصی	فعالیت

دارند.
	-		تفاوت	زمان	ما	با	شیخ	انصاری	صاحب	مکاسب،
	مرحوم	محقق	و	دیگران	در	این	است	که	فقه	باید
	حکومت	کند	و	تمام	زوایای	جامعه	مبتنی	بر	دین	و

آموزه	های	دینی	باشد.
آن شاهد	 امروز	 که	 جهان	 در	 شده	 تجربه	 علم	 	-	
انسان بردن	 بین	 از	 برای	 ابزاری	 ساختن	 	هستیم،	
	و	حقوق	انسان	است	و	جامعه	بشری	از	این	دانش
بدون زمین	 مغرب	 در	 دانش	 و	 علم	 است.	 رنج	 	در	

معنویت	و	اخالق	به	بن	بست	رسیده	است.
حل مسائل	 علمی	 نشاط	 و	 آزاداندیشی	 در	 	-	
از باید	 نیز	 حاکمیتی	 دستگاه	های	 	می	شود.	
با حمایت	 این	 و	 کنند	 حمایت	 علمی	 	نوآوری	های	
سخن	امکان	پذیر	نیست،	بلکه	باید	واقعی	باشد.

	12-		ر.ک.	به	یادداشت	هایم	با	عنوان	علم
	چیست:	یادداشت	هایی	کوتاه	در	باب	علم	نوین،
	سازوکارهای	اجتماعی	آن،	و	نقش	آن	در	ایران،

		کانال	و	وبگاه	شخصی.

شّطار	ی	در	سوِگ	شّطاری	دیگر:

	هچ سازم هب خاری هک رد دل دنیشن
یادداشت	اختصاصی	محمود	دولت	آبادی	در	سوگ	سردار	شهید	قاسم	سلیمانی،	روزنامه	ایران	14	دی	1398

			
بوسهء	عاشقانهء	سرداِر	َشّطار	بر	پای	مظهر	عشق	



330 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

حرکت این	 ملت	 توافق	 و	 	مشارکت	
	حتمًا	ابتر	می	ماند	و	به	ضعف	تبدیل
با هماهنگی	 در	 تنها	 شد.	 	خواهد	
	ملت	است	که	می	توان	قدرتی	پایدار
	و	بی	بدیل	به	وجود	آورد	به	دو	دلیل.
حکمرانی تواِن	 اخیار	 اینکه	 	اول	
دوم ندارد.	 را	 ملت	 مشارکت	 	بدون	
	اینکه	تنها	تفکر	اهل	شّطار	می	تواند
آن در	 یا	 یابد	 دست	 مطلق	 علم	 	به	
	مشارکت	کند.	و	این	هر	دو	برای	ادامه
	حیات	اخیار	الزم	است.	پس	اخیار	یا
	به	طریقی	از	حکمرانی	کنار	خواهند
	رفت	یا	به	ناچار	با	ملت	و	با	تفکر	شّطار
	کنار	می	آیند.	ملِت	تازه	متبلور	شده
	ایران	با	فرهنِگ	شطاِر	غالِب	خودش
	روش	های	ظریفی	به	کار	خواهد	بست
تا کند	 متمایل	 خود	 به	 را	 اخیار	 	تا	
تنها و	 بردارد	 اخیاری	گری	 از	 	دست	
ار ناشی	 مطلِق	 که	عشق	 قدرتی	 	به	
	تفکر	شطاری	الزم	دارد	بپردازد!	این
	توافق	ایجاد	خواهد	شد	میان	اخیار
جلو تکاملی	 راه	 تنها	 این	 شطار.	 	و	
	روی	ما	ایرانیان	است.	توافقی	که	با
	اصول	فرهنگی	ریشه	داِر	ما	منافاتی
	ندارد	و	در	گذشته	هم	تجربه	شده.
	این	توافق	هم	قدرت	و	امنیت	برای
	ایران	می	آورد،	هم	راه	را	برای	رفتن
و کند،	 می	 باز	 مطلق	 علِم	 سوی	 	به	
جدیدی تمدنِی	 طریِق	 که	 این	 	هم	
	برای	انساِن	آینده	باز	می	کند:	عشِق
جاِی به	 انسانیت	 و	 انسان	 به	 	مطلق	
علِم	مطلق این	هدِف	 	قدرِت	مطلق.	
جهش به	 که	 است	 مطلق	 عشِق	 	و	
	تکاملی	انسان	ایرانی	می	انجامد13.

که است	 عنوانی	 مطلق14	 	علم	
جرالد نوشته	 بنابر	 	به	اختصار،	
علمی فعالیت	 به	 	هولتون15،	
پس و	 نیوتون	 چون	 	دانشمندانی	
جمله از	 داد.	 نسبت	 می	شود	 او	 	از	
علم از	 هدف	 می	گوید	 که	 	پالنک	
	»مهار	کامل	جهان	حس	پذیر«	است.

انتهای با	عنوان	عشِق	پویا	در	 		13-	همین	طریق	
کتابم	با	عنوان	ایران	1427	اولین	بار	مطرح	شد.

14- Omniscience
15- Gerald Holton, Science and Anti-
Science, Harvard University Press, 
Cambridge, 1993.

که فرهنگی	 برنمی	تابند؛	 را	 	رفتاری	
و انسان	 به	 عشق	 و	 است	 	لطافت	زا	
عشق	به	خدا	محور	هر	فعالیت	است.
همین و	 است؛	 شطار	 نماد	 	موالنا	
و نمی	تابند	 بر	 را	 او	 اخیار	 که	 	است	
	دیدیم	که	چگونه	بعضی	از	مدافعان
اخیراً علمیه	 حوزه	 در	 	اخیاریگری	
	با	تهیه	حتی	یک	فیلم	از	زندگی	او

	مخالفت	کردند.

که است	 شطار	 طریق	 در	 تنها	 		
پابگیرد، به	علم	هم	می	تواند	 	عشِق	
تبع به	 و	 بیاید،	 به	وجود	 فعال	 	خرِد	
را این	 ملت	 تکاملی؛	 جهش	 	آن	
در اخیار	 غالِب	 تفکر	 	می	خواهد.	
	جمهوری	اسالمی	هنوز	این	را	درک

نکرده	است.

5.	جهش	انسان	نوین	ایرانی
	حکمرانِی	کنونی	به	سبِک	اخیاریون
در تکاملی	 جهش	 و	 تحول	 	اجازه	
	ایران	را	نمی	دهد.	اخیار	بنا	بر	منش
	فکری	خود،	که	عاری	از	عشق	است
خدا، مخلوق	 به	 چه	 خدا	 به	 	چه	
میدان مطلق	 علِم	 به	 	نمی	توانند	
قدرتی نمی	توانند	 قطعًا	 و	 	بدهند	
رو، این	 از	 آورند.	 دست	 به	 	مطلق	
مطلق قدرت	های	 هماورد	 	هیچ	گاه	
	جهانی	نمی	توانند	بشوند؛	و	مقابله	با
»ایجاد سبِک	 به	 جهانی	 	قدرت	های	
بر دارد.	عالوه	 	مزاحمت«	هم	مرزی	
اخیاری تفکر	 در	 ملت	 چون	 	این،	
هم قدرت	 است	 مزاحم	 	مفهومی	
پایدار بشود،	پس	 	نمی	تواند	مردمی	
	نیست.	در	نهایت،	قدرت	های	جهانی
	دست	باال	را	می	گیرد	و	ما	را	مدیریت

		خواهد	کرد	اگر	فرونپاشیم.

ایرانی نوین	 انسان	 جهش	 اما	 	من	
می	دانم.می	گویم محتمل	 بسیار	 	را	
امنیت ایجاد	قدرت	و	حفظ	 	چگونه.	
ممکن اخیار	 توسط	 مدت	 کوتاه	 	در	
بدون مدت	 دراز	 در	 اما	 است	 	شده	

	و	مدنیت	فکر	نمی	کند.	به	ویژه	که،
	ابراریون	یعنی	مدافعان	طریق	ابرار،
	در	جمهوری	اسالمی	نه	نقشی	دارند
در می	شوند.ابراریون	 حمایت	 نه	 	و	
بی	نقشند؛	پس هم	 ما	 	تحول	جامعه	
	انتظار	نقشی	چه	مثبت	و	چه	منفی
	در	جهش	تکاملی	ایران	هم	نباید	از

	آنها	داشت.

مردم عمده	 که	 شّطار،	 	طریق	
با کنونی	 شرایط	 در	 هم	 باز	 	برآنند،	
متوجه و	 آمده	 کنار	 نقل	بنیان	 	خرد	
قرائت اگر	 اما	 نیست.	 آن	 	ضررهای	
هر به	 یا	 شود	 غالب	 طریق	 	این	
و بیاید	 اخیاریون	 کمک	 به	 	طریقی	
توافقی به	 شطاریون	 با	 	اخیاریون	
انتظار	داشت	عشق 	برسند	می	توان	
	به	مردم	و	عشق	به	خدا	و	عشق	به
در و	 شود،	 فراهم	 خالقیت	 و	 	علم	
	نهایت	جامعه	ای	مبتنی	بر	یک	توافق
و آزادی	 و	 رفاه	 و	 توسعه	 به	 	جمعی	

	آزاداندیشی	بینجامد.

خرد با	 طریق	 سه	 هر	 	اکنون،	
و دوم	 دست	 دانش	 و	 	نقل	بنیان	
و زهد	 به	 که	 ابرار	 راضی	اند.	 	سوم	
	انفعال	راضی	اند	و	ساکت.	اخیار	هم
هر به	 برنمی	تابند؛	 را	 ملت	 و	 	عشق	
	روشی،	حتی	تزویر	و	بهتان	و	دروغ
حذف را	 نااخیاری	 هر	 قدرت،	 	و	
	می	کنند،	خواسته	و	ناخواسته	نفرت
این مدارا،	 و	 مروت	 با	 پراکنند،	 	می	
غریبه	اند، ایرانی،	 رفتار	 	بنیان	های	
با	رفتار 	جامعه	را	قطبی	می	کنند،	و	
روی به	 را	 رحمت	 دِر	 خود	 	غالیانه	
رفتار طنز	 می	کنند.	 پیش	 	مردم	
	اخیاریون	را	به	دفعات	در	رفتارهایی
می	شود تلقی	 نااسالمی	 معموالً	 	که	
خشونت با	 که	 اخیاریون	 	دیده	ایم.	
که فرهنگی	 با	 دارند	 خوبی	 	میانه	
تفکر زاییده	 و	 است	 خشونت	 	نماد	
قدرت فکرِی	 محوِر	 با	 	جامعه	ای	
	مطلق،	مانند	موسیقی	راک،	هم	الزم
	شود	کنار	می	آیند؛	یادمان	نمی	رود
	تتلو	را	در	کنار	مدافعان	این	طریقت
انتخاباتی فعالیت	های	 آخرین	 	در	
چنین اما	 شطار	 جمهوری.	 	ریاست	
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سیاست	های سرلوحه	 را	 	مطلق17	
برای تقاضا	 از	 و	 بکنیم	 خود	 	علمی	
	قدرت	مطلق	برحذر	باشیم.	از	قضا،
ایران سیاسی	 فضای	 در	 که	 	تحولی	
	با	غلبه	تفکر	شطاری	به	اخیاری	در
شبیه دیده	ایم	 اسالمی	 	جمهوری	
	است	به	غلبه	برنامه	بیکنی	بر	برنامه
	جفرسونی	در	ایاالت	متحده	آمریکا.
با دارد	 بسیار	 تطبیق	 ایرانی	 	روح	
	برنامه	ِجفرسونی	و	نه	بِیکنی.	جهش
محقق برنامه	 این	 با	 فقط	 	ایرانی	
	خواهد	شد.	من	این	جهش	و	تکامل
و	مطلوب	جهانی	می	بینم. 	را	ممکن	
	اگر	قرار	باشد	نقشی	در	تمدن	سازی
این باشیم	 داشته	 بشر	 آینده	 	برای	
برنامه پایه	 بر	 تنها	 و	 تنها	 	نقش	
انسان	دوستی و	 مطلق،	صلح	 	عشق	
استوار می	تواند	 طبیعت	دوستی،	 	و	
بشود.	ایران	این	راه	را	خواهد	رفت.

سیاسی نخبگان	 به	 ما	 شطاِر	 	ملِت	
با حاال	 است؛	 داده	 ُرخصت	 	کشور	
که است	 گود	 در	 اخیاِر	 	نخبه	لقباِن	
صلح. به	 و	 عشق	 به	 بدهند	 	ُفرصت	

	امیدوار	باشیم	و	درآن	بکوشیم.
17- Omniagape

	سیاست	گذارِی	بیکنِی	قدرت	مطلق
نه و	 گرفت،	 غرب	 در	 را	 باال	 	دست	
	برنامه	یا	سیاست	جفرسونی.	عده	ای
	هم	در	شرق	و	در	ایران	اسالمی	علم
با	سیاسِت را	 نیوتونی	 	و	علم	مطلق	
	پذیرفته	و	غالب	در	غرب،	یعنی	قدرت
که اشتباهی	 دانستند؛	 یکی	 	مطلق،	
	راه	توسعه	ما	را	هم	سد	کرده.	عالوه
تفصیل به	 که	 همان	گونه	 این،	 	بر	
در تفکر	 »مبانی	 عنوان	 با	 کتابم	 	در	
نوین علم	 گفته	ام،	 فیزیکی«	 	علوم	
حاصل مطلق	 علم	 ادامه	 در	 که	 	را،	
که می	دانم	 تفکر	 برای	 ابزاری	 	شده	
مورد مسئله	 حل	 برای	 	روش	هایی	
	نیاز	مردم	و	جامعه	پیشنهاد	می	کند؛
خودش در	 دینامیَکش	 که	 	علمی	
باز	است	و 	نهفته	و	برای	هر	رشدی	
با	علم 	هر	تحولی	را	پذیرا.	مخالفت	
	مطلق	عیِن	جهل	است.	اما	مخالفت
بر مبتنی	 علم	 سیاست	گذاری	 	با	

	قدرت	مطلق	بسیار	مطلوب.

سنت پیرو	 شطار،	 ایرانیاِن	 	ما	
	دیرینه	مان	که	هدفش	عشق	و	صلح
عشق باید	 انسان	دوستی	است،	 	و	

پژوهشی »برنامه	 عنوان	 	هولتون	
منظور این	 برای	 هم	 را	 	نیوتونی«	
قیاس، به	همین	 نمی	داند.	 	نامناسب	
یا بِیکنی«	 پژوهشی	 »برنامه	 	از	
خاطر به	 می	برد،	 نام	 مطلق16	 	قدرِت	
	این	گفته	فرانسیس	بیکن	که	علم	را
	در	خدمت	»گسترش	مرزهای	سلطه
هولتون مقابل،	 در	 می	داند.	 	انسان«	
هم جفرسون«	 پژوهشی	 »برنامه	 	از	
	نام	می	برد،	که	هدف	علم	را	شناخت
یعنی مطلق،	 قدرت	 با	 همراه	 	مطلِق	
بِیکنی، با	 همراه	 نیوتونی	 	برنامه	
	نمی	داند	بلکه	»آزادی	و	خوشبختی
	انسان«	را	در	علم	می	جوید.	هولتون
	به	ویژه	در	مورد	جفرسون	به	تفصیل
	از	توجه	وی	به	موضوع	های	اجتماعی
که این	است	 روشن	تر	 	نام	می	برد.	
از را	 شناخت	 یعنی	 هدفش	 و	 	علم	
کنیم. متمایز	 علم	 	سیاست	گذاری	
واژگان به	 توجه	 با	 و	 ترتیب	 این	 	به	
برنامه و	 بیکنی	 برنامه	 	امروزی،	
برنامه می	دانم	 بهتر	 را	 	جفرسونی	
علم سیاست	گذاری	 در	 هدفی	 	یا	
علم.با هدِف	 نه	 و	 بدانیم،	 و	 	بنامیم	
که گفت	 می	شود	 حاال	 واژگان،	 	این	
16-Omnipotence
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مردم	نگاری
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	این	پروژه	عکاسی	نمایانگر	فرایند	توسعه	ای	است	که	چندین	سال	پیش
نابود اما	کدام	توسعه؟	گذشته	ای	که	 	پیرامون	حرم	رضوی	شروع	شده،	
تاریخی	ترین و	 قدیمی	ترین	 خانه	ی	 به	 تجاری	 اهداف	 رخنه	ی	 	می	شود،	
	محالت	مشهد،	تخریب	تاریخ	شهری،	و	خشک	کردن	ریشه	ی	آدم	هایی
	که	چندین	نسل	در	این	محیط	زندگی	کرده	و	ریشه	دوانده	اند.	حال	بناچار
برای سرمایه	داران	 دستان	 به	 را	 آن	 و	 می	کنند	 خالی	 را	 خود	 	خانه	های	

ساخت	مجتمع	های	تجاری	عظیم	در	عطش	سود	می	سپارند.

این و	 است	 شده	 سرمایه	داری	 عظیم	 جنایت	 قربانی	 تاریخ	 مشهد	 	در	
تصاویری	است	از	تاریخ	قربانی	شده.

به	نام	خدا

	عکاسی	از	بافت	قدیمی
	و	تخریب	شده	اطراف
حرم	رضوی	در	مشهد
عکاس:	فاطمه	آقائی	رضوانی
)کارشناسی	ارشد	98(
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	عکس	شماره	1

تاریخ	1398/9/28

مکان:	خیابان	نواب	صفوی

تصاویر این	 با	 وفور	 به	 حرم	 اطراف	 که	 است	 زیادی	 زمان	 	توضیحات:	
	روبرو	می	شویم.	خانه	های	قدیمی	خالی	شده	از	ساکنین	که	دیوارهایش
	فروریخته،	هنوز	کامال	از	بین	نرفته	و	با	وجود	گذشت	زمان	زیاد	از	شروع
	فرایند	ساخت	و	سازها،	در	اثر	حجم	زیاد	آن	ها	شاهد	آن	هستیم.	کافی
	است	سر	را	کمی	باال	بیاوریم	و	با	حجم	زیادی	از	ماشین	های	مخصوص

	تخریب	و	ساخت	روبرو	شویم.
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عکس	شماره	2

تاریخ	1398/9/28

مکان:	خیابان	نواب	صفوی،	سرای	عزیزاله	اف

	توضیحات:	مغازه	های	قدیمی	که	اکثرا	خالی	شده	اند،	طبقه	ی	باالی	آن	ها
	خانه	های	قدیمی	با	دیوارهای	ترک	برداشته،	در	کنار	ساختمان	های	نوساز
سنگی،	آجری	و	...	به	چشم	می	آیند.	اگرچه	نفس	های	آخر	را	می	کشند.
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	عکس	شماره	3

تاریخ	1398/9/28

مکان:	کوچه	عسگریه	11

	توضیحات:	یکی	از	هزاران	خانه	ای	که	به	جز	ظاهر
	آن	چیزی	باقی	نمانده،	حیاط	و	ساختمان	آن	کامال
دیگر که	 قدیمی	 درهای	 شده،	 یکسان	 خاک	 	با	
و آجر	 سنگ،	 از	 خانه	ها	 شد.	 نخواهند	 باز	 	هرگز	

خاک	پر	شده	اند.
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عکس	شماره	4

تاریخ	1398/9/28

مکان:	خیابان	نواب	صفوی

خود نفس	های	 آخرین	 قدیمی	 خانه	های	 	توضیحات:	
نابود زیادی	 چیزهای	 آن	ها	 نابودی	 با	 می	کشند.	 	را	
سراسر می	رود.	 دست	 از	 شهر	 تاریخ	 و	 	می	شود	
ساز و	 ساخت	 سنگین	 ماشین	های	 از	 پر	 	خیابان	ها	
پیش دهه	ها	 که	 است	 نوسازی	ای	 فرایند	 این	 	شده.	

ناکارآمدی	آن	مشخص	شد	و	شکست	خورد.

عکس	شماره	5

تاریخ	1398/9/28

مکان:	خیابان	نواب	صفوی

اطراف	حرم بافت	 دارد.	تخریب	 نکته	وجود	 	توضیحات:	در	تصویر	چند	
	محیطی	را	فراهم	کرده	که	برای	بروز	انحرافات	اجتماعی،	بسیار	مستعد
اجتماعی فراوانی	درصد	آسیب	های	 از	 آمارها	 برخی	 که	 	است.	همانطور	
مسائل سایر	 و	 روسپی	گری	 موادمخدر،	 کشیدن	 و	 فروش	 دزدی،	 	چون	
	اجتماعی	در	این	محیط	خبر	می	دهند،	سطح	امنیت	کاهش	یافته	است.
برای محل	 این	 تنگ	 کوچه	های	 از	 یکی	 در	 قدیمی،	 بسیار	 خانه	 	یک	
	محافظت	از	حریم	خود	دوربین	مداربسته	نصب	کرده	است.	چیزی	که	در
	این	محیط	زیاد	دیده	می	شود،	چشمان	دوربین	های	مداربسته	که	محیط
دیگر بخشی	 است.	 قضیه	 بخش	 یک	 این	 دارد.	 نظارت	 تحت	 را	 افراد	 	و	
	تکنولوژی	به	عنوان	یکی	از	عوامل	نظارت	کننده	نوین	در	جامعه	امروزی
سختی به	 مدرنیته	 و	 سنت	 جبهه	 دو	 حرم،	 پیرامونی	 محیط	 در	 	است.	
قدیمی خانه	های	 است.	 شکست	 حال	 در	 البته	 سنت	 شده	اند.	 	درگیر	
	برای	حفاظت	از	خود	هیچ	حقی	ندارند.	حضور	هرگونه	مصالح	ساختمانی
توسط حتی	 خانه	ای	 هیچ	 است.	 ممنوع	 منطقه،	 شهرداری	 اجازه	 	بدون	
	خود	مالک	اجازه	ی	تعمیر	دیواری	خراب	شده	را	ندارد.	نظارت	در	کوچه	ها
	بیشتر	است.	شهرداری	چشمانی	نظاره	گر	در	تمام	منطقه	دارد	تا	جلوی
	هرگونه	بازسازی	را	بگیرد.	سنت	اما	در	برابر	تکنولوژی	که	سالح	مدرنیته

است	تاب	مقاومت	نداشته	و	درحال	نابودی	است.
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عکس	شماره	6

تاریخ	1398/8/30

	مکان:	بازار	عباسقلی	خان

)بازاری	بزرگ	و	به	هم	پیوسته	در	نزدیکی	حرم	که	در	گذشته	کاروانسرا	بود(

هستند، پابرجا	 همچنان	 زائرین	 استقبال	 دلیل	 به	 قدیمی	 بازارهای	 	توضیحات:	
افرادی	که	چندین	نسل تعداد	مغازه	های	آن	کاسته	می	شود.	 از	 	اگرچه	روزبه	روز	
	در	مغازه	های	این	بازار	کسب	و	کار	داشتند	حال	مجبور	به	تخلیه	هستند.	این	اجبار
	به	تخلیه	به	دلیل	طمع	سرمایه	داران	بزرگ	برای	هرچه	عظیم	تر	کردن	و	تجاری	تر
	کردن	محیط	اطراف	حرم	با	هدف	کسب	سود	فراوان	رخ	داده	است.	تخریب	بازار	و

	ساخت	مجتمع	های	بزرگ	در	چندقدمی	این	بازار	است.

شرایط	این	بازارها	از	حیث	عدم	رسیدگی	و	توجه.
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عکس	شماره	7

تاریخ	1398/9/28

مکان:	بازار	عباسقلی	خان

بازار	ادامه	دار	و	پیوسته	است.	بخشی	از	آن	هنوز	زنده	است	اما 	توضیحات:	این	
به	مکانی	مرده	شده	است. با	وجود	فعالیت	برخی	کاسبان،	تبدیل	 	بخشی	دیگر	
ریختن برای	 مکانی	 به	 تبدیل	 و	 بسته	شده	 آن	 مغازه	های	 برخی	 قدیمی	 	درهای	
	آشغال	شده	است.	در	کنار	همین	مغازه	ها	هنوز	چندتنی	از	کاسبان	چراغ	مغازه	ی

	خود	را	اگرچه	هیچ	استقبالی	از	آن	ها	نمی	شود،	روشن	نگه	داشته	اند.

در	ادامه	تصاویری	از	شرایط	این	مغازه	ها	و	انبارهایشان	آورده	شده	است...

چند	عکس	بعدی،	نمایی	است	از	بازار	قدیمی	نزدیک	به	حرم،	بازار	عباسقلی	خان.
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عکس	شماره	8

تاریخ	1398/9/28

متروک و	 خالی	شده	 	مغازه	ای	
در	بازار	عباسقلی	خان

عکس	شماره	9

	تاریخ	1398/9/28

هنوز که	 قدیمی	 	مغازه	ای	
	چراغ	آن	روشن	نگاه	داشته
آن خاموشی	 اگرچه	 	شده،	

	بسیار	نزدیک	است.

زندگی از	 تنها	 نه	 	ساکنان	
محروم خود	 خانه	های	 	در	
به مجبور	 و	 	می	شوند	
به خود	 محله	ی	 از	 	مهاجرت	
بیگانه و	 جدید	 	منطقه	ای	
و کسب	 حتی	 که	 	می	شوند	
نیز آن	ها	 ارثی(	 )معموال	 	کار	

از	بین	می	رود.

عکس	شماره	10

تاریخ	1398/9/28

متعلق بازهم	 تصویر	 	این	
بازار قدیمی	 مغازه	های	 	به	
که است	 	عباسقلی	خان	
مکانی به	 تبدیل	 	اکنون	

	متروکه	شده	است.

عکس	شماره	11

تاریخ	1398/9/28

	تصویر	بخشی	از	بازار	عباسقلی	خان	)سرا(	که	متروکه	شده
	و	اکنون	محل	زندگی	گربه	هاست.
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عکس	شماره	12

			تاریخ	1398/8/23

برخی پشتی	 انبار	 به	 متعلق	 	عکس	
بازار در	 شده	 متروک	 	مغازه	های	
انبارهای است.	 	عباسقلی	خان	
که شده	 خراب	 و	 متروک	 	قدیمی،	
	تبدیل	به	مکانی	مناسب	برای	گربه	ها

و	خالفکاران	شده	است.
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عکس	شماره	13

تاریخ	1398/9/28

مکان:	بازار	عباسقلی	خان

عکس	شماره	14

تاریخ	1398/9/28

مکان:	سرای	عزیزاله	اف	)سرای	کوچک(

	توضیحات:	سرای	عزیزاله	اف	نیز	از	جمله	بازارهای	قدیمی	است	که	درابتدا	کاروانسرا	بوده،	این
	سرا	نیز	اکنون	در	معرض	تخریب	است	و	بخشی	از	آن	نیز	بازسازی	به	شکلی	دیگر	در	جهت	اهداف
	تجاری	می	شود.	در	تصویر	هشدار	شهرداری	منطقه	برای	تخلیه	فوری	مغازه	ها	توسط	کسبه	دیده
	می	شود.	هشدار	داده	شده	که	در	صورت	عدم	تخلیه،	شهرداری	خود	اقدام	به	این	کار	می	کند.	اما

همچنان	برخی	کسبه	مغازه	هایشان	را	ترک	نمی	کنند.
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	عکس	شماره	15

تاریخ	98/9/28

مکان:	خیابان	نواب	صفوی

نواب	صفوی خیابان	 در	حاشیه	 کوچکی	 مغازه	 تصویر	 این	 در	 	توضیحات:	
نشده. مغازه	اش	 تخریب	 و	 تخلیه	 به	 حاضر	 آن	 صاحب	 که	 می	شود	 	دیده	
	این	مغازه	درست	جلوی	یکی	از	مجتمع	های	تجاری	بزرگ	در	خیابان	نواب
مغازه	های بازماندهی	 تنها	 نوعی	 به	 گرفته.	 قرار	 آرمان(	 )مجتمع	 	صفوی	
	قدیمی	که	تخریب	شده	اند	تا	مجتمع	آرمان	ساخته	شود	و	به	چشم	آید.

حضور	این	مغازه،	گواهی	یا	نشانه	ای	از	تاریخ	و	گذشته	این	محله	است.
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عکس	شماره	16:

تاریخ	1398/8/30

مکان:	خیابان	نواب	صفوی	)پشت	مجتمع	آرمان(

	توضیحات:	عالوه	بر	برخی	کاسبان	که	مغازه	ی	خود	را	تحویل	داده	اند.
به خود	 خانه	های	 فروش	 عدم	 بر	 همچنان	 نیز	 خانه	ها	 برخی	 	صاحبان	
سکنه از	 خالی	 خانه	ها	 این	 حتی	 گاه	 کرده	اند.	 پافشاری	 	شهرداری	
	شده	اند	اما	همچنان	صاحبان	آن	ها	حاضر	به	فروش	نشده	اند.	این	خانه
	نیز	یکی	از	خانه	هایی	است	که	تک	مانده.	ساختمان	این	خانه	با	میله	هایی
	نگه	داشته	شده	چرا	که	اطراف	آن	تخریب	شده	اند.	در	این	تصویر	مغلوب
برابر	مدرنیته	در	قالب	نوسازی	و	سرمایه	داری 	شدن	سنت	و	تاریخ	در	
تجاری مجتمع	های	 بزرگترین	 از	 یکی	 خانه	 این	 پشت	 دید.	 می	توان	 	را	

اطراف	حرم		دیده	می	شود.
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عکس	شماره	17:

تاریخ		1398/9/28

	مکان	نواب	صفوی

	توضیحات:	برخی	خانه	ها	رسما	دیگر	قابلیت	استفاده	ندارند.
	درهای	این	خانه	ها	دیگر	هرگز	باز	نخواهد	شد.	اما	همچنان

صاحبان	آن	ها	تسلیم	شهرداری	نمی	شوند.
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عکس	شماره	18:

تاریخ	1398/8/30

	مکان	خیابان	نواب	صفوی

	از	خانه	های	متروکه	اما	باقیمانده.	در
چندقدمی	تخریب.

عکس	شماره	19:

تاریخ	1398/9/28

مکان:	نواب	صفوی

	کاربری	بسیاری	از	خانه	های	قدیمی
متروکه	اینگونه	تغییر	کرده	است.
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عکس	شماره	20:

تاریخ	1398/9/28

مکان:	نواب	صفوی،	عسگریه
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عکس	شماره	21:

تاریخ	1398/9/28

مکان:	نواب	صفوی

سریع تغییر	 علیرغم	 	توضیحات:	
و افکار	 زندگی،	 سبک	 	محیط،	
این است.	 نکرده	 تغییر	 	ذهنیت	
	محیط	هنوز	افرادی	را	در	خود	دارد
از را	 خود	 سنتی	 محیط	 اگرچه	 	که	
ذهنیتی هنوز	 اما	 داده	اند	 	دست	
	سنتی	دارند	و	با	ذهنیت	سنتی	خود
	در	این	محیط	مدرن	زندگی	می	کنند.
علنی نمونه	ای	 تجربی،	 	دندانپزشک	
	از	سبک	زندگی	سنتی	در	این	مکان

مدرن	تازه	شکل	گرفته	می	باشد.

عکس	شماره	22:

1398/8/30

	مکان:	عباسقلی	خان،	گرمابه

زندگی سبک	 از	 دیگر	 	نمونه	ای	
سنتی	باقیمانده.
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عکس	شماره	23:

تاریخ	1398/8/30

مکان:	خانه	داروغه،	نواب	صفوی

بازسازی تازگی	طرح	 به	 	توضیحات:	
	برخی	خانه	های	قدیمی	اغاز	شده	که
	خانه	داروغه	یکی	از	این	خانه	هاست.
آغاز دیر	 بسیار	 طرح	 این	 		اگرچه	
بخش بزرگترین	 که	 زمانی	 	شد،	
این 	محله	تخریب	شده	است.	حتی	
دید زاویه	 با	 باقیمانده	 	چندخانه	
	مجتمع	های	تجاری	بزرگ	چندان	به

چشم	نمی	آیند.

عکس	شماره	24:

تاریخ	1398/9/28

مکان:	نواب	صفوی
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عکس	شماره	25:

تاریخ	1398/8/30

مکان:	خانه	توکلی

و سنت	 بین	 فاصله	 کوچه	 	یک	
مدرنیته.	یک	کوچه	تا	تخریب.

عکس	شماره	26:

تاریخ	1398/8/30

مکان	:	نواب	صفوی
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عکس	شماره	27:

تاریخ1398/8/30

مکان	عباسقلی	خان

پایان
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	عرض	است	که	یک	ماشین	به	سختی
	از	داخل	آن	عبور	می	کند	و	به	نوعی
	می	توان	عنوان	کوچه	را	بر	آن	نهاد.
	در	سرتاسر	کوچه	تعداد	زیادی	مغازه
	از	لوله	فروشی	و	بنگاه	مسکن	گرفته
به مشغول	 بقالی	 و	 فروشی	 میوه	 	تا	
	فعالیت	و	ارائه	خدمات	به	مشتریان
	خود	هستند.	ساختار	کالبدی	محله
بافت بر	 مبتنی	 خیابان	بندی	ها	 	و	
شاهان دوران	 به	 مربوط	 و	 	قدیمی	
الزهرا 	پهلوی	و	قاجار	است.	مسجد	
با	عبور قرار	دارد،	 ابتدای	کوچه	 	در	
	از	زیر	دو	طاق	قدیمی	و	آجری	که	از
	شدت	دود	و	آلودگی	هوا	رنگشان	به
	تیرگی	گراییده	و	از	فرط	فرسودگی
	هر	آن	امکان	ریزششان	وجود	دارد،
مسجد رسید.	 خواهید	 مسجد	 	به	
نام با	 اهالی	 از	 بسیاری	 را	 	الزهرا	
	شازده	خانم	می	شناسند.	این	مسجد
در و	 شده	 تأسیس	 قاجار	 زمان	 	در	
داشته آجری	 و	 گلی	 روبنایی	 	ابتدا	
	است.	در	زمان	رضا	شاه	نیز	مسجد
مکانی اینکه	 بر	 عالوه	 خانم	 	شازده	
	مذهبی	برای	اقامه	نماز	بود	همچنین
رژیم علیه	 بر	 مبارزات	 برای	 	محلی	

	پهلوی	محسوب	می	شد.

	جایگاه	استقرار	مسجد	به	گونه	ایست
و مسجد	 با	 ناآشنا	 رهگذر	 یک	 	که	
به و	 آن	 کنار	 از	 عبور	 با	 فقط	 	محله	
	عالوه	با	صرف	توجه	و	دقت	به	محیط
را مسجد	 می	تواند	 خود	 	پیرامون	
	ببیند.	در	خیابان	وحدت	چندین	بار
	از	مغازه	داران	و	اهالی	محله	شاهپور
شدم، الزهرا	 مسجد	 نشانی	 	جویای	
موارد اغلب	 در	 که	 بود	 اینجا	 	جالب	
به متعلق	 الزهرا	 مکتب	 	حسینیه	
من به	 مرکز	 مقیم	 	آذربایجانی	های	
	معرفی	شد	که	در	ابتدای	خیابان	قرار
	داشت.	پرچم	و	بنر	پارچه	ای	بزرگی
	جهت	تبلیغ	حسینیه	بر	سردر	کوچه
	نصب	شده	است	و	نگاه	هر	رهگذری

را	به	خود	جذب	می	کند.

	حسینیه	مکتب	الزهرا	را	اغلب	اهالی
شناختی آنکه	 حال	 	می	شناسند	

نسبت	به	مسجد	الزهرا	ندارند.

)تهرانچی باقری	 خیابان	 	رازی،	
مجاورت هوشیار(،	 	قدیم،سرهنگ	
خیابان سنگلج،	 قدیمی	 محله	ی	 	با	
محله	ی و	 محلی(	 )بازار	 	مختاری	
	تختی	)منزل	زنده	یاد	تختی	در	این
	محل	بوده(	را	در	بر	می	گیرد.	خیابان
	وحدت	اسالمی	از	شاه	راه	های	اصلی
جایی تا	 می	شود	 محسوب	 	تهران	
برون اتوبوس	های	 از	 بعضی	 	که	
از )بیهقی(	 آرژانتین	 پایانه	 	شهری	
تهران از	 خروج	 برای	 خیابان	 	این	
و ویتامینه	 می	کنند.	 	استفاده	
	معجون	فروشی	های	بسیاری	از	جمله
بابا« »علی	 معروف	 فروشی	 	معجون	
	هم	در	این	خیابان	واقع	شده	اند	که
ریختن با	 آن	 متصدیان	 شده	 	دیده	
به پارچی	 از	 باال	 ارتفاع	 از	 	معجون	
جالب	توجهی حرکات	 دیگر	 	پارچ	

انجام	می	دهند.

شمال از	 اسالمی	 وحدت	 	خیابان	
مسیر و	 است	 طرفه	 یک	 جنوب	 	به	
خط در	 اتوبوس	 با	 آن	 	عکس	
مقصد است.	 دسترسی	 قابل	 	ویژه	
سمت به	 خط	ویژه	 	اتوبوس	های	
)پارک فیاض	بخش	 پایانه	 	شمال	
میدان و	 هفت	تیر	 میدان	 	شهر(،	
	ولیعصر	می	باشد.	این	خیابان	از	ابتدا
ترافیک طرح	 محدوده	 در	 انتها	 	تا	
مترو ایستگاه	 تنها	 گرفته؛	 	قرار	
	موجود	در	خیابان	وحدت	اسالمی	در
میدان یعنی	 آن	 نقطه	 	شمالی	ترین	
	حسن	آباد	واقع	شده	و	مسجد	الزهرا
	نیز	در	فاصله	بین	این	میدان	و	میدان
است. گرفته	 قرار	 قدیم	 	شاهپور	
شوش، متروی	 ایستگاه	های	 	البته	
خیام، مولوی،	 آهن،	 راه	 	میدان	
)بازار	تهران( پانزده	خرداد	 	منیریه،	
هم فعلی(	 خمینی	 )امام	 توپخانه	 	و	
	نزدیک	این	خیابان	هستند.	الزم	به
	ذکر	است	که	از	شمال	بعد	از	میدان
اسالمی وحدت	 خیابان	 	حسن	آباد	

تبدیل	به	خیابان	حافظ	می	شود.

فرعی خیابان	 در	 الزهرا	 	مسجد	
قرار دفتر	 وزیر	 یا	 خیابانی	 	مقدس	
	گرفته	است،	این	خیابان	به	قدری	کم

الزهرا یا	 خانم«	 »شازده	 	مسجد	
شرقی و	سمت	 	21 منطقه	 غرب	 	در	
)شاهپور اسالمی	 وحدت	 	خیابان	
	قدیم(	واقع	شده	است.	منطقه	12	با
	مساحتي	حدود	16/91	کیلومتر	مربع
	و	جمعیتي	معادل	365000	هزار	نفر
بافت با	 قدیمي	 محالتي	 داشتن	 	با	
	فرسوده	به	عنوان	میراث	دار	پیشینه
می	شود. محسوب	 قدیم	 	تهران	
بازار وجود	 با	 منطقه	 این	 	همچنین	
اقتصادي قلب	 عنوان	 به	 	تهران	
	کشور	بسیار	شلوغ	و	پر	سر	و	صدا
نفر 	1،400،000 که	 گونه	ای	 به	 	است	
سفرهای واسطه	 به	 شناور	 	جمعیت	
و آمد	 و	 رفت	 آن	 در	 شهری	 	درون	
	تردد	دارند.	از	دیگر	ویژگی	های	مهم
از بسیاری	 گرفتن	 قرار	 منطقه	 	این	
وزارتخانه	ها دولتی،	 نهادها	 و	 	مراکز	
رشد است.	 آن	 در	 سفارتخانه	ها	 	و	
دانشمند و	 فرهیخته	 افراد	 نمو	 	و	
دارالمومنین به	 که	 منطقه	 این	 	در	
اطراف خصوصًا	 است	 	معروف	
وجود و	 طرف	 یک	 از	 ایران	 	خیابان	
غار دروازه	 همچون	 	محله	هایي	
طرف از	 و...	 صابون	پزخانه	 	شوش،	
12 منطقه	 بارز	 ویژگي	هاي	 از	 	دیگر	

محسوب	مي	شود.

نام با	 اسالمی	 وحدت	 	خیابان	
از یکی	 شاهپور«	 »خیابان	 	سابق	
تهران خیابان	های	 	قدیمی	ترین	
میدان از	 خیابان	 این	 	است.	
امتداد شوش	 خیابان	 تا	 	حسن	آباد	
شهر، پارک	 چون	 اماکنی	 و	 	دارد	
وحدت میدان	 تره	بار،	 و	 میوه	 	بازار	
سابق(، شاهپور	 )میدان	 	اسالمی	
پوست بیمارستان	 آگاهی،	 	اداره	

	نگاهی	به	مسجد
	»شازده	خانم«

ملیحه	درگاهی
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شدم بقالی	 مغازه	 وارد	 نهایت	 	در	
مشغول کودک	 یک	 و	 جوان	 دو	 	که	
	صحبت	بودند،	پسران	جوان	به	طور
	کلی	اطالعاتی	در	مورد	مساجد	محله
تقریبا کودک	 نهایت	 در	 و	 	نداشتند	
مسجد خادم	 پدرش	 که	 ساله	 	10	
را مسجد	 نام	 توانست	 بود	 	الزهرا	
در را	 آن	 آدرس	 و	 کرده	 	شناسایی	
	اختیارم	بگذارد.	بدین	ترتیب	راهی
	خیابان	وزیر	دفتر	)مقدس	خیابانی(
در که	 مغازه	دارانی	 حتی	 	شدم،	
به مشغول	 خیابان	 این	 	نزدیکی	
با	نام	مسجد 	فعالیت	بودند	آشنایی	
مسجد برخی	 ولی	 نداشتند	 	الزهرا	
	قدیمی	شازده	خانم	را	می	شناختند.
	به	هنگام	ورود	به	خیابان	هیچ	نشانه
مسجد وجود	 بر	 مبنی	 تبلیغی	 	یا	
	وجود	ندارد،	همچنین	مسجد	دارای
یا	گلدسته	ای	نیست	که	حتی 	گنبد	
بتوان متری	 	100 حدود	 فاصله	 	از	
طی از	 پس	 کرد.	 رویت	 را	 	آن	ها	
تنگ خیابان	 طول	 در	 مسیر	 	کردن	
به	بوستان	کوچک ناهموار	 	و	تقریبا	
خیابان انتهای	 در	 واقع	 دفتر	 	وزیر	
	خواهید	رسید	که	به	عاله	پارک	شهر
	و	بوستان	دکتر	حسابی	فضای	سبز
	محله	شاهپور	محسوب	می	شوند.	بنا
از بویژه	 بوستان	 این	 اهالی	 	به	گفته	
دلیل به	 را	 پارک	شهر	 که	 زمان	 	آن	
	حفظ	امنیت	محله	تحت	کنترل	قرار
جوان پسران	 جذب	 در	 	داده	اند،	
	موفق	تر	از	مسجد	الزهرا	عمل	کرده
محله از	 بخش	 این	 اهالی	 	است.	
در روزها	 برخی	 و	 شب	 هر	 	تقریبا	
دعوا، صدا،	 و	 سر	 شاهد	 پارک	 	این	
و	حتی	چاقوکشی،	مصرف 	درگیری	
	و	خرید	و	فروش	مواد	مخدر	هستند.

	ورودی	مسجد	الزهرا،	به	دلیل	نبود
گرفتن امکان	 مناسب	 انداز	 	چشم	
	عکس	از	نمای	کامل	مسجد	و	سردر

آن	وجود	نداشت.

توصیف	فضایی:
مساجد سبک	 به	 مسجد	 در	 	سر	
و کاشیکاری	 با	 همراه	 و	 	اسالمی	
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دو به	 اول	 طبقه	 دارد.	 سوله	 	به	
و آقایان	 نماز	 اقامه	 مختص	 	بخش	
	خانم	ها	تفکیک	شده	است	و	در	کل
مربع متر	 	170 حدود	 در	 	مساحتی	
در که	 نیز	 مسجد	 آشپزخانه	 	دارد.	
شکل به	 	 شده	 تعبیه	 فضا	 	همین	
زیاد طول	 و	 کم	 عرض	 با	 	مستطیل	
امتداد نیز	 بانوان	 قسمت	 تا	 و	 	است	
	یافته	است.	به	هنگام	پخش	افطاری
پنجره	های نذری،	 غذای	 یا	 	مختصر	
باز را	 بانوان	 قسمت	 در	 	آشپزخانه	
غذای بانوان	 از	 چندتن	 و	 	می	کنند	
	نذری	را	بین	بقیه	تقسیم	می	کنند.

گفته به	 بنا	 مسجد	 زیرزمین	 		در	
	مسئول	کانون	فرهنگی	امام	خمینی،
	میزهای	پینگ	پنگ	و	فوتبال	دستی
کودکان فراغت	 اوقات	 گذران	 	برای	
مراجعه کانون	 به	 که	 نوجوانانی	 	و	
است. شده	 داده	 قرار	 	می	کنند،	
مربع متر	 	15 حدود	 در	 فضا	 	این	
	گنجایش	دارد	و	فاقد	امکانات	برای
فضایی در	 کودکان	 هواست.	 	تهویه	
	غبار	گرفته	و	کوچک	که	به	سختی
	می	توان	در	آن	نفس	کشید،	گرد	یک
	میز	پینگ	پنگ	و	یک	فوتبال	دستی

می	کنند. تخلیه	 را	 خود	 	هیجانات	
	یکی	از	نوجوانان	که	تقریبا	21	ساله
کانون »مسئول	 که	 می	گوید	 	است	
اجازه و	 می	کند	 دعوایشان	 	همیشه	
نمی	دهد«. آن	ها	 به	 بازی	 	شلوغ	
	همچنین	بچه	ها	برای	انجام	بازی	های
ورود اجازه	 فوتبال	 بویژه	 و	 	مختلف	
این با	 ندارند،	 را	 مسجد	 حیاط	 	به	
	وجود	آنان	برای	استفاده	از	آبخوری
این به	 دوچرخه	سواری	 همچنین	 	و	
شدن نزدیک	 با	 و	 می	آیند	 	حیاط	
افزوده آن	ها	 تعداد	 بر	 نماز	 وقت	 	به	
	می	شود.	دوچرخه	ها	توسط	چند	تن
بهتری مالی	 که	وضعیت	 کودکان	 	از	
گذاشته مسجد	 حیاط	 در	 	دارند	
	می	شود	و	دوستانشان	نیز	می	توانند

با	این	دوچرخه	ها	بازی	کنند.

رسیدگی مسئول	 ساله	 	15 	نوجوان	
ترتیب و	 نظم	 و	 کودکان	 بازی	 	به	

بخشیدن	به	آنان	است.

متشکل مسجد	 اصلی	 	ساختمان	
اول طبقه	 و	 زیرین	 طبقه	 یک	 	از	
	است	که	سقفی	بسیار	بلند	و	شبیه

ساخته قرآنی	 نستعلیق	 	خطوط	
	شده	است	و	در	کنار	در	ورودی	یک
	قالیشویی	قرار	دارد.	هنگامیکه	وارد
امتداد از	 نشانه	ای	 	مسجد	می	شوید	
	این	سبک	معماری	در	فضای	داخلی
	مسجد	دیده	نمی	شود	و	نمای	بیرونی
به	سبک	یک 	فضای	داخلی	مسجد	
حدود به	 متعلق	 معمولی	 	ساختمان	
شده سنگ	کاری	 پیش	 سال	 	20	
شما مسجد	 به	 ورود	 بدو	 در	 	است.	
و شهیدان	 از	 عکس	هایی	 کنار	 	در	
	جبهه	و	جنگ	با	تصاویر	دلخراشی	از
	لحظه	شهادت	رزمندگان	و	بدن	های
شد خواهید	 مواجه	 آن	ها	 	پاره	پاره	
بر شیشه	ای	 قاب	های	 زیر	 در	 	که	
	روی	دیوار	نصب	شده	اند.	تعداد	قابل
نوجوانان و	 کودکان	 از	 	مالحظه	ای	
مشغول کانون	 و	 مسجد	 حیاط	 	در	
و پالستیکی	 توپ	 با	 بازی	 	فوتبال	
	جنب	و	جوش	و	سر	و	صدا	هستند.
	سر	و	صدای	کودکان	به	قدری	بلند
خواهید تصور	 امر	 بدو	 در	 که	 	است	
	کرد	که	زنگ	تفریح	مدرسه	به	صدا
و هیجان	 شور	 با	 بچه	ها	 و	 آمده	 	در	
	اشتیاق	ناشی	از	تعطیل	شدن	کالس
و آمده	اند	 مدرسه	 حیاط	 به	 	درس	
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قرار ساختمان	 این	 زیرین	 طبقه	 	در	
بهداشتی	شامل	یک 	دارد،	سرویس	
	توالت	برای	خانم	ها	و	دو	توالت	برای
به 	آقایان	است،	تعداد	دستشویی	ها	
	نسبت	میزان	جمعیتی	که	طی	روز	و
	برای	اقامه	نماز	به	مسجد	می	آیند	کم
	است،	به	عالوه	توالت	ها	کثیف	و	فاقد
بهداشتی استانداردهای	 	هرگونه	
بهداشتی کنار	سرویس	 در	 	هستند.	
نوعی به	 قرار	دارد	که	 	اتاق	کوچکی	
همچنین است،	 مسجد	 	کتابخانه	
استقبال با	 هرچند	 قرآن	 	جلسات	
برگزار اتاق	 این	 در	 بانوان	 	اندک	
	می	شود.	در	طبقه	دوم	این	ساختمان
	که	با	فضایی	شبیه	به	مسافرخانه	های
چند می	شویم،	 مواجه	 شهر	 	پایین	
جوان طالب	 اسکان	 برای	 	اتاقک	
	اختصاص	داده	شده	است	و	چنانچه
	عنوان	شده	است	طالب	برای	اقامت
پرداخت اجاره	ای	 اتاق	ها	 این	 	در	
این در	 اینکه	 به	 توجه	 با	 	نمی	کنند.	
	قسمت	و	همچنین	در	فضای	داخلی
و بّنایی	 مشغول	 کانون	 	ساختمان	
	ساخت	و	ساز	هستند،	در	حال	حاضر

تکواندو، و	 کاراته	 ورزش	 	مخصوص	
بدون بسکتبال،	 تور	 و	 زمین	 	بدون	
به 	... و	 مناسب	 تهویه	ای	 	امکانات	
چند در	 پرداخت.	 ورزش	ها	 	این	
در داشتم	 مسجد	 به	 که	 	مراجعه	ای	
که ورزشی	 سالن	های	 این	 	اصلی	
شلوغ و	 بهم	ریخته	 راهرویی	 	داخل	
آن داخل	 و	 بود	 قفل	 داشت،	 	قرار	
که متروکه	مانند	 فضایی	 به	 	بیشتر	
شامل را	 پرت	 و	 خرت	 سری	 	یک	

می	شد،	بدل	شده	بود.

در نوجوانان	 و	 کودکان	 از	 	تعدادی	
بخش و	 می	کنند	 بازی	 کانون	 	حیاط	
واقع کوچک	 اتاق	 در	 نیز	 	دیگر	
بازی مشغول	 مسجد	 زیرزمین	 	در	
	فوتبال	دستی	و	پینگ	پنگ	هستند،
	نمی	دانم	تکرار	هر	روزه	ی	این	بازی	ها
	در	حیاط	کانون	و	این	فضای	بسته	و
	دلگیر	ممکن	است	چه	احساسی	در

کودک	و	نوجوان	بوجود	آورد؟!

اقامه	نماز	ساختمانی 	روبروی	فضای	
است. یافته	 استقرار	 طبقه	 	سه	
آقایان و	 خانم	ها	 بهداشتی	 	سرویس	

صدا و	 سر	 و	 شده	اند	 جمع	 	پایه	دار	
	می	کنند	و	به	اصطالح	اوقات	فراغت
	خود	را	با	ورزش	غنی	می	سازند.	پسر
داریم انگار	 »ما	 می	گفت:	 	کوچکی	
چنین می	شیم«.	 خفه	 فضا	 این	 	تو	
استانداردهای وجه	 هیچ	 به	 	محلی	
کودکان بازی	 برای	 الزم	 	بهداشتی	
	را	ندارد	و	به	هر	شکل	برای	سالمت
	آنان	مضر	است.	در	کنار	این	فضای
متری 	50 تقریبا	 اتاق	 	خفقان	آور	
برای بهداشتی	 امکانات	 همان	 	با	
تکواندو ورزش	 تمرین	 و	 	آموزش	
که شده	 داده	 اختصاص	 کاراته	 	و	
اتاق به	 کوچک	 در	 یک	 طریق	 	از	
خانمی می	شود.	 متصل	 	پینگ	پنگ	
بچه	ها 	« می	گفت:	 محله	 اهالی	 	از	
بازی کاراته	 مسجد	 زمین	 زیر	 	در	
می	کنند، بازی	 بسکتبال	 	می	کنند،	
	کانون	امام	خمینی	خیلی	خوبه	برای
	بچه	ها	دیگه	توی	خیابونا	و	کوچه	ها
	ویلون	نیستن«.	سوالی	که	برای	من
	پیش	آمد	این	بود	که	چطور	می	توان
اندک، مساحت	 این	 با	 فضایی	 	در	
کف	پوش	های بدون	 کوتاه،	 	سقف	
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اینکه	کالس	مهدویت	تعطیل 	تصور	
	است	قصد	این	را	داشتم	که	از	داخل
همین در	 که	 بگیریم	 عکس	 	کالس	
	لحظه	یک	خانم	نسبتا	میانسال،	سه
از جوان	 روحانی	 و	 نوجوان	 	دختر	

	کالس	خارج	شدند.

حیات	سیاسی	مسجد:
سال	های طی	 شازده	خانم	 	مسجد	
برای	مبارزات انقالب	مأمنی	 از	 	قبل	
شاهنشاهی رژیم	 علیه	 	سیاسی	
اینکه مطلب	 این	 است،	شاهد	 	بوده	
خسروشاهی هاشم	 سید	 	مرحوم	
از مسجد(	 قبلی	 جماعت	 	)امام	
امام نهضت	 بعد	در	 به	 	سال	های	42	
اعالمیه	های و	 	شرکت	فعال	داشتند	
معناست. این	 از	 حاکی	 زمان	 	آن	
	سخنرانی	های	ایشان	در	هیئت	های
به	خصوص	در	هیئت 	مختلف	محله	
مسجد در	 و	 ها	 آذربایجانی	 	های	
درروند زیادی	 تاثیر	 خانم	 	شازده	
زمان آن	 در	 است.	 داشته	 	انقالب	
	مسجد	الزهرا	و	مدرسه	حضرت	حاج
فعالیت مرکز	 عبدالحسین	 	شیخ	
	انقالبیون	بود.	قبل	از	انقالب	آیت	ا...

با شوخی	 به	 گاه	 و	 نشسته	 	نیمکت	
یکدیگر	جر	و	بحث	می	کنند.

فوتبال مشغول	 حیاط	 داخل	 	بچه	ها	
	بازی	هستند،	ابزار	آالت	و	نخاله	های
به	تعمیرات	داخل	ساختمان 	مربوط	
گذاشته	اند حیاط	 از	 گوشه	ای	 در	 	را	
فضا این	 به	 را	 نامطلوبی	 	که	سیمای	
اصلی ساختمان	 است.	 	بخشیده	
طبقات و	 است	 طبقه	 سه	 	کانون	
و تولیدی	 مغازه	های	 به	 را	 آن	 	باالی	
	شابلون	زنی	اجاره	داده	اند.	در	حدود
به مربوط	 کالس	های	 پیش	 سال	 	4	
اول طبقه	 در	 نقاشی	 و	 کودک	 	مهد	
	قرار	داشت	ولی	به	دلیل	استقبال	کم
تعطیل کالس	ها	 معلم	 نبود	 و	 	اهالی	
	شدند.	هم	اکنون	کالس	های	آموزش
در نهج	البالغه	 و	 مهدویت	 	قرآن،	
این در	 می	شود.	 برگزار	 بخش	 	این	
	کالس	ها	حداکثر	5	یا	6	نفر	از	دختران
	نوجوان	و	یا	برخی	زنان	محله	شرکت
مسئول جوانی	 روحانی	 و	 	می	کنند	
	آموزش	و	رسیدگی	به	کالس	هاست.
به توجه	 با	 مشاهداتم	 از	 یکی	 	در	
به و	 بر	فضای	داخلی	 	سکوت	حاکم	

اتاقک	ها	ساکن	شده	اند 	کارگران	در	
	و	این	فضا	بسیار	بهم	ریخته،	کثیف	و
	پر	از	گرد	و	خاک	است.	اثرات	گرد	و
	خاک	به	راحتی	در	بخش	های	مختلف
به است.	 رویت	 قابل	 مسجد	 	حیاط	
	عنوان	مثال	رنگ	چراغ	های	رنگی	و
	در	مواردی	شکسته	شده	که	مربوط
	به	نیمه	شعبان	بوده	و	هنوز	به	دیوار
گراییده خاکی	 به	 هستند،	 	آویزان	

	است.

به کوچکی	 درب	 طریق	 از	 	مسجد	
در که	 خمینی	 امام	 فرهنگی	 	کانون	
می	شود. متصل	 دارد	 قرار	 آن	 	کنار	
	در	ورودی	و	خروجی	دیگر	کانون	در
قبل و	 خیابانی	 مقدس	 کوچه	 	داخل	
	از	ورود	به	مسجد	قرار	گرفته	است.
سال 	15 حدود	 در	 کانون	 	محوطه	
از آن	 ملک	 و	 بوده	 مدرسه	 	پیش	
	سوی	اوقاف	تغییر	کاربری	پیدا	کرده
شده فرهنگی	 کانون	 به	 تبدیل	 	و	
	است.	دفتر	مربوط	به	مدیر	کانون	در
	کنار	در	ورودی	قرار	گرفته	و	فضایی

	بسیار	بهم	ریخته	و	فرسوده	دارد.

روی کانون	 دفتر	 کنار	 در	 	بچه	ها	
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	خامنه	ای	و	آقای	هاشمی	رفسنجانی
منبر باالی	 مسجد	 این	 در	 ماه	 	یک	
داشته	اند. سخنرانی	 و	 	رفتند	
مطهری شهید	 مرحوم	 	همچنین	
مسجد در	 کرات	 به	 نیز	 بهشتی	 	و	
به و	 داشته	اند	 سخنرانی	 	الزهرا	
	هنگام	سخنرانی	ایشان	مسجد	مملو
	از	جمعیت	می	شد	و	شرکت	کنندگان
	تا	کنار	در	ورودی	ایستاده	بودند	و	به

سخنان	گوش	می	دادند.

	آقای	باقر	خسروشاهی	در	این	رابطه
که وقتی	 انقالب	 از	 »قبل	 	می	گوید:	
خودم آمدم،	 تهران	 به	 قم	 از	 	من	
شب یک	 می	خواندم.	 نماز	 آنجا	 	در	
ساواکی	ها که	 بودیم	 قنوت	 حال	 	در	
قنوت من	 مسجد.	 داخل	 	ریختند	
	را	طول	دادم	و	هر	آنچه	که	دعا	در
	ذهن	داشتم	در	قنوت	خواندم	و	اینها
نداشتند. کاری	 نمازگزارها	 با	 	دیگر	
نمی	خواندند نماز	 که	 را	 آنهایی	 	ولی	
	کالغ	پر	تا	سر	خیابان	بردند	و	مفصل
در هم	 آقا	 مرحوم	 زدند.	 	کتک	شان	
	آنجا	حضور	داشتند	و	سخنرانی	های

شدیداللحنی	داشتند«.

زمان تا	 سیاسی	 فعالیت	های	 	این	
ادامه نیز	 اسالمی	 انقالب	 	پیروزی	
سال در	 مثال	 عنوان	 به	 	داشت.	
حضور با	 تهران	 در	 مراسمی	 	1357	
	جمعیتی	حدود	3500	نفر	و	سخنرانی
	آقای	سید	هاشم	خسروشاهی	)امام
	جماعت	آن	زمان	مسجد(	در	مدرسه
	الزهرا	برگزار	شد.	به	گزارش	روزنامه
مراسم این	 پایان	 از	 پس	 	کیهان،	
ضمن نفر	 	2500 حدود	 	جمعیتی	
خانم شاهزاده	 مسجد	 از	 	خروج	
دخالت با	 که	 کردند	 برپا	 	تظاهراتی	
	مأموران	متفرق	شدند.	پس	از	انقالب
جذب محله	 از	 بسیاری	 جوانان	 	نیز	
	مساجد	و	روحانیت	شدند	و	افرادی
	که	داش	مشتی	صدایشان	می	کردند
فعالیت	های مشتاقان	 اول	 صف	 	به	
همین پیوستند.	 تروریستی	 	ضد	
و امام	حسین	 عشق	 به	 نیز	 	جوانان	
	امام	خمینی	عازم	جبهه	ها	شدند،	به
	همین	دلیل	بسیاری	از	کوچه	ها	با	نام
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اضافه و	 کانون	 راه	اندازی	 از	 	بعد	
	شدن	مدرسه	به	مسجد	جهت	انجام
فعالیت از	 فرهنگی،	 	فعالیت	های	
مستقل بخشی	 عنوان	 به	 	بسیج	
بسیج نیز	 اکنون	 هم	 و	 شد	 	کاسته	
خمینی امام	 فرهنگی	 کانون	 	و	
بخش و	 دارند	 تداخل	 یکدیگر	 	با	
کانون عنوان	 با	 مسجد	 در	 	مجزایی	
فرهنگی کانون	 ندارد.	 وجود	 	بسیج	
فعالیت گذشته	 سال	 چند	 طی	 	نیز	
الزهرا 	سیاسی	مشخصی	در	مسجد	
یا سخنرانی	 هیچ	 و	 نداده	 	صورت	
	تبلیغات	سیاسی-جناحی	در	مسجد
	صورت	نگرفته	است.	تمامی	اعضای
نوجوانانی و	 کودکان	 حتی	 و	 	کانون	
می	کنند شرکت	 کالس	ها	 در	 	که	

آن به	 که	 نبود	 جمعیتی	 	پاسخگوی	
و کمیته	 بنابراین	 می	کرد،	 	مراجعه	
	حسینیه	بزرگی	در	خیابان	شاپور	و
	جنب	خیابان	ارامنه	حسینیه	ساخته
	و	به	این	کار	اختصاص	داده	شد.	در
	این	کمیته	عالوه	بر	اینکه	اسلحه	ها
و نزاع	ها	 به	 	را	جمع	آوری	می	کردند	
محله مردم	 بین	 که	 	درگیری	هایی	
	اتفاق	می	افتاد	نیز	رسیدگی	می	شد.
	در	این	روزها	مردم	بیش	از	هر	زمان
	دیگری	به	روحانیون	مساجد	مراجعه
	می	کردند.	طی	دوران	جنگ	تحمیلی
	نیز	بسیج	مسجد	بسیار	فعال	بود	و
	نیروهای	زیادی	از	بسیجیان	و	اهالی
محله	عازم	جبهه	های	نبرد	شدند.

شهدای	محله	نام	گذاری	شده	اند.

پادگان	ها که	 انقالب	 پیروزی	 از	 	بعد	
و شدند	 غارت	 کالنتری	ها	 	و	
	اسلحه	های	زیادی	به	یغما	برده	و	به
	دست	مردم	افتاد،	امام	دستور	دادند
	اسلحه	ها	جمع	آوری	شوند.	از	جمله
جمع	آوری برای	 که	 	راهکارهایی	
بود این	 بودند	 اندیشیده	 	اسلحه	ها	
به و	 بیاورند	 را	 اسلحه	ها	 مردم	 	که	
مسجد در	 بدهند.	 تحویل	 	مساجد	
	الزهرا	اتاقی	را	به	جمع	آوری	اسلحه
آقای زمان	 آن	 در	 و	 داده	 	تخصیص	
	باقر	خسروشاهی	)امام	جماعت	حال
	حاضر(	مسئول	جمع	آوری	و	نگهداری
	از	اسلحه	ها	بود.	در	آن	زمان	مسجد
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	بسیجی	هستند،	کودکان	به	هر	شخص	تازه	واردی	که	وارد	مسجد	می	شود	نیز
	پیشنهاد	می	کنند	که	عضو	بسیج	کانون	شود.	پسر	نوجوانی	که	کودکان	کم	سن
	و	سال	تر	او	را	با	نام	آقای	صفارنژاد	می	شناسند	در	اتاقک	کوچک	حجره	مانند
و کانون	 برای	کالس	های	 از	متقاضیان	 نظر	می	رسد	دفتر	بسیج	است	 به	 	که	
	عضویت	در	بسیج	ثبت	نام	می	کند.	کالس	هایی	که	در	حال	حاضر	در	کانون
	فعال	هستند	همچون	تالوت	و	تفسیر	قرآن،	تفسیر	نهج	البالغه	و	مهدویت
برگزار	می	شوند بسیج	مساجد	 در	 که	 دارند	 با	کالس	هایی	 بسیاری	 	شباهت	
	با	این	تفاوت	که	چنین	کالس	هایی	عمومًا	در	قالب	حلقه	های	صالحین	شکل
	می	گیرند.	مراسم	مختلف	همچون	پخش	نذری	و	افطاری،	جشن	های	مختلف
	و	عزاداری	ها	)که	در	مسجد	الزهرا	بسیار	کمرنگ	برگزار	می	شوند(	و	برپایی
	اردوهای	تفریحی	به	ویژه	برای	کودکان	و	نوجوانان	که	توسط	کانون	فرهنگی

	برگزار	می	شود،	کاماًل	مشابه	فعالیت	های	بسیج	در	مساجد	دیگر	است.

امور	فرهنگی	و	اجرایی	مسجد:
		همه	فعالیت	های	فرهنگی	مسجد	توسط	کانون	فرهنگی	امام	خمینی	انجام
دارند. دست	 در	 را	 مسجد	 اجرایی	 امور	 کلیه	 کانون	 مسئولین	 و	 	می	گیرد	
جوان پسری	 شود.	 می	 محسوب	 فرد	 یک	 شغل	 فرهنگی	 کانون	 	مسئولیت	
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گرفته گروه	 همین	 در	 	تصمیمات	
انقالب از	 قبل	 دوره	 طی	 	می	شود.	
شازده	خانم نام	 با	 را	 مسجد	 	که	
امام برقعی	 مرحوم	 	می	شناختند	
دالیل به	 ولی	 بود	 مسجد	 	جماعت	
بیرون مسجد	 از	 را	 ایشان	 	سیاسی	
	کردند.	بعد	از	انقالب	تصمیم	بر	این
	بود	که	مسجد	را	تبدیل	به	درمانگاه
اهالی اعتراض	 دلیل	 به	 ولی	 	کنند	
با ویژه	ای	 معنوی	 ارتباط	 که	 	محله	
کرده برقرار	 خانم	 شازده	 	مسجد	
بازسازی و	 ترمیم	 مسجد	 	بودند	
هاشم سید	 دوره	 این	 در	 	شد.	
مسجد جماعت	 امام	 	خسروشاهی	
و طبقه	 یک	 ابتدا	 در	 مسجد	 	بود.	
	آجری	و	گلی	بود	ولی	با	همت	آقای
بازسازی را	 مسجد	 	خسروشاهی	
	کردند	و	ساختمان	سه	طبقه	روبروی
	سالن	اقامه	نماز	طی	سال	های	06	تا
حال در	 شد.	 افزوده	 مسجد	 به	 	17	
سید یعنی	 هاشم	 سید	 پسر	 	حاضر	
جماعت امام	 شاهی	 خسرو	 	باقر	
و ایشان	 نبود	 در	 و	 هستند	 	مسجد	
	به	خصوص	طی	ایام	ماه	رمضان	پسر
	ایشان	امامت	نمازهای	جماعت	را	بر

عهده	دارند.

امور	مالی	مسجد:
مراسم کانون،	 کالس	های	 	هزینه	
	مختلف	و	تعمیر	و	ساخت	مسجد	از
از	چند آمده	 به	دست	 اجاره	 	طریق	
	تولیدی	و	شابلون	زنی	در	طبقه	دوم
کنار در	 قالی	شویی	 یک	 و	 	کانون	
به توجه	 با	 می	شود.	 تأمین	 	مسجد	
	اینکه	در	زیرزمین	مسجد	بسته	شده
اهالی از	 یکی	 گفته	 نمی	توانم	 	بود	
زیرزمین از	 اینکه	 بر	 مبنی	 	محله	
	مسجد	به	عنوان	کارگاه	تولید	کفش
کنم. تأیید	 را	 می	شود،	 	استفاده	
و مساجد	 امور	 سازمان	 عالوه	 	به	
	شهرداری	ناحیه	نیز	کمک	های	مالی
	را	به	مسجد	می	رساند.	کانون	در	ازای
	کالس	هایی	که	برگزار	می	کند	هزینه
دریافت خانواده	ها	 از	 را	 	مشخصی	
	می	کند	که	نسبت	به	آموزشگاه	های

	خصوصی	کمتر	است.

زوهای در	 تکواندو	 نشده،	 	تشکیل	
	زوج	و	ژیمناستیک	در	روزهای	فرد
	برگزار	می	شود	.	ورزش	های	عمومی
فوتبال شامل	 رایگان	 به	صورت	 	که	
و پینگ	پنگ	 و	 حیاط	 در	 	بازی	
فوتبال	دستی	در	زیرزمین	می	شود.

	همکاری	مستمری	بین	سرای	محله
مسئول و	 ندارد	 وجود	 مسجد	 	و	
عدم این	 در	 را	 محله	 سرای	 	کانون	
می	گوید: و	 می	داند	 مقصر	 	همکاری	
	»افرادی	که	در	سرای	محله	فعالیت
	می	کنند	از	نظر	کاری	ضعی	فتر	از	ما
	هستند،	شما	بروید	یک	آمار	بگیرید
	و	هزینه	و	درآمد	ما	را	با	سرای	محله
می	شوید متوجه	 بعد	 کنید	 	مقایسه	
نوجونان و	 کودکان	 در	جذب	 ما	 	که	
آخه کرد	ه	ایم...	 عمل	 بهتر	 	چقدر	
محله سرای	 تو	 که	 ُفکلی	 خانم	 	یه	
کار می	تونه	 میز	 پشت	 	می	شینه	
مردمی ما	 کار	 بده...	 انجام	 	فرهنگی	
	و	جهادی	است	و	با	پیروی	از	بیانات
خود اهداف	 رهبری	 معظم	 	مقام	
بودن، جهادی	 می	بریم...	 پیش	 	را	
امکانات، ارائه	 محبت،	 	خوش	رویی،	
	آموزش	و	توکل	به	خدا	رمز	موفقیت

	و	پیروزی	ما	بوده	است«.

که می	کند	 عنوان	 عالوه	 به	 	ایشان	
در محله	 شورایاری	 و	 	شهرداری	
کمک آنها	 به	 مختلف	 	زمینه	های	
	کرده	اند.	به	عنوان	مثال	تأمین	هزینه
	اردوها،	استخ،	رفتن	به	نماز	جمعه	و
	هماهنگی	برای	انجام	ورزش	فوتبال
توسط شهر	 پارک	 چمن	 زمین	 	در	
قول به	 می	گیرد.	 صورت	 	شهرداری	
نهادهای همه	 از	 شهرداری	 	ایشان	
	انقالبی	و	غیر	انقالبی	بیشتر	به	آنها
	کمک	کرده	و	نقش	بسیار	مهمی	در
	تالش	شبانه	روزی	آنها	برای	مبارزه	با

دشمن	داشته	است.

مسئولین شد	 ذکر	 که	 	همانطور	
اجرایی و	 فرهنگی	 امور	 همه	 	کانون	
	مسجد	را	انجام	می	دهند	و	در	رأس
آقا حاج	 مسجد،	 جماعت	 امام	 	آنان	
	باقر	خسروشاهی،	قرار	دارد.	در	واقع
تمامی و	 ندارد	 امنا	 هیئت	 	مسجد	

	حدوداً	02	ساله	نیز	به	امور	آموزشی
به می	کند.	 رسیدگی	 تربیتی	 	و	
ایشان وظایف	 از	 یکی	 مثال	 	عنوان	
مقام فرمایشات	 از	 که	 	آنست	
در و	 کرده	 تهیه	 گزارش	 	رهبری	
دهد قرار	 جوان	 روحانی	 	اختیار	
در را	 شده	 مطرح	 مباحث	 نیز	 او	 	تا	
کند. تدریس	 مهدویت	 	کالس	های	
	پسر	نوجوان	51	ساله	ای	نیز	به	امور
	مربوط	به	کودکان	رسیدگی	می	کند،
شیفت باید	 ساعتی	 چه	 آنان	 	اینکه	
در که	 بچه	هایی	 با	 را	 	بازی	شان	
پینگ	پنگ بازی	 مشغول	 	زیرزمین	
عوض هستند	 فوتبال	دستی	 	و	
اینکه	در	حیاط	سر	و	صدا یا	 	کنند،	
	نداشته	باشند.	به	طور	کلی	کودکان
	و	نوجوانانی	که	در	کانون	نام	نویسی
مختلف امور	 در	 می	توانند	 	کرده	اند	
عنوان به	 باشند.	 داشته	 	مشارکت	
برای ظرف	ها	 کردن	 آماده	 	مثال	
به مسجد	 تزئین	 یا	 افطاری	 	مراسم	
	هنگام	جشن	از	جمله	این	فعالیت	ها

محسوب	می	شود.

مختلف فعالیت	های	 در	 	کودکان	
مختلف فعالیت	های	 در	 	کودکان	
جمله از	 و	 دارند	 مشارکت	 	مسجد	
برای ظروف	 کردن	 آماده	 امور	 	این	

مراسم	افطار	است.

دو کانون	 مسئول	 نظرات	 طبق	 	بر	
تخصصی آموزشی	 کالس	های	 	گروه	
برگزار	می	شود. 	و	عمومی	در	کانون	
آموزش شامل	 تخصصی	 	کالس	های	
قرآن و	 مهدویت	 	نهج	البالغه،	
شامل عمومی	 کالس	های	 و	 	هستند	
	نقاشی	کودک،	نقاشی	با	رنگ	روغن،
خوشنویسی بزرگ	ساالن،	 	طراحی	
گل	سازی، سفال	گری،	 	تحریری،	
	خیاطی،	بافتنی،	قالی	بافی،	کیف	های
انگلیسی، زبان	 کامپیوتر،	 	چرمی،	
	کمک	های	اولیه،		ریاضی	و	انگلیسی
دبیرستان، تا	 ابتدایی	 مقطع	 	از	
تکواندو، دبیرستان،	 	فیزیک	
آموزشی شنای	 	ژیمناستیک،	
اتاق کودک،	 مهد	 تفریحی،	 	و	
	اسباب	بازی.	برخی	از	کالس	ها	هنوز
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نمی	رسد،	حین	مصاحبه	حرف 	صدا	
	هم	که	می	زنی	غر	و	لند	می	کنند	که
	»بچه	ها	به	حد	کافی	شلوغ	می	کنند

شما	دیگه	حرف	نزنید«.

یک که	 قرآن	 جزء	خوانی	 هنگام	 	به	
کودکان توسط	 اذان	 از	 قبل	 	ساعت	
	و	نوجوانان	انجام	می	شود		فقط	چند
بانوان قسمت	 در	 کهنساالن	 از	 	تن	
به	طور اغلب	 که	 داشتند	 	حضور	
قضا نماز	 صندلی	ها	 روی	 و	 	فرادی	

می	خواندند.

مختلف مراسم	 برگزاری	 هنگام	 	به	
مسجد به	 بیشتری	 جمعیت	 	مسجد	
مثال عنوان	 به	 می	کنند.	 	مراجعه	
نماز اقامه	 ایام	ماه	رمضان	سالن	 	در	
پرمی	شود تقریبًا	 آقایان	 و	 	خانم	ها	
	ولی	طی	روزهای	دیگر	و	به	خصوص
جمعیت ظهر	 نماز	 اقامه	 هنگام	 	به	
در همچنین	 است.	 کمتر	 	نمازگزار	
جزءخوانی جلسات	 رمضان	 	ماه	
	قرآن	برای	خانم	ها	هر	روز	از	ساعت
	11	صبح	تا	اذان	ظهر	برگزار	می	شود
	و	تعداد	کمی	از	اهالی	محله	در	این
اگرچه می	یابند،	 حضور	 	جلسات	
یک پرشدن	 برای	 نیز	 تعداد	 	همین	
یکی هستند.	 کافی	 متری	 	21 	اتاق	
	از	بانوانی	که	در	نماز	جماعت	شرکت
برای که	 کالس	هایی	 از	 بود	 	کرده	
می	شود برگزار	 کانون	 در	 	بچه	ها	
اگر 	« می	گفت:	 و	 بود	 راضی	 	خیلی	

سنین در	 اغلب	 می	آیند	 	الزهرا	
خانه	های ساکن	 و	 سال	 	50 	باالی	
زیاد تعداد	 هستند.	 مسجد	 	اطراف	
مخصوص پالستیکی	 	صندلی	های	
	اقامه	نماز	نیز	خود	گویای	باال	بودن
ساعت یک	 است.	 نمازگزاران	 	سن	
	قبل	از	اذان	در	قسمت	ورودی	بانوان
نفراتی	که	وارد اولین	 	باز	می	شود	و	
	سالن	می	شوند	کهن	ساالنی	هستند
با صحبت	 و	 دعا	 خواندن	 برای	 	که	
	یگدیگر	به	مسجد	آمده	اند.	طی	ماه
از	اذان 	رمضان	نیز	یک	ساعت	قبل	
	جزءخوانی	قرآن	در	دستور	کار	قرار
	دارد	و	کودکان	و	نوجوانان	به	نوبتی
می	کند مشخص	 کانون	 مسئول	 	که	
	آیات	قرآن	را	تالوت	می	کنند.	ایشان
	در	بین	تالوت	کودکان	مرتب	به	آنان
فصیح و	 که	صحیح	 می	کند	 	گوشزد	
رمضان ماه	 پایان	 در	 تا	 	بخوانند	

		جایزه	بگیرند.

	چنانچه	من	در	حیاط	مسجد	مشاهده
	کردم	تقریبا	تمامی	بچه	ها	حین	بازی
یا حیاط	 داخل	 آبسردکن	 سمت	 	به	
تازه گلویی	 و	 می	آمدند	 	آبخوری	
	می	کردند،	با	این	وجود	آقای	پرنیان
	بارها	از	کودکان	و	نوجوانان	حاضر	در
	جلسه	به	عنوان	روزه	دار	یاد	می	کرد
	و	دعوایشان	می	کرد	که	وقتی	سفره
سمت به	 می	کنند	 پهن	 را	 	افطاری	
	سفره	حمله	ور	نشوند	و	نظم	و	ترتیب
	را	رعایت	کنند.	صدای	بلندگو	آنقدر
	زیاد	است	که	در	سمت	بانوان	صدا	به

و ظهر	 نماز	 اقامه	 از	 پس	 	همچنین	
مردم بین	 پالستیکی	 کیسه	 	عصر	
کمک	های تا	 می	شود	 	گردانده	
بیندازند. آن	 داخل	 را	 خود	 	نقدی	
قرض	الحسنه صندوق	 هیچ	 	مسجد	
گردآوری برای	 پولی	 صندوق	 	یا	
مردم غیرنقدی	 و	 نقدی	 	کمک	های	
نماز از	 بعد	 مثال	 عنوان	 به	 	ندارد.	
اینکه به	 توجه	 با	 عشا	 و	 	مغرب	
در پول	ها	 جمع	آوری	 برای	 	کسی	
	مسجد	حضور	نداشت،	خانم	هایی	که
سهیم افطار	 نذری	 در	 	می	خواستند	
در را	 خود	 نقدی	 کمک	های	 	باشند	
در که	 می	گذاشتند	 افرادی	 	اختیار	
فعالیت مشغول	 مسجد	 	آشپزخانه	
	بودند.	بدین	ترتیب	هیچ	گونه	برنامه
گردآوری برای	 	سیستماتیکی	
در آن	 تخصیص	 و	 مردمی	 	پول	های	

	امور	مختلف	وجود	ندارد.

افرادی	که	به	مسجد	می	روند:
و نوجوان	 و	 کودک	 	پسران	
طیف مهم	ترین	 کهن	سال	 	افراد	
هستند. مسجد	 به	 	مراجعه	کننده	
خصوص به	 و	 اوقات	 اغلب	 	پسرها	
فوتبال	بازی مشغول	 	بعدازظهرها	
در دوچرخه	سواری	 مواردی	 در	 	یا	
ناشی و	صدای	 و	سر	 	حیاط	هستند	
	از	جنب	و	جوش	آن	ها	کوچه	مقدس
اطراف محوطه	 ویژه	 به	 و	 	خیابانی	
که زنانی	 است.	 فراگرفته	 را	 	مسجد	
مسجد به	 جماعت	 نماز	 اقامه	 	برای	
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	سیراب	شوند	و	هر	کس	به	یک	چنین
	حسی	نرسد	به	مسجد	نمی	آید«.

به روز	 هر	 تقریبًا	 نوجوانی	 	دختر	
به مغرب	 نماز	 برای	 دوستش	 	همراه	
او دالیل	 از	 یکی	 می	آیند.	 	مسجد	
آمدن بیرون	 مسجد	 به	 آمدن	 	برای	
از بهتر	 بهانه	ای	 و	چه	 است	 	از	خانه	
وضعیت از	 خانم	 دختر	 این	 	مسجد.	
دخترهای اینکه	 و	 می	گوید	 	محله	
	جوان	و	نوجوان	پس	از	تاریک	شدن
خانه	های	شان به	 سریع	 باید	 	هوا	
عالوه به	 شاهپور	 محله	 	برگردند.	
است، مذهبی	 و	 سنتی	 	اینکه	
و تنگ	 خیابان	های	 و	 	کوچه	ها	
ترتیب بدین	 و	 دارد	 	کم	عرضی	
سوی از	 باالیی	 اجتماعی	 	نظارت	
	اهالی	محله	و	همسایگان	بر	پسران
	و	به	ویژه	دختران	جوان	وجود	دارد.
	به	قول	معروف	اگر	دختری	با	دوست
دیده کوچه	ها	 از	 یکی	 در	 	پسرش	
نوعی خانواده	اش	 و	 او	 برای	 	شود	
زنان و	 می	شود	 محسوب	 	بی	آبرویی	
او مورد	 در	 تا	هفته	ها	 بازار	 و	 	کوچه	
بنابراین می	کنند.	 	داستان	پردازی	
	بسیاری	از	دخترهای	محله	ماندن	در
	خانه	و	در	انتظار	خواستگار	نشستن

	را	ترجیح	می	دهند.

	

نظر از	 آینده	 در	 و	 می	آموزد	 	نیز	
سرمشق و	 الگو	 دینی	 و	 	اخالقی	
	خواهند	شد.	چند	تن	از	فروشندگان
دارند مغازه	 مسجد	 نزدیکی	 در	 	که	
می	روند مسجد	 به	 نماز	 اقامه	 	برای	
	ولی	این	تعداد	در	مقابل	مغازه	دارانی
را الزهرا	 مسجد	 نام	 حال	 به	 تا	 	که	
هستند. اندک	 بسیار	 	نشنیده	اند	
گاه	گداری نیز	 نمازگزاران	 از	 	برخی	
که گاهی	 نیز	 نمازگزاران	 از	 	برخی	
عبور مسجد	 کنار	 از	 نماز	 وقت	 	در	
که اقوام	شان	 خانه	 در	 یا	 	می	کنند	
	ساکن	محله	شاهپور	هستند	میهمان
می	آیند. الزهرا	 مسجد	 به	 	باشند،	
معلمی خانم	 افراد	 این	 از	 	یکی	
در روشنفکرانه	ای	 نظرات	 که	 	است	
جوان نسل	 آموزش	 و	 تربیت	 	مورد	
امروزی جوانان	 او	 اعتقاد	 به	 	دارد.	
منفی واکنش	 نهی	 و	 امر	 به	 	نسبت	
	نشان	می	دهند	و	آموزش	بایستی	به
	صورت	غیرمستقیم	و	از	طریق	قصه
نوجوانان و	 کودکان	 به	 داستان	 	و	
منبر باالی	 »اینکه	 شود.	 	منتقل	
ارشاد را	 جوانان	 مرتب	 و	 	بروند	
باید مسجد	 ندارد....	 فایده	ای	 	کنند	
که برسد	 معنویت	 از	 جایگاهی	 	به	
	جوانان	با	ورود	به	آن	از	لحاظ	معنوی

بهتر خیلی	 بیایند	 کانون	 به	 	بچه	ها	
خیابان و	 کوچه	 در	 اینکه	 تا	 	است	
این	محله	پارکی	که	نزدیک 	باشند،	
برای و	 نیست	 باشه	 خونمون	 	به	
به بعدازظهر	 روز	 هر	 پسرم	 	همین	
بسکتبال و	 فوتبال	 و	 می	آید	 	اینجا	
نیز سالمندی	 خانم	 می	کند.«	 	بازی	
من نوه	 	« می	گوید:	 ارتباط	 این	 	در	
	اینجا	کالس	قرآن	می	آید	و	از	وقتی
بهتر خیلی	 اخالقش	 کانون	 	اومده	
پرخاشگری زیاد	 خونه	 توی	 و	 	شده	
خصوصی کالس	های	 چون	 	نمی	کنه.	
اینجا مردم	 و	 هستند	 	گران	قیمت	
	پول	کافی	برای	ثبت	نام	کودکا	نشان
	در	کالس	فوتبال	یا	ورزش	های	دیگر
	را	ندارند	کالس	های	کانون	خیلی	به
که همین	 و	 کرده	 کمک	 	خانواده	ها	
می و	 می	کند	 بازی	 اینجا	 آید	 	می	
امنیت خیلی	 شنا،	 و	 اردو	 	برنشون	
می	توان واقع	 در	 دارد«.	 	بیشتری	
همچون الزهرا	 مسجد	 و	 	کانون	
	محل	بازی	امنی	در	پارک	یا	کوچه	و
	خیابان	در	نظر	گرفت	که	خانواده	ها	با
	اطمینان	فرزندانشان	را	برای	گذران
می	فرستند. آنجا	 به	 فراغت	 	اوقات	
از هستند	 دلشاد	 مادران	 عالوه	 	به	
	اینکه	فرزندشان	قرآن	و	نهج	البالغه
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	مي	نماید.		اکثر	خانه	هایي	که	در	بین
بافتي مي	گذریم،	 آن	 جلوي	 از	 	راه	
و خلیفه	 همراه	 من،	 دارند.	 	قدیمي	
مي	کنم. را	طي	 مسیر	 خانم	ها	 	دیگر	
	خلیفه	معموالً	با	تکریم	مورد	خطاب
	قرار	مي	گیرد	و	کسي	جلوتر	از	او	راه
	نمي	رود.	دیگر	زنان	در	طول	راه	از	او
را	جویا خانواده	اش	 و	 	سالمتي	خود	
	مي	شوند.	در	ادامه	مسیر	به	کوچه	اي
با خانه	اي	 مي	شویم.	 وارد	 	بن	بست	
بناها بقیه	 از	 متفاوت	 کمي	 	ورودي	
با مي	کند.	 جلب	 خود	 به	 را	 	نظرم	
	دیدن	تابلویي	بر	سردر	آن	که	نوشته
متوجه وره«	 گه	 »تاقه	 است	 	شده	
شدن رد	 با	 رسیده	ایم.	 که	 	مي	شوم	
	از	در	ورودي	وارد	حیاطي	مي	شویم
	که	دور	تا	دور	آنرا	اتاق	هایي	مربوط
	به	خانقاه	و	حوضي	در	وسط	آن	قرار
	گرفته	است.	دور	حوض،	سنگ	هایي
	تعبیه	شده	است	که	مي	توانند	روي
	آن	بنشینند،	آنجا	وضو	گرفته	و	نماز
تا است	 فرصتي	 این	 بخوانند.	 	ظهر	
کنند. پیدا	 حضور	 هم	 افراد	 	سایر	
بهم اتاق	 سه	 داراي	 داخلي	 	فضاي	
سقف است.	 هم	 امتداد	 در	 	پیوسته	
هاللي طاق	هاي	 و	 پنجره	ها	 	چوبي،	
	شکل	که	در	وسط	آن	عکس	هایي	از
	مشایخ	آویخته	شده	است،	فرش	هاي
شده انداخته	 سجاده	هاي	 	دستباف،	
است ملموسي	 عناصر	 زمین،	 	روي	
	که	در	بدو	ورود	شخص	را	وارد	فضاي

		سنتي	و	مذهبي		خانقاه	مي	کند.

در واقع	 صندلي	اي	 روي	 	خلیفه	

مصاحبه و	 	گزارش	
تکیه 		مردم	نگارانه؛	
	زنانه		»تاقه	گه	وره«

سنندج
ژیلوان	ضیاالدیني

	سنندج،	مرکز	استان	کردستان	واقع
	در	غرب	ایران	داراي	جمعیتي	بالغ	بر
	412	هزار	نفر	است.	اکثریت	این	مردم
شافعي	اند. 	 مذهب	 سني	 	مسلمان	
طریقت	هاي از	 یکي	 	نقشبندیه	
	صوفیانه	رایج	درکردستان	است	که
بهاءالدین شیخ	 به	 منصوب	 را	 	خود	
نقشبند( )شاه	 نقشبند	 	محمد	

مي	کند.

گفته جایي	 به	 تصوف	 در	 	تکیه	
خلیفه منزل	 معموال	 که	 	مي	شود	
براي مریدان	 و	 دارد	 قرار	 آن	 	در	
آنجا در	 خلیفه	 با	 مالقات	 و	 	عبادت	
	جمع	مي	شوند.	مراسم	تکیه	یک	روز
اجرا ثابت	 تقریبا	 روالي	 با	 هفته	 	در	
	مي	شود.	خانقاه	»تاقه	گه	وره«	واقع
از یکي	 سنندج،	 چهارباغ	 محله	 	در	
این	شهر	است 	قدیمي	ترین	محالت	
از حکایت	 نیز	 ساختمان	 معماري	 	و	
	این	قدمت	مي	کند.	بناي	این	تکیه	را
	یکي	از	بزرگان	دیني	در	سنندج	اهدا

	کرده	است	و	محل	برگزاري	مجالس
اهل از	مسلمانان	 اي	 	مذهبي	دسته	
	تسنن	پیرو	طریقت	نقشبندي	است.
قرآن، ختم	 کالس	هاي	 	برگزاري	
از پیامبر	 مولودي	 جشن	 و	 	تکیه،	
	جمله	مناسک	مرسومي	است	که	در
	»تاقه	گه	و	ره«	اجرا	مي	شود.	مخارج
	تکیه	از	پولي	که	خیرها	گاهي		تقدیم
	خلیفه	مي	کنند	و	ماهانه	اي	که	توسط
	مریدان	پرداخت	مي	شود	تامین	مي
چندین از	 یکي	 تکیه	 این	 	گردد.	
که است	 سنندج	 در	 مذهبي	 	مکان	
	ساعات	ثابتي	را	براي	زنان	اختصاص
از گزارشي	 ثبت	 پي	 در	 من	 و	 	داده	
بار این	مجالس	شش	 برگزاري	 	روند	
درآنجا ماهه	 سه	 زمان	 مدت	 	طي	
زیر توصیف	 و	 کردم	 پیدا	 	حضور	
از من	 اولین	حضور	 به	 است	 	مربوط	

بودن	دراین	نوع	مجالس	زنانه.

از 	1398 آبان	 	5 	تاریخ	
ساعت	13	تا	ساعت	18:

را منصب	 باالترین	 که	 	خلیفه،	
زودتر است،	 عهده	دار	 	درمجلس	
از هم	 من	 مي	آید.	 اعضا	 اکثر	 	از	
همسایه	ها هستم.	 او	 همراه	 	آغاز	
با	او	همراه 	دور	ایشان	جمع	شده	و	
	مي	شوند.	کوچه	هاي	اطراف	تاقه	گه
	وره	بخاطر	باریکي	ماشین	رو	نیستند
را دقیقه	اي	 چند	 پیاده		روي	اي	 	و	
پیچ، در	 پیچ	 راه	هاي	 	مي	طلبند.	
که کسي	 براي	 را	 خانقاه	 	پیداکردن	
ندارد	کمي	دشوار با	مسیر	 	آشنایي	

قسمتي	از	فضاي	داخلي	تاقه	گه	وره
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اتاق به	 رو	 آن	 به	 پشت	 و	 	محراب	
کردن به	روشن	 و	شروع	 	مي	نشیند	
کتب و	 دفتر	 درآوردن	 و	 	میکروفن	
مي	کند. قرآن	 ختم	 به	 	مربوط	
خدمت به	 ورود	 محض	 به	 	مریدان	
	خلیفه	آمده	و	دست	او	را	مي	بوسند،
را خود	 باشد	 حضورشان	 اولین	 	اگر	
	معرفي	کرده	و	از	او	اجازه	مي	طلبند.
جایي در	 کرده،	 سالم	 جمعیت	 	به	
	روي	زمین	نشسته	و	با	بقیه	حاضران

	به	صحبت	مي	نشینند.

و مي	شوند	 حاضر	 افراد	 مرور	 	به	
در جایي	 هرکدام	 متراکم	 	جمعیت	
	کف	زمین	مي	نشینند.	پس	از	حدودا
خانم	هایي از	 مملو	 اتاق	 	یک	ساعت	
کردي لباس	 اغلب	 که	 	مي	شود	
گفت مي	توان	 دارند.	 تن	 به	 	سفید	
باالي افراد،	 سني	 میانگین	 	حدوداً	
اجمالي نگاهي	 با	 و	 است	 سال	 	60	
اجتماعي	مختلف 	مي	شود	قشرهاي	
یکدست وجود	 با	 داد.	 تشخیص	 	را	
تفاوت	هایي لباس	ها	 تقریبي	 	بودن	
	وجود	دارد	از	لحاظ	گران	قیمت	بودن
	پارچه	ها	و	مدل	هاي	به	روزتر	دوخت
متفاوت لهجه	هاي	 و	 لحن	 	لباس	ها.	
تکلم آن	 با	 افراد	 که	 کردي	 	زبان	
	مي	کنند	هرکدام	روایتگر	زادگاهي	و
	جایگاه	خاصي	از	لحاظ	اجتماعي	در

	کردستان	هستند	و	تا	حدي	مي	شود
	از	آن	پي	به	یکدست	نبودن	جمعیت

	برد.

چیده صندلي	هایي	 اتاق	 دور	 	دورتا	
مشخص تقریبًا	 که	 است	 	شده	
آن روي	 باید	 کسي	 چه	 که	 	است	
	بنشیند	و	از	پیش	تعیین	شده	است.
خلیفه، اطراف	 صندلي	هاي	 	روي	
مجلس بر	 و	 مي	نشینند	 	نزدیکانش	
همگي تقریبًا	 افراد	 دارند.	 	اشراف	
عنوان به	 من	 دارند.	 آشنایي	 هم	 	با	
توجه ورود	 بدو	 همان	 از	 	غریبه	
دیگران	را	به	خود	جلب	کرده	بودم.

و سالم	 با	 کردي،	 زبان	 به	 	خلیفه	
	خواندن	دعا	مراسم	را	رسمًا	آغاز	و
داستان	هایي نقل	 به	 شروع	 	سپس	
در 	 مي	کند.	 پیامبران	 زندگي	 	از	
	اینجا	جمع	سکوت	کرده	و	بحث	هاي
	خصوصي	بي	ربط	به	مجلس	آرام	آرام
یکسري	ها فقط	 مي	یابند.	 	خاتمه	
با خلیفه،	 به	 دادن	 گوش	 	ضمن	
با مي	گویند.	 ذکر	 لب	 زیر	 	تسبیح	
خلیفه توسط	 خواني	 شعر	 		شروع	
انفعال از	 جمع	 پیامبر،	 وصف	 	در	
مي	گویند، ماشاهلل	 مي	آید.	 در	 	قبل	
صلوات محمد	 حضرت	 نام	 آمدن	 	با	
مي	کنند گریه	 گاها	 	مي	فرستند،	

تکان را	 سرشان	 ها	 شعر	 وزن	 با	 	و	
»قصیده را	 مذکور	 شعر	 	مي	دهند.	
	بردیه«	مي	نامند.	این	قصیده	معموالً
و مي	شود	 خوانده	 تهلیل	 از	 	قبل	
با اگر	 دارند	که	 اعتقاد	 	اهل	طریقت	
حضور باعث	 شود	 خوانده	 	خلوص	
مي	شود. مجلس	 در	 پیامبر	 	روح	
و بودن	 طوالني	 علت	 به	 	قصیده	
در اول	 بیت	 تکرار	 بخاطر	 	همچنین	
سي تقریبًا	 دیگر	 ابیات	 همه	 	بین	
این ترجیع	بند	 مي	برد.	 وقت	 	دقیقه	
باهم	و	بقیه	را 	شعر	را	تمام	مریدان	

خلیفه	خود	مي	خواند:

م	دائِمـْا	اَبَــدا ـِ مـــوالي	َصـِل	وَسّل

َعلـي	َحبیبَک	َخیـر	لِلَخلـِق	ُکلِِّهم

محمـد“	اَشرُف	االَعراِب	و	الَعَجـم

محمد“خیُرَمن	یمشي	َعلي	َقَدم

محمـد“		باِسُط	الَمعروف	ِجاِمُعـه

محمد“	صاِحُب	ااِلحساِن	َو	الَکَرِم

محمـد“	تــاَج	ُرسـِل	اهلِل	قـاِطَبًت

محمد“	صاِدُق	االَقـوال	ِ	و	الَکِلِم

محمـد“	ثابُِت	المیثـاِق	حاِفظــُه

	دقایق	اولیه	حضور	خلیفه،	قبل	از	آمدن	مریدان



366 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

یِم محمد“	طیُب	االَخالِق	و	الشِّ

ور	طیَنُتـــهُ	 ـُ محمــد“ُخِبیت	بِـالّن

محمـد“	لَم	یَزک	نوًرا	ِمَن	الِقـَدِم

محمـد“	حاِکـٌم	بِالَعدِل	ُذو	َشـَرٍف

...

شد، کمتر	 مجلس	 التهاب	 که	 	کمي	
که مي	شود	 داده	 خلیفه	 به	 	برگه	اي	
با	جمع که	 فوت	شدگاني	 نام	 آن	 	در	
	رابطه	خویشاوندي	یا	دوستي	دارند
	نوشته	شده	است.	ایشان	با	خواندن
فاتحه خواندن	 به	 را	 خانم	ها	 	نام	ها،	
دقیقه یک	 از	 پس	 مي	کند.	 	دعوت	
افراد فاتحه	خواني،	 اتمام	 و	 	سکوت	
مرده صاحب	 به	 و	 ایستاده	 	سرپا	
	تسلیت	مي	گویند.	خادم	مسجد	که
	زني	حدوًد	چهل	ساله	است،	به	کمک
	افراد	جوان	تر	مجلس	چاي	مي	گرداند
حلوا مرده	اش	 براي	 کسي	 اگر	 	و	
	آورده	باشد	آنرا	بین	جمعیت	پخش
رابطه که	 خانم	ها	 از	 یکي	 	مي	کند.	
طول در	 دارد	 خلیفه	 با	 	نزدیک	تري	
به را	مدیریت	مي	کند.	 	مراسم	جمع	
	این	صورت	که	سعي	مي	کند	هنگام
	نیاز	مجلس	را	ساکت	کند،	در	توزیع
	خوراکي	ها	نظارت	داشته	باشد،	براي
نمي	توانند علتي	 هر	 به	 	کسانیکه	
	روي	زمین	بنشینند	صندلي	بیاورد،
بطور را	رفع	کند.	 نیازهاي	خلیفه	 	و	
از بیشتري	 قدمت	 که	 افرادي	 	کلي	
	لحاظ	حضور	در	تکیه	دارند	اصیل	تر
	محسوب	شده	و	در	پیشبرد	مراسم

نقش	اساسي	تري	دارند.

	در	ادامه	خانمي	جوان،	حدوداً	سي	و
امر	خلیفه	میکروفون به	 	پنج	ساله،	
به شروع	 و	 گرفته	 تحویل	 او	 از	 	را	
وصف در	 کردي	 اشعار	 	خواندن	

پیامبر	مي	کند:

	یا	محمد	لیو	به	بارو	دل	به	بریانم	مه
که

دیده م	 عاله	 دو	 ر	 هه	 ئیسي	 ره	 	ئه	
گریانم	مه	که

	ده	سته	و	ئه	ژنو	چاوه	ریگه	ده	ستي
یارانم	مه	که

	غیري	قاپي	ره	فعه	تت	بو	که	س	سه
نا	خانم	مه	که

و	که	ب که	 و	 	ئه	شوعاعي	شه	مس	
شوعله	یي	ئه	نواري	تو

	زینه	تي	جه	نات	و	عه	دنه	شوبهه	یي
روخساري	تو

بوراق	و	تاج	و	ره	ف	ره	ف	خلعه 	ئه	
تي	ئه	نواري	تو

یي نوقته	 ریگایي	 چاوه	 سیه	 	اي	
گوفتاري	تو

در که	 ظرفي	 با	 اعضا	 از	 دیگر	 	یکي	
	دست	دارد	روي	خانم	هاي	حاضر	در
عطرگالب پاشد.	 مي	 گالب	 	مجلس	
	کل	فضا	را	فرا	مي	گیرد.	پس	از	اتمام
وقت شد	 داده	 که	 اذان	 بخش	 	این	
از خلیفه	 است.	 رسیده	 عصر	 	نماز	
قبله به	 رو	 برخاسته،	 صندلي	 	روي	
پشت نیز	 افراد	 سایر	 و	 مي	گردد	 	بر	
	سر	او	قیام	مي	کنند.	ازدیاد	جمعیت
	در	مکاني	نه	چندان	بزرگ	و	بالطبع
برخي شکل	گیري	 باعث	 آنها	 	تراکم	
اجراي سهولت	 جهت	 در	 	هنجارها	
	مناسک	شده	است.	براي	مثال	هنگام
براي کافي	 جاي	 نماز	چون	 	خواندن	
	خم	شدن	تک	تک	اعضا	وجود	ندارد،
	آنها	هنگام	رکوع	و	سجده	پیشاني	را
	بر	روي	شانه	نفر	اول	مي	گذارند.	در
	ابتدا	قبل	از	نماز	عصر،	نماز	سوغات
سوغات، نماز	 مي	شود.	 آورده	 	بجا	
مریدان 	 که	 است	 نمازي	 رکعت	 	دو	
به مشغول	 آن	 در	 که	 خانقاهي	 	به	
	عبادت	اند	هدیه	مي	کنند	و	در	ادامه
	چهار	رکعت	اصلي	را	به	جماعت	مي

خوانند.

از	اصلي	ترین	مراحل	که 	یکي	دیگر	
	پس	از	نماز	انجام	مي	شود	سخنزاني
	خلیفه	است	من	باب	توصیف	مرگ	و
	آنچه	پس	از	مرگ	بر	انسان	مي	گذرد.
مسلط مجلس	 بر	 که	 خوفي	 	فضاي	
این و	 است	 ملموس	 کاماًل	 	مي	شود	

براي سخنان	 محتویات	 حاصل	 	فضا	
	ایجاد	خوف	نسبت	به	گناه	و	حال	زار
	گناهکار	در	قبر	و	دوزخ،	لحن	خلیفه
و مي	کند	 تغییر	 آن	 با	 متناسب	 	که	

صداي	گریه	حاضران	است.

به مي	کند	 شروع	 خلیفه	 	سپس	
شامل که	 طریقه	 سلسله	 	خواندن	
سایر و	 مشایخ	 دیگرخلفا،	 نام	 	ذکر	
	بزرگان	طریقت	زمان	حاضر	و	پیش
ترک بدون	 و	 ترتیب	 به	 خود	 	از	
هاي ذکر	 سپس	 	. کدام	 هیچ	 	اسم	
	معمول	شامل	ال	اله	اال	اهلل،	یا	اهلل،	یا
	سبحان،	یاهو	و	استغفراهلل	را	خلیفه
	با	هم	صدایي	جمعیت	تکرار	مي	کند.
نیز	خوانده 	 	بالفاصله	اسماء	حسني	
خداست نام	هاي	 ذکر	 که	 	مي	شود	
و پیامبر	 اهلل،	 از	 گرفتن	 اجازه	 	با	
الدین«. سراج	 »شاه	 	شیخ	شان	
	مریدان	با	چشم	هاي	بسته	در	جواب

خلیفه	فقط	یا	اهلل	مي	گویند:

-یا	رحمان	و	یا	اهلل															-	یا	اهلل

-یا	رحیم	و	یا	اهلل																	-	یا	اهلل

-یا	قدوس	و	یا	اهلل															-	یا	اهلل

-یا	مومن	و	یا	اهلل																	-	یا	اهلل

-یا	عزیز	و	یا	اهلل																		-	یا	اهلل

-یا	جبار	و	یا	اهلل																		-	یا	اهلل

-یا	مصور	و	یا	اهلل																	-	یا	اهلل

	ذکربیست	دقیقه	به	طول	مي	انجامد
	و	با	ریتم	خاصي	پیش	مي	رود	و	این
مریدان ریتم	 از	 استفاده	 و	 	تکرار	
عادي حالت	 از	 که	 مي	سازد	 قادر	 	را	
شوري بگیرند.	 فاصله	 کمي	 	خود	
فریادهاي مي	گیرد.	 فرا	 را	 	مجلس	
	بلندي	از	میان	جمعیت	بر	مي	خیزد.
سر تند	 دادن	 تکان	 با	 	یکسري	ها	
مي	پردازند. سماع	 به	 خود	 شانه	 	و	
نقشبندیه صوفیان	 ذکر	 که	 	هرچند	
طریقت مانند	 یعني	 است	 	خفي	
	قادریه	با	هاي	و	هوي	همراه	نیست.
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را	هم	پاسخ	مي	دهد.

خلیفه	گي به	 چگونه	 و	 	کي	
	درآمدید؟

خانه	هاي توي	 موقع	 آن	 	خلیفه:	
بدجور روز	 یک	 بودیم.	 	قدیمي	مان	
	بي	تاب	شده	بودم	احساس	مي	کردم
	کسي	از	من	مي	خواهد	که	از	جا	بلند
	شوم.	کالفه	شده	بودم.	و	بعد	از	چند
یاد و	 رفتم	 بیرون	 خانه	 از	 	ساعت	
توي که	 افتادم	 کریم	 مال	 	ماموستا	
داخل به	 بود.	 خانه	 نزدیک	 	مسجد	
	مسجد	رفتم	و	دیدم	که	دو	مرد	دیگر
	آنجا	پیش	مالکریم	هستند	او	به	من
دیگرمنتظر اتاق	 در	 که	 کرد	 	اشاره	
مهمان	هایش بزند.	 صدایم	 تا	 	بمانم	
	که	رفتند	مرا	صدا	زد	که	خواهرم	بیا
	اینجا	ببینم	با	من	چه	کار	داري.	من
	هم	گفتم	وهلل	نمي	دانم	اما	توي	خانه
	نشسته	بودم	و	حال	بي	قرارم	من	را
	به	اینجا	کشاند	به	خدمت	شما.	اولش
	من	را	نمي	شناخت	ولي	بعدش	کمي
	نگاهم	کرد	و	گفت	تو	حاجي	احترام
	خانمي؟	تو	خودت	نیامدي	این	تو	را	به
	اینجا	کشانده.	دستش	را	گرفت	روبه
	من	و	در	دستش	یک	تسبیح	و	یک
	کتاب	بود	و	نامه	شیخ	هم	روي	کتاب
تو بعد	 به	 این	 از	 که	 گفت	 بعد	 	بود.	
	باید	خلیفه	خانم	هاي	طریقت	شوي.
نمي	توانم. که	 من	 من؟!	 قربان	 	گفتم	
گفت ماموستا	 ندارم.	 هم	 را	 	وقتش	
آن از	 بعد	 بگویي!	 نه	 مي	تواني	 	مگر	
و نشستم	 خدمتش	 کمي	 هم	 	من	
دو نزدیک	 برگشتم.	 خانه	 به	 	بعد	
رو ختم	 خودمان	 خانه	 توي	 	سال	
	برگزار	کردیم	توي	داالن	هم	سماور
براي مي	ریختیم	 چایي	 آنجا	 و	 	بود	
	مهمان	ها.	ولي	االن	تکیه	توي	خانقاه

	برگزار	می	شود.

	این	انتقال	چطور	اتفاق	افتاد؟
جمعیتي مدت	 	 یک	 از	 بعد	 	خلیفه:	
	که	می	آمدند	خانه	براي	ختم	)منظور
تکیه همان	 یا	 قرآن	 ختم	 	مجلس	
و بودند	 شده	 زیاد	 خیلي	 	است(	

	هنگام	خداحافظي،	مردم	ازظرف	پر
	از	آبي	که	توسط	یکي	از	خانم	ها	در
	کنار	خلیفه	قرار	داده	شده	بود	تا	در
آیات و	 خیر	 دعاي	 به	 مراسم	 	طول	
ظرف	هاي در	 شود	 متبرک	 	قرآن	
براي آنرا	 یا	 مي	نوشند	 ریخته،	 	خود	
شفاي و	 خویشان	 از	 	محافظت	

	عزیزان	شان	مي	برند.

	با	کم	شدن	تعداد	افراد،	کسانیکه	به
و مي	مانند	 باقي	 نزدیک	ترند	 	خلیفه	
	جو	مذهبي	به	یکباره	تغییر	مي	کند
روزمره مسائل	 سمت	 به	 بحث	ها	 	و	
	کشیده	مي	شود	و	این	دورهم	بودن
طول دقیقه	 چهل	 حدوًد	 	دوستانه	
	مي	کشد.	در	نهایت	هم	چند	ماشین
به	خانه را	 تا	خانم	ها	 	آماده	مي	شود	

برساند.

مصاحبه	با	تاقه	گه	وره
این خلیفه	 از	 مصاحبه	اي	 ادامه	 	در	
به اصل	 در	 که	 آورده	مي	شود	 	تکیه	
	زبان	کردي	انجام	شده	است	اما	آنرا
	به	فارسي	برگردانده	و	سعي	کرده	ام
زبان به	 را	 گفتار	 شیوه	 و	 لحن	 	که	

مقصد	منتقل	کنم:

احترام وره«،	 گه	 »تاقه	 	خلیفه	
	ناصرزاده	متولد1310	در	شهر	سنندج
	است.	داراي	مدرک	دیپلم	و	از	لحاظ
در نوشتن	 و	 خواندن	 سواد	 	داشتن	
بي	بدیل کردستان	 زن	 خلفاي	 	میان	
داده اجازه	 او	 به	 مسئله	 این	 	است.	
	که	قسمت	زیادي	از	روزمره	اش	را	به
	مطالعه	قرآن	و	کتب	تفسیر	و	سایر
او بپردازد.	 مذهبي	 مکتوب	 	منابع	
و با	معلم	قرآن	خود	 ازدواج	 از	 	پس	
	وارد	شدن	به	خانواده	مذهبي	او	که
	عمومًا	شیخ	و	عالم	دیني	بودند	قدم

در	فضاي	مذهبي	گذاشت.

	گفت	و	گوي	زیر	در	خانه	ایشان	واقع
میزي پشت	 شد.	 انجام	 سنندج	 	در	
با خلیفه	 و	 نشسته	ایم	 کتاب	 از	 	پر	
	لباس	کردي	سفید،	عینک	بر	چشم،
ضمن و	 است	 نشسته	 من	 	روبروي	
	ورق	زدن	کتاب	هایش	سوال	هاي	من

ریتم خلیفه	 دقیقه	 چند	 از	 	پس	
	صداي	خود	را	آرام	تر	کرده	و	از	شور
آرام مریدان	 تا	 مي	کاهد	 	مجلس	
برگردند. خود	 عادي	 حالت	 به	 	آرام	
	حرکت	شان	به	مرور	آرام	تر	مي	شود،
سماع هنگام	 که	 را	 	چشمان	شان	
	بسته	بودند	باز	مي	کنند	و	به	محیطي
	که	در	آن	قرار	دارند	آگاه	تر	مي	شوند.
	پس	از	سکوت	کامل	خلیفه،	همچنان
میان	جمعیت از	 ناله	 و	 گریه	 	صداي	
طلب در	 دعاهایي	 مي	شود.	 	شنیده	
غیره و	 به	خیري	 عاقبت	 	سالمتي،	
مي	شود خوانده	 خلیفه	 	توسط	
	وسایرین	آمین	مي	گویند	که	در	زیر
	ترجمه	قسمتي	از	این	دعا	ها	آورده

مي	شود:

و دین	 به	 عظمتت	 بخاطر	 اهلل	 	یا	
ایمان	مان	رحم	کن

پایه	دین	اسالم	را	محکم	تر	کن

	یا	ربي	با	رحم	خود	دشمن	اسالم	را
نابود	کن

	بخاطر	عظمتت	ما	را	جزء	امت	پیامبر
عزیزت	قبول	کن

خدایا		قلم	عفو	بر	گناهان	مان	بکش

	فرزندان	مان	را	نگهدار	باش	و	شریعت
اسالم	را	در	قلب	شان	قرار	بده

	یا	ربي	جوانان	را	هدایت	و	پیران	را
عاقبت	بخیر	کن

	پروردگارم	مریدان	شاه	سراج	الدین
را	سربلند	دنیا	و	قیامت	کن

اساس بر	 تکیه	 مراسم	 زمان	 	مدت	
ساعت پنج	 حدوداً	 خلیفه	 	حضور	
با	خواندن 	طول	مي	کشد.	در	نهایت	
را پیشین	 نظم	 مجلس	 شب،	 	نماز	
خدمت به	 افراد	 مي	دهد.	 دست	 	از	
را او	 یا	شانه	 	خلیفه	مي	آیند،	دست	
	مي	بوسند	و	بعضًا	طلب	دعا	و	نوشتن
	آن	درباره	موضوع	خاصي	مي	کنند	و
	یا	درباره	مسائل	دنیوي	از	او	مشورت
خارج خانقاه	 از	 سپس	 و	 	مي	گیرند	

مي	شوند.
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همان بمانیم،	 نتوانستیم	 دیگر	 ما	 	و	
مرد خیلي	 تمام.	 و	 بود	 ثانیه	 	چند	
	بزرگي	بود)بغض	مي	کند	و	براي	چند

	دقیقه	حرف	نمي	زند(

خوب را	 خودتان	 اگر	 	پس	
تصمیم چطور	 	نمی	شناخت	
خلیفه	گي به	 شما	 انتخاب	 	به	

	گرفته	بود؟
آدم	هاي این	 مي	دانست.	 	خلیفه:	

	بزرگ	الهام	می	شود	به	قلب	شان.

	شیخ	به	خانه	شما	چرا	آمدند؟
	خلیفه:	بخاطر	آغه.	آنها	از	قبل	باهم
همدیگر براي	 و	 داشتند	 	آشنایي	
خانه بودند.	 قائل	 احترام	 	خیلي	
	آغه	هم	توي	حیاط	ما	بود.	همسایه

بودیم.

درباره مي	شنوم	 	روایت	هایي	
احترام ظاهراً	 عثمان.	 	شیخ	
بخاطر او	 به	 مردم	 اشتیاق	 	و	
	کارهاي	خارق	العاده	اي	بود	که

انجام	مي	داد.
قدیم از	 که	 هست	 مردي	 	خلیفه:	
داشتیم. و	شد	 آمد	 	مي	شناختیمش	
وقتي عزیزاست.	 کاکه	 	اسمش	
	جنگ	ایران	و	عراق	بود	گلوله	اي	به
آنجا و	 تهران	 بردنش	 خورد.	 	سرش	
اما بشوی	 عمل	 باید	 گفتند	 	بهش	
	معلوم	نیست	زنده	بماني	یا	نه.	شب
که می	بیند	 خواب	 عملش	 از	 	قبل	
	حضرت	شیخ	می	آید	باالي	سرش	و
گلوله و	 می	کشد	 	روي	سرش	دست	
مي	خواستند صبح	 درمی	آورد.	 	را	
اتاق	عمل	متوجه	می	شوند 	ببرندش	
االنم نیست.	 سرش	 توي	 گلوله	 	که	
خانه	شان. رفتیم	 امسال	 است.	 	زنده	
	انقدر	ارادت	دارد	به	شیخ	که	اسمش
بي	خود	مي	شد. از	خود	 	را	می	بردم	
شیخ که	 آدم	هایي	 نیستند	 	کم	

شفاشان	داده.

شیخ درباره	 مي	کنید	 لطف	 		
توضیح	بیشتري	بدهید؟

بزرگ شیخ	 عثمان	 شیخ	 خلیفه:	 		
توي هم	 است.	 نقشبندیه	 	طریقت	
	عرفان	ممتاز	بودند	هم	طبیب	بودند.
	گیاه	ها	را	می	شناختند	و	با	آن	مردم
	را	درمان	مي	کردند.	شعر	می	نوشت	و
	دیوان	دارد.	رهبر	سیاسي	هم	بودند
روس	ها با	 جهاني	 جنگ	 زمان	 	و	
در شیخ	 حضرت	 	مي	جنگیدند.	
توي اما	 بود	 آمده	 دنیا	 به	 	جوانرود	
	عراق	و	ترکیه	و	یک	سري	کشورهاي
دارند پیرو	 و	 کردند	 اقامت	 	اروپایي	
کردند. فوت	 استانبول	 توي	 	آنجاها.	
	خانقاه	شان	هنوز	آنجاست	و	فعالیت

	دارد.

مالقات عثمان	 شیخ	 با	 	شما	
	داشته	اید؟

	خلیفه:	من	خودم	یک	بار	به	خدمتش
تشریف سنندج	 به	 روزي	 	رسیدم.	
	آورد.	آغه	)یکي	از	فامیل	هاي	همسر
در نامداري	 شیخ	 خود	 که	 	خلیفه	
است( مي	شده	 محسوب	 	سنندج	
	زنگ	زد	و	فرمود	که	امشب	حضرت
میایند	خانه مهمان	 نفر	 با	صد	 	شیخ	
و گاز	 االن	 مثل	 موقع	 آن	 	خودمان.	
با	چوب نبود.	 	اجاق	درست	حسابي	
و کردیم	 درست	 آتش	 حیاط	 	توي	
که بزرگي	 قابلمه	هاي	 تیانه)	 	توي	
زیاد، حجم	 با	 غذاهایي	 پخت	 	براي	
با دارد(	 کاربرد	 مهمان	 براي	 	معموالً	
مذکور شیخ	 همسر	 خانوم)	 	عایشه	
بودند( هم	 خلیفه	 همسایه	 	که	
می	دانستیم کردیم.	 درست	 	غذا	
بشوند. جمع	 مردم	 کلي	 	قراراست	
	حیاط	و	پشت	بام	و	کوچه	پر	از	آدم
ببینند.	نصف 	بود	که	شیخ	رو	 	شده	
بود شده	 تر	 خلوت	 کمي	 که	 	شب	
بیایند خانم	ها	 که	 فرمودند	 	حضرت	
کلي آخرمردم	 ببینم	شان	 که	 	باال	
زیارت	شان که	 بودند	 شده	 	معطل	
چند ولي	 پیش	شان	 رفتیم	 	کنند.	
	ثانیه	بیشتر	نتوانستیم	ببینیم	شان	و
	خیل	خیل	مردم	می	آمدند	توي	اتاق

بود مردي	 نداشتند.	 نشستن	 	جاي	
قرآن درس	 احمد	 حاجي	 اسم	 	به	
	مي	داد	به	مردم.	گفته	بود	فالن	کس
خانقاه به	 را	 ختمش	 مجلس	 	چرا	
کریم مال	 از	 هم	 بعد	 نمي	آورد.	 	من	
خیلي هم	 او	 و	 گرفت	 را	 	اجازه	اش	

	استقبال	کرد.

زیاد حضور	 دلیل	 	بنظرتون	
	مردم	چه	بود؟	مگر	قبل	از	این
طریقت براي	 خانمي	 	خلیفه	

شما	فعالیت	نداشت؟
براي معمواًل	 تکیه	ها	 قباًل	 	خلیفه:	
هم سنندج	 اطراف	 در	 بود.	 	مردان	
	بودند	زناني	که	درس	قرآن	مي	دادند
سواد چون	 من	 نداشتند.	 سواد	 	اما	
مي	خواندم قرآن	 خیلي	 	داشتم	
بچگي از	 مي	کردم.	 حفظش	 	و	

	مي	خواندم.

خلیفه براي	 خاصي	 	مراسم	
	شدن	انجام	دادید؟

مال ماموستا	 روز	 	 یک	 	 	خلیفه:	
بود	و	رفت بزرگي	 	بهاالدین	که	مرد	
االنم داشتیم،	 خانوادگي	 آمد	 	و	
دیوار روي	 اتاق	 توي	 	عکس	هایش	
	هست،	گفت	فالني	خیلي	خوشحالم
انتخاب خلیفه	گي	 به	 تو	 اینکه	 	از	
بودیم شیخ	 خدمت	 روز	 آن	 	شدي.	
	)شیخ	عثمان(.	حضرت	شیخ	کاغذي
فالن به	 بدهید	 را	 این	 گفت	 و	 	آورد	
جاست فالن	 خانه	اش	 که	 	حاجي	
انجام را	 تهلیله	 و	 ختم	 که	 	بگویید	
ختم مجلس	 هم	 خانم	ها	 که	 	بدهد	
باید که	 گفت	 بهم	 باشند.	 	داشته	
	زیر	نظر	یک	نفر	اهل	طریقت	بزرگ
او، کني.	 توبه	 یعني	 کني.	 	تلقین	
بگویي کني.	 تکرار	 مي	گوید	 	هرچه	
	خدایا	اگر	دانسته	گناهي	کرده	ام،	به
	شب	انجام	داده	ام	که	مردم	ندانند	یا
	به	روز،	ندانسته	گناه	کرده	ام	من	را
	ببخش.	قسم	مي	خورم	که	دیگر	گناه
	نکنم.	تو	بزرگواري.	این	هارا	آن	یک
	نفر	مي	گوید	و	فرد	تکرار	مي	کند	که

به	آن	توبه	و	تلقین	مي	گویند.
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خانه	عمه	توران
روایت		پژوهی	مکان
اسماعیل	قنواتی
	دانشجوی	کارشناسی	ارشد
انسان	شناسی	دانشگاه	تهران

درآمد
محصول ما	 نخست	 درجه	 	در	
	خانه	ایم.	خانه	شی		ای	منفعل	نیست،
خانه برابر	 در	 ابژه		ای	 مانند	 ما	 	بلکه	
آن در	 که	 محیطی	 داریم.	 	قرار	
می	کنیم، فکر	 می	گیریم،	 	شکل	
آرام و	 می	گرییم	 می		بافیم،	 	رویا	
مجزا موقعیت	 یک	 خانه	 	می		گیریم.	
	از	ساختارهای	اجتماعی	که	درونش
دو رابطه	 بلکه	 نیست	 گرفته	 	قرار	
از بیرون	 و	 خانه	 میان	 در	 	سویه		ای	
خانه بدینسان	 دارد.	 وجود	 	خانه	
هم در	 مکانی	 و	 زمانی	 موقعیت	 	با	
ایجاد را	 ویژه		ای	 فضای	 و	 	پیوسته	
برای تالش	 در	 حاضر	 متن	 	می		کند.	
	دستیابی	به	مفهومی	از	خانه	در	میان
	رویدادها	و	کنش		های	روزمره	است.
به	واسطه مسیر	 این	 در	 	بنابراین	
با	مفهوم 	مکان	نگاری	صورت	گرفته	
	خانه	از	یک	سو	و	درک	فضا	از	سوی
	دیگر	مواجه	خواهیم	شد.	این	تالش
	با	روشی	کیفی	و	با	رویکرد	تفسیری
	انجام	شده	و	ماهیتی	روایت		پژوهانه
تجربه با	 که	 دارد	 زیست		نگارانه	 	و	
	ادبی	و	داستان		نویسی	درهم		آمیخته
از یکی	 روایت،	 پژوهش	 	است.	
	رویکردهای	نوظهور	در	ذیل	پژوهش
به 	،1990 دهه	 از	 که	 است	 	کیفی	
به منحصر	 و	 مستقل	 روشی	 	عنوان	
مطرح	شده اجتماعی	 علوم	 در	 	فرد	
یک مثابه	 به	 پژوهش،	 این	 	است.	
خاصی جنبه		های	 بررسی	 به	 	روش،	
و شده	 زیست	 زندگی	 تجربه	 	از	
و می	پردازد	 انسان		ها	 شده	 	روایت	

عمیق	- فهم	 و	 مفصل	بندی	 پی	 در	
شده برساخته	 تجربیات	 این	 	تر	
مشارکت و	 گفتگوها	 طریق	 	از	
در مشارکت	جویان،	 زندگی	 	در	
است فرهنگی	 و	 اجتماعی	 	بافت	
	)آقابابایی؛	همتی؛	1395(.	این	روش
حاضر کار	 ماهیت	 با	 دلیل	 چند	 	به	
در اینکه	 نخست	 دارد،	 	همخوانی	
از برخی	 بدانیم	 تا	 هستیم	 آن	 	پی	
روایت		های میان	 از	 چگونه	 	مفاهیم	
برساخت اجتماعی	 زندگی	 	مختلف	
اینکه	در	پی	بررسی 	می		شوند،	دوم	
هم حاشیه	ای	 و	 کم		نمود	 	گروه		های	
جغرافیایی هم	 و	 فرهنگی	 لحاظ	 	از	
با ما	 حقیقت	 در	 هستیم.	 زمانی	 	و	
زمان به	 نگاه	 و	 گذشته		نگاری	 	یک	
عالوه تا	 داشت	 خواهیم	 	مواجهه	
	برگذشته	شناخت	بهتری	از	حال	نیز
باره	می- این	 اُژه	در	 بدست	آوریم.	
عامه تمایل	 با	 پژوهش		ها	 این	 		گوید:	
می	آید، در	 جور	 قدیمی	 اشکال	 	به	
آن برای	 قدیمی	 اشکال	 این	 	گویی	
	که	به	هم		عصران	ما	نشان	دهند	چه
نشان ایشان	 به	 دارند،	 	خصوصیاتی	
	می		دهند	که	چه	خصوصیاتی	را	دیگر
	ندارند.	هیچ	کس	این	نکته	را	بهتر	از
اولین	جلد بر	 مقدمه		ای	 نورا	در	 	پیر	
نمی		کند؛ بیان	 خاطره	 	مکان		های	
ما که	 است	 چنین	 او	 کالم	 	فحوای	
وسواس	آمیز و	 دقیق	 گردآوری	 	با	
تمام و	 تصاویر	 اسناد،	 	گواهی،	
	»نشانه		های	مشهود	آنچه	بوده«،	در
می		کنیم جستجو	 را	 تفاوت	مان	 	واقع	
درخشش تفاوت،	 این	 نمایش	 در	 	و	
را، یافت	نشدنی	مان	 	ناگهانی	هویت	
تکوین و	 شکل		گیری	 نحوه	 آنکه	 	نه	
	خود	را	بجوییم،	بلکه	در	پرتو	آنچه
و تشخیص	 پی	 در	 نیستیم	 	دیگر	
برمی	آییم هستیم	 آنچه	 	شناسایی	

)اُژه،1387(.

	شیوه	نگارش	و	ساختار	بالغی	چنین
در کرسول	 جان	 که	 آنگونه	 	آثاری	
	کتاب	»پویش	کیفی	و	طرح	پژوهش«
نوپدید، و	 منعطف	 می		دهد،	 	شرح	
داستانی	، فرم		های	 از	 استفاده	 	با	
برگشتی و	 رفت	 روش	 و	 	استعاره		ها	

چنین نیز	 اینجا	 در	 که	 	می		باشد،	
	سبکی	با	توجه	به	ماهیت	کار	و	میل
	به	بیرون	قرار	گرفتن	از	چارچوب		های
کمی رویه		های	 با	 بیشتر	 که	 	خشک	
روایت	ها نگاشتن	 و	 دارند	 	همخوانی	
مناقشه محل	 بتواند	 که	 	آنگونه	
را خود	 تفسیری	 ماهیت	 	گردد،	
احساسات برانگیزنده	 و	 کند	 	حفظ	
	و	عواطف	باشد،	از	اهمیت	برخوردار
	بوده،	همچنین	در	پی	آن	بوده		ام	که
تجربه به	 را	 انسان	شناختی	 	تجربه	
رهزن این	 از	 و	 بزنم	 پیوند	 	ادبی	
یابم. دست	 نظر	 مورد	 محتوای	 	به	
	بنابراین	از	لحاظ	نگارشی	به		داستان
شده		ام. نزدیک	 انسان		شناختی	

»خانه	عمه	توران«
یابد تحقق	 باید	 که	 رسالتی	 آن	 	-	
نجات بلکه	 نیست،	 گذشته	 	حفظ	
»آدورنو« است.	 گذشته	 امیدهای	

-	ما	مدیون	خانه	ایم.	»باشالر«

زندگی خانه	 یک	 در	 همه	مان	 	اوایل	
بگویم، بهتر	 بخواهم	 اگر	 	می	کردیم،	
سرا1. یک	 در	 بگویم	 است	 	بهتر	
چند ما	 خانه	 با	 توران	 عمه	 	خانه	
همه نداشت،	 فاصله	 بیشتر	 	قدمی	
زیر زمین	 یک	 بودیم،	 سرا	 یک	 	در	
توی رادیو	 یک	 می		گشت،	 	پای	مان	
	گوش	مان	می		خواند،	از	یک	تنور	نان
دِر از	 می		آمدی	 که	 تو	 	می		خوردیم،	
توران عمه	 خانه	 راست	 سمت	 	سرا	
سمت توران	 عمه	 خانه	 پَِس	 	بود،	
آسمان یک	 بود،	 گلی	 تنور	 	راست	
	داشتیم	شب	که	در	سرا	روی	تخت
و فلزی	 تخت	های	 	می	خوابیدیم.	
گرفتن قرار	 هنگام	 که	 	سیم		بافتی	
	روی	آن	حسی	از	تعلیق	بین	آسمان
تخت		ها می	کرد.	 ایجاد	 برایت	 	زمین	
	1-	سرا:	به	تمامی	خانه	یعنی	خانه	با	تمام
	اجزایش	گفته	می		شود،	همچنین	به	حیاط

خانه	نیز	سرا	می		گویند.
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	یک	نفره	نبودند،	بلکه	معموال	روی	هر
	تخت	چند	نفر	قرار	می		گرفت.	رویای
	همه		مان	از	زاویه	مشترکی	به	آسمان
رقم	می		خورد.	آن	وقت	ها	فکر	می-
با شب	ها	 است،	 توپ	 ماه	 که	 		کردم	
رابطه بازی	می	کردم،	همین	آغاز	 	او	
بخش بود.	 شده	 ماه	 و	 من	 	صمیمی	
	زیادی	از	خاطرمان	تا	وقتی	که	خواب
	ما	را	می	برد	با	آسمان	و	اجزایش	در
	پیوند	بود.	فکر	می		کردیم	می		شود	با
داشت، صمیمی	 رابطه		ی	 چیز	 	همه	
	اما	حاال	گاهی	دچار	تردید	می		شوم،
	حتی	نسبت	به	آن	وقت		ها،	آیا	اصال
که صورتی	 همان	 به	 چیزها	 	این	
داشته؟ وجود	 می		آورم	 یاد	 به	 من	

	فکر	کردن	درباره	وجود	داشتن	آن		ها
	از	آن	رو	که	موجودیت	حال	مان	ماهیت
تمرکز قابل	 دارد	 	جداگشته		ای	
گونه	ای به	 را	 تمرکزمان	 ما	 	نیست،	
	اساسی	در	واقعیت	عینی	پدیده		ها	از
	دست	داده	ایم،	این	عدم	تمرکز	با	آن
	رویاپردازی	در	درون	تفاوت	فاحشی
فکرها	چیزی این	 نتیجه	 	دارد.	حاال	
بیشتر، وهم	 جز	 نمی		دهد	 	دستم	
عالقه منکر	 نمی	توانم	 	هرچند	
بشوم. وهم		ها	 و	 خیال		ها	 به	 ذاتی		ام	

	عمه	توران	همیشه	تیره	می		پوشید،
دست از	 را	 همسرش	 جوانی	 	در	
	داده	بود	ولی	عکس		هاش	را	داشت،
نشسته دیوارها	 پیکره	 به	 	عکس		ها	
نبود کننده	 جدا	 تنها	 دیوار	 	بودند،	
با 	بلکه	پیوند	دهنده	نیز	بود،	پیوند	
	یادها،	با	تصویرهایی	که	به	خود	ما	و
	به	تصورات	مان	مربوط	می		شد.	پس	از
	گذشت	یک	دهه	از	انقالب،	عکس	ها
می	شوی، گیج	 می		کنی	 نگاه	 که	 	را	
و لبخندها	 نگاه		ها،	 پوشش		ها،	 	نوع	
دستکم هم	 خیابان	 در	 حضور	 	نوع	
است. داشته	 ظاهر	 در	 	تفاوت		هایی	

	آفتاب	خم	که	می		شد	بنشیند،	عمه
	توران	شیلنگ	می		گرفت	و	سرای	داغ
	دیده	را	آب	می		پاشید،	ما	هم	مشتی
می	شدیم جمع	 درشت	 و	 ُخرد	 	بچه	
و دست	 توی	 می		لولیدیم	 سرا،	 	توی	
	پای	بزرگترها؛	بعد	نوبت	خیابان	بود

	که	تشنگی		اش	برطرف	شود،	خیابان
واقعی معنای	 به	 عمومی	 مکان	 	یک	
و خانه		ها	 میان	 بسته		ای	 مرز	 	بود،	
	خیابان	وجود	نداشت،	درها	همیشه
و خانه	 بودند،	 باز	 خیابان	 روی	 	به	
یکدیگر با	 مادامی	 تعامل	 	خیابان	
	داشتند،	گه	گاه	ما	شیلنگ	را	از	عمه
بازی آب	 و	 می		رفتیم	 کش	 	توران	
	می		کردیم،	آب	را	با	فشار	می		پاشیدیم
	توی	آسمان	خیابان،	میانه	خیابان	را
که بازی	 از	 می	گرفت،	 کمان	 	رنگین	
	خیس	و	خسته	می		شدیم	می		آمدیم
	تو	و	روی	گلیم	توی	سرا	می	نشستیم
نان توران	 عمه	 می	خوردیم،	 	و	چای	
و روش	 می		مالیدیم	 کره	 	می	پخت،	
مادربزرگ و	 می		خوردیم	 شکر	 	با	
که می		کرد	 تعریف	 	داستانی	
تعریف این	 از	 پیش	 بارها	 	معموال	
که بود	 بار	 اولین	 گویی	 بود،	 	کرده	
	داستان	را	تعریف	می	کرد،	هر	بار	به
اشتیاق به	 و	 روایت	می		کرد	 	اشتیاق	
می		گفت: توران	 عمه	 	می		شنفتیم،	
اینجونش...«2 نه		نه	 ایطوریه،	 	»نه	
می	گفت، را	 خودش	 	روایت	
	مادربزرگ	گالیه	می		کرد:	»خاخا،	په
	مو	بهز	ایدونوم	یا	تو«3	مادر	هم	وارد
	ماجرا	می	شد	و	اختالف	روایت	شکل
می		گرفت. پی	 داستان	 و	 می		گرفت	

	آن	روزها	چون	تصویری	در	پوشه		ای
می		شود، زنده	 سرم	 در	 عکس		ها	 	از	
اما فرسوده	 حاشیه		های	 با	 	پوشه		ای	
	مقاوم	آنگونه	که	توانسته	تصویرها	را
	در	خود	حفظ	کند،	هر	اتاق	تصویری
رازهای اتاق	 هر	 تصوری،	 و	 	داشت	
خودش رویای	 و	 داشت	 را	 	خودش	
آنقدر معماری	 هنوز	 می		ساخت،	 	را	
را اتاق		ها	 که	 بود	 نکرده	 	پیشرفت	
همسان	سازی سلول		های	 به	 	تبدیل	
	شده	بی	روح	کند،	اتاق		ها	قابلیت	گم
داشتند، را	 شدن	 پنهان	 یا	 	شدن	
داشت را	 ویژه	خود	 معنای	 اتاق	 	هر	
یا قالی	 نقش	 و	 رنگ	 بواسطه	 	که	
نور، میزان	 و	 پنجره		ها	 	گلیم		ها،	
	طاقچه	و	وسایل	روی	آن	و	در	نهایت

2-	اینجور	نیست	مادر،	اینجا	را...	
3-	وای،	پس	من	بهتر	می		دانم	یا	تو	

	میخ		هایی	که	به	دیوار	بود	و	وسایلی
هویت داشتند	 قرار	 دیوار	 روی	 	که	
آخری اتاق	 می		داد.	 شکل	 را	 	اتاق	
	آخرین	ماٌمن		مان	بود،	پنجره	نداشت
	و	همین	آن	را	از	سایر	اتاق		ها	متمایز
خنک	تر، و	 بود	 تاریک	تر	 	می		کرد،	
گزید، خلوت	 آن	 در	 می		شد	 	بهتر	
باید اشک		هام	 و	 کابوس	ها	 و	 	رویاها	
نی صدای	 باشند،	 مانده	 آنجا	 	هنوز	
باید	هنوز	در	آن 	هنبون	عامو	جواد	
صدای و	 باشد	 داشته	 جانی	 	حوالی	
نخ با	 که	 را	 فیکه	هاش	 ویغ	 	ویغ	
	تنظیم	می		کرد.	صندوق	پلیتی	رنگ
همیشه هم	 مادربزرگ	 رفته	 رو	 	و	
با عجیب	 و	 می	نمود	 گنجی	 	چون	
چیزی همیشه	 کوچکش	 	اندازه	
نشان	مان بزرگ	 مادر	 که	 	داشت	
بشویم. شگفت		زده	 ما	 و	 	بدهد	
	عکس		ها	را	ورق	می	زنم،	برخی	سیاه
همان رنگ	 کرم	گون،	 برخی	 	سفید،	
هر که	 کاهگل		هایی	 رنگ	 	روزها،	
با را	 پاییز	سقف	خانه	 از	 	سال	پیش	
باالی	پشت		بام اندود	می	کردیم،	 	آن	
از جزیی	 نبود،	 خانه	 از	 جدا	 	چیزی	
	خانه	بود	و	رفت	و	آمد	مداومی	آنجا
روی را	 وسایل	 بعضی	 بود،	 	برقرار	
بعضی		ها می		گذاشتند،	 	پشت		بام	
می		خوابیدند، بام	 پشت	 روی	 	شب	
برگزار مهمانی	 و	 نشست	 حتی	 	یا	
با که	 ُشل	هایی	 رنگ	 	می		کردند،	
بازی ابزار	 می	کردیم،	 بازی	 	آن	ها	
هستی		مان پیکره	 از	 بخشی	 	ما	
محیطی شرایط	 با	 بازی	 ابزار	 	بود،	
به این	 و	 بودند	 همخوان	 	مکان	
دامن منحصربفرد	 هویتی	 	ایجاد	
خودمان ساخته	 بازی	 ابزار	 	می	زد.	
کننده تولید	 ما	 رو	 این	 از	 و	 	بود	
بازی! کننده	 مصرف	 نه	 بودیم	 رویا	

	برای	اینکه	بتوانم	لبه	دیگر	ماجرا	که
	»امروز«	می	نامیمش	را	ببینم	باید	از
	خواب	بیدار	شوم،	یک	لحظه	پس	از
	بیدار	شدن	انگار	همه	چیز	در	زمانی
	دور	رخداده	است،	رخ	داده	به	گونه
بجا ذهن	 در	 رخدادها	 از	 	کیفیتی	
بیشتر کشف	 به	 را	 ما	 همین	 	مانده	،	
جستجوی پی	 به	 می	دهد،	 	سوق	
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به مادربزرگ	 را	 در	 جلوی	 	شیب	
بچه که	 ما	 می		رفت،	 باال	 	سختی	
می		خوردیم، قل	 توپی	 مانند	 	بودیم	
اولش باال.	 خوشی	 از	 	می		جهیدیم	
پسش و	 بود	 پرسی	 احوال	 و	 	حال	
را کی	 راه؛	 توی	 اتفاقات	 	تعریف	
و رساند	 سالم	 گفت،	 چه	 	دیدیم،	
	گفت	توران	را	بگو	یادته	فالن	ماجرا؟
بود. جریان	 در	 ماجراها	 همیشه	

درون از	 توران	 عمه	 خانه	 از	 	حاال	
تصویرهای آن	 چیدمان	 از	 	خانه،	
شکل ذهنم	 در	 	پراکنده	ای	
و بود	 روشن	 توران	 عمه	 	می		گیرد،	
در رخت	خواب	ها	 می		پوشید،	 	تیره	
	گوشه	ای	از	خانه	به	روی	کمدی	چوبی
نقش	ه	ای با	 قهوه		ایِ	سوخته	 	به	رنگ	
	طالیی	چیده	شده،	قالی	مانند	باغی
و نقش	ها	 آن	 گسترده،	 زمین	 	روی	
	گیاه		ها	هم	بیان	کننده	همان	وضعیت
	تکمیل	شده	است،	روایتگر	باغ		های
	افسانه	ای	پردیس.	چیزهایی	که	یادم
پویا	هستند تصاویری	 	می		آید	چون	
	که	یک	لحظه	شکل	می		گیرند	و	ناگاه
روی بودم	 نشسته	 می		شوند.	 	محو	
به	روی بودم	 کشیده	 دراز	 نه!	 	قالی،	
در 	شکم،	آن	های	دیگر	هم	هر	یک	
	گوشه	دیگر	از	قالی	درگیر	وضعیتی
قالی نقش	های	 بودند،	 خود	 	برای	
	برجسته	می		شدند،	عمق	می		گرفتند
باغ کوچه	 میان	 در	 اغلب	 من	 	و	
چیزی همیشه	 می		افتادم،	 راه	 	ها	
کند، شگفت	زده		ام	 بتواند	 که	 	بود	
پودها و	 تار	 	انگشت	می		کشدم	روی	
می		گرفتم، پی	 را	 ساقه		ها	 	حرکت	
نقش		هایی از	 خارج	 نقش		ها	 	برخی	
آن		ها دیده		ایم،	 پیرامون	مان	 که	 	بود	
از بودند	 فشرده		ای	 و	 درهم	 	تصاویر	
فراوانی پتانسیل	 تصویرها،	 	انبوه	
هر در	 رویاپردازی،	 برای	 	داشتند	
به	تحیر را	 بودند	و	آدم	 	رویا	چیزی	
نبود	که	عمه بیهوده	 	وا	می		داشتند،	
داشتن نگه	 پاک	 به	 همه	 آن	 	توران	
رو این	 از	 می		ورزید،	 اصرار	 	قالی		ها	
سخت برای	شان	 بقیه	 و	 او	 که	 	بود	
یا کفش	 با	 کسی	 اگر	 بود	 	دلخراش	
انگار	که قالی	می	آمد،	 	دمپایی	روی	

شد، ساخته	 کار	 شد،	 ساخته	 	خانه	
آن که	 من	 و	 تازه	 خانه	 توی	 	رفتند	
	وقت	بچه	بودم	یک	روز	کامل	جلوی
	سکوی	خانه	عمه	توران	گریه	کردم.
ایجاد که	 مکانی	 فاصله	 وجود	 با	 	اما	
کار در	 چندانی	 فاصله	 بود،	 	شده	
یک بودیم،	 آنجا	 ما	 روز	 یک	 	نبود،	
	روز	آن	ها	اینجا	بودند.	شب	ها	همگی
را بیگلری	 خیابان	 آنجا،	 	می		رفتیم	
	به	پایین	می		گرفتیم،	می		رفتیم	توی
	خیابان	کرم	باقری	و	راست	می		رفتیم
	پایین.	شب	که	می	شد	خیابان	جان
بود، افتاده	 گرما	 می		گرفت،	 	تازه		ای	
و بود	 شده	 جارو	 و	 آب	 	خیابان		ها	
کاسه خانه	 چند	 خانه	 چند	 	مردم	
چای خانه		ای،	 جلوی	 	می			گرفتند4	
می		کشیدند، قلیان	 و	 	می		نوشیدند	
	صدای	ِجلنگ	و	ِجلنگ	استکان		ها	و
	هم	زدن	شکر	در	چای	و	قُل	ُقل	قلیان،
می		داشت، نگه	 بیدار	 را	 	خیابان	
	همیشه	چیزی	داشتند	که	برای	هم
عامل می		توانستند	 کنند،	 	تعریف	
خیابان		ها از	 باشند.	 هم	 	خوشحالی	
	رد	می		شدیم،	سالم	می		دادند،	سالم
تاثیر می		رفتیم،	 پیش	 و	 	می		کردیم	
	ایجاد	شده	از	وضعیت	خیابان	فاصله
راه ما	 می	کرد.	 کم	 را	 خانه	 دو	 	دور	
سالم می		کردیم،	 نگاه	 	می		افتادیم،	
این می		کردیم.	 سالم	 	می		دادند،	
	پروسه		ای	که	مدام	طی	می		شد	باعث
وجود مقصدی	 نقطه	 هر	 در	 که	 	بود	
به »آ«	 خانه	 از	 وقتی	 باشد.	 	داشته	
	خانه	»ب«	می		رویم،	مسافت	بین	دو
به را	 باشد	خود	 ناشناخته	 اگر	 	خانه	
وقتی اما	 می		نمایاند،	 فاصله	 	شکل	
	مسافت	بین	دو	خانه	دارای	ماهیتی
خانه بین	 پویایی	 تعامل	 که	 	باشد	
متصل کوچه		های	 پس	 کوچه	 	»آ«	
تمامی و	 »ب«	 خانه	 تا	 »آ«	 خانه	 	به	
	عناصر	موجود	در	آن		ها	رخ	می		دهد،
وضعیت	فاصله	از	میان	خواهد	رفت.

بود، زیبا	 و	 نو	 توران	 عمه	 	خانه	
	4-	کاسه	گرفتن	یک	اصطالح	زبانی	است	
	که	به	یک	سنت	فرهنگی	اشاره	دارد،	که
در عده		ای	 شدن	 جمع	 است:	 قرار	 	بدین	
خوشگذرانی و	 گفتگو	 منظور	 به			 هم	 کنار	

کرده		ایم، گمش	 که	 می		رویم	 	چیزی	
اما از	مه	در	دوردست		ها	 انبوهی	 	در	
	به	نزدیکا،	همه	چیز	به	همین	صورت
بیداری اینچه	 اما	 کننده	است،	 	اغوا	
	می	نامیمش	)	بیداری	بمثابه	وضعیت
	امروز(	نمود	فاصله		هاست.	در	خواب
	دیدم	که	گوشه		ای	ایستاده		ام	و	خودم
	را	نگاه	می		کنم	که	در	گوشه		ای	دیگر
بدین	سان می		دهم،	 انجام	 را	 	کاری	
بلکه نقطه	قرار	نداشتم	 	من	در	یک	
از	یک	مکان	قرار	گرفته 	در	فضایی	
مکان! در	حجم	 بودم	 بودم،	حجمی	

در شده	 متداول	 معنای	 	گویی	
به را	 ما	 خواب	 و	 بیداری	 	اصطالح	
در تنها	 اینگونه	 می		اندازد،	 	غلط	
مانند که	 بیداری	 از	 	لحظه		هایی	
این	فاصله 	خواب	هستند	می	توانیم	
به که	 وقتی	 مانند	 برداریم.	 	را	
	گفتگوهای	پیرامون	گوش	می		دهیم،
	رخدادها	را	پی	می		گیریم	اما	لحظه	ای
را این		ها	 همه	 می		کنیم	 	احساس	
این		ها نیز	 انگار	پیشتر	 	می		شناسیم،	
رخداد چند	 حتی	 و	 شنیده		ایم	 	را	
	پیش	رو	را	حدس	می		زنیم	و	به	آزمون
غریب	سرشار از	حسی	 	می		گذاریم،	
)به بیداری	 نمی		تواند	 که	 	می		شویم	
در اشک	 باشد.	 آن(	 متداول	 	معنای	
چنین در	 می		زند،	 حلقه	 	چشمان	مان	
را فاصله	 ما	 گونه		ای	 خواب	 	وضعیت	
تکمیل	شده		ای 	برداشته		ایم،	هستی	
کرده		ایم. کشف	 را	 فضا	 یک	 در	

امروز که	 چیزی	 	بدینسان	
مانند گذشته	 مقابل	 در	 	می	نامیم	ش	
ما ست.	 خوابی	 برابر	 در	 	بیداری	
	همواره	در	راه	دور	شدن	از	وضعیت
پراکنده	شدن راه	 در	 	تکمیل	شده،	
	از	یک	محور	مرکزی،	در	راه	تقسیم
تفکیک کار،	 تقسیم	 اجزا،	 به	 	شدن	
ابعاد	کوچِک	از به	 	حوزه		ها	و	تجزیه	
	معنی	افتاده	قرار	گرفته	ایم.	اینگونه
از	آن	روزها، 	افزایش	فاصله،	فاصله	
	فاصله	با	آن	روزها	باعث	می	شود	که
	همه	چیز	در	حاله	ای	ابهام	باقی	بماند.

جای در	 دیگری	 خانه		ی	 توران	 	عمه	
می		ساخت، داشت	 زمین	 از	 	دیگری	
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کرده بی		حرمتی	 مقدس	 امری	 	به	
گویی ماشین		هایی	 روزی	 اما	 	باشد.	
	از	دنیای	دیگری	آمدند،	به	خیابان	ها
	راه	بردند،	توی	خیابان	داد	می		زدند
عوض نو	 قالی	 با	 را	 کهنه	 	قالی	
برشی بودند	 آمده	 انگار	 	می	کنیم،	
	بین	گذشته	و	آینده	ما	ایجاد	کنند.
سپردیم، ماشین	ها	 به	 را	 	قالی	ها	
	ماشین	ها	انبوه	تر	گشتند	و	در	نهایت
خود	نیز	به	ماشین	ها	سپرده	شدیم.

منابع:
رضا؛ همتی،	 احسان؛	 	آقابابایی،	
یک مثابه	 به	 روایت	 	»پژوهش	
عیار کیفی«؛	 تحقیق	 	روش	
بهار انسانی؛	 علوم	 در	 	پژوهش	
10 شماره	 1395؛	 تابستان	 و	

منوچهر؛ فرهومند،	 مارک؛	 	اُژه،	
بر درآمدی	 	»نامکان	ها،	
	انسان		شناسی	سوپرمدرنیته«؛	دفتر

پژوهش		های	فرهنگی،	1387
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مصاحبه	ها
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	محله	و	هویت
	محله	ای	در	محالت
اطراف	حرم	امام	رضا
	مصاحبه	با	دکتر	محسن	نوغانی،
	هیئت	علمی	گروه	علوم	اجتماعی
دانشگاه	فردوسی	مشهد

	فاطمه	آقائی	رضوانی
	دغدغه	اصلی	مصاحبه	متمرکز
آیا است.	 محله	ای	 هویت	 	بر	
اطراف فضاهای	 می	توان	 	هنوز	
یا دانست	 محله	 یک	 را	 	حرم	
	خیر.	تخریب	بافت	قدیمی	چه
	پیامدهایی	برای	مفهوم	محله	و
هویت	محله	ای	ساکنان	داشته؟

آن ادبیات	 در	 محله	ای	 هویت	 	کلمه	
	هنوز	مغشوش	است	و	معموال	به	جای
	آن	از	تعلق	محله	نام	برده		می	شود.
است، پیچیده	 سازه	 یک	 	هویت	
آن می	توانیم	 نیست	 مشخص	 	هنوز	
وارد به	عنوان	یک	فضا	 به	محله	 	را	
	کنیم.	اول	تعلق	است،	بعد	اگر	تعلق
شود، نهادینه	 و	 مداوم	 و	 	مستمر	
بر ناظر	 که	 آدم	ها	 هویت	 از	 	بخشی	
غیره و	 مکانی	 یا	 محله	ای	 	هویت	
این	سطح	های می	دهد.	 	است	شکل	
و کنید	 متمایز	 باید	 را	 	هویتی	
	مرزهای	آن	را	مشخص	کنید.	این	ها
به ادبیات	 در	 که	 هستند	 	مفاهیمی	
متمایزند. ولی	 هستند	 نزدیک	 	هم	
محله، هویت	 یا	 مکانی،	 هویت	 	مثال	
به را	 محله	 پس	 جماعتی	 هویت	 	یا	
کرد، مفهوم	سازی	 می	توان	 	چندنوع	
	محله	به	مثابه	فضا	که	هویت	مکانی
به را	 یا	محله	 	این	جا	معنی	می	دهد،	
روابط که	 می	گیریم	 نظر	 در	 	مثابه	
می	گیرد. قرار	 این	جا	 در	 	همسایگی	

	مرز	این	ها	حتما	باید	جدا	شود.

و از	هویت	محله	 اعم	 مکانی	 	هویت	
فضا یا	 مکان	 است.	 	هویت	جماعتی	
این که	 است	 بستری	 	عالی	ترین	
می	کند. جمع	 خود	 در	 را	 	چندنوع	
این در	 موردنظر	 هویت	 فعال	 	حال	
یک به	 تعلق	 احساس	 را	 		صحبت	
مولفه	های گیریم.	 درنظر	 	مکان	
	مکان	سه	عنصر	است:	فضا	)مکان(،
)تعامل(. کنشگران	 )زمان(،	 	تاریخ	
هویت اصلی	 عنصر	 سه	 	این	ها	
قدیمی محالت	 در	 می	سازند.	 	را	
	عنصر	زمان	باید	حتما	وجود	داشته
مهم عنصری	 بودن	 زمان	مند	 	باشد.	
یا	فضا،	قلمروی 	است.	درباب	مکان	
مشخص باید	 آن	 مرزهای	 و	 	مکانی	
پیوندها، )کنشگری،	 تعامل	 	شود.	

	مشارکت(	نیز	اهمیت	دارند.

در مفهومی	 با	 ما	 مشهد	 در	 	طبیعتا	
	گذر	زمان	تحت	عنوان	محله	مواجه
زمان، مکان،	 عنصر	 سه	 که	 	شدیم	
دید باید	 دیده	ایم.	 آن	 در	 را	 	تعامل	
که تاریخی	 فراشد	 در	 این	ها	 	آیا	
در گرفتند،	 شکل	 باهم	 سه	 	این	
	انتها	برایند	یا	خروجی	آن	ها	هویت
محل به	 تعلق	 احساس	 یا	 		محله	ای	
اتفاقاتی چه	 دید	 باید	 بعد	 	است؟	
	رخ	داده	است	که	این	هویت	یا	تعلق
که افرادی	 بعدا	 است.	 شده	 	منقطع	
	انقطاع	آن	ها	از	محله	رخ	داده،	باید
داده رخ	 مکانی	 انقطاع	 این	 	دید	
یک است	 ممکن	 ذهنی.	 یا	 	است	
	فرد	در	مکانی	باشد	و	انقطاع	مکانی
	نداشته	باشد	اما	دچار	انقطاع	ذهنی
مکانی انقطاع	 )البته	 باشد.	 	شده	
	بیشتر	رخ	داده	است(.	ما	در	گذشته
	مفهومی	تحت	عنوان	بلدیه	داشتیم،
	شهرداری	قدیم.	بلدیه	از	بطن	محله
	بوده	است	و	در	طول	تاریخ	هم	آوا	با
	محله	بوده	است.	یعنی	یک	سازمان
	مدیریتی	خودجوش	و	ذوب	شده	در
بلدیه بوده.	 بلدیه	 آن	 نام	 که	 	محله	
سازمان یک	 شهرداری،	 	برخالف	
	بوروکراتیک	و	اداری	پسینی	نیست،
	پیشینی	بوده	و	در	طول	تاریخ	شکل
ابتدا	محله نبوده	که	 اینطور	 	گرفته.	
	را	ایجاد	کنیم	بعد	یک	شهرداری	که

بگذاریم. ندارد	 محله	 آن	 به	 	ربطی	
کرده ایجاد	 مشکالتی	 خود	 این	 	که	

	و	خواهم	گفت.

	نکته	اصلی،	در	بحث	محله	با	درنظر
	داشتن	آن	سه	عنصر،	افرادی	که	در
کردند یا	 می	کنند	 زندگی	 محله	 	آن	
	چه	وضعیتی	دارند.	افرادی	که	هنوز
	در	این	محالت	قدیم	زندگی	می	کنند
	بخش	مهمی	از	مولفه	های	سه	گانه	را
از زمان	 و	 مکان	 داده	اند.	 دست	 	از	
	دست	نرفته	اما	تعامل	از	دست	رفته
	است.	چرا	از	دست	رفته	است؟	زیرا
	بخش	مهمی	از	ساکنینی	که	در	گذر
بودند سهیم	 هویت	 این	 در	 	زمان	
خانواده	های کرده	اند.	 	مهاجرت	
پیوندهای که	 مانده	اند	 	محدودی	
نوسازی	و فرایند	 	اجتماعی	آن	ها	در	
	تحوالت	شهری	از	دست	رفته.	یعنی
	آدم	ها	با	هم	تعامل	داشته	اند،	بخشی
که آن	هایی	 شدند.	 خارج	 آن	ها	 	از	
وارد که	 جدیدی	 افراد	 با	 	مانده	اند	
	شده	اند،	وارد	تعامل	نشده	اند.	تعامل
که افرادی	 دارد.	 استمرار	 به	 	نیاز	
	مانده	اند	تعلق	زمانی	و	مکانی	دارند،

اما	تعلق	اجتماعی	ندارند.

تعلق که	 هستند	 افرادی	 دوم	 	گروه	
	زمانی	دارند	اما	تعلق	مکانی	و	تعلق
از یعنی	دو	عنصر	 ندارند.	 	اجتماعی	
	عناصر	سه	گانه	را	ندارند.	تعلق	زمانی
تاریخی حافظه	 هنوز	 زیرا	 	دارند،	
محله از	 تاریخی	 ذهنیت	 و	 	دارند	
نوستالوژیک کردن،	 نقل	 طریق	 	از	
افراد این	 در	 غیره	 و	 	کردن	موضوع	
	هست.	اما	دیگر	تعلق	مکانی	نیست،
یا المان	ها	 از	 زیادی	 بخش	 	زیرا	
	عناصر	محیطی	تخریب	شده.	مکان
	با	تمام	عناصرش	معنی	دارد.	اکنون
محله زادگاهم	 همینطورم،	 هم	 	من	
مسجد، محله	 آن	 در	 است،	 	نوغان	
همه	ی و	 نانوایی	 و	 قصابی	 	تکیه،	
	این	ها	باهم	برای	من	مکان	می	شدند
	اما	وقتی	بخش	بزرگی	از	این	عناصر
فقط مثال	 و	 شده	اند	 حذف	 	مکان	
تخریب خانه	های	 و	 مسجد	 	یک	
دیگر مکان	 اینجا	 مانده،	 باقی	 	شده	
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آن	جا آدم	هایی	 است.	 رفته	 بین	 	از	
	هستند،	این	آدم	ها	در	خاک	هستند
در که	 آدمی	 نیستند.	 مکان	 در	 	اما	
	خاک	زندگی	می	کند	الزاما	در	مکان
	زندگی	نمی	کند.	در	گذشته	خاک	و
مکان	حذف اکنون	 بود،	 باهم	 	مکان	

شده	و	خاک	مانده.

و می	کنی	 زندگی	 کجا	 بپرسی	 	اگر	
	بگوید	محله	نوغان،	منظورش	زمین
از خیلی	 زیرا	 آن،	 مکان	 نه	 و	 	است	

	عناصر	از	دست	رفته	است.

که هست	 هم	 دیگر	 گروه	 	یک	
	مهاجرت	کرده	اند	و	هیچ	یک	از	سه

عنصر	را	ندارند.

آخرین که	 افرادی	 دوم،	 تیپ	 	در	
به تعلق	 این	ها	 هستند.	 	بازمانده	ها	
از بسیاری	 ندارند.	 محله	 و	 	اجتماع	
از دیگر	 هویت	 حیاتی	 	مولفه	های	
به	طور	مثال،	یک 	دست	رفته	است.	
	کوچه	قبل	از	نوغان	است	که	از	قدیم
	به	آن	کوچه	حمام	باغ	می	گویند.	زیرا
باغ، حمام	 نام	 به	 بوده	 آنجا	 	حمامی	
	یک	مولفه	مهم	بوده	که	کوچه	حتی
	اسمش	را	از	آن	گرفته.	عناصری	که
کم	کم می	داده	 معنا	 محله	 این	 	به	
آشنایان از	 یکی	 است.	 شده	 	حذف	
و می	کند	 زندگی	 آنجا	 که	 ما	 	پیر	
تخریب را	 اطرافش	 خانه	های	 	تمام	
	کرده	اند،	احساس	تعلق	مکانی	ندارد
	زیرا	از	این	مکان	چیزی	نمانده	است.
	از	آنجا	که	عناصر	محله	را	به	شکل
همذات نمی	تواند	 نمی	بیند	 	بصری	
	پنداری	کند،	شاید	بتواند	در	ذهنش
عینی صورت	 به	 اما	 بکند	 را	 	اینکار	
	نمی	تواند.	این	فرد	از	گروه	دوم	است
قلمروی هست،	 محله	 در	 هنوز	 	که	
تعامل است،	 شده	 ضعیف	 	مکانی	
آشنا کسی	 دیگر	 زیرا	 ندارد	 	وجود	
تعامل و	الزمه	 نیست	 مکان	 این	 	در	
	حضور	است	که	به	دلیل	حذف	مکان
	این	تعامل	هم	از	بین	رفته	است،	اما
عنصر تنها	 دارد.	 تاریخی	 	حافظه	
باقی به	عنوان	هویت	تاریخی	 	زمان	
	مانده	است.	نوعی	حس	نوستالوژیک

مانده شخص	 این	 ذهن	 در	 	تاریخی	
تاریخی حافظه	 این	 ریشه	 	است.	
تاریخ، در	 مکان	 به	 تعلق	 حس	 	و	
این	جا در	 	 است.	 مکانی	 	قلمروی	
است، شده	 حذف	 مکانی	 	قلمروی	
	اما	حافظه	تاریخی	هنوز	باقی	است.
حافظه شخص	 این	 فوت	 با	 	البته	
دیگر و	 می	رود	 بین	 از	 هم	 	تاریخی	
	منتقل	نمی	شود	مگر	به	شکل	تعامل
	و	نقل	کردن	برای	فرزندان،	داستان

سرایی،	مستند	کردن	و	...	.

	تاثیر	از	بین	رفتن	حافظه	تاریخی
در	محالت	یک	شهر	چیست؟

	شهر	بی	تاریخ.

شهر از	 زمان	مندی	 عنصر	 مرور	 	به	
سنتی مناطق	 در	 می	شود.	 	حذف	
زیرا شده	 حذف	 زمان	 این	 	مشهد	
	تاریخ	نیاز	به	انتقال	و	مکتوب	شدن
گسست و	 نیافته	 انتقال	 ولی	 	دارد	
	نسلی	هم	رخ	داده	است.	مکان	هم

حذف	شده	است.

را محالت	 تاریخی	 سابقه	 دیگر	 	ما	
تاریخی سابقه	 که	 کسانی	 	نداریم،	
آن انگار	 کردند،	 فوت	 هم	 	داشتند	
	چیز	اصال	وجود	ندارد.	وقتی	چیزی
حافظه وارد	 و	 نشود	 منجر	 زمان	 	به	
وجود اصال	 گویا	 نشود،	 	تاریخی	
تاریخی مکان	های	 از	 خیلی	 	ندارد.	
اگر شده	اند.	 فرد	 به	 وابسته	 	مشهد	
	فرد	فوت	کند،	مکان	از	نظر	تاریخی
که آنجا	 از	 	حذف	می	شود.	درنتیجه	
کرده، تغییر	 و	 شده	 تخریب	 	مکان	
رفته، بین	 از	 هم	 تاریخی	 	حافظه	
نتیجه در	 ندارد	 وجود	 هم	 	تعامل	
	چیزی	از	هویت	با	رفتن	آدم	ها	باقی
قدیمی محالت	 به	 هویت	 	نمی	ماند.	
می	کشد. را	 خود	 نفس	های	 	آخرین	
	زیرا	سه	مولفه	اصلی	از	بین	رفته	اند.
	هویت	بدون	این	سه	معنی	نمی	دهد.
	اگر	یک	تیپ	ایده	آل	هویت	محله	ای
یعنی گیریم،	 درنظر	 آن	 	در	حداکثر	
و تاریخی	 حافظه	 تعامل،	 	حداکثر	
به	مکان،	متوجه	می	شویم	در 	تعلق	

حداقل به	 مصداق	ها	 این	 	واقعیت	
	رسیده.	من	مطمئن	هستم	اگر	این	ها
)داستان، نکنیم	 ضبط	 و	 ثبت	 	را	
	یادداشت،	مستند،	فیلم	و	...(	شکی
	در	این	نیست	که	ده	سال	بعد	اساسا
	از	هیچ	یک	از	عناصر	سه	گانه	هویت

		محله	ای	چیزی	باقی	نمی	ماند.

می	شود، مطرح	 دیگری	 بحث	 	حال	
می	شود تخریب	 مکان	 یک	 	وقتی	
مکان و	 نمی	ماند	 بی	استفاده	 	زمین	
	جدیدی	با	زمان	صفر	شکل	می	گیرد
می	شوند. وارد	 جدید	 کنشگران	 	و	
	حال	می	توان	هویت	جدید	ساخت	یا
توسعه حوزه	 در	 جدی	 سوال	 	خیر؟	
	شهری	همین	است.	پاسخ	من	مایوس
	کننده	است.	زیرا	جابجایی	جمعیت
حرم اطراف	 مناطق	 کاربری	 نوع	 	و	
را عنصر	 آن	سه	 	امکان	شکل	گیری	
از زیادی	 بخش	 نمی	کند.	 	فراهم	
	منطقه	تجاری	شده	و	بخش	زیادی	از
	آن	تبدیل	به	هتل	شده	است.	فضای
	شهری	به	گونه	ای	شده،	که	مکانیت،
	تعامل	و	زمان	مندی	را	برنمی	تابد.	ما
	15	سال	است	که	در	محله	ی	جانباز
	زندگی	می	کنیم،	ما	هیچ	حس	تعلق
زیرا نداریم.	 سال	 	16 از	 بعد	 	مکانی	
محله این	 روی	 شهرداری	 	اگرچه	
	اسم	یاس	را	گذاشته	اما	ما	باید	محله
بلدیه در	 کنیم.	 قبول	 را	 آن	 	بودن	
	ابتدا	محله	شکل	می	گرفت	بعد	از	دل
	آن	بلدیه	شکل	می	گرفت	اما	اکنون
	شهرداری	برای	ما	یک	محل	را	محله
	نامیده	در	صورتی	که	مردم	باید	این
	محله	را	محله	بدانند.	اکثریت	مردم
	به	یک	محله	مهاجرت	کرده	اند.	اول
آن ساکن	 ابتدا	 که	 کسانی	 	اینکه	
به نتوانسته	اند	 بودند	 مبدا	 	محیط	
انتقال 	خوبی	حافظه	تاریخی	شان	را	
فرزندان به	 اینکه	 فرض	 با	 	دهند.	
منتقل مبدا	 مکان	 شود،	 	منتقل	
جدید ساکنین	 برای	 لذا	 	می	شود.	
وجود مولفه	ها	 آن	 فرزندانشان	 	و	
	ندارد.	اگر	واقع	بین	باشیم،	در	تاریخ
تاریخ به	 را	 باید	محله	 	شهر	مشهد،	
	بسپاریم.	باید	نام	دیگری	متناسب	با
	ساختار	برای	آن	پیدا	کنیم.	شاید	ما
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یک در	 دارد،	 حضور	 آن	 در	 	زمان	
	فرایند	تاریخی	شکل	گرفته،	عناصر
مثل هست،	 آن	 در	 هم	 	دیداری	
	رودخانه	و	استخر	و	...	!	تعامل	آدم	ها

	نیز	در	آن	شکل	می	گیرد.

به مکانی	 هویت	 واریانس	 	این	جا	
هویت قبال	 می	شود،	 کم	 	تدریج	
االن می	شد،	 توزیع	 محله	 صد	 	در	
عمومی مکان	های	 که	 هویتی	 	در	
جمع محله	 صد	 این	 	می	سازند	
عمومی مکان	های	 تعداد	 	شده	اند.	
	کمتر	از	تعداد	محله	است	و	هویت	ها
	از	شکل	پراکنده	در	قالب	هویت	در
	مکان	های	عمومی	تجمیع	می	شوند.
از است	 عبارت	 شهری	 	هویت	
در افراد	 هویت	های	 از	 	مجموعه	ای	
ارتباط شرط	 به	 عمومی،	 	مکان	های	

ارگانیک	مکان	های	عمومی.

عمومی مکان	 یک	 خود	 حرم	 	مثال	
جانباز، میدان	 یا	 	گسترده	است.	
	عناصری	دارد	که	نوعی	هویت	مکانی
	از	نوع	هویت	در	فضای	عمومی	ایجاد
باید شهری	 توسعه	 مدل	 	می	کند.	
مکان	های این	 مدیریت	 سمت	 	به	
سطح تحلیل	 واحد	 برود.	 	عمومی	
برای شهری	 مدیریت	 	اثرگذاری	
هویت استمرار	 و	 تثبیت	 	بازسازی،	
	شهری	همین	مکان	های	عمومی	باید

باشد.

خاطره جانباز	 میدان	 از	 مردم	 	همه	
آن در	 که	 عناصری	 با	 آن	هم	 	دارند،	
با حتی	 ما	 همه	ی	 می	شود.	 	گذاشته	
داریم. خاطره	 نوعی	 آزادی	 	میدان	
را	در	سطح نیست	که	مردم	 	الزامی	

	محدود	محله	نگه	داشت.

	آیا	اطراف	حرم	به	عنوان	یک	مکان
	عمومی	می	تواند	حتی	هویتی	فراتر
در چیزی	 بسازد،	 شهری	 هویت	 	از	

قالب	هویت	ملی	یا	اسالمی؟

برای از	هویت	 	بله	سطح	را	می	توان	
برای هویت	 به	 شهر،	 یک	 	مردم	
یک مردم	 برای	 و	 ملت	 یک	 	مردم	

گرفته،	جامعه	شناس 	جدیدی	شکل	
باشد داشته	 طرح	واره	ای	 	باید	
طرحواره این	 دوباره،	 ساخت	 	برای	
مداخله	ای برنامه	های	 جنس	 	از	
مکانیت، عنصر	 سه	 به	 بازهم	 	است.	
برمی	گردیم. تعامل	 و	 	زمان	مندی	
پایداری نیازمند	 بودن	 	زمان	مند	
مکان	های در	 را	 پایداری	 اگر	 	است.	
ایجاد	می	شود. 	شهری	تقویت	کنیم	
داشته وجود	 تاریخ	 در	 نوغان	 	مثال	
	اما	بسیاری	از	محالت	بیست	یا	سی
	سال	بعد	کامال	تغییر	می	کند	از	طریق
		ساخت	و	سازها،	تجاری	شدن	ها	و	...
و دارد	 تضاد	 زمان	مندی	 با	 	مدرنیته	
زمان امر	 در	 کوتاه	می	کند.	 را	 	زمان	
شرط زیرا	 نیستم	 خوش	بین	 	من	
اکنون اما	 مکان	هاست	 تثبیت	 	آن	
توسعه برای	 تاریخی	 جامع	 مدل	 	ما	
نمی	دهیم اجازه	 ما	 نداریم،	 	شهر	
به	محض دهد،	 نشان	 را	 	مکان	خود	
	اینکه	مکانی	می	خواهد	خود	را	نشان
وقتی می	شود.	 تخریب	 دوباره	 	دهد	
	حتی	عناصر	بصری	دوام	ندارد،	زمان
	خودرا	نشان	نمی	دهد.	زمان	مندی	و
	پایداری	با	ذات	مدرنیته	ایرانی	جور

	در	نمی	آید.

را مشکل	 همین	 نیز	 مکان	 در	 	ما	
شهر، توسعه	 مدل	 در	 مکان	 	داریم.	
	تغییر	می	کند.	زمان	سریع	به	معنای
نوعی است.	 ناپایدار	 و	 سریع	 	مکان	
مدام هویت	زدایی	 بازتولید	 	فرایند	
شکل	گیری است.	 تکرار	 حال	 	در	
بنابراین دارد.	 زمان	 به	 نیاز	 	هویت	
	هویت	ایجاد	کردن	در	محله	را	باید
	کنار	بگذاریم.	باید	سراغ	مکان	هایی
	برویم	که	امکان	پایدارسازی	در	آن
	هست.	یعنی	همان	فضاهای	عمومی.
ملت، پارک	 مثل	 عمومی	 	مکان	
من انقالب.	 میدان	 آزادی،	 	میدان	
	خودم	احساس	تعلق	زیادی	به	میدان
این	مکان	های	عمومی دارم.	 	انقالب	
حوزه در	 است	 مکان	هایی	 	تنها	
هویت	آفرین می	توانند	 که	 	شهری	
	باشند.	مثال	پارک	ملت	پایدار	است،
امکان	حضور 	عمومی	هم	هست	که	
هم است،	 زیاد	 آن	 در	 مدنی	 	جامعه	

	باید	تحلیل	تونیس	مبتنی	بر	اجتماع
	در	جامعه	سنتی	و	جامعه	در	جوامع
کنیم.	شاید	هویت قبول	 را	 	صنعتی	
	مکانی	در	قالب	هویت	محله	ای	باید
محصول شود.محله	 گذاشته	 	کنار	
باید نیست.	 تعامل	 و	 تاریخ	 	مکان،	
مثال گذاشت	 اسم	 دیگری	 	چیز	
تحلیل	های جغرافیایی.	 	واحد	
شهری جدید	 تحوالت	 برای	 	ما	
	ناکارامد	شده	و	ما	به	زور	می	خواهیم
کنیم. تحمیل	 آن	 به	 را	 	اصطالحاتی	
جامعه است	 معتقد	 دورکیم	 	مثال	
شده تبدیل	 ارگانیکی	 به	 	مکانیکی	
ارگانیکی	را	براساس نباید	جامعه	 	و	
	مکانیکی	تحلیل	کرد.	محققان	حوزه
	شهری	باید	برای	این	تحوالت	مفهوم
محله مفهوم	 آن	 بسازند.	 	اجتماعی	
	دیگر	سنخیتی	با	مکان،	زمان	و	نوع
مثال ندارد.	 در	شهر	جدید	 	تعامالت	
	شهرداری	با	بلدیه	متفاوت	است.	در
شهرداری در	 و	 مقاالت	 از	 	بسیاری	
مکان	هایی بر	 زور	 به	 محله	 	مفهوم	
که درصورتی	 می	شود.	 	تحمیل	
انتزاعی کامال	 مفهومی	 به	 	تبدیل	
مردم دارد	 توقع	 شهرداری	 	شده.	
کنند شرکت	 محله	 شورایاری	 	در	
محیطشان اصال	 مردم	 که	 حالی	 	در	
مردم و	 مفهوم	 نمی	دانند.	 محله	 	را	
	کامال	جدا	هستند.	مفهوم	دیگر	آن
نیاز لذا	 نمی	دهد.	 پوشش	 را	 	قلمرو	
	به	یک	تجدید	نظر	در	مفهوم	سازی
تعلقات و	 تعامالت	 	فضاهای	شهری،	
از این	کار	 می	شود.	 حس	 فضاها	 	به	
	جنس	مفهوم	سازی	و	نظریه	پردازی

	است.

که هویتی	 ساخت	 	این	
مفهوم یک	 	براساس	ساخت	
	جدید	پیشنهاد	می	کنید	قطعا
	باید	با	عناصری	دیدنی	همراه
	باشد،	شما	چه	عناصری	برای
هویت و	 مفهوم	 این	 	ساخت	
است؟ مدنظرتان	 جدید	

	وقتی	یک	محیط	از	بین	رفته	و	مکان
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	این	یک	مشکل	علمی	است.	در	کف
	هرکس	اگر	شمعی	بودی،	اختالف	از

گفتشان	بیرون	شدی.

امکان دانشگاهی	 سطح	 در	 	اگر	
نشود، ایجاد	 رشته	ای	 بین	 	همکاری	
این الزمه	 بود.	 نخواهد	 هم	 اجرا	 	در	
	امر	دانشگاه	است.	این	ها	در	ذهنیت
راه نیستند.	 مشترک	 مفاهیم	 	و	
	هم	گرایی	بین	معماری،	جامعه	شناسی
	و	روانشناسی	یک	سطح	بین	رشته	ای
مشترک باید	 نظری	 تولیدات	 	است.	
مشترک هم	 عمل	 در	 تا	 	شود	
فراسوی مشکل	 این	 راه	حل	 	باشند.	
شود. نظر	 وارد	 باید	 و	 است	 عمل	

	آیا	یزد	تیپ	ایده	آل	عملکردی
	است	که	در	مشهد	می	توانست
نشد؟ و	 شود	 گرفته	 پیش	

	از	آنجا	که	این	دو	شهر	یزد	و	مشهد	از
	حیث	جغرافیایی،	تاریخی،	فرهنگی
می	توانست هستند،	 شبیه	 	خیلی	
ارتباط در	 مخصوصا	 باشد.	 	اینطور	
عمومی. مکان	های	 در	 هویت	 	با	
مهم عمومی	 چندمکان	 	شهرداری	
	را	باید	شناسایی	کند،	بعد	از	الگوی
	شهرهای	شبیه	به	خودمان	استفاده

کند	تا	بینشی	کسب	کند.

عمل خوب	 خیلی	 بوستان	ها	 در	 	ما	
وکیل	آباد و	 کوه	سنگی	 مثال	 	کردیم.	
	موفق	بوده	اند.	در	کوه	سنگی	عناصر
کمی شده	اند.	 حفظ	 قدیم	 از	 	آن	
مثل اصلی	 عناصر	 اما	 کرده	 	تغییر	
است. شده	 حفظ	 آن	 اصلی	 	استخر	
	مدرن	شده	اما	از	آن	عناصر	تاریخی
	خالی	نشده	است.		در	پارک	ملت	هم
هرچه گویا	 بوده	اند.	 موفق	 حدی	 	تا	
امکان شود،	 کمرنگ	 شدن	 	تجاری	
است. بیشتر	 هویت	 	شکل	گیری	
	بوستان	هارا	نتوانستند	تجاری	کنند.

	می	گویید	حرم	موفق	بوده	در	مکان
در تعامل	 عنصر	 اما	 شدن،	 	عمومی	

آن	کمرنگ	است.

ما ندارد.	 وجود	 آن	 عملی	 	امکان	
مدیریت	زمان	نگر	نداریم.

عمومی مکان	های	 در	 باید	 ما	 	اما	
شهرداری کنیم.	 	سرمایه	گذاری	
ملک	آباد بلوار	 وسط	 	نمی	تواند	
مکان	ها این	 در	 بسازد.	 	آپارتمان	
	خاک	و	مکان	اجازه	پایداری	می	دهد.
مثال است،	 دنیا	همینطور	 در	 	اکنون	
میدان چین	 فالن،	 میدان	 	فلورانس	
که کسانی	 برای	 حتی	 	... و	 	فالن	
ذهنشان در	 چیزی	 هم	 	نرفته	اند	
از برلین	 دروازه	 آلمان،	 در	 	است.	
تاریخ	خراب	نشده 	آنجاکه	در	طول	

	است	یک	مکان	عمومی	است.

عمومی مکان	 عالی	ترین	 مشهد	 	در	
	که	در	سطح	فراملی	هم	پیش	رفته
شهدا میدان	 در	 است.	 حرم	 	است	
ابتدا	تاالر 	پروژه	بد	اجرا	شده	است.	
خواسته	اند بعد	 ساخته	اند	 	شهر	
گفتیم کنند.	 تعریف	 	شهروند	
	عناصری	در	میدان	شهدا	ایجاد	کنید
	که	مردم	آن	را	مکان	عمومی	بدانند.
مکان را	 مکان	 این	 مردم	 	اکنون	
به شهرداری	 نمی	دانند،	 	عمومی	
	دنبال	جمع	شدن	مردم	در	این	مکان
	بود	ولی	به	این	هدف	نرسیده.	میدان
	شهدا	از	حافظه	تاریخی	مردم	مشهد
	به	مثابه	یک	مکان	عمومی	در	حال
	حذف	شدن	است.	البته	خوشبختانه
ظرفیت این	 هنوز	 شهدا	 	چهارراه	
و آبکوه	 سعدآباد،	 میدان	 دارد.	 	را	
مکان هستند.	 هنوز	 دیگر	 	جاهایی	
	عمومی	جای	تقاطع	نسل	هاست.	چه
	من	و	چه	شما	در	حرم	مشترکیم	اما
نیستیم. مشترک	 نوغان	 محله	 	در	
مکان	 مدیریت	 سمت	 به	 باید	 	پس	
اصفهان رفت.	 آن	 تحلیل	 و	 	عمومی	
یزد در	 بوده	اند.	 موفق	 خیلی	 یزد	 	و	
مکان	های	عمومی	پایدار	شده	است.

	در	پروژه	ساخت	و	ساز	اطراف
جامعه	شناختی نگاه	 	حرم،	
چگونه معماری	 نگاه	 	و	
	می	توانند	با	هم	کنار	بیایند؟

	امت	باال	برد.	حرم	به	دلیل	استمرار،
حافظه و	 زمان	مندی	 	پایداری،	
اما شود.	 اینطور	 می	تواند	 	تاریخی	
	مکان	های	دیگر	حتی	در	سطح	ملی
البته اینکار	را	بکنند،	 	شاید	نتوانند	
می	توانند. تاریخی	 مکان	های	 	برخی	
	مثل	آرامگاه	فردوسی،	عطار،	خیام	و
	امثال	آن	که	متعلق	به	کسانی	فراتر
در زیرا	 هستند.	 شهر	 یک	 مردم	 	از	
وجود زمانی	 استمرار	 و	 تاریخ	 	آن	
بسیار زمان	 عنصر	 هویت	 در	 	دارد.	

	اهمیت	دارد.

به قدیم	 محالت	 از	 که	 افرادی	 	لذا	
	مکان	جدیدی	مهاجرت	کرده	اند،	در
	خاک	آن	مکان	سکونت	می	کنند	نه

	در	آن	مکان.

	البته	مکان	می	تواند	به	خاک	وابسته
	نباشد،	مثال	زائرین	اطراف	حرم	برای
اسالمی یا	 ملی	 هویت	 	شکل	گیری	
ندارند، مکان	 در	 سکونت	 به	 	نیاز	
	آن	ها	هم	در	خاک	هستند.	دل	باید	با
	مکان	باشد	نه	لزوما	سکونت	کردن.
به باهم	 باید	 و	خاک	 مکان	 ابتدا	 	در	
بعد 	باشند	 داشته	 سنخیت	 	نوعی	
برود. فراسوی	خاک	 	مکان	می	تواند	
	اگر	محله	جدید	در	شهر	بسازیم	که
	خاک	است،	مکان	همراه	آن	نیست.
داریم حرم	 مانند	 عنصری	 کمتر	 	ما	
سنخیت ابتدا	 از	 مکان	 و	 خاک	 	که	
پایداری آن	 دلیل	 	داشته	باشند.	
توسعه مدل	های	 و	 مدرنیته	 	است.	
را محله	ای	 نمی	توانند	 ذاتا	 	شهری	
کنند. طراحی	 صدسال	 مثال	 	برای	
تعیین سال	 	20 را	 ساختمان	 	عمر	

می	کنند.

	یعنی	این	امکان	اصال	وجود
بازه یک	 مثال	 که	 	ندارد	
	تاریخی	برای	هرمحله	در
ساخت	آن	در	نظرگیرند؟
در داریم	 ما	 که	 توسعه	ای	 مدل	 	با	
نیستم. خوش	بین	 اصال	 من	 	محالت	
ولی دارد	 وجود	 آن	 عقلی	 	امکان	
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پررنگ تعامل	 حرم	 خود	 دایره	 	در	
نه حرم،	 خود	 مرزهای	 فقط	 	است.	
به من	 را	 حرم	 آن.	 پیرامون	 	محیط	
	مثابه	حرم	می	بینم	نه	به	مثابه	حریم.
دیگر حرم	 اطراف	 شدن	 	تجاری	

چیزی	برای	گفتن	ندارد.

سه همه	ی	 حرم،	 مثابه	 به	 حرم	 	در	
حرم به	 مدیریتی	 نگاه	 بوده.	 	عنصر	
سنتی نگاه	 تولیت	ها،	 همه	ی	 	در	
بوده. سنت	 عجین	کردن	 نگاه	 	بوده.	
	اما	همین	که	از	حرم	خارج	می	شوی
تجاری شده.	 مدرن	 همه	چیز	 	دیگر	
دارد. مغایرت	 هویت	 با	 شهر،	 	شدن	
	شهر	به	مثابه	کاالی	تجاری	نمی	تواند

هویت	بسازد.
1- Local Identity

2- Neighbourhood Identity

3- Community
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رشته 	چالش	های	
در 	انسان	شناسی	

ایران
مصاحبه	با	دکتر	روح	اله	نصرتی
ریحانه	شهبازی

مدرک که	 نصرتی	 روح	اله	 	دکتر	
رشته در	 را	 خود	 	دکتری	
توسعه و	 اقتصادی	 	جامعه	شناسی	
	دریافت	کرده	اند،	اکنون	عضو	هیئت
	علمی	گروه	انسان	شناسی	دانشکده
تهران دانشگاه	 اجتماعی	 	علوم	
رشته اهمیت	 به	 توجه	 با	 	هستند.	
از ایران،	 جامعه	 در	 	انسان	شناسی	
	ایشان	درباره	این	رشته	و	چالش	های

آن	پرسیدیم.

	1(	به	نظر	شما،	انسان	شناسی
و فرصت	ها	 چه	 ایران	 	در	
تهدیدهایی	پیش	رو	دارد؟

پیشینه به	 بخواهم	 اینکه	 	بدون	
موقعیت و	 ایران	 در	 	انسان	شناسی	
می	کنم تالش	 بپردازم،	 آن	 	گذشته	
امروزی تهدیدهای	 و	 	فرصت	ها	
مهم	ترین کنم.	 بیان	 را	 رشته	 	این	
	فرصت	های	انسان	شناسی	در	ایران
شرایط منظر	 دو	 از	 توان	 می	 	را	
درونی شرایط	 و	 بیرونی	 و	 	محیطی	
خالصه ذیل	 شرح	 به	 آکادمی	 	نظام	

کرد
الف:	منظر	درونی

در آموزش	دیده	 انسانی	 سرمایه	 	-1	
رشته	انسان	شناسی

به توجه	 با	 انسان	شناسی	 	رشته	
طول در	 خود	 پیشینه	 و	 	قدمت	
و فارغ	التحصیل	 گذشته	 دهه	 	چند	

زیادی انسان	شناسی	 دیده	 	آموزش	
از و	 است	 داده	 جامعه	 تحویل	 	را	
با انسانی	 سرمایه	 دارای	 منظر	 	این	
امروزه شک	 بدون	 است.	 	کیفیت	
دیگر، سرمایه	های	 انواع	 کنار	 	در	
است. مهم	 بسیار	 انسانی	 	سرمایه	
آموزش افراد	 از	 تعداد	 این	 	وجود	
مختلف نقاط	 از	 دانشگاهی	 	دیده	
برای را	 	ایران،	ظرفیت	بسیار	خوبی	
	مطالعه	تنوع	و	تکثر	فرهنگی	ایران
بهتر	مختصات نتیجه	شناخت	 	و	در	

	ایران	فراهم	ساخته	است.ن
در کتاب	هایی	 تألیف	 و	 ترجمه	 	-2	
انسان	شناسی تخصصی	 	حوزه	های	
این تخصصی	 ظرفیت	های	 معرفی	 	و	

رشته	به	جامعه.ن
علی گذشته	 دهه	 دو	 طول	 	در	
کتاب	های نسبی،	 ضعف	های	 	رغم	
زمینه در	 متعددی	 	تخصصی	
و	ترجمه	شده تألیف	 	انسان	شناسی	
گرایش	های معرفی	 زمینه	 و	 	است	
کاربرد و	 انسان	شناسی	 	تخصصی	
	آن	ها	را	به	جامعه	علمی	فراهم	نموده
مناسبی فرصت	 اقدام	 این	 	است.	
در جدید	 پرسش	های	 طرح	 	جهت	
ایران فرهنگ	 و	 جامعه	 با	 	ارتباط	
حل جهت	 انسان	شناسانه	 تالش	 	و	
مسائل	ایران	فراهم	ساخته	است	.ن
دام در	 افتادن	 از	 پرهیز	 	-3	
رشته، توسعه	 زمینه	 در	 	کّمی	گرایی	
و کار	 زمینه	های	 به	 توجه	 	بدون	

نیازهای	جامعه.ن
	یکی	از	مهم	ترین	فرصت	ها	در	رشته
	انسان	شناسی،	امکان	توسعه	منطقی
تخصصی گرایش	های	 در	 رشته	 	این	
برای زمینه	 است.	 دانشگاه	ها	 	در	
	ایجاد	تخصص	های	انسان	شناسی	در
به است.	 فراهم	 	دانشگاه	های	کشور	
	عبارت	دیگر	در	این	زمینه	می	توان
برخالف انسان	شناسی	 رشته	 	گفت	
به اجتماعی	 علوم	 دیگر	 	رشته	های	
جامعه نیازهای	 و	 کار	 بازار	 	لحاظ	
توسعه امکان	 و	 است	 نشده	 	اشباع	

کاربردی رشته	های	 و	 	گرایش	ها	
میسر	است.ن

4-	اتخاذ	روش	شناختی	خاص
روش	شناختی تأکیدات	 ویژه	 	به	
خاص بینش	 و	 میدانی	 مطالعات	 	بر	
بر تأکید	 ویژه	 به	 	انسان	شناختی	
فرصت رشته	ای،	 بین	 	مطالعات	
مسیر در	 حرکت	 جهت	 	مناسبی	
کاربردی	کردن	این	رشته	است.ن

ب:	منظر	بیرونی	و	محیطی
یافتن	عنصر	فرهنگ	در 	1-	اهمیت	
اقتصادی اجتماعی،	 مسائل	 	تحلیل	
دانش به	 ویژه	 توجه	 و	 سیاسی	 	و	
	تخصصی	حوزه	فرهنگ	و	به	تبع	آن

رشته	انسان	شناسی
	روندهای	کنونی	در	جهان	و	تغییرات
و سیاسی	 فرهنگی،	 	اجتماعی،	
است این	 گویای	 جهانی	 	اقتصادی	
	که	فرهنگ	اهمیت	محوری	و	کانونی
فرایندها این	 منطق	 درک	 	جهت	
دانش بنابراین	 دارد.	 روندها	 	و	
و بررسی	 داعیه	 که	 	انسان	شناسی	
را	دارد، 	درک	سازوکارهای	فرهنگ	
در پیشگام	 می	تواند	 زمینه	 این	 	در	
	شناخت	روندها	و	فرایندهای	کنونی
کاربردی اثرات	 آن	 تبع	 به	 و	 	باشد	
	بودن	خود	را	در	حل	مسائل	محلی	و

جهانی	می	تواند	نمایان	سازد.ن

الگوهای	بومی بر	 	2-	توجه	و	تأکید	
انسان	شناسی در	 توسعه	 محلی	 	و	
گفتمان با	 تأکید	 این	 هم	گرایی	 	و	
بر مبنی	 ایران،	 در	 دولت	ها	 	رسمی	

الگوهای	محلی	توسعه
توسعه بر	 انسان	شناسی	 	دانش	
	درون	زا	و	متکی	بر	نظام	فرهنگی	هر
جهت این	 از	 می	کند.	 تأکید	 	جامعه	
بر جهانی	 اثرات	 نافی	 اینکه	 	بدون	
	تغییرات	در	الگوهای	فرهنگ	محلی
اصالت محلی	 فرهنگ	 برای	 	باشد،	
	قائل	است	و	تغییر	و	توسعه	را	از	منظر
و 	تعامل	دو	گرایش	محلی	و	جهانی	
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	ظهور	اشکال	جدید	رفتاری	و	معنایی
توجه ترتیب	 بدین	 می	کند.	 	تحلیل	
توسعه امر	 در	 محلی	 مؤلفه	های	 	به	
در انسان	شناسی	 اثرگذاری	 	امکان	
برنامه	ریزی و	 سیاست	گذاری	 	حوزه	
را	در	عرصه	رسمی	فراهم 	فرهنگی	

	می	سازد.ن

نهادهای و	 علمی	 انجمن	های	 	-3	
	غیر	دولتی	و	امکان	تبادل	تجربیات
غیرآکادمیک نهادهای	 این	 	میدانی	

با	نهادهای	آکادمیک
	البته	در	این	زمینه	تعداد	انجمن	های	
	علمی	زیاد	نیست،	ولی	تعداد	اندک
	آن	ها	از	جمله	انجمن	انسان	شناسی
انسان	شناسی مؤسسه	 و	 	ایران	
گذشته دهه	 یک	 در	 فرهنگ،	 	و	
در سازنده	 و	 مثبت	 اثرات	 	منشأ	
زمینه و	 بوده	اند	 	انسان	شناسی	
	آشنایی،	انجام	پژوهش	های	مشترک
اجتماع شکل	گیری	 و	 رشته	ای	 	بین	

	علمی	را	فراهم	ساخته	اند.ن

مردم	شناسی پژوهشکده	 	-4	
سازمان	میراث	فرهنگی

	با	توجه	به	قدمت	این	پژوهشکده	و
	اخذ	اعتبارات	و	بودجه	دولتی،	امکان
و پروژه	ها	 انجام	 و	 علمی	 	تعامالت	
فراهم انسان	شناختی	 	پژوهش	های	

است	.ن

	5-	موقعیت	و	شرایط	خاص	توسعه	ای
فرهنگی چالش	های	 و	 	ایران	
شدن تبدیل	 نهایتًا	 و	 آن	 با	 	مرتبط	
مطالعات برای	 بکر	 میدان	 به	 	ایران	

انسان	شناختی.ن
	امروزه	ایران	به	دلیل	موقعیت	خاص
	توسعه	افتگی	با	الیه	های	متراکمی	از
	گسست	ها	مواجه	است.	شناخت	این
پاسخ یافتن	 توانایی	 و	 	خصوصیات	
لحاظ به	 را	 ایران	 مسائل،	 این	 	به	
	میدان	مطالعه	تبدیل	به	منطقه	بکر
بهترین منظر	 این	 از	 و	 است	 	کرده	

است انسان	شناسی	 برای	 	فرصت	
رشته این	 علمی	 دستاورهای	 از	 	تا	
	بتواند	جهت	شناخت	این	موقعیت	ها

	استفاده	کند.ن

ایرانی جامعه	 فرهنگی	 تنوع	 	-6	
دینامیسم	ها، شناخت	 ضرورت	 	و	
سازگاری	ها فرهنگی،	 	پویایی	های	
جامعه فرهنگی	 ناسازگاری	های	 	و	

ایرانی.ن
و ایران	 جامعه	ي	 فرهنگی	 	تنوع	
کشورهای با	 ایران	 مرزی	 	امتداد	
و شرق	 غرب،	 شمال،	 در	 	منطقه	
مناسب فرصت	 و	 موقعیت	 	جنوب	
	جهت	شناخت	حوزه	فرهنگی	ایران
ارتباطات	علمی 	و	امکان	تعامالت	و	
کشورهای آکادمی	 با	 را	 	بین	المللی	

	همسایه	فراهم	کرده	است.ن

تهدیدات	رشته	انسان	شناسی
بازشناسی و	 تعریف	 در	 ناتوانی	 	-1	
در هم	 مشکل	 این	 خود.	 	هویت	
هم و	 رشته	 این	 نام	 با	 	ارتباط	
شکل سنت	 فقدان	 با	 ارتباط	 	در	
صادق انسان	شناسی	 در	 	گرفته	
مبنای بر	 اگر	 انسان	شناسی	 	است.	
به نتواند	 جامعه	 امروزی	 	نیازهای	
هویت از	 مشخص	 و	 واحد	 	تعریف	
با آینده	 در	 می	تواند	 برسد،	 	خود	
وضعیت در	 شود.	 مواجه	 	مشکل	
بر بایستی	 انسان	شناسی	 	کنونی	
تغییر و	 اجتماعی	 تغییرات	 	مبنای	
جامعه زیست	 الگوهای	 و	 	شیوه	ها	
و رویکرد	 در	 بازنگری	 به	 	ایرانی	
به بپردازد.	 الزم	 آموزش	های	 	نوع	
درصد 	80 از	 بیش	 مثال	 	عنوان	
ایرانی، جامعه	 در	 زیست	 	الگوی	
	الگوی	زیست	شهری	است؛	بنابراین
بر بایستی	 شده	 ارائه	 	آموزش	های	
گونه این	 مسائل	 به	 پاسخ	 	مبنای	
موضوع این	 البته	 باشد.	 	زیستی	
الگوهای گرفتن	 نادیده	 معنای	 	به	
	زیست	روستایی	و	عشایری	نیست.

	اتفاقًا	این	دو	الگوی	زیست	در	جامعه
بخش و	 هستند	 مهم	 بسیار	 	ایرانی	
الگوهای	رفتار	شهری	هم از	 	زیادی	
	متأثر	از	این	گونه	های	زیستی	است
گیرند. قرار	 توجه	 مورد	 بایستی	 	و	
اینجا در	 بنیادی	 و	 مهم	 	مسأله	ي	
انسان	شناختی بینش	 و	 	رویکرد	
رویکرد چارچوب	 در	 است.	 	جدید	
	انسان	شناسی	جدید	مقوله	فرهنگ،
فرهنگ از	 بیگانه	 و	 دور	 	مقوله	
	انسان	شناس	نیست	و	موضوع	مورد
فرهنگ نه	 انسان	شناسی	 	مطالعه	
بلکه	فرهنگ	خودی	است. 	دیگری،	
	در	چارچوب	چنین	رویکردی	امکان
و خودی	 فرهنگ	 مسایل	 	طرح	
این	مسائل	میسر برای	 	ارائه	راه	حل	

می	شود.ن
	2-	عدم	ارتباط	با	جامعه	و	صنعت	و
راه	حل	های	مسائل ارائه	 	ناتوانی	در	

فرهنگی.ن

کاربردی به	سمت	 حرکت	 عدم	 	-3	
	شدن	و	ایجاد	گرایش	های	تخصصی.ن

و دنیا	 آکادمی	 با	 ارتباط	 عدم	 	-4	
ارتباطات	بین	المللی.ن

رشته به	 شما	 انتقادات	 	)2	
ایران در	 	انسان	شناسی	

چیست؟

رشته به	 نقدها	 	مهم	ترین	
موارد در	 می	توان	 را	 	انسان	شناسی	
نقدها طرح	 البته	 کرد.	 خالصه	 	ذیل	
جنبه	های گرفتن	 نادیده	 معنای	 	به	
ایران در	 انسان	شناسی	 	مثبت	
	نیست.	این	رشته	از	زمان	شکل	گیری
	خود	از	طریق	تربیت	نیروی	انسانی
فرهنگ، حوزه	 در	 	آموزش	دیده	
حیات در	 مثبت	 اثرات	 	دارای	
بوده ایران	 فرهنگی	 و	 	اجتماعی	
می	توان زمینه	 این	 در	 البته	 	است.	



381 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

	به	صورت	مفصل	بحث	کرد؛	اما	چون
	سؤال	شما	در	خصوص	نقدها	است،
	مهم	ترین	نقدهای	درونی	را	می	توان

به	صورت	ذیل	خالصه	کرد.ن

دانشگاه. در	 سنت	 فقدان	 	-1	
با ارتباط	 در	 سنت	 فقدان	 	موضوع	
از اجتماعی	 علوم	 گرایش	های	 	همه	
	جامعه	شناسی	گرفته	تا	انسان	شناسی
	صادق	است.	انسان	شناسی	در	ایران
محوری موضوع	 است.	 سنت	 	فاقد	
در است.	 فرهنگ	 	انسان	شناسی،	
سنت چندین	 فرهنگ	 با	 	ارتباط	
	نظری	از	سنت	تفسیری	گیرتز	گرفته
	تا	سنت	ماتریالیستی	ماروین	هریس
در انسان	شناسی	 است.	 شده	 	ارائه	
مشخصی سنت	 چارچوب	 در	 	ایران	
سنت، فقدان	 نمی	کند.	 	فعالیت	
	امکان	تولید	علم	و	دانش	انباشتی	را

تضعیف	می	کند.ن
کاربردی وجه	 به	 کم	توجهی	 	-2	
دانش	انسان	شناسی	در	آکادمی.ن

و دنیا	 آکادمی	 با	 کمتر	 ارتباط	 	-3	
مشترک پژوهش	های	 انجام	 	امکان	

بین	المللی.ن

پژوهشی فعالیت	 و	 کار	 فقدان	 	-4	
جمعی

با ساختارمند	 ارتباط	 فقدان	 	-5	
نهادهای	بیرون	از	دانشگاه.ن

آکادمیک پژوهش	های	 انجام	 	-6	
صرف.ن

	7-	عدم	توجه	به	حوزه	های	تخصصی
جدید	و	لزوم	تولید	دانش	کاربردی.ن

با ساختارمند	 ارتباط	 فقدان	 	-8	
خارج غیردولتی	 نهادهای	 و	 	فعاالن	

از	دانشگاه.ن

و الگوها	 به	 الزم	 اهتمام	 عدم	 	-9	
چارچوب	های	نظری.ن

چه در	 ایران	 انسان	شناسی	 	)3	
این	رشته 	صورتی	می	تواند	هم		رده	

	در	برترین	کشورها	قرار	بگیرد؟

تمام مثل	 نیز	 ایران	 	انسان	شناسی	
به نزدیک	شدن	 تا	 دیگر	 	رشته	های	
در را	 دشواری	 راه	 کشورها	 	برترین	
شدن نزدیک	 چون	 دارد.	 	پیشرو	
پیشرفته کشورهای	 موقعیت	 	به	
و دانشگاه	ها	 ظرفیت	 از	 ناشی	 	فقط	
بیرون نهادهای	 نیست.	 	آکادمی	ها	
تعیین	کننده موقعیت	 دانشگاه	 	از	
دانشگاه موقعیت	 ارتقا	 و	 تحول	 	در	
و حمایت	ها	 مثال	 عنوان	 به	 	دارند؛	
	مساعدت	های	مالی	جهت	پروژه	های
	میدانی،	توجه	به	اهمیت	فرهنگ	در
	برنامه	ریزی	توسعه	و	در	حوزه	صنعت
	و	لزوم	به	کارگیری	نیروهای	متخصص
خارج زمینه	 این	 در	 	انسان	شناسی	
هر در	 ولی	 است.	 دانشگاه	 اراده	 	از	
این ظرفیت	های	 به	 توجه	 با	 	حال	
بومی دانش	 تولید	 شرط	 به	 	رشته	
استانداردهای براساس	 محلی	 	و	
تعامل و	 ارتباط	 امکان	 الزم،	 	کیفی	
دنیا، آکادمیک	 نهادهای	 با	 	بیشتر	
جهت الزم	 ظرفیت	های	 	ایجاد	
و جمعی	 میدانی	 مطالعات	 	انجام	
	انتشار	یافته	ها	در	بستر	بین	المللی،
با مشترک	 پژوهشی	 	همکاری	های	
	آکادمی	های	دیگر	کشورها،	توجه	به
	تغییرات	اجتماعی	و	فرهنگی	محلی
	و	درک	سازوکارهای	تغییرات	محلی
می	تواند جهانی،	 موقعیت	 بستر	 	در	
را ایران	 انسان	شناسی	 	موقعیت	

بهبود	بخشد.ن

رشته شدن	 کاربردی	 برای	 	)4	
رشته این	 اینکه	 و	 	انسان	شناسی	
را افراد	 کار	 بازار	 لحاظ	 از	 	بتواند	
	جذب	کند،	چه	راه	حل	هایی	پیشنهاد

می	کنید؟

	کاربردی	شدن	رشته	انسان	شناسی
نیاز	به	اقدامات	ذیل	دارد.ن

تغییر زمینه،	 این	 در	 گام	 	مهم	ترین	
	در	محتوای	آموزشی	است.	محتوای
انسان	شناسی رشته	 	آموزشی	
نیازهای مبنای	 بر	 	بایستی	
توان	افزایی به	 معطوف	 و	 	جامعه	
حل در	 رشته	 این	 	فارغ	التحصیالن	
کنار در	 زمینه	 این	 در	 باشد.	 	مسأله	
مهارت	های نظری،	 دانش	 	آموزش	
تجربی	هم	باید	آموزش	داده	شود

روز، نیازهای	 مبنای	 بر	 	بایستی	
تخصصی و	 کاربردی	 	حوزه	های	
معرفی و	 تعریف	 	انسان	شناسی	
گرایش 	4 هر	 من،	 اعتقاد	 به	 	گردد.	
)انسان	شناسی انسان	شناسی	 	اصلی	
زیستی، انسان	شناسی	 	فرهنگی،	
باستان	شناختی 	انسان	شناسی	
زبان	شناختی( انسان	شناسی	 	و	
در و	 دارند	 شدن	 کاربردی	 	قابلیت	
حل برای	 تخصص	ها	 این	 از	 	دنیا	
می	شود. استفاده	 کاربردی	 	مسائل	
اصلی، رشته	 	4 این	 کنار	 	در	
انسان	شناسی فرعی	 	گرایش	های	
انسان	شناسی جمله	 از	 	فرهنگی	
کسب انسان	شناسی	 	تجارت،	
دیجیتال، انسان	شناسی	 کار،	 	و	
	انسان	شناسی	صنعت،	انسان	شناسی
توسعه، انسان	شناسی	 	پزشکی،	
بسیار و...	 شهری	 	انسان	شناسی	

مورد	توجه	و	کاربردی	هستند.ن
ایجاد جهت	 در	 	برنامه	ریزی	
مقاطع در	 تخصصی	 	گرایش	های	
وضعیت در	 تکمیلی.	 	تحصیالت	
این فارغ	التحصیالن	 	موجود،	
تحصیلی مقطع	 سه	 هر	 در	 	رشته	
آموزش را	 عمومی	 	انسان	شناسی	
یک در	 الزم	 تخصص	 و	 	می	بینند	
	موضوع	و	یا	گرایش	واحد	را	ندارند.
بر بازار	 نیاز	 و	 منطق	 که	 حالی	 	در	
افراد	متخصص	در	یک	حوزه 	جذب	

	تخصصی	است.ن
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	تقویت	و	ایجاد	انجمن	های	علمی	غیر
انجمن	های 	 انسان	شناسی.	 	دولتی	
	علمی	نقش	بسیار	مؤثری	می	توانند
	در	معرفی	این	رشته	با	حوزه	بازار	و
در متأسفانه	 باشند.	 داشته	 	صنعت	
	این	زمینه	انجمن	ها	چنین	نقشی	را
به علمی	 انجمن	های	 نمی	کنند.	 	ایفا	
تسهیل	گر و	 منعطف	 ساختار	 	دلیل	
اجتماع ایجاد	 در	 مهمی	 	نقش	
امکان تجربیات،	 تبادل	 	علمی،	
سرمایه و	 تعامالت	 	شکل	گیری	
باشند. داشته	 می	توانند	 	اجتماعی	
و حلقه	 می	توانند	 ساختارها	 	این	
	پل	ارتباط	دانشگاه	با	جامعه	و	بازار

	باشند.ن
دستاوردهای ارائه	 و	 	معرفی	
و مراکز	 به	 انسان	شناسی	 	پژوهشی	
	نهادهای	بیرون	از	دانشگاه.	بسیاری
دانشگاهی پژوهشی	 فعالیت	های	 	از	
و می	شود	 انجام	 دانشگاه	 درون	 	در	
	اساسًا	نهادهای	بیرونی	و	بازار	به	یک
این	پژوهش	ها 	معنا	در	جریان	روند	
ایجاد نیست.	 آن	 از	 نتایج	حاصل	 	و	
جهت دانشگاه	 در	 	سازوکارهایی	
	ارتباط	بیشتر	نهاد	دانشگاه	با	حوزه
	صنعتی	و	بازار	کار،	می	تواند	در	این

زمینه	کارگشا	باشد.ن



383 ویژه نامه نوروز
1 3 9 9

بیست از	 بیش	 نصب	 و	 ساخت	 	به	
و ایران	 شهرهای	 سطح	 در	 	پیکره	
	عراق	اشاره	کرد.	همچنین	دو	کتاب
	از	هادی	ضیاالدینی	توسط	انتشارات
چاپ به	 هنری	 حوزه	 و	 	یساولی	
نقاشی	های و	 طراحی	ها	 که	 	رسیده	
کسانی از	 او	 کرده	اند.	 منتشر	 را	 	او	
هنرهای آکادمیک	 بنیاد	 که	 	است	
را مجسمه	سازی	 و	 طراحی	 	نقاشی،	

در	کردستان	بنا	نهاد.

همین از	 نیز	 وی	 افتخاری	 	دکترای	
نمایشگاه	های تاکنون	 است.	 	رشته	
برپا او	 از	 زیادی	 خارجی	 و	 	داخلی	
پرکاری لحاظ	 از	 و	 است	 	شده	
محسوب مثال	زدنی	 	هنرمندی	
400 نمایشگاهی	 آن	 گواه	 	می	شود.	
تهران او	در	فرهنگستان	هنر	 	اثری	
	بود	که	در	آبان	امسال	توجه	جامعه
	هنری	ایران	را	به	خود	جلب	کرد.	از
می	توان ایشان	 دید	 معرض	 در	 	آثار	

هنر	تلخ
مصاحبه	با	هادی	ضیاالدینی
ژیلوان	ضیاالدینی
نقاش طراح،	 ضیاالدینی،	 	هادی	
در 	1335 متولد	 مجسمه	ساز،	 	و	
	سنندج	و	در	خانواده	ای	اهل	عرفان	و
	شعر	است.	نقاشی	را	از	کودکی	پیش
	گرفت	و	به	دنبال	آن	مجسمه	سازی
	را	بدون	آموزش	و	بصورت	تجربی	فرا
	گرفت.	در	سال	1356	وارد	دانشکده
شد تهران	 دانشگاه	 زیبای	 	هنرهای	
زیر نقاشی	 رشته	 در	 تحصیل	 به	 	و	
	نظر	استاد	هانیبال	الخاص	پرداخت.
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	مصاحبه	ای	که	در	ادامه	می	خوانید	با
	عنوان	»هنر	تلخ«	گفتگویی	با	هادی
	ضیاالدینی	در	تاریخ	17	آبان	1398
محوریت با	 ایشان	 هنری	 آتلیه	 	در	
پدیده بازنمود	 و	 غم	 و	 رنج	 	موضوع	

	ظلم	در	آثار	هنری	است:

با 	مخاطبان	شما	در	برخورد	
	کارهای	تان	عمدتا	این	سوال
که می	آید	 پیش	 	برایشان	
شما آثار	 در	 غم	 و	 درد	 	چرا	
می	کند؟ خودنمایی	 	آنقدر	
به حس	 این	 انتقال	 	آیا	

	مخاطبان	تان	ارادی	ست؟

ناراحتی و	 خوشحالی	 	ضیاالدینی:	
انسان	ها و	 هستند	 زندگی	 وجه	 	دو	
و خوشبختی	 به	 تمایل	 	غالبًا	
دیگران و	 خود	 برای	 	خوشحالی	
طالب هم	 هنرمندان	 طبیعتا	 	دارند.	
چیزی ناراحتی	 منتها	 هستند.	 	آن	
تحمیل را	 زندگی	خود	 در	 که	 	است	
می	گیرد. را	 انسان	 یقه	 و	 	می	کند	
باید و	 کنی	 فرار	 آن	 از	 	نمی	توانی	
	عکس	العمل	نشان	بدهی.	هنرمندان
چنین درگیر	 تاریخ،	 طول	 	در	
مسئله، منتها	 بوده	اند.	 	فشارهایی	
طرز و	 است	 اندوه	 با	 برخورد	 	شیوه	
این صورت	 دو	 به	 آن.	 دادن	 	نشان	
غم حضور	 و	 است	 ممکن	 	برخورد	
دو به	 غمناک	 اصطالح	 به	 آثار	 	در	
	شیوه	امکان	پذیر	است.	یکی	غم	در
	آثار	به	اصطالح	غمناک	به	دو	شیوه
	امکان	پذیر	است.	یکی	دامن	زدن	به
عزای به	 بنشینیم	 یعنی	 	آن	هاست؛	
یقه	اش که	 است	 این	 دوم	 و	 	مسئله	
در ماندگاری	 حق	 و	 بگیریم	 	را	
ندهیم. غم	ها	 به	 را	 	زندگی	های	مان	
با غم	 با	 برخوردکردن	 با	 ما	 	پس	
ما بیانی	 به	 یا	 می	کنیم.	 مبارزه	 	آن	
می	کنیم، استفاده	 غم	 از	 	هنرمندان	
	آن	را	سالحی	می	کنیم	علیه	خودش.
	می	کنیم بازنمایی	 را	 رنجی	 	وقتی	

	کراهت	آنرا	نشان	می	دهیم.
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هنگام در	 معموال	 خود،	 	من	
	تجربه	اندوه	است	که	قلم	به
به شروع	 و	 می	گیرم	 	دست	
کردن طراحی	 یا	 و	 	نوشتن	
چیزی چون	 شاید	 	می	کنم.	
و می	شود	 سرریز	 درونم	 	از	
حالم آوردنش	 کاغذ	 	روی	
که بماند	 می	کند.	 بهتر	 	را	
آن در	 هم	 کارهایم	 	حاصل	
به	دل الاقل	 بعداً	 	موقعیت	ها	

	خودم	بیشتر	می	نشیند.

	ضیاالدینی:	خب،	این	جنبه	دیگری
	است	که	هنرمند	سعی	می	کند	برای
دردهایش برای	 و	 غمخوار	 	غمش	
تولید که	 اثری	 بسازد.	 	همدرد	
	می	کنی	همدردت	می	شود،	مخاطبت
	غمخوارت	می	شود.	دردی	در	جامعه
	وجود	دارد.	هنرمند	آن	را	می	بیند	و
	حس	همدردی	به	او	دست	می	دهد.
انسان باید	 هنرمند	 من	 نظر	 	به	
	دوران	خویش	باشد.	یعنی	در	درجه
اندیشورانه حضوری	 جامعه	 در	 	اول	
از آگاه	 باشد.	 داشته	 احساس	مند	 	و	
باشد. چون	شان	 و	 چند	 و	 	اتفاقات	
اجتماعی	اش محیط	 جریان	 	در	
عکس	العمل آن	 به	 نسبت	 و	 	باشد	
انتقادی عکس	العملی	 دهد.	 	نشان	
من کارهای	 در	 موجود.	 وضعیت	 	از	
می	شود دیده	 که	 هرچیزی	 	هم	
	عکس	العملی	است	از	اتفاقاتی	که	در

	جامعه	ام	رخ	می	دهد.

	یعنی	دو	جنبه	را	می	شود	از
شناخت. باز	 هنرمند	 	هدف	
	یکی	ارضای	روح	خویشتن	و
	دیگری	کنشگری	اجتماعی.

جنبه	ای دو	 این	 	ضیاالدینی:	
قابل من	 نظر	 از	 کردید	 اشاره	 	که	
	تفکیک	نیست.	یا	حداقل	در	کار	من
	و	روند	کار	من	قابل	تفکیک	نیست.
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هنرمند بگوییم	 که	 است	 	بی	معنی	
آفرینش جامعه	اش	 برای	 دارد	 	فقط	
	می	کند.	انسان	ماشین	نیست.	اول	از
	همه	خود،	تحت	تاثیر	پدیده	ای	قرار
	گرفته،	آنرا	دریافت	می	کند،	و	سپس
نشان	می	دهد.	هنرمند 	عکس	العمل	
فراهم قبل	 از	 را	 اش	 روحی	 	بستر	
حساس است	 انسانی	 است.	 	کرده	
برابر در	 متعهد	 و	 اطرافش	 برابر	 	در	
برای اگر	 حتا	 من	 پس	 	جامعه	اش.	
خودم احساس	 ارضای	 شما	 قول	 	به	
خودسازی قبل	 از	 چون	 کنم،	 	کار	
هنرمندی اینکه	 جهت	 در	 	کرده	ام	
جامعه به	 نسبت	 و	 باشم	 	انسان	گرا	
باشم داشته	 تعلق	 و	 تعهد	 	حس	
من فرد	 به	 مختص	 راه	حلی	 	نتیجه	
	ارائه	نمی	دهد.	اینجاست	که	این	مرز
را خود	 من	 وقتی	 و	 می	رود	 بین	 	از	
را کنم،	حرف	جامعه	 بیان	 آثارم	 	در	
است هنرمند	 وظیفه	 ام.	 کرده	 	بیان	

در را	 خودستایی	 و	 فردگرایی	 	که	
	وجودش	ضعیف	کند.	درد	دیگری	را
مردمش با	 و	 بداند	 خود	 درد	 	عمیقا	
	یکی	شود،	تا	آثارش	حرف	از	دردی
اش جامعه	 و	 خودش	 بین	 	مشترک	
حس ضرورتی	 اصال	 شخصا	 	بزند.	
	نمی	کنم	که	بنشینم	به	این	فکر	کنم
	که	برای	خدمت	به	جامعه	چه	چیزی
	بیافرینم	بلکه	احساسات	من	نسبت
	به	چه	مسئله	ای	حساس	شده	است
این می	دهم،	 نشان	 عکس	العمل	 	و	
فردی کنشی	 واقع	 در	 	عکس	العمل	
	است	درباره	چیزی	که	من	احساس
است افتاده	 اتفاق	 برایم	 و	 ام	 	کرده	
	اما	این	خود	من	همان	دیگران	است.

تا	چه	حد	چیزی می	کنید	 	فکر	
آیا است؟	 ممکن	 گفتید	 	که	
چنین داشتن	 مدعی	 	خودتان	
خصایصی	در	آثارتان	هستید؟

را	هر من	 	ضیاالدینی:	صحبت	های	
نوعی به	 و	 بگوید	 می	تواند	 	کسی	
نظر به	 شعارگونه	 که	 دارم	 	قبول	
هنری	ام، زندگی	 تاریخ	 اما	 	می	رسد.	
این	مسئله	است. به	 باور	من	 	شاهد	
این دنبال	 به	 معاصر	 نقاشان	 	بیشتر	
	هستند	که	مخاطبان	شان	چه	چیزی
چه که	 معنی	 این	 به	 	می	خواهند.	
	چیزی	می	خواهند	بخرند	و	حاضرند
چه از	 کنند.	 پرداخت	 پول	 	برایش	
کنند کسب	 درآمد	 می	شود	 	چیزی	
از را	شاید	می	توان	 	و	سرنخ	مشکل	
کارهای از	 کدام	 هیچ	 گرفت.	 	اینجا	
خانه	اش تزئین	 برای	 کسی	 را	 	من	
است نشانه	هایی	 این	ها	 	نمی	خواهد.	
برای من	 تالش	 حدی	 تا	 اینکه	 	از	
و گفتم	 که	 خصایصی	 دادن	 	شکل	
	نهادینه	کردن	آن	در	وجودم	جواب

	داده	است.
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نوعی به	 آثارتان	 که	 	گفتید	
	آیینه	منعکس	کننده	احساس
اما است.	 واکنش	حس	تان	 	و	
در نمایشگاهی	 هرساله	 	شما	
برگزار حلبچه	 اتفاق	 	سالروز	
شهیدان به	 تقدیم	 آنرا	 	و	
	شیمیایی	این	حادثه	می	کنید.
	در	آثارتان	هم	روایت	هایی	از
یا صدام	 توسط	 کردها	 	انفال	
بر که	 است	 ظلم	هایی	 	سایر	
	قوم	کرد	رفته	است.	این	ها	من
می	اندازد فیلمی	 ده	ها	 یاد	 	را	

فاجعه	هایی داستان	 از	 	که	
انسان بر	 دنیا	 در	سراسر	 	که	
است. شده	 ساخته	 	رفته،	
هیتلر، نسل	کشی	های	 	مثل	
چرنوبیل هیروشیما،	 	بمب	
بازنمایی بر	 اصرار	 دلیل	 	... 	و	
	مظلومیت	و	بدبختی	چیست؟

جوامع همه	 آرزوی	 	ضیاالدینی:	
و خوشبختی	 در	 که	 است	 	انسانی	
	آسودگی	زیست	کنند.	در	واقع	این
بدبختی و	 	خوشبختی	در	عدم	ظلم	
پررنگ زندگی	هایمان	 در	 که	 	است	

	می	شود	و	خود	می	نماید.	توده	مردم
	خواهان	بدی	نیستند.	خواست	توده
دیدن خوبی	 و	 کردن	 خوبی	 	مردم	
لذت آزار	 از	 سالم	 انسان	 	است.	
می	دانم خودم	 وظیفه	 من	 	نمی	برد.	
بایستم، پلیدی	ها	 این	 برابر	 در	 	که	
	حضور	بدبختی	و	رنج	در	آثارم	تاکید
آن به	 حمله	 نیست،	 بدبختی	 	روی	
بازنمایی اگر	کار	ما	بشود	 بله	 	است.	
مستاصل را	 مردم	 بدبختی،	 	صرف	
عادت را	 آن	ها	 کرده	ایم.	 بی	دفاع	 	و	
	داده	ایم	به	رنج	کشیدن.	این	توضیح
گزارشگر من	 که	 کنم	 اضافه	 هم	 	را	
ًکار اصال	 نیستم.	 خبرنگار	 	نیستم،	
چه ببیند	 نیست.	 گزارشگری	 	هنر	
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	اتفاقی	رخ	می	دهد	و	بالفاصله	آن	را	به
	نقاشی،	موسیقی،	و	یا	فیلم	تبدیل	کند.
تاریخ در	طول	 که	 عامی	 مفاهیم	 	هنر،	
چرا است.	 خواهان	 را	 	ماندگار	شده	اند	
	که	در	طول	تاریخ	اتفاقاتی	رخ	می	دهد
خود در	 طوری	 به	 را	 مفاهیم	 این	 	که	
	دارد.	وقتی	دانشجو	بودم	روی	موضوع
	آواره	های	کرد	کار	می	کردم	و	با	همین
	عنوان	یک	نمایشگاه	برگزار	کردم.	ولی
	همان	موقع	و	حتا	همین	حاال،	رسانه	ها
همین می	بینیم	 می	کنیم،	 دنبال	 که	 	را	
	نوع	اتفاقات	در	آن	سوی	دنیا	نیز	روی
و زمان	 با	 موضوعی	 روی	 من	 	می	دهد.	
کرده	ام کار	 محدود	 و	 مشخص	 	مکان	
	که	دارای	مفهومی	عام	است.	با	شعاعی
	فراقومی	که	بشریت	را	شامل	می	شود.

بودن غم	 راوی	 نمی	کنید	 	فکر	
سمت به	 را	 جامعه	 	هنرمند،	

غم	انگیز	بودن	ببرد؟

	ضیاالدینی:	اشاره	کردم	که	خوشبختی
معنا یکدیگر	 با	 تقابل	 در	 بدبختی	 	و	
	پیدا	می	کنند.	ما	در	طول	زندگی	خود
	با	هردوی	این	ها	برخورد	داریم	و	هردو
همین می	کنیم.	 تجربه	 کمابیش	 	را	
به اطراف	مان	 در	 االن	 که	 	تابلوهایی	
خوش روی	 از	 شده	اند	 آویخته	 	دیوار	
به یکی	 ]یکی	 می	زنند.	 حرف	 	زندگی	
	تابلو	ها	اشاره	می	کند[	نشان	از	جایگاه
طبیعت زیبایی	های	 عشق،	 زن،	 	واالی	
اندوه در	 زندگی	 من	 دارند.	 فولکلور	 	و	
ندارم. قبول	 را	 اندوه	 صرفا	 بازتاب	 	و	
موضوع می	تواند	 زندگی	 وجوه	 	تمام	
عمده غم	 من،	 کار	 در	 اما	 باشد.	 	هنر	
ویژگی	هایی هرکسی	 چراکه	 	است.	
ظلم به	 نسبت	 من	 حساسیت	 	دارد.	
بیشتر مرا	 و	 است	 بیشتر	 جنایت	 	و	
	تحت	تاثیر	می	گذارد.	البته	باید	این	را
	اضافه	کنم	که	شیوه	ترسیم	رنج	و	غم
	و	نگاه	به	آن	هم	مهم	است.	همیشه	در
	جواب	چنین	سوال	هایی	که	شما	مطرح
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می	کنم توصیه	 مخاطبانم	 به	 	کردید	
آثار نگاه	کنند.	در	 به	کارهایم	 	بهتر	
هست. ظلم	 هست،	 بدبختی	 	من	
تحت بسیار	 من	 آثار	 	انسان	های	
فشار بار	 زیر	 هیچیک	 اما	 	فشارند.	
در من	 سیر	 نکرده	اند.	 خم	 	پشت	
	عالمی	است	که	شما	آن	را	اندوه	ناک
و اما	چیزی	در	من	 	خطاب	می	کنید	
در که	 می	زند	 نهیب	 مدام	 آثارم	 	در	
با	آن و	 ایستاد	 باید	 نابسامانی	 	برابر	

	مبارزه	کرد.

	تا	اینجا	غم	و	رنج	و	مفاهیم
در که	 را	 آن	 به	 	شبیه	
	گفتگوی	مان	استفاده	کردیم
در اما	 داشتند.	 منفی	 	بار	
انسان	های از	 	، رنج	 	ستایش	
زیادی چیزهای	 	بزرگ	
شاید حتا	 اینکه	 	شنیده	ایم.	
مدیون را	 خود	 واالی	 	مقام	
و سخت	 شرایط	 در	 	زندگی	
آیا دانسته	اند.	 رنج	 	تحمل	
مثبتی بار	 شما	 برای	 	هرگز	
داشته وجود	 مفهوم	 این	 	در	

	است؟

اینجا	تداخل	پیش 	ضیاالدینی:	در	
	می	آید	بین	این	مفاهیم	و	اصطالحات
	که	من	نمی	خواهم	وارد	بحث	بشوم.
می	تواند هم	 من	 نظر	 در	 رنج	 	اما	
	مقدس	باشد.	نه	به	معنای	غم.	بلکه
	به	معنای	تالش.	تالش	برای	رسیدن
رسیدن برای	 مطلوب.	 وضعیت	 	به	
هر دارد.	 انسانی	 هر	 که	 اهدافی	 	به	
سکون و	 راحتی	 در	 طبیعتا	 	انسانی	
که کسی	 دارد.	 را	 وضعیت	 	بهترین	
وضعیت به	 است	 راضی	 می	دهد	 	لم	
	موجود	که	معموال	جنبه	فردی	دارد.
خواهان می	کند	 تقبل	 رنج	 آنکه	 	اما	
	تغییر	است.	تغییری	در	جهت	بهبود
معموال دیگران.	 و	 خود	 	وضعیت	
و فشارها	 با	 است	 همراه	 تالش	 	این	
آن خواهان	 انسان	 که	 	هزینه	هایی	
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برای که	 تالشی	 و	 می	کشند	 مادر	 	و	
به دارند	 شان	 جگرگوشه	های	 	حفظ	
	مقابله	با	ظلم	و	تجاوز	برمی	خیزد.

	لطفا	درباره	کنشگری	اجتماعی
طریق از	 می	تواند	 هنرمند	 	که	
دید و	 باشد	 داشته	 خود	 	آثار	
بدهد، نشان	 را	 خود	 	انتقادی	

	توضیح	دهید.

رنجی و	 فاجعه	 خود	 	ضیاالدینی:	
	که	مردم	مورد	ظلم	متحمل	می	شوند
تصویر به	 است.	 قضیه	 طرف	 	یک	
یک مسببان	 و	 ظالم	 ظلم	 	کشیدن	
	طرف	دیگر.	هنرمند	ماهیت	مسبب
چهره می	برد.	 سوال	 زیر	 را	 	فاجعه	
	کریه	او	را	به	مردم	نشان	می	دهد	و

آهنگ	های با	 کنید	 مقایسه	 را	 	این	
موضوع همان	 از	 که	 	فولکلوری	
غم شاید	 می	زند.	 حرف	 	عشق	
حضور دو	 هر	 در	 شیدایی	 و	 	عشق	
عامه متفاوتند.	 اما	 باشد	 	داشته	
غم	انگیز را	 ایرانی	 موسیقی	 	مردم	
	می	دانند!	از	آنجایی	که	هیچ	انسانی
نیست اندوه	 و	 غم	 	طبیعتًا	خواستار	
موسیقی این	 از	 می	شود	 چرا	 	پس	
نظر	من به	 برد؟	 لذت	 قدر	 	فاخر	آن	
	چیزی	که	در	موسیقی	ایرانی	به	غم
	تعبیر	می	شود	همین	»	سوز«	است.
خودم کارهای	 در	 را	 مشابه	 	مثال	
	می	توانم	آن	پدر	و	مادرانی	ببینم	که
دیگر نامساعد	 شرایط	 یا	 جنگ	 	در	
آغوش در	 محکم	 را	 خود	 	فرزندان	
	کشیده	اند.	در	این	نقاشی	ها	عطوفت
پدر آن	 که	 رنجی	 البالی	 که	 	است	

ولی کند.	 پرداخت	 باید	 اما	 	نیست	
	چون	دورنمای	مثبتی	دارد	می	تواند
	لذت	بخش	هم	باشد.	مفهوم	دیگری
	که	می	توانم	آن	را	به	غم	ربط	بدهم
	و	همزمان	با	آن	متفاوت	بدانم	چیزی
	است	که	آنرا	»سوز«	می	نامم.	گاهی
	آدم	با	خواندن	شعری	قوی	یا	دیدن
	اثر	هنری	فاخر	متاثر	می	شود،	اشک
نه. ناراحتی	ست؟	 این	 آیا	 	می	ریزد.	
	بیشتر	مردم	در	مواجهه	با	آثار	هنری
دارند اصرار	 مجسمه	 و	 نقاشی	 	مثل	
	آنرا	توسط	دوگانه	غم	و	شادی	جای
	دهند.	اما	برای	من	حس	های	دیگری
شاید موسیقی	 در	 دارد.	 وجود	 	هم	
	بشود	راحت	تر	این	دو	را	از	هم	جدا
مبتذلی آهنگ		های	 روزها	 این	 	کرد.	
سنگینی بار	 دارای	 که	 	می	شنویم	
است. ناکامی	عاشقانه	 و	 بدبختی	 	از	
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	همچون	سرمشقی	در	برابر	مخاطبان
بشناسند، را	 ظالم	 که	 می	دهد	 	قرار	
که ظلمی	 شدت	 بشناسند.	 را	 	ظلم	
و همچون	صدام	 افرادی	 مثال	 	برای	
	هیتلر	بر	انسان	ها	کردند	را	نمی	شود
انتظار و	 کرد	 گزارش	وصف	 یک	 	در	
متاثر آن	 از	 دنیا	 مردم	 همه	 	داشت	
از انسانی	 جامعه	 که	 نفرتی	 	شوند.	
حاصل دارند	 دیکتاتورها	 و	 	ظالمان	
که: نیست	 جمله	 این	 	خواندن	
تاثیرات بلکه	 است.(	 بد	 	)دیکتاتور	
زیبایی	شناسانه و	 عاطفی	 و	 	حسی	
نسبت را	 ما	 ذهنیت	 که	 است	 	هنر	
داده شکل	 صدام	ها	 و	 هیتلرها	 	به	
	است.	اینکه	هنر	با	توان	تاثیرگذاری
	خویش	روی	کریه	ظلم	را	نشان	بدهد
	باعث	بیداری	و	روشنفکری	جوامع	و
به تبدیل	می	شود	 که	 	کینه	ای	است	

انگیزه	ای	برای	مقابله.
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این هرکدام	 و...	 جهاد	 	پاسداران	
	احزاب	در	کنار	این	دفاتر	یکی	دوتا
	نشریه	ماهنامه	یا	هفته	نامه	داشتند،
به نشریه	ای	 مستضعفین	 پیام	 	مثاًل	
	همین	نام	داشت	یا	حرکت	نشریه	ای
بعدها "استقامت"	که	 نام	 به	 	داشت	
این در	 شد،	 نامیده	 امید"	 	"فجر	
زمان آن	 رسم	 هم	چنان	که	 	نشریات	
	بود	در	کنار	مطالب	که	اغلب	مربوط	به
	سیاست	و	جنگ	و	مسائل	جهاد	بود،
می	دادند اختصاص	 هم	 را	 	صفحاتی	
	به	ادبیات،	عمومًا	شعر	و	کمتر	بعدها
تا ادامه	داشت	 این	جریان	 	داستان.	
این در	 	،69 یا	 	68 سال	های	 	حوالی	
	زمان	غلبه	با	سیاست	بود	و	کارها	در
	دفاتر	احزاب	با	همان	رویکرد	سیاسی
	انجام	می	شد،	ادبیات	هم	اگر	بود	اوالً
در بیشتر	 اینکه	 دوم	 و	 نبود	 	جدی	
	حاشیه		این	کارهای	سیاسی	مطرح
نهادی 	1368 سال	 اینکه	 تا	 	می	شد	
به کرد	 فعالیت	 به	 	در	مشهد	شروع	
این مهاجر".	 شاعران	 "انجمن	 	نام	

است. بوده	 سیاست	 با	 	گرایششان	
از تعدادی	 توسط	 قم	 در	 	ابتدا	
	فرهنگیان	موسسه	ای	باز	شد	به	نام
	"کانون	مهاجر"	و	این	کانون	مهاجر
در منتها	 می	کرد.	 سیاسی	 	فعالیت	
را نشریه	ای	 سیاسی	 کارهای	 	کنار	
مورد در	 آن	 در	 که	 انداختند	 	راه	
می	نوشتند، مطلب	 سیاسی	 	مسائل	
	بخش	هایی	از	آن	هم	مربوط	به	ادبیات
	بود	و	در	آن	شعر	و	داستان	هم	چاپ
با ابتدا	 نهاد	 این	 اگرچه	 و	 	می	کردند	
اما بود	 افتاده	 راه	 سیاسی	 	ایده	های	
این 	بیشتر	گرایش	فرهنگی	داشت،	
	تعداد	از	روشنفکران	که	عمومًا	طلبه
این مشهد،	 و	 قم	 طلبه	های	 	بودند،	
	کانون	را	راه	انداخته	بودند	و	فعالیت
تشکیل با	 آن	 از	 بعد	 	می	کردند	
و افغانستان	 در	 مختلف	 	احزاب	
مردم مقاومت	 جنگ	های	 	شروع	
ایران در	 احزاب	 افغانستان،	 	در	
	دفاتری	را	باز	کردند؛	احزاب	مختلف
اسالمی، حرکت	 نصر،	 حزب	 	مثل	

شاعر، مظفری	 ابوطالب	 	سید	
افغانستانی منتقد	 و	 	نویسنده	
والیت در	 شمسی	 	1344 	متولد	
در که	 است	 افغانستان	 	ارزگان	
	اوایل	دهه	شصت	به	ایران	مهاجرت
مدیر مظّفری	 آقای	 است.	 	کرده	
دری ُدّر	 فرهنگی-ادبی	 	 	موسسه	
فصل	نامه	های دو	 مدیریت	 و	 	است	
شهر در	 دری"	 "دّر	 و	 سوم"	 	"خط	
	مشهد	را	نیز	به	عهده	داشته	است.
چگونه "عقاب	 و	 بلخ"	 	 	"سوگنامه	
	می	میرد"	دو	اثر	مطرح	ایشان	است
است،	وی منتشرشده	 ایران	 در	 	که	
	در	حال	حاضر	ریاست	شورای	علمی
دارد. عهده	 به	 را	 هزاره	 	دانش	نامه	
	این	مصاحبه	در	تاریخ	98/8/8	در

مشهد	صورت	گرفته	است.
که هست	 قرن	 نیم	 از	 	بیش	
	مهاجرین	افغانستانی	در	ایران
	حضور	ثابتی	داشته	اند،	در	این
	دوران	ادبیات،	شعر	و	داستان
در پویا	 جریان	های	 از	 	یکی	
فرهنگی فعالیت	های	 	 	حوزه	
این است،	 بوده	 	مهاجرین	
از	چه	زمانی 	جریان	فرهنگی	
و	چطور	شکل	گرفته	است؟

مهاجرین ابوطالب	مظفری:	 	سید	
فعالیت	های عمومًا	 ایران	 	در	
1357 سال	 حدود	 از	 	فرهنگی	شان	
اوایل	سمت	وسوی در	 و	 	شروع	شده	

دیاسپورای 	ادبیات	
	افغانستانی،	در	سایه

هویتی	دوگانه
	گفت	وگو	با	سّید	ابوطالب	مظّفری
عاطفه	کاظمی
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ظهرها از	 قبل	 بود،	 شعر	 و	 	داستان	
و	در بعدازظهرها	داستان	 بود،	 	شعر	
	کنارش	آموزش	های	شعر	و	داستان.
	در	این	جریان	یک	نسل	جدید	شکل
	گرفت	و	وارد	کار	شد،	هم	زمان	بارونق
	گرفتن	این	نشریه	در	تهران	هم	یک
هم قم	 در	 و	 گرفت	 شکل	 	انجمن	
دیگر شهرهای	 و	 افتاد	 راه	 	انجمنی	
و پیوستند	 ادبی	 جریان	 این	 به	 	هم	
	این	جریان	روزبه	روز	ادامه	پیدا	کرد
به دری	 دّر	 	1380 سال	 در	 اینکه	 	تا	
از یعنی	 شد،	 تبدیل	 موسسه	 	یک	
خودش و	 جدا	 نویسندگان	 	مرکز	
"موسسه نام	 به	 موسسه	 یک	 		به	
نام و	 شد	 تبدیل	 دّردری"	 	فرهنگی	
به کرد	 پیدا	 تغییر	 هم		 	نشریه	اش	
	"خط	سوم".	هم	زمان	در	این	دوران
	در	تهران	هم		خانه	ادبیات	افغانستان
	تشکیل	و	بعدها	در	قم	انجمن	ادبی
فعالیت	ها و	 شد	 تشکیل	 	"کریمه"	
کم	وبیش جریان	 این	 گرفت.	 	رونق	
نشریات آن	 که	 هرچند	 دارد.	 	ادامه	
متأسفانه که	 	پنج	شش	سال	هست	
و نیستند	 دیگر	 مشکالت	 دلیل	 	به	
	دیگر	نه	خط	سوم	چاپ	می	شود	و	نه
		دّر	دری	و	نه	نشریه		فرخار	که	خانه
روایت کتاب	 می	کرد،	 چاپ	 	ادبیات	
	را	هم	که	خانه		ادبیات	چاپ	می	کرد
	که	آن	هم	دیگر	چاپ	نمی	شود.	ولی
باقی	هست	یعنی نهاد	ها	هنوز	 	این	
همین مثاًل	 می	شوند،	 دایر	 	جلسات	
	خانه		ادبیات	یکی	از	کارهایی	که	در
برگزاری کرد،	 شروع	 هشتاد	 	 	دهه	
	دوساالنه	نشست	قند	پارسی	بود	که
	هر	دو	سال	از	شاعران	و	نویسندگان
	جوان	آثار	را	طلب	می	کرد	و	این	آثار
	در	جشنواره	ای	به	نام	"قند	پارسی"
	داوری	می	شدند	و	جایزه	می	گرفتند.
شناساندن در	 هم	 جشنواره	 	این	
نویسندگان و	 شاعران	 از	 	نسلی	
این کرد.	 کمک	 خیلی	 	}مهاجر{	
	مجموعه		فعالیت	های	ما	بود	تا	امروز
چه جلسات	 همین	 حاصل	 بعد،	 	که	

	کاظمی،	آقای	سید	اسحاق	شجاعی،
	آقای	خاوری	و	این	ها	بودند.	بخشی
	از	غرفه		ما	به	شعر	اختصاص	داشت
	و	بخشی	به	داستان	و	ما	هم	جلسات
این 	داستان،	 هم	 و	 داشتیم	 	شعر	
زیادی تعداد	 باعث	شد	که	 	جلسات	
تازه	کار نویسندگان	 و	 شاعران	 	از	
کنیم. آشنا	 هم	 با	 و	 کنیم	 جذب	 	را	
	یک	سری	کتاب	های	متفرقه	هم	در
	این	دوران	چاپ	شد،	مثاًل	دفتر	اول
جریان همین	 حاصل	 مقاومت	 	شعر	
گردآورده کاظمی	 آقای	 که	 	است	
که مقاومت	 شعر	 دوم	 دفتر	 یا	 	بود	
	من	و	آقای	احمدی	گردآورده	بودیم.
تا است	 دوران	 همین	 حاصل	 	این	ها	
احساس 	1376 سال	 در	 ما	 	اینکه	
این در	 چه	 ما	 ادبیات	 که	 	کردیم	
احزاب قالب	 در	 چه	 باشد	 	حوزه	
بهتر و	 است	 وابسته	 ادبیاتی	 	باشد،	
بتواند که	 جایی	 در	 این	ها	 	است	
	به	طور	حرفه	ای	فعالیت	کند	متمرکز
	شود.	به	همین	دلیل،	مرکزی	در	آن
	زمان	در	قم	تشکیل	شده	بود	به	نام
	مرکز	فرهنگی	نویسندگان	که	آقای
از دیگری	 تعدادی	 و	 دانش	 	سرور	
کار و	محققین	در	آن	 	عالمان	دینی	
	می	کردند،	ما	با	آن	ها	صحبت	کردیم
	و	قرار	شد	در	کنار	کارهای	سیاسی
نشریه نام	 به	 شود،	 چاپ	 		نشریه	ای	
به اختصاصًا	 آن	 در	 که	 دری"	 	"ُدّر 
و بپردازیم	 داستان	 و	 شعر	 	ادبیات،	
تبلیغات	حزبی و	 کار	سیاسی	 	دیگر	
نخستین نشریه	 این	 دفتر	 	نشود.	
	بار	در	مشهد	در	سال	1376	افتتاح
نویسنده و	 شاعر	 تعدادی	 و	 	شد	
	آنجا	عضو	بودند	مثل	جواد	خاوری،
	حمزه		واعظی،	من،	علی	پیام،	محمد
فصل	نامه شروع	 با	 	. 	... و	 		شریفی	
شعر جلسات	 که	 بود	 دری	 دّر	 	ادبی	
به	طور نشریه	 این	 دفتر	 در	 قصه	 	و	
شروع را	 کارشان	 	متمرکزتری	
شکل این	 به	 هم	 کارشان	 	کردند.	
نقد جلسات	 جمعه	 روزهای	 که	 	بود	

	شاعران	جلسات	مستقلی	را	تدارک
	دیدند	که	در	آن	شعر	خوانده	می	شد
	و	نقد	شعر	انجام	می	گرفت.	شب	های
که بنامی	 استادی	 منزل	 در	 	جمعه	
به بود	 کهن	سال	 و	 آمده	 هرات	 	از	
این مدتی	 هروی".	 "فدایی	 	نام	
را	جلب تعدادی	 و	 بود	 فعال	 	انجمن	
را شب		شعرهایی	 و	 کرد	 جذب	 	و	
	دایر	کردند.	مثاًل	در	زاهدان،	مشهد
یک اینکه	 تا	 مختلف	 شهرهای	 	و	
از	شاعران و	جدیدتر	 جوان	تر	 	تیپ	
از بعد	 این	ها	 و	 شدند	 انجمن	 	وارد	
انجمن	دیگری	را	تأسیس 	یک	سال	
شاعران "انجمن	 نام	 به	 	کردند	
تعدادی و	 من	 که	 اسالمی"	 	انقالب	
	از	شاعران	جوان	در	این	انجمن	عضو
همین در	 می	کردیم،	 کار	 و	 	بودیم	
هنری حوزه	 شعر	 جلسات	 	زمان	
	مشهد	هم	فعال	بود	و	تعدادی	از	ما
	شاعران	مهاجر	در	حوزه		هنری	هم
	تمرین	شعر	می	کردیم	و	شعرهایمان
	نقد	می	شد،	این	جریانات	ادبی	منجر
این	شد	که	یک	گروه	و	طبقه	ای 	به	
	از	شاعران	و	نویسندگان	ولی	عمومًا
البته، نویسنده	 کمتر	 و	 	شاعران	
	تشکیل	بشود	و	این	ها	شب	شعرهای
همین در	 و	 کردند	 دایر	 را	 	مستقلی	
کم	وبیش ایران	 مطبوعات	 در	 	زمان	
مثل می	شد،	 چاپ	 	شعرهایشان	
	فضل	اهلل	قدسی،	محمدکاظم	کاظمی
	و...		.کم	وبیش	در	جامعه		ادبی	ایران
بلند مهاجر	 فرهنگیان	 از	 	صداهایی	
	شده	بود.	این	جریان	وقتی	که	ادامه
به	جای شد	 احساس	 کرد،	 	پیدا	
	ثابت	تری	برای	ادامه		فعالیت	هایشان
این	ها که	 جایی	 اولین	 دارند،	 	نیاز	
را فرهنگی	شان	 کار	 مستقل	 	به	طور	
	شروع	کردند	دفتری	بود	به	نام	دفتر
افغانستان اسالمی	 انقالب	 	ادبیات	
سازمان مشهد،	 هنری	 حوزه	ی	 	در	
افغانستان ادبیات	 به	 و	 	تبلیغات	
	اختصاص	یافته	بود.	ما	در	آنجا	غرفه
محمدکاظم آقای	 من،	 	داشتیم،	
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	ایران	هست؟	چه	در	زبان	و	نثر
فرهنگی بازنمودهای	 در	 چه	 	و	
	و	اگر	این	طور	هست	این	تفاوت

تا	چه	حد	احساس	شده؟

سؤال مظفری:	 ابوطالب	 	سید	
همان از	 ببینید	 است.	 خوبی	 	خیلی	
		آغاز	که	جریان	ادبیات	چه	در	حوزه
	شعر	و	چه	داستان	راه	افتاد	باید	دو
از	هم	تفکیک	کنیم.	ما	در را	 	جنبه	
نگاهمان ساختاری	 و	 فرمی	 	جنبه	
	عمومًا	به	ادبیات	داخل	ایران	بود	و	به
	شاعران	نوگرا	در	ایران،	چه	شاعران
	انقالبی	چه	شاعران	غیرانقالبی	نظر
	داشتیم.	به	عنوان	مثال	با	شعر	جنگ
	ایران	آشنا	شده	بودیم	و	با	شعری	که
	بعد	از	نیما	سروده	شده	بود	در	قالب
	سپید	و	موزون	و	نیمایی،	ولی	نسل
داخل ادبیات	 با	 زیادی	 ارتباط	 	ما	
آنجا آثار	 چون	 نداشت	 	افغانستان	
نمی	رسید ما	 دست	 به	 زمان	 آن	 	در	
از ایران	 ادبیات	 که	 ازاین	جهت	 	و	
و پیشرفته	تر	 ادبیات	 فرمی	 	لحاظ	
عمومًا ما	 بود.	 هم	 سامان	تری	 	به	
زبان و	 قالب	 فرم،	 ازلحاظ	 	نگاهمان	
اما دوخته		شده	 ایران	 ادبیات	 	به	
کارها در	 که	 احساسی	 و	 	درون	مایه	
افغانستان ماجراهای	 به	 مربوط	 	بود	
اینجا از	 را	 فرم	 ما	 شاعر	 یعنی	 	بود.	
	اخذ	می	کرد.	اما	درون	مایه	و	احساس
	مطالب	و	موضوعات	خودش	را	سعی
افغانستان داخل	 اتفاقات	 با	 	می	کرد	
	عیار	بکند،	یعنی	مقاومت،	مهاجرت
دوری و	 نوستالژیک	 احساسات	 	و	
که کاری	 مثال	 به		عنوان		 وطن،	 	از	
خام	تر که	 می	دادیم	 انجام	 ابتدا	 	در	
می	کردیم سعی	 که	 بود	 این	 	بود،	
وقایع و	 افراد	 و	 مکان	ها	 آوردن	 	با	
شعرهایمان در	 افغانستان	 	تاریخی	
	به	کارهایمان	هویت	فرهنگی	متمایز
	بدهیم.	مثاًل	عنوان	کتاب	اول	خودم
کار این	 با	 و	 بود	 بلخ"	 	"سوگنامه	

درگرفت. افغانستان	 در	 سازمانی	 	و	
یک مقاومت	 ادبیات	 دوران	 این	 	در	
که کرد	 پیدا	 دگردیسی	ای	 و	 	تغییر	
ضد شعرهایی	 به	 شعرها	 	عمومًا	
و شاعران	 یعنی	 شد.	 تبدیل	 	جنگ	
جنگ	های نکوهش	 در	 	نویسندگان	
مصیبت	هایی و	 می	نوشتند	 	داخلی	
این می	آورد.	 مردم	 برای	 جنگ	 	که	
جنگ ضد	 ادبیات	 معموالً	 را	 	دوره	
بعد به	 آن	 از	 البته	 و	 می	بردند	 	نام	
	حوالی	سال	80	به	بعد	و	نسل	جدید
ایران در	 که	 کسانی	 مهاجرین،	 	از	
کار	شدند وارد	 بودند،	 آمده	 دنیا	 	به	
"مهاجرت" عنوان	 تحت	 جریانی	 	و	
	متبلور	شد.	به	طورکلی	ما	سه	دوره	را
	در	طی	این	چند	دهه	طی	کرده	ایم.	از
	ادبیات	مقاومت	یا	جنگ	به	"ادبیات
مهاجرت" "ادبیات	 و	 جنگ"	 	ضد	
	این	سه	حوزه	از	لحاظ	فکری	مطرح
	می	شوند	و	البته	از	لحاظ	قالب،	غلبه
	با	شعر	بود	آن	هم	شعرهای	کالسیک
	بیشتر،	در	قالب	های	غزل،	قصیده	و
نوتری و	 مدرن	 زبان	 با	 اما	 	مثنوی	
نئوکالسیک" "ادبیات	 دوره	 آن	 	که	
	نام	گذاری	می	شد.	ولی	بعدها	در	نیمه
	دوم	دهه		70	داستان	هم	وارد	شد.
	بعدها	در	نیمه	دهه	های	هشتاد	و	نود
سینما، حوزه	های	 وارد	 	مهاجرین	
هم عکاسی	 و	 فیلم	سازی	 	نقاشی،	
	شدند	این	ها	تغییراتی	بود	که	هم	در
کرده این	جریان	 محتوا	 و	هم	 	قالب	

است.
فعالیت دهه	 دو	 از	 بیش	 	شما	
و ادبیات	 زمینه	 در	 	داشتید	
مدریت همچنین	 و	 	مطبوعات	
باعث این	 دری،	 دّر	 	موسسه	
	شده	که	شما	در	جریان	مستقیم
	فعالیت	های	ادبی	مهاجرین	قرار
	بگیرید.	با	توجه	به	این	آیا	شما
	فکر	می	کنید	این	تولیدات	ادبی
	دارای	هویتی	متمایز	از	ادبیات

قم در	 چه	 تهران	 در	 چه	 مشهد	 	در	
و زیادی	شاعر	 تعداد	 تولد	 به	 	منجر	
	نویسنده	شد	و	ما	از	اینها	کتاب	های
	مستقلی	چاپ	کردیم؛	مثاًل	در	مشهد
	حدود	بیست	سی	نفر	کتاب	هایشان
	را	چاپ	کردند،	حدود	ده،	دوازده	نفر
ابراهیمی،	زهرا 	شاعر	مثل	غالمرضا	
حیدربیگی حسین	 زاده،	 	حسین	
آمنه مثل	 داستان	نویس	 تعدادی	 	و	
تعداد و	 کاظمی	 صدیقه	 	محمدی،	
شاید را	 اسامی	شان	 من	 که	 	دیگری	
	االن	خاطر	نداشته	باشم	و	در	تهران
	هم	تعداد	زیادی	آثارشان	چاپ	شد
	و	در	قم	هم	همچنبن.	ما	اآلن	حدود
خیلی کتاب	 عنوان	 هفتاد	 	شصت	
	خوب	در	حوزه		شعر	و	داستان	داریم
	که	حاصل	همین	جریانی	که	بود	من

برایتان	به	اختصار	نقل	کردم.
از ادبی،	 تولیدات	 این	 	محتوای	
دهه دو	 این	 در	 و	 االن	 تا	 		آغاز	
	اخیر	چه	تغییراتی	داشته	و	چه
سمت	و	سویی	طی	کرده	است؟

	سید	ابوطالب	مظفری:	همان	طور
	که	گفتم	اوایل	شعرها	و	داستان	های
جنگ به	 و	 بود	 سیاسی	 عمدتًا	 	ما	
حوادثی به	 مثاًل	 می	شد	 	پرداخته	
مقاومت و	 افغانستان	 اشغال	 	مانند	
	مردم	می	پرداخت.	اصطالح	یا	ژانری
شد رایج	 دوره	 همین	 در	 که	 	ادبی	
"ادبیات یا	 مقاومت"	 "شعر	 نام	 	به	
شکل به	 ادبیات	 این	 که	 	مقاومت"	
هم شعر	 این	 طبیعت	 که	 	شعاری	
	هست	به	مسئله		تجاوز	به	افغانستان،
و مقاومت	 به	 مردم	 روحیه	 	تهییج	
عمومًا و	 می	پرداخت	 	ایستادگی	
	روی	این	جدول	استوار	بود،	ادبیات
هست. دوران	 همان	 زاده	 	مقاومت	
از روس	ها	 وقتی	که	 مدتی	 از	 	بعد	
	افغانستان	رفتند،	مجاهدین	حکومت
پنج مدت	 به	 گرفتند	 دست	 به	 	را	
حزبی-قومی جنگ	های	 سال	 	شش	
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که نمی	شود	 مشخص	 ببریم	 کار	 	به	
نه. یا	 هست	 ایرانی	 شخصیت	 	این	
علی	جمعه اسم	 اینکه	 به	جای	 	مثاًل	
	به	کار	ببرد	که	یک	اسم	افغان	است،
می	گفت خود	 داستان	 در	 	نویسنده	
	مرد،	زن،	جوان	نمی	گفت	علی	جمعه
	یا	خاله	سکینه	یا	...	.	گریز	از	هویت
و بود	 ادبیات	 این	 در	 	هم		دوره	ای	
داستانی نمی	خواستند	 	نویسنده	ها	
	بنویسند	که	در	آن	مشخص	باشد	که
	مهاجرند،	ولی	این	حرکت	به	تدریج	به
	سمت	حرکت	هویت	یابانه	کمتر	شد
	که	در	حقیقت	امروزه	در	ادبیات	مان
ادبیاتی به	سوی	 داریم	 	رجعتی	
	هویت	یابانه	یا	در	جست	وجوی	هویت
می	خواهد که	 تازه	 هویت	 این	 	تازه.	
اما کند	 رجوع	 بودنش	 افغان	 	به	
به بلکه	 پدرانش	 افغان	بودن	 به	 	نه	
و زادگاه	 یک	 به	عنوان	 	افغان	بودن	
	یک	پناهگاه	و	با	آموخته	هایی	که	از
نسل، این	 دارد،	 هجرت	 و	 	مهاجرت	
امروزه ما	 و	 ماست	 جدیدتر	 	نسل	
یعنی داریم؛	 قرار	 دوره	 این	 	در	
در فرهنگی.	 هویت	 بازتولید	 	نوعی	
	ادبیات	مهاجرت	ردپاهایی	که	باعث
ایران داخل	 ادبیات	 از	 آنها	 	تمایز	
	می	شود	هم	در	زبان	و	هم	در	محتوا
	و	درون	مایه	داشتیم	که	قابل	ردیابی
	است.	نکته	بعدی	که	می	خواهم	عرض
	کنم	این	است	که	جز	یک	دوره	کوتاه
ادغام دنبال	 ما	 که	 کردم	 اشاره	 	که	
جست	وجوی در	 نه	 بودیم	 	هویت	
آن	هم که	 خودمان	 افغان	 	هویت	
دارد، سیاسی	 و	 اجتماعی	 	دالیل	
	عمومًا	نویسندگان	ما	انگار	در	ایران
افغانستان در	 اما	 می	کردند	 	زندگی	
یعنی	محل 	حضور	روحانی	داشتند.	
	بود	و	باش	فیزیکی	شان	ایران	هست
تخیالت و	 ذهنی		 دنیای	 همه	 	ولی	
به مربوط	 حساسیت	هایشان	 	و	
	وطنشان	هست	و	با	این	جریان	سعی
بنویسند. و	 کنند	 زندگی	 	می	کردند	
در ما	 ادبیات	 بر	 دایاسپورا	 	اصطالح	

یک واردکردن	 آن	 و	 شد	 	ایجاد	
شدن پیدا	 یعنی	 بود	 میانه	 	فضای	
ادبیات "ادبیات	در	برزخ".	 از	 	نوعی	
بخش که	یک	 معنا	 این	 به	 برزخ	 	در	
و ایران	 فرهنگی	 فضای	 از	 	متأثر	
فرهنگی فضای	 از	 متأثر	 بخش	 	یک	
تعدادی یک	 بود.	 افغانستان	 	داخل	
	از	داستان	ها	و	شعرهای	ما	در	چنین
	فضایی	خلق	شده	و	این	حرکت	دوم
	بود.	در	این	فضا	زبان	مقداری	اختالط
	داشت	یعنی	مثاًل	می	دیدیم	که	لهجه
نیمه نیمه	شهری،	 لهجه	 یک	 	شده	
"گلشهری" یا	 افغانی	 	ایرانی	و	نیمه	
مشهد( در	 مهاجرنشین	 	)محله	ای	
از شوخی	 به	 وقت	ها	 بعضی	 ما	 	که	
	آن	یاد	می	کنیم.	چون	این	لهجه	هم
نوعی است،	 افغان	 هم	 است	 	ایرانی	
	لهجه	دوگانه	و	هر	چه	زمان	گذشت
حتی و	 کرد	 پیدا	 غلبه	 جریان	 	این	
	عده	ای	به	این	باور	رسیدند	که	اصاًل
لهجه	ای به	 ما	 که	 است	 نیازی	 	چه	
نیستیم؟ وارد	 آن	 به	 که	 	بنویسیم	
کرد تغییر	 لهجه	شان	 کاًل	 عده	 	یک	
لهجه با	 که	 بودند	 نسلی	 		این	ها	
می	نوشتند. ایران	 در	 رایج	 	امروزی	
آثارشان در	 هم	 این	ها	 لهجه	 	البته	
غلبه اما	 داشت.	 اختالط	 	کم	وبیش	
بود. ایران	 داخل	 لهجه	 با	 	بیشتر	
	مثاًل	شما	کارهای	صدیقه	محمدی	را
یا	صدیقه محمدی	 بتول	 یا	 	بخوانید	
ایرانی لهجه	 لهجه	هایشان	 	کاظمی.	
تقریبًا	در 	است	و	ماجراهایشان	هم	
	ایران	اتفاق	می	افتد.	یک	دوره	ای	هم
	حتی	یک	نوع	گریز	از	هویت	افغانی
خودم من	 بود،	 شده	 حاکم	 	بودن	
از یکی	 کتاب	 بر	 بودم	 نوشته	 	نقدی	
	دوستان	و	در	آن	اشاره	کرده	بودم	که
آثار این	 را	در	 از	هویت	 	نوعی	گریز	
به از	 از	آن	ها	پرهیز	 	می	بینیم.	یکی	
اگر مثاًل	 بود.	 خاص	 اسم	 بردن	 	کار	
خاص اسم	 داستان	هایتان	 در	 	شما	
	به	کار	ببرید	این	اسم	خاص	فرهنگ
اگر	ما	اسم	عام 	را	منعکس	می	کند،	

با بزنم	 پیوند	 را	 خودم	 کردم	 	سعی	
	یکی	از	شهرهای	باستانی	افغانستان.
فرم نویسندگان	 هرچند	 	همچنین	
اقتباس ازاینجا	 را	 کوتاه	 	داستان	
داستان	ها	عمومًا اما	خود	 	می	کردند	
	در	افغانستان	اتفاق	می افتاد.	مثاًل	در
	مورد	جنگ	ها،	در	روستاها	و	آداب		و
	رسوم	آنجا.	نکته		بعدی	که	ما	سعی
بود. زبان	 بدهیم،	 تمایز	 	می	کردیم	
	برای	مثال	سعی	می	کردیم	لهجه	را	تا
بکنیم داستان	هایمان	 وارد	 	حدودی	
	یا	سعی	می	کردیم	برخی	اصطالحات
	خاص	رایج	در	افغانستان	را	وارد	شعر
	بکنیم	و	چون	جامعه	آشنایی	نداشت
	با	آن	سعی	می	کردیم	در	پاورقی	این
رهگذر دو	 از	 معموالً	 کنیم.	 حل	 	را	
یا هویتی	 جنبه	 کردیم	 سعی	 	ما	
	فرهنگی	به	شعرهایمان	تمایز	بدهیم
بسیار هم	 رهگذر	 همین	 از	 اتفاقًا	 	و	
ایرانی ادیبان	 و	 شاعران	 	موردتوجه	
	قرار	گرفتیم.	چون	حس	می	کردند	با
	اینکه	زبان	فارسی	است	ولی	لهجه	ها
	و	میراثی	از	ادبیات	کهن	فارسی	در
و تازه	 فضاهای	 یا	 هست.	 	این	ها	
را تازه	ای	 مضامین	 یا	 تازه	 	نام	های	
شعرها این	 در	 که	 می	کردند	 	حس	
	هست	و	در	ایران	دیگر	وجود	ندارد
	این	در	آغاز	کار	بود	اما	هر	چه	زمان
تغییر	کرد.	نسلی	که ماجرا	 	گذشت	
کردند آمد	حس	 وجود	 به	 ایران	 	در	
	که	ما	هرقدر	سعی	کنیم	خودمان	را
	با	ادبیات	داخل	افغانستان،	مضامین
بدهیم، وفق	 آنجا	 درون	مایه	های	 	و	
ایران 	 پرورش	یافته	 باشد	 	هرچه	
به کارهایمان	 همه	 لذا	 و	 	هستیم	
و می	شود	 تقلیدی	 و	 خام	 	شکلی	
	اصالت	ندارد.	از	طرف	دیگر	احساس
زمینه در	 تازه	 تجربیات	 که	 		کردند	
	مهاجرت	کسب	کرده	ایم	اینجا	بزرگ
اینجا	تحصیل	کردیم،	تجربه 	شدیم	
باید را	 این	ها	 و	 داریم	 	شهرنشینی	
یک که	 بود	 اینجا	 از	 کنیم.	 	منتقل	
داستان و	 شعر	 در	 جدید	 	حرکت	
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مناسب بسیار	 دایاسپورا	 	اصطالح	
برای	ادبیات	ما	است.

	فکر	می	کنید	که	در	آینده	این
	جریان	بازتولید	هویت	فرهنگی

شکل	پررنگ	تری	بگیرد؟

بستگی مظفری:	 ابوطالب	 	سید	
جهان-وطنی جریان	 آن	 اگر	 	دارد.	
چون نمی	شود.	 که	 کند	 پیدا	 	رشد	
دیگر افغانستان	 به	 بازگشت	 	امید	
یعنی می	شود	 طوالنی	 خیلی	 	دارد	
افغانستان در	 که	 هم	 اوضاعی	 	با	
آن می	دهیم	 را	 احتمال	 این	 	داریم	
تقویت را	 از	وطن	 گریز	 ادبیات	 	نوع	
به بستگی	 که	 کردم	 عرض	 و	 	بکند	
	جامعه		میزبان	هم	دارد.	اگر	رفتارها
دارد احتمال	 باشد	 شکل	 همین	 	در	
ولی بشود.	 تقویت	 حرکت	 این	 	که	
بشود متعادل	 رفتارها	 این	 	اگر	
	چنانچه	در	سال	های	اخیر	کم	وبیش
شده متعادل	 که	 می	کنیم	 	احساس	
حرکت این	 که	 دارد	 امکان	 	بازهم	
آدم	ها و	 بشود	 کمرنگ	تر	 	روزبه	روز	
	جذب	تطبیق	دادن	با	محیط	بشوند.
اینجاست، که	 نسلی	 چون	 	چرا؟	
	خاطره	از	وطن	و	دل	خوش	ندارد	و	از
از نسلی	 یعنی	 خیلی	هایشان	 	طرف	
و می	گیرد	 شناسنامه	 اینجا	 دارد	 	ما	
	عده	ای	هم	دارند	به	کشورهای	دیگر
این مسائل	 این	 می	کنند	 	مهاجرت	
من و	 می	کند	 کمرنگ	تر	 را	 	جریان	
نه	چندان آینده	 در	 ما	 می	کنم	 	فکر	

دور	شاهد	تحول	دیگری	باشیم.

	با	اینکه	تا	حدی	در	سؤال	قبل
	به	آن	جواب	دادید	اما	این	بار
می	خواهم دقیق	تر	 	خیلی	
	بپرسم	که	در	یک	چشم	انداز
ادبی جریان	 این	 کلی	 	خیلی	
افغانستانی مهاجران	 	که	
راه	اندازی ایران	 در	 	ساکن	
به	عنوان می	شود	 را	 	کردند	
	بخشی	از	ادبیات	دایاسپورایی

افغانستان	شناخت؟

من بله	 مظفری:	 ابوطالب	 	سید	
	هم	نظرم	این	است	که	شاید	بهترین
	تعبیری	که	می	شود	به	کار	برد	همین
	اصطالح	است،	به		عنوان		مثال	وقتی
افغانستان فوتبال	 تیم	 ایران	 	در	
هورا برایشان	 ما	 جوان	های	 	می	آید	
اینکه با	 	می	کشد	و	شادی	می	کنند.	
افغانستان از	 اینجا	 جوان	های	 	اصاًل	
که علت	 این	 به	 ندارند.	 	شناخت	
هنوز وطن-بوم	 کشش	 آن	 	گویی	
در این	 دارد.	 وجود	 ما	 ذهنیت	 	در	
و هست	 کم	وبیش	 هم	 ما	 	ادبیات	
را جنبه	 این	 که	 دیگری	 	 نکته	 	بعد	
میزبان کشور	 موضع	 کرده	 	تقویت	
ایران رفتار	 به		عنوان		مثال	 	است.	
حکومت چه	 و	 مردم	 توده	های	 	چه	
کمک حس	 این	 به	 راستا	 این	 	در	
آغاز در	 مهاجر	 	 جامعه	 	کرده.	چون	
جذب قدرت	 شد	 ایران	 وارد	 	وقتی	
	در	جامعه	ایران	را	داشت	ولی	هرچه
احساس مهاجران	 گذشت	 	زمان	
	کردند	که	جامعه	ایران	آن	ها	را	پس
	می	زند	و	این	پس	زدن	ها	باعث	شده
اصلی هویت	 به	 روزبه	روز	 آن	ها	 	که	
	خودشان	رجوع	کنند.	این	جریان	در
	ابتدا	اجباری	بود	ولی	به	مرور	تبدیل
	به	حرکتی	خودجوش	و	خودآگاهانه
این که	 است	 دلیل	 همین	 به	 و	 	شد	

به	 هست.	 منطبق	 خیلی	 دوره	 	یک	
ساده اصطالح	 یک	 از	 مثال	 	عنوان		
توی که	 افغان	ها	 ما	 برایتان،	 	بگویم	
کسی وقتی	 می	کنیم	 زندگی	 	ایران	
داخل می	گوییم	 افغانستان	 	می	رود	
"داخل" اصطالح	 این	 بودی؟	 	رفته	
	رفته خارج	 نمی	گوییم	 ببینید	 	...	
بودی... رفته	 افغانستان	 یا	 بودی	
آنجا داخل	 را	 خودمان	 چون	 	چرا؟	
	می	پنداریم.	اگر	نه	به	لحاظ	فیزیکی
می	رود بیرون	 ایران	 از	 کسی	 	وقتی	
این بودی.	 خارج	شده	 بگوییم	 	باید	
زندگی نحوه	 این	 می	دهد	 	نشان	
ادبیات ما	در	 	همان	چیزی	است	که	
پراکندگی	های یا	 مهاجر	 	اقلیت	های	
که هستیم	 شاهدش	 	مهاجر	
می	کنند زندگی	 جایی	 در	 	خودشان	
بازتاب کارشان،	 درون	مایه	 	ولی	
امیدهایشان و	 عواطف	 	احساسات،	
و است	 وابسته	 دیگر	 جای	 یک	 	به	
	هنوز	از	وطن	اصلی	شان	کنده	نشده
برای است.	 قابل	ردیابی	 کاماًل	 این	 	و	
	مثال	من	خودم	در	سال	59	به	ایران
	آمدم	و	حدود	سی	سال	و	خورده	ای
	می	شود	که	اینجا	هستم	اما	من	همه
سروده افغانستان	 فضای	 در	 	شعرم	
دارم آنجا	حضور	 که	 انگار	 	می	شود.	
ندارم. آنجا	 در	 فیزیکی	 حضور	 	ولو	
و شاعران	 غالب	 روش	 روش،	 	این	
جز البته	 است	 بوده	 ما	 	نویسندگان	
مقدار یک	 فعاًل	 که	 اندکی	 	تعداد	
گفتم هم	 تفاوت	 آن	 و	 کرده	 	تفاوت	
جهان- هویت	 جست	وجوی	 در	 که	
و شاعران	 از	 تعدادی	 است.	 	وطنی	
	نویسندگان	ما	مهاجرت	های	طوالنی
جهان-وطنی	تر و	 کرده	 طی	 	را	
متمرکز فقط	 دیگر	 و	 	می	اندیشند	
آنجا 	زیست	بوم	 و	 افغانستان	 	بر	
انگار را	 خودشان	 	نمی	اندیشند.	
می	پندارند بی	مرز	 جهان	های	 	فرزند	

و	این	گرایش	خیلی	تازه	هست.
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معرفی	شورای	عالی	و	شورای	مرکز	ی	
انسان	شناسی	و	فرهنگ
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همکاری	با	مطبوعات
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درگذشتگان	فرهنگی	و	مدنی
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1.	داریوش	اسدزاده	)1302-	1398(:	بازیگر	تئاتر	و	سینما

	2.	احسان	اشراقی	)1307	- 1398(:	تاریخ	پژوه،	استاد	دانشگاه	تهران	و	عضو	پیوسته	فرهنگستان	علوم	ایران
	

	3.	احمد	اقتداری	)1304-	1398(:	مشهور	به	»پدر	مطالعات	خلیج	فارس«،	آموزگار،	وکیل	دادگستری،	نویسنده،	مورخ	و
جغرافیدان	و	رئیس	دفتر	مطالعات	خلیج	فارس	در	مرکز	دائرۀالمعارف	بزرگ	اسالمی

	
		4.	حسین	اصالنی	)1315	–	1398	(:	آهنگساز

	5.	غالمعلی	بسکی	)1310	–	1398(:	معروف	به	بابا	بسکی	پزشک	و	هوادار	محیط	زیست	ایرانی،	موسس	بیمارستان		در
	شهر	گنبد	کاووس

6.	پرویز	بهرام	)1312	-1398(:	دوبلور،	مدیر	دوبالژ،	صداپیشه	رادیو	و	هنرپیشه	تئاتر
	

	7.	محسن	جهانگیری	)1308	-1398(:	فیلسوف	و	استاد	ممتاز	دانشگاه	تهران،	چهره	ماندگار	در	رشته	فلسفه	و	از	برترین
	ابن	عربی	شناسان	ایران

	
8.	حمید	سهیلی	)1327	–	1398(:	پژوهشگر،	نویسنده،	تهیه	کننده	و	کارگردان

	
	9.	فضل	اهلل	رضا	)1293	–	1398(:	مهندس	برق،	استاد	دانشگاه،	چهره	ماندگار	و	سفیر	ایرانی،	رئیس	اسبق	دانشگاه	تهران،

	دومین	نایب	التولیه	دانشگاه	صنعتی	آریامهر	)شریف(،	سفیر	سابق	ایران	در	یونسکو	و	کانادا
	

	10.	اسماعیل	شیشه	گران	)1334	-	1398(:	نقاش،	طراح	و	گرافیست

11.		مسعود	عربشاهی	)1314	-1398(:	نقاش	پیشرو	و	از	شاخص	ترین	هنرمندان	مفهومی
	

12.	مهین	عظیما	)1308	-	1398(:	نقاش	ایرانی	و	از	آخرین	بازماندگان	نسل	طالیی
	

	13.	مهدی	علی	محمدی	)1304	-	1398(:	دوبلور
		

14.	نصرت	کریمی	)1303	–	1398(:	بازیگر،	کارگردان	و	مجسمه	ساز
	

15.	جمشید	مشایخی	)1313-1398(:	بازیگر		

16.	مظاهر	مصفا	)1311	–	1398(	استاد	دانشگاه،	مصحح	متون،	و	شاعر	برجسته	معاصر

17.		اسکندر	فیروز	)1305	–	1398(	بنیان	گذار	و	نخستین	رئیس	سازمان	حفاظت	محیط	زیست	ایران


