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 پترزبورگسنی مسکو و سفرنامهعنوان: 

 نویسنده: شروین وکیلی

 ۱۳۹۸بهار تاریخ نگارش: 

 ی فرهنگی هنری خورشید راگاموسسه

 ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۵۷-۹۵-۲ شابک:

 نقل قول از این کتاب با ذکر مرجع آزاد است
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استمحتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه که

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 درآمدپیش

داستان سفر ما به روسیه آغازگاهی بسیار مرموز دارد. در واقع اصال معلوم نیست چه شد که تصمیم 

 گرفتیم به روسیه برویم! 

قضیه از یک بامداد خنک پاییزی شروع شد که با دوستان عزیز و یاران غارم دکتر امیرحسین ماحوزی و 

ی دارآباد یکدست زرد شده بود. مهندس پویان مقدم به کوه رفته بودیم. اواخر پاییز بود و دار و برگ دره

این که مدتی است با هم زدیم، حرفمان کشید به سفر رفتن و هر سه از رفتیم و گپ میهمچنان که می

ایم ابراز ناخرسندی و شرمساری کردیم. سابقه نداشت برای مدتی چنین طوالنی سفر مسافرت جدی نرفته

کشید و تراکم مان را میشد. چون پویان جور همهنرویم. البته این قضیه به من و امیرحسین مربوط می

کردیم. طی دو سال گذشته اد و دیداری تازه میافتسفرهایش به شکلی بود که گهگاهی گذرش به تهران می

تصمیم گرفته بودیم به یونان برویم، که اول با فروپاشی اقتصادش و بعد با به قدرت رسیدن احزاب دست 

هایمان پنبه شد. بعد فکر کردیم برویم گشتی در قفقاز ها رشتهچپی و ممنوعیت صدور روادید به خارجی
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لیلی نرفتیم. آخرین حرکت هم قرار بود در سمت افغانستان انجام بپذیرد با بزنیم که معلوم نیست به چه د

آمدند و دوستان دیگر امید ریزی دوست جهانگرد عزیزم امید حاتمی، که چون پویان و امیرحسین نمیبرنامه

 شناختم، آن هم نافرجام باقی ماند. را درست نمی

ز سفرهای انجام نشده را مرور کردیم و عزم خود را آور ای شرمآن روز که کوه بودیم، این کارنامه 

هایمان هم جزم کردیم که هرچه سریعتر طی زمستان یک سفر به خارج از مرزهای کشور داشته باشیم. گزینه

خیلی روشن بود: شمال آفریقا و مغرب به ویژه مراکش، یا کنیا و تانزانیا و ماداگاسکار. یعنی خالصه برنامه 

اش جای مناقشه داشت. بعد از ی بزنیم. حاال سرزمینهای شمالی یا شرقیچرخی آفریقا ارهاین بود که در ق

 مان بود حلیم خوردیم! پزی مشهوری که پاتوقساز رفتیم در کلهکوهنوردی هم به افتخار این تصمیم تاریخ

ریزی دقیق بود که یک دفعه چشم باز کردیم و دیدیم داریم روبل به این ترتیب در پی این برنامه

کس دقیق به یاد نداشت که چرخش از جنوب آفریقا به شمال خریم، که به مسکو برویم! در واقع هیچمی

ی هم به قطب شمال اوراسیا به چه شکلی رخ داده است. این وسطها بحثی شد در این مورد که باید حتما سر

ریزی. بعدش یک دفعه حرفش پیش آمد که اگر بزنیم، اما این از بیشتر از جنس خیالپردازی بود تا برنامه

قدری به شمال سفر کنیم و شفق قطبی را ببینیم، که خوب، توانیم پترزبورگ، از آنجا میزمستان برویم به سن

شان حس اش را در زندگی روزمرهگان حتما فقدانندیدقطبیایست و شفقکار بسیار شایسته و ضروری

ی شکست خوردن ارتش ناپلئون و هیتلر در حوالی مسکو اند. در این بین گپ و گفتی هم داشتیم دربارهکرده

 و برایمان جالب بود که برویم و ببینیم واقعا زمستان مسکو چقدر سرد است؟

ترکیب این امور پیش پا افتاده و پراکنده باعث شد به شکلی ناخودآگاه از تانزانیا به روسیه بگراییم و 

ی جدیت این حرفها ریز و رهبر اصلی طراحی سفرهاست، بدون این که به درجهپویان عزیزمان که برنامه
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، آمد دنبالم تا ۱۳۹۶دی سال  ۲۸ای ریخت و به این شکل بود که در بامداد روز پنجشنبه توجهی بکند برنامه

 با هم به فرودگاه برویم و رهسپار مسکو شویم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کوه، پس از تصمیم کبری!
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 ۲۸/۱۰/۱۳۹۶پنجشنبه 

 

پنجشنبه صبح که راه افتادیم، هوا به شکل محسوسی سرد شده بود. طوری که تازه داشت نمایی از  

هم که خبری نبود.  شد. تا پیش از این هنگام هوا چندان سرد نبود و از بارش باران و برفزمستان نمودار می

شد مبنی بر این که شمار فصلها در ایران از چهار ای در فضای مجازی دست به دست میدر حدی که شوخی

به پنج ارتقا یافته است. به شکلی که فصلی بین پاییز و زمستان احداث شده که در آن از باران و برف خبری 

 !آید و اسمش هم زلستون استنیست و به جایش زلزله می

روی تا با این زمینه وقتی ساعت پنج صبح پویان آمد دنبالم و با هم به فرودگاه امام رفتیم، موقع پیاده 

ی من که به رسم همیشگی فقط تا نیمه پر بود، در واقع فقط سالن اصلی از سرمای هوا جا خوردیم. کوله

ام پیام، برادر ودگاه دوست قدیمیحامل لباس گرم بود. پویان هم قدری مجهزتر چنین وضعیتی داشت. در فر

همکالس قدیمی و یار غار عزیزم محمد توکلی را در سالن دیدیم که با همسر خوشرو و دختر کوچک و 

و  خبر بودم، کلی از دیدارش خوشحال شدماش بیدار شدنزیبایش عازم سفر بود و چون از ازدواج و بچه

اش دیگرمان هم سر رسیدند، که همانا امیرحسین و همسر گرامی. اندک زمانی بعد همسفران ها کردیمیاد قدیم

ی مادر من و پویان و فرزند امیرحسین و مینا بودند. همین سه سال پیشتر بود که با همین ترکیب )به عالوه

 مینا( به سفر ترکیه رفته بودیم و جای غایبان را از نسل پیشین و پسین خالی کردیم.

ی بهجت مان مایهای دور هم بخوریم. در این بین احتماال منظرهدر سالن فرودگاه نشستیم که قهوه 

هایی گفتیم و شوخیخاطر مسافران دیگر شده بود. چون عادتمان بود که مدام چیزهایی بین خودمان می

آدمهای محترمی بودند که  خندیدیم. آب که از سر من گذشته بود، اما همسفرانمکردیم و بعد بلند بلند میمی

زدند. امیرحسین هم پزشک بود و هم استاد شان را حدس نمیمحترم بودن و تشخصشدت احتماال ناظران 
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الدین محمد بلخی، و همسرش مینا ی موالنا جاللادبیات پارسی، و به احتمال زیاد داناترین فرد زنده درباره

شهرتی و ها ه به تازگی به خاطر ساخت موسیقی برای فیلمدانی ممتاز بود با صدایی جادویی کهم موسیقی

ی گردشگری کشور بود و از آن آدمها بود که حتا . پویان هم از زعمای طایفه، سزاواردرخششی هم یافته بود

رفت. من هم که معرف حضور هستم. خالصه این که اگر مسافری هم نداشت، خودش برای خودش سفر می

مان با آن سر و صدا و بگو و بخند احتماال بیشتر به یک دسته از جوانان الابالی و سرخوش نمای بیرونی

 ان!شانکار میانسالیحین داشت،  شباهت

ی فرودگاه نشستیم. سر و ی بیرونی قاعدتا زمانی بود که برای خوردن قهوه در کافهاوج این منظره 

گویی و ی تفاوت دروغمان برای دقایقی کافه را پر کرد، تا این که ناگهان بحثی جدی دربارهصدای خنده

سرمست قلندر به چهار آکادمیسین متخصص تبدیل شدند و نیم پنهانکاری آغاز شد. یک دفعه همان چهار 

ی تمایز اخالقی دروغ و پنهانکاری کردیم. دو خانم مسنی ساعتی را صرف بحثی بسیار دقیق و بارآور درباره

رفتند، غره میهایمان مدام چشمها و شوخیکه در میز پهلویی نشسته بودند و در ابتدای کار به خاطر خنده

کردند و انگار انتظار داشتند این بحث جدی هم نوعی وع بحث اول با ناباوری نگاهمان میپس از شر

بازی روشنفکرانه باشد، اما بعد که دیدند بحثمان گرم شده و یک طرف مدام از کانت و ویتگنشتاین مسخره

 ان بازگشت!شهای اولیهغرهکند و طرف دیگر از موالنا و سهروردی، بار دیگر همان چشمنقل قول می

خالصه مدیران فرودگاه عقل به خرج دادند و پیش از آن که گفتگوهایمان به روانپریشی مسافران  

منتهی شود اعالم کردند که برویم و سوار هواپیما بشویم. در هواپیما هم اتفاق مهمی نیفتاد جز این که 

ع سفر به سرزمینهای ی مفصل و خوبی برایمان آورد و من که به رسم همیشگی موقهواپیمایی ماهان صبحانه

 ی زبان روسی مطلب یاد گرفتم.قدری دربارهبا فایلهای صوتی آموزشی کردم، شان میدیگر انگولکی در زبان
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اولین وقتی در مسکو از هواپیما پیاده شدیم محیط چندان به نظرمان غریبه نرسید. به خصوص که  

تصمیم گرفتیم زدایانه از آب در آمد. شرحش هم چنین بود که برخوردمان با شهروندان روسیه بسیار غربت

مان بخریم و دیدیم خانمی که مسئول فروش سیم های همراهدر همان فرودگاه سیم کارت روسی برای گوشی

خواهد باورتان بشود یا مان البته به تدریج از بین رفت. چون میکارت است، فارسی بلد است! این تعجب

قریبا در همه جا با دانستن فارسی کارتان نشود، دومین زبان رایج در روسیه بعد از روسی، فارسی است و ت

 دانست.فارسی میخاطر کارت فروش هم از اهالی آسیای میانه بود و به این افتد! آن بانوی سیمراه می

های سرمای مسکو را لمس کردیم. مسکو شهری بود به نسبت خلوت، بعد از خروج از فرودگاه نشانه 

شهری پهناور با بیش از دو هزار و پانصد پهناور، پر از درختزار و جنگل مصنوعی، و سفیدپوش از برف. 

ی هر کمابیش اندازهکیلومتر مربع مساحت دارد که تقریبا پنج برابر تهران است. با این همه جمعیت این ش

ی مسکو را اش دربارهتوان تراکم جمعیت باالی مردم در تهران یا واژگونهاست و از اینجا میخودمان تهران 

ترین ی اروپاست و در ضمن شمالینتیجه گرفت. مسکو چهاردهمین شهر بزرگ جهان و بزرگترین شهر قاره

ترین برج )برج اوستانکینو( و بلندترین مرتفعشود. ی زمین هم محسوب میو سردترین شهر بزرگ کره

اند. مسکو در ضمن نهمین شهر گران دنیاست و به آسمانخراش اروپا )برج فدراسیون( هم در آن قرار گرفته

 خصوص طی سالهای گذشته بیش از پیش به مرکزی برای بازدید گردشگران بدل شده است.

ی تبار نام مسکوا اند. دربارهاش ساختهاسم مسکو از نام رود مسکوا مشتق شده که شهر را در کرانه 

اند، توافقی وجود دارد که قومی که بومی این منطقه بوده و این نام را به رود دادهچندین نظریه وجود دارد. 

شان های ولگا بازماندهو احتماال امروز فین انداند که به فرهنگ سامارا تعلق داشتهجمعیتی هند و اروپایی بوده

ی پنجم پیش از میالد در جایی به همین نام در پیچ رود ولگا شوند. فرهنگ سامارا در هزارهمحسوب می
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شکل گرفت و بعدتر زیر تاثیر فرهنگ سکاها قرار گرفت که در بخشهای شمالی دریای خزر و دریای سیاه 

 گسترده شده بود.

« خیس، تر»( مشتق شده که *meu-« )-مو»ی هند و اروپایی اسم مسکو به احتمال زیاد از ریشه 

شاوندش کرده است. کلمات خویدهد و قاعدتا به نیزارها و مردابهای اطراف رود مسکوا اشاره میمیمعنی 

 mazgotiروسی به معنای استخر و آبگیر و )موزگا( در  музгаدر زبانهای دیگر هند و اروپایی عبارتند از 

 mergōن و سانسکریت به معنی غرق کرد majjatiدر التویانی به معنای شستن و  mazgātدر لیتوانیایی و 

 ی موزگاوا در لهستان هم از همین ریشه برآمده است.ور کردن. اسم دریاچهالتین به معنای غوطه

ها( بود و تازه پس اوگری )خویشاوند فنالندی-مسکو تا قرن نهم میالدی مسکن مردمی از تبار فینو 

اسم مسکو در اشاره به از آن بود که اسالوهای شرقی یعنی روسهای امروزین به آن سو کوچیدند. نخستین 

اهمیت بود شود. در این سال مسکو هنوز شهرکی کوچک و بی.م مربوط می۱۱۴۷هم به سال متون تاریخی 

که نامش به آن خاطر قید شده که دو امیر محلی به نام یوری دالگوروکی و سویاتوسالو اولگوویچ در آنجا با 

مین خاطر او را هم دیدار کردند و پس از آن دالگوروکی ساخت و سازهایی در این منطقه انجام داد و به ه

.م( لشکریان مغول به رهبری باتو خان به این ۱۱۵۶کمتر از ده سال بعد )در شناسند. بنیانگذار شهر مسکو می

این منطقه ا به قتل رساندند. منطقه یورش بردند و شهرک نوساز را با خاک یکسان کردند و کل ساکنانش ر

.م دانیال نوجوان جانشین پدرش ۱۲۶۰ی همچنان تا یک قرن بعد ویرانه باقی ماند. طوری که وقتی در دهه

بهاترین بخش از قلمروش بود. همین و کمها( شد، مسکالکساندر نِوْسکی )قهرمان جنگهای اسالوها و ژرمن

ی مسیحی را در مسکو تاسیس کرد و نویسایی را به این ترتیب به این منطقه وارد دانیال بود که اولین صومعه

 اش گراندوک مسکو شد. کرد و در دوران پختگی
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نشین باقی ماند. تا این .م همچنان به صورت یک دوک۱۵۴۷.م تا ۱۲۸۳ی سالهای مسکو در فاصله

.م تاتارهای ۱۵۷۱سوزی از بین رفت و کمی بعد در ی مسکو در اثر آتش.م بخش عمده۱۵۴۷که در سال 

ی ایشان کرملین اش را نابود کردند. تنها بنای باقی مانده از حملهبه این شهر یورش بردند و کل پهنهکریمه 

ی شهر هم به روایتی تنها سی هزار تن جان سالم به در بردند. بالهای بود و از جمعیت دویست هزار نفره

.م هم صد هزار نفر دیگر ۳۱۶۰-۱۶۰۱نازل شده بر مسکو به این حد ختم نشد و در جریان قحطی سالهای 

در این شهر تلف شدند. در این هنگام دولت تزاری در روسیه مستقر شده بود و مسکو پایتخت آن محسوب 

.م پتر کبیر روسیه با حمله به قلمرو ایران زمین در خاور و پیشروی در سیبری و غلبه بر ۱۷۲۱شد. اما در می

دری تبدیل کرد و پایتخت را به سن پترزبورگ منتقل کرد. در ها در غرب روسیه را به امپراتوری مقتسوئدی

 هزار تن کاهش یافت.  ۱۳۰.م از حدود دویست هزار تن به ۱۷۵۰نتیجه جمعیت مسکو تا 

ها و تاسیس دولت شوروی دوباره به موقعیت پایتخت دست یافت. ی بلشویکمسکو پس از غلبه

نابود کردن آثار هنری کلیسایی شهر، بناهایی مدرن و نوساز آثار تاریخی و  کردن کمونیستها همزمان با ویران

بیون بلشویک طی هفت ی شهر افزودند و شهری که ما به آن وارد شدیم کمابیش همان بود که انقالبه بدنه

البته نباید تاثیر فروپاشی کمونیسم و پیروی از  شان بر مسکو از خود به یادگار گذاشته بودند.دهه سیطره

ی نازکی از لعاب کاپیتالیستی کی الیهدارانه را نادیده گرفت که روی آن اسکلت زمخت بلشویاقتصاد سرمایه

 پر زرق و برق را مالیده بود.

اندازی این نخستین چشماتوبوس از فرودگاه به ایستگاه مترو رفتیم و  ما پس از خروج از فرودگاه با  

اش خوانده ی شکوه و اهمیتکه بسیار درباره -ی متروی مسکو امابود که از شهر به دست آوردیم. شبکه

شده چندان چشمگیر از آب در نیامد. احتماال زمانی که این خطوط مترو در دوران استالین افتتاح می -بودم

رسید و به خصوص هنر رئالیسم شکوه و عظمتی داشته است، اما حاال کمابیش فرسوده به نظر می
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یان بود و در فضای پسافروپاشی کمونیسم شعارهای پرولتری را در اش که از در و دیوار نماسوسیالیستی

کرد تبلیغات رسید. چیزی که این قضیه را تشدید میکرد، قدری منسوخ به نظر میچشم رهگذران فرو می

شد عکس ها را پوشانده بود و در آن میکاپیتالیستی خوش رنگ و لعابی بود که بخشهای مهمی از ایستگاه

های ، و دوش به دوش مجسمهکردندارو را دید که چیزهایی روزمره مثل شامپو و آبجو را تبلیغ میدخترانی زیب

 کردند.استالینی از انسان طراز اول سوسیالیستی چنین می

مان در نظر گرفته بودیم، هتلی بود در بخشهای نوساز شهر به اسم محلی که در مسکو برای اقامت 

ی اسماعیل که توجه به اسمش نشانی از فرهنگ ایرانی در هتل ببینم، اما این بچهاسماعیلوف. انتظار داشتم با 

زده شده بود و یک هتل کامال روسی در برابرمان دیدیم با صاحب هتل بود مثل پسوند اسمش به کلی روس

ار مسئول پذیرش هتل جوان روس تپل و سرخ و سفیدی بود که بسی کارمندان و ریخت و قالبی یکسره اسالو.

ایم و تراکنش بانکی ایم، در واقع ندادهکردیم دادهمان کرد که پول هتل را که فکر میای حالیبا ادب و حرفه

گوید و مبالغی روبل مورد نظر ناموفق بوده است. ما هم حساب و کتابها را مرور کردیم و دیدیم راست می

 مان حرکت کردیم. سرفیدیم و به جانب اتاقهای بورژوایی

مان را در هتل گذاشتیم، به رستوران شیکی که همان نزدیکی بود رفتیم و دلی از وقتی بار و بندیل 

ها اولش سعی کردند با روسی با ما ارتباط برقرار کنند و چون عزا در آوردیم. صاحب رستوران و گارسون

جواب دادند! این سرآغاز سی فاری فرودگاهمان فارسی با آنها حرف زدیم و آنها هم نشد، با الهام از تجربه

ها زبان فارسی به کلی کارگشاست، چون ی مستمرمان حین سفر شد که به خصوص در رستوراناین تجربه

تبارهای تاجیک و ازبک و ارمنی و گرجی است های روسیه به کلی دست ایرانیصنعت خوراک و غذاخوری

اند، ستیزی را در دوران کمونیستها از سر گذراندهپارسیزدایی و و بیشترشان با آن که موجی سهمگین از ایرانی

 سوادی در زبان فارسی دارند.همچنان کوره
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وقتی ناهارمان را خوردیم، ساعت چهار عصر شده بود. توافقی کامل داشتیم که به عنوان اولین  

تا دیرهنگامِ شبانگاه بازدیدمان از مسکو باید برویم و میدان سرخ و کرملین را ببینیم. همین کار را هم کردیم و 

و حتا یک جورهایی –رین دلبستگی مان مینا بیشتدر میان روی در بخشهای مرکزی مسکو کردیم.را صرف پیاده

گشت. اش به هنر روسیه باز میاش و نگاه ستایشگرانهی کرملین داشت که به دوران کودکیدرباره -نوستالژی

و را زیر پا گذاشتیم و ی مسکمان شده بود، خیابانها یخزدهاش باعث تشدید شادمانیدر حالی که شادمانی

من هم که کاله پوستی داشتم، نقابی گرم و سبک را از امیرحسین مسافتی به نسبت چشمگیر را پیمودیم. 

 قرض گرفتم و در باقی سفرمان با آن همه لباسی که تنم بود به چیزی بین نینجا و خرس قطبی تبدیل شدم!

  

 

 

 

 

 

 

 

 پوشی در مسکوسه پارسی در آیین بیشینه

کرملین که لنگرگاه جغرافیایی گردش آن شبمان بود، در اصل ارگ شهر مسکوی قدیم بوده است. 

ی مرکزی مسکو بوده و حتا پیش از نامند. این نقطه از قدیم هسته( میКремльخودِ روسها آن را کْرِمْلی )

اند، که یعنی نامیدهمی« گراد»بنایی محکم در آن وجود داشته که آن را آن که این منطقه به شهر تبدیل شود 
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است که در « گِرد»ای از زبانهای ایرانی است و همان واژهوام -گورود–ش نش دیگرشهر و به همراه خوا

.م به این ۱۳۳۱اسمهایی مثل بروجرد و بشاگرد و السگرد باقی مانده است. اسم کرملین برای اولین بار در 

.م( بود که مغولها خاکش را به توبره کشیدند. کرملین ۱۲۳۷این حدود یک قرن پس از سالی )منطقه داده شد و 

 دهد.ای با تبار مغولی است که همان معنای ارگ را میاحتماال کلمه

اش ی جنوبیای محصور در مرکز مسکو است که رود مسکوی در حاشیهکرملین امروزین منطقه 

اش قرار دارد. در غرب هم بوستانی به نام باغ سنت بازیل در شرقجاری است و میدان سرخ و کلیسای 

ی کرملین پنج کاخ و چهار کلیسا را در خود جای داده است. یکی از الکساندر بر آن مشرف است. محوطه

این کاخها اقامتگاه قدیمی تزارها بوده است. دفتر کار رسمی رئیس جمهور روسیه هم در این منطقه قرار دارد 

اش را از قفقاز و آسیای میانه بیرون از مقابلش رد شدیم و نزدیک بود برویم سراغ پوتین و بگوییم پوتینما و 

جالب آن که روسها آن را کاخ سفید ی بعد! بکشد، که یاد سوریه و داعش افتادیم و گفتیم بگذاریم برای دفعه

شان یک کاخ سفید برای خودشان هرکداماش آن که دو ابرقدرت دوران جنگ سرد نامند. یعنی خالصهمی

 دارند و معلوم نیست ما چرا هنوز نداریم!

کنند که شهرتی جهانی دارند. هردویشان با دیوارهای در میدان سرخ دو بنای مذهبی زیبا جلب نظر می

ت و رسند و آن ابههای سفید و گنبدهای رنگ وارنگ تا حدودی کارتونی و کودکانه به نظر میسرخ و آرایه

ای نواز است و به معنای دقیق کلمه منظرهشان چشمرود را ندارند. اما دیدنوقاری که از پرستشگاهی انتظار می

 آورند! بامزه پدید می

( است. بنایی که در قرن هفدهم Казанский соборشان کلیسای قازان )کازانْسْکیی سوبور: یکی 

.م( در روسیه شروع ۱۶۶۶-۱۶۵۲اش در این است که وقتی اصالحات دینی )ساخته شده و اهمیت تاریخی

رتدوکس روسیه و یونان هدف ادغام مذهب اشد و نیکون سراسقف مسکو آیین و مناسک کلیسایی را با 
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بازتعریف کرد، آنان که به سنت قدیمی وفادار مانده بودند این کلیسا را مرکز تجمع خود قرار دادند. 

بود. هوادارانش مزاج شان هم کشیشی بود به نام آوّاکوم پتروف که ادیبی نامدار و سخنرانی آتشینسردسته

نامیدند و به زودی کارشان چندان باال گرفت که سراسقف ( میрые́старовباوران )سْتارووِری: خود را کهن

گفت باید مناسک نیکون تصمیم گرفت با خشونت سرکوبشان کند. حرف حساب نیکون این بود که می

ی سنت قدیمی مسیحیت اسالوی بود، ، اما آواکوم که نمایندهی رایج در قسطنتنیه اجرا شودکلیسایی با شیوه

دار اسالوها به قدر کافی اعتبار دارد و نباید گفت مذهب مسیحی ریشهزدگی مخالف بود و میبا این یونان

ی کشمکش میان مذهب دولتی جدید و مذهب مردمی قدیم شکافی در میان مسیحیان روسیه ترک شود. نتیجه

 شود. ( نامیده میрасколح گسست )راسکول: بود که به اصطال

در نهایت نیکون بود که در این دعوا برنده شد و صد البته که مالحظات سیاسی و پشتیبانی دربار  

.م یک گردهمایی مذهبی در مسکو برگزار شد که ماکاریوس ۱۶۶۶نوپای مسکو هم از او تعیین کننده بود. در 

در آن شرکت ای دین فقط و فقط به خاطر احیسوم )زعیم( سراسقف انطاکیه و پایسیوس سراسقف اسکندریه 

 کردند، و بدان اعتبار بخشیدند، و در مقابل نفری بیست هزار روبل و چند پالتو پوست از تزار هدیه گرفتند!  

-۱۶۵۴ی سیاسی این بحثها آن بود که تزار آلکسیس که در همین حین پس از نبردی طوالنی )زمینه 

لیتوانی را شکست داده بود، سودای آن را داشت که به سمت جنوب و غرب -ی لهستانی.م( اتحادیه۱۶۶۷

د به سرزمینهای زبان بودننشین خاک عثمانی را که اغلب یونانیپیشروی کند و اوکراین و قلمرو ارتدوکس

بایست تزاری که ادعای رهاندن مسیحیان ای دینی الزم داشت و میزیر فرمانش بیفزاید. چنین کاری پشتوانه

ارتدوکس را داشت، مذهبی همسان با ایشان داشته باشد. اما ایراد کار در این بود که مسیحیت روسی در این 

طلب در با ارتدوکس یونانی متفاوت بود. تزار جاه هنگام مسیر تکاملی خاص و مستقلی را طی کرده بود و

کرد و بر همین مبنا بود که در شورای مورد نظرمان پیشنهاد شد که واقع شعار فتح قسطنتنیه را مطرح می
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ی ارتدوکس بر باد نیکون سراسقف قسطنتنیه شود! که البته در آن لحظه امکان تحقق نداشت چون قسطنتنیه

 ستانبول پایتخت امپراتوری عثمانی قد برافراشته بود. رفته بود و به جایش ا

مخالفانش بیشتر به پیوند کلیسا و اصالحاتی که نیکون پیشنهاد کرده بود البته جزئی و فرعی بود و  

دربار و پیروی او از سیاست نظامی تزار اعتراض داشتند. تنها چند کلمه در اینجا و آنجا به دعاها افزوده و 

ی نوشتن اسم عیسی تغییری کرد. مهمترین تغییرات آن بود که مسیر اجرای مراسم در وهکاسته شد و شی

های ساعت بود که برعکس شد و مثل کلیسای یونانی بر خالف جهت کلیسای قدیم اسالو در جهت عقربه

قرار گرفت. دیگری آن که عالمت صلیب که پیشتر با گشودن دو انگشت اشاره و انگشتری نمایش داده 

ها به سه انگشت گسترش یافت و شست را هم در ایجاد شکل نمادین صلیب درگیر کرد. شد، مثل یونانیمی

بینیم که چگونه دو می -باوراناز رهبران کهن–در نقاشی مشهور سوریکوف از بویارینا فئودوسیا موروزووا 

 . ی زیر()نگاره انگشتش را به عالمت اعتقاد قدیمی گشوده است
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های شورای مسکو مورد مشورت قرار نگرفته بودند، به این تصمیم اعتراض باوران که در تصمیمکهن 

شان موروزووا یکی فئودوسیاکه –کردند و موجی از نارضایتی سراسر روسیه را فرا گرفت. آواکوم و پیروانش 

گفتند کلیسا زیر فرمان دجال قرار گرفته است. تزار و انگیختند و میهای موثر مردم را بر میبا سخنرانی -بود

وق قانونی خلع کرد. بعد هم چون دیدند باوران را طرد کرد و از حقی کهن.م همه۱۶۶۶کلیسای رسمی در 

فئودوسیا پروکوویِفنا موروزووا اعتراضها همچنان ادامه دارد، چند سال بعد رهبرانش را گرفتند و اعدام کردند. 

(зовао́пьевна Моро́сия Проко́Феодکه زنی اش )م در ۱۶۷۵در بود،  ی بویارهارافی از طبقه.

 ۱۳۸۱و اهمیتش چندان است که در سال  زندان در اثر بدرفتاری درگذشت و به شهیدی محبوب تبدیل شد

ای درست کردند و شاعران و ادیبانی مثل فاضل اسکندر .م( روی محل زندانی شدن و مرگش نمازخانه۲۰۰۲)

 . اندنوشته اش مطالبیو آنا آخماتووا در مرثیه

.م همزمان با گذار قدرت ۱۶۸۲( هم در во́кум Петра́Аввباوران یعنی آواکوم پتروف )رهبر کهن 

کشیده شد و زنده بیرون  به پتر کبیر پس از چهارده سال زندانی شدن در سیاهچالی در سیبری از این دخمه

باوران نرمخو بود و به این بسنده کرد که زنده بر تیرک سوزانده شد. هرچند پتر کبیر در کل نسبت به کهن

 مالیاتشان را دوبرابر حساب کند!

باوران هنوز هم در روسیه هستند و طبق آخرین شاید برای خوانندگان این متن جالب باشد که کهن 

ی تزاری گرفته شد، یک دهم کل مسیحیان روسیه انقالب کمونیستی در روسیهآماری که درست پیش از 

شان در جاهایی مثل کورسک و سیبری و شرق روسیه چشمگیر اند، و حتا امروز هم جمعیتباور بودهکهن

 است.
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 یسی از قرن ششم با دو انگشتشمایل ع  .م۱۸۹۷مرگ آواکوم، نقاشی پیوتر میاسوِیدوف در 

 

زدیم. ی کلیسای قازان در میدان سرخ حرف میحاال تمام این بحثها از آنجا آغاز شد که داشتیم درباره 

باوران بود و به همین خاطر بارها توسط هواداران نیکون این کلیسا چنان که گفتیم مرکز فعالیت آواکوم و کهن

ی نیکون را تکمیل کرد که پروژهمورد حمله قرار گرفت. جالب آن که در نهایت یک کمونیست گرجی بود 

.م( وقتی قرار شد ارتش سرخ در میدان ۱۹۳۶) ۱۳۱۵و او کسی نبود جز ژوزف استالین. استالین در سال 

سرخ رژه بروند، دستور داد کلیساهای این منطقه تخریب شود. برخی از اطرافیانش که درکی از تاریخ و 

ی کلیسای اصلی میدان سرخ یعنی سنت بازیل بزنند و دربارهفرهنگ داشتند کوشیدند در این مورد رای او را 

الملل حزب کمونیست را موفق شدند. اما کلیسای قازان با خاک یکسان شد و بعدتر جایش دفتر امور بین

ی سطح پایین دگردیسی یافت. آخرش ساختند که به شکل طنزآمیزی پس از فروپاشی کمونیسم به یک کافه

.م( روسها بار دیگر کلیسا را بازسازی کردند و این بنایی است که ۱۹۹۳-۱۹۹۰) ۱۳۷۲-۱۳۷۰هم در سالهای 

 ما در دیدارمان از میدان سرخ آن را وارسی کردیم. 
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 و امروز .م۱۸۰۲کلیسای قازان در 

 

سر و صداتر دارد. این بنا همان کلیسای ای بیدومین کلیسای میدان سرخ، شهرتی بیشتر و تاریخچه 

( است که اغلب  Собор Василия Блаженногоنوگو :بازیل قدیس )سوبور واسیلیا بالژِنجامع 

ی شود. این کلیسا را ایوان مخوف در فاصله( خوانده میПокровский соборکلیسای پوکروفسکی )

اش هم آن بود که آستاراخان و قازان را از قلمرو تمدن ایرانی .م ساخت و دلیل ساخت۱۵۶۱تا  ۱۵۵۵سالهای 

کارکرد ی شوخ و شنگ آن هم شاید به همین جا مربوط باشد و قیافهبرکنده و به روسیه ملحق ساخته بود. 

ی غیرعادی این کلیسا هیچ پیشینه یا نظیری در اش را در سیاست نظامی تزارها گوشزد کند. قیافهتبلیغاتی

معماری روسیه ندارد و هیچ بنایی تا پیش از دوران ایوان مخوف در روسیه ساخته نشده بود که چنین شکلی 

اند و این البته های آتش ساختهاش را شبیه شعلهه باشد. جالب آن که تفسیر رسمی هم آن است که شکلداشت

ی دیگر در مورد این پرستشگاه این که قدری با کارکرد کلیسای مروج صلح و آشتی تناقض دارد. یک نکته

 ا گذاشته بودند اورشلیم!انگاشتند و اسمش رمردم روسیه برای دیرزمانی آن را با معبد سلیمان یکی می
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.م( این بنا را مصادره کردند و به ۱۹۲۸) ۱۳۰۷بعدتر که کمونیستها در روسیه بر سر کار آمدند، در  

انگارند. در حالی که دانند و آن را کرملین همتا میاش کردند. در غرب این بنا را نماد روسیه میموزه تبدیل

 که داخل کرملین قرار ندارد!است کرملین در واقع این مهمترین بنای میدان سرخ و مشهورترین نماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنبد سبز کوچک خاردار دست چپی )در عکس دست چپی( )عکس راست( قدیس روبروی کلیسای بازیل قدیس! سه شبه

آنجا آمده، هرچند اسم اصلی این کلیسا تا دیر زمانی کلیسای تثلیث ی بازیل مقدس ساخته شده و اسم این بنا از روی مقبره

 بوده است.

 

ی کرملین شویم و کاخها و کلیساها را ببینیم قدری دیر بود. به آن شب برای این که وارد محوطه 

ی جالب ی شهر آشنا شدیم. یک نکتههمین خاطر به گردش در خیابانهای اطراف پرداختیم و قدری با نقشه

شد به همین خاطر می آن بود که روسها تزئینات شب کریسمس را هنوز از خیابانهایشان جمع نکرده بودند و
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از خیابان . ما های مربوط به شب سال نو را دیددر همه جا درختهای کریسمس تزئین شده و چراغانی

زار قدیم خودمان نیکوالوسکایا گذشتیم که تعداد زیادی تئاتر در آن قرار داشت و چیزی شبیه به خیابان الله

تر. چند کلیسا و بنای تاریخی را هم شمارتر و پراکندهو البته کمتر هایی بزرگتر و مدرنبود، با تماشاخانه

گفتند کلنگ ی صفر مسکو قرار داشت و آن جایی بود بر سنگفرش خیابان که میاش در نقطهدیدیم که یکی

مانی ترین الیه از شهر زاند. ادعایی که البته به نظرم پذیرفتنی نبود، چون قدیمیی ساخت شهر را آنجا زدهاولیه

ساخته شده بود که هنوز فناوری آهن به این منطقه وارد نشده بود و بنابراین کلنگی در کار نبوده است. اما به 

هر صورت معلوم بود زمانی یک آدم مهمی در این نقطه کلنگی زده بوده و همین برای این که مردم بروند و 

 با آن نقطه روی زمین عکس یادگاری بگیرند بسنده بود. 

هایی از شد که سراسرش را با رشتهچند خیابان سرزنده و شاد و شنگول به میدان سرخ باز می 

چراغهای کوچک رنگی تزئین کرده بودند و انبوهی از جمعیت در آن به رفت و آمد و گردش مشغول بودند. 

ه در آن پالس یکی از نکات دیدنی این خیابانها این بود که تعداد چشمگیری از مشاهیر مهم تاریخ روسی

اینها بودند و دنبال شکار گردشگرانی بودند که حاضر باشند در برابر چند پول سیاه با آنها عکس بیندازند. 

هایی بودند با شباهتی به این شخصیتهای تاریخی که لباس آنها را پوشیده بودند و اموراتشان را البته هنرپیشه

 ند. گذراندها میانداختن با توریست از راه عکس

ترین این گروههای بیرون جسته از تاریخ به تور ما خورد و اینها عبارت بودند از اییکی از حرفه

از لنین و بدلی مهیب از ایوان مخوف راه را بر ما بستند و  تیپای خوشیک فقره استالین که در کنار نسخه

اندازیم، گفتیم عیبی ندارد و عکس میخواهند، دانستیم پول میخواستند که عکسی با هم بیندازیم. چون می

 گیریم!و در عوض پولی هم نمی دهیممهمتر از آن شخصیتهای روسی هستیم، پولی نمی هاولی چون ما پارسی

و به این ترتیب بدون تبادالت اقتصادی آخرش به توافق رسیدیم که هیچکس پولی ندهد و نگیرد جالب آن که 
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روس عکسی انداختیم که حتما در تاریخ جاودانه خواهد شد. به خصوص  کاپیتالیستی با سه زمامدار مشهور

 که آن سه تا بدلی بودند و ما چهارتا اصلی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقعی و مجازیاز راست به چپ: من، ژوزف، امیرحسین، والدیمیر، ایوان، تقریبا یکی در میان 

 

زده بود به نام پل عشاق. گویی رسم بود که دختران و مان پلی برفهای آن شبیکی دیگر از دیدنی 

زدند و از این نظر کارکردش چیزی رفتند و روی این پل چرخی میشدند میپسران روس که عاشق هم می

انه عشقها در قلبها بین درکه و خیابان ولیعصر ما بود! زمانی که ما رفتیم شاید به خاطر سرمای هوای شب

شان دختر بودند. ابتدا با دیدن این شدند، که آنها هم همهخشکیده بود و جز یکی دو زوج بر پل دیده نمی

ی عشق مبتال شده، و کمی بعدتر زوجهای مادینه فکر کردیم کشور دوست و برادر روسیه به بحرانی در زمینه

بدل شد. چون روی پل چندین درخت کاشته بودند که عشاق  مان به یقینکه پل را کامل پیمودیم این نگرانی

ها قفل ها و به ضریحای که اهل خرافه در امامزادهآویختند، کمابیش با همان انگیزهآمدند و به آن قفلی میمی
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ی این درختان روییده بر پل عشاق آن بود که مصنوعی بودند و ی جالب دربارهآویزند. اما نکتهو سنجاق می

ظرافت از قطعات فوالدی ساخته شده بودند. بنابراین هیچ تعجبی نداشت که قفلهای ره با زمختی و بییکس

  ی آهن، چندان اثر نکند و وضعیت چنان بشود که شده بود!آویخته به درختی ساخته شده از قطعات نخاله

 

 

 

 

 

 

 

 ی نادرست از درخت پل عشاقپویان در حال استفاده

 

که آن شب دیدیم، جایی بود به نام یادبود رپین که من به هوای ارادتی که به ایلیا رپین جای دیگری  

کردم باید حتما جای چشمگیری باشد. اما آنجا بوستانی عادی از آب در آمد که وسطش سیزده داشتم فکر می

ون از طرفی ها درست دستگیرمان نشد، چی مفرغی عجیب و غریب گذاشته بودند. منظور از مجسمهمجسمه

فاشیسم و این جور چیزها باشند، و از سوی دیگر ای بر ضد کاپیتالیسم و گلوبالیسم و رسید بیانیهبه نظر می

کودکان قربانی »شان این بود: های حقوقی سازمان ملل شباهت داشت. مثال اسم یکیاسمهایشان به نام کمیته

 «!های بزرگساالنتبهکاری
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گرفتیم و ای میمان هم به راه بود و هر از چندی هله هولهچرانیناگفته نماند در این وسطها شکم 

ی اولین مرکز خرید مدرن مسکو خریدیم. این ای بود که در آستانهاش بستنی قیفیخوردیم. یک نمونهمی

ده بود و هنوز کسی مرکز خرید جایی بود شبیه به ساختمان پالسکوی خودمان که قدری زودتر ساخته ش

ای دهاتی تزئین شده بود. زد و کمابیش با سلیقهاش نزده بود و سرپا بود. اما ظاهرش چنگی به دل نمیآتش

اش منحصر بود به این که صد سالی عمر ویژگی

داشت و قیمت کاالهای داخلش به شکلی احمقانه 

فروختند و قیمتی گران بود. تنها چیزی که آنجا می

هایی بود با کیفیت ، بستنی قیفیمعقول داشت

متوسط که مردم با شور و اشتیاق مشغول 

اش بودند. ما هم جوگیر شدیم و نفری خریداری

و به محض این که )تصویر روبرو( یکی خریدیم 

از ساختمان خارج شدیم دیدیم هوا به قدری سرد 

ی چایی داغ مان مزهاست که بستنی در دهان

 دهد! می

مان با ها، به آشنایی مقدماتیمان در شهر البته جدای از برخورد با این دیدنینخستین گردشاین 

ای داشت و مردم زیادی در ی خوشایند و سرزندهروسها هم منتهی شد. شهر چنان که گفتم زندگی شبانه

های رود مسکوی ابشد از روی پلهای فراوانی رد شد که بر شاخکردند. موقع قدم زدن میخیابانها گردش می

ها مدام در آن گشت شکنشد دید که کل سطح رود یخ بسته و هاورکرافتها و یخزده بودند، و آن زیر می

 زنند. می
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 زدهیخ پارک روشن در برابر سه پارسی   شهر روشن در برابر رود یخ زده

 

ها ی شهر به قدری آرام و دوستانه بود که به نظرم قدری دور از ذهن رسید که در همین کوچهمنظره

شده که کشتار جمعیتی باور نکردنی را به دنبال هایی مخوف چیده میو خیابانها نزدیک نود سال پیش دسیسه

.م( ۱۹۲۱) ۱۳۰۰رسید، یعنی در سال میدر همان زمانی که رضا شاه در ایران به قدرت داشته است. تقریبا 

کردند. بعد از انقالب اکتبر را تجربه می یوضعیت به واقع سهمگین رفتندیی که در همین خیابانها راه میروسها

.م( ۱۹۱۳تولید کشاورزی به دو سوم و تولید صنعتی به یک پنجم دوران تزاری )هشت سال پیش، یعنی 

ی فرهیخته و باسواد روس در رسید و این در حالی بود که آن وقتها هم اوضاع چندان خوب نبود. طبقهمی

ی انسانی ی این فرار سرمایهروپا گریخته بودند و برای این که از دامنهجریان انقالب یا کشته شده و یا به ا

ی باال به غرب گریختند، و این تصویری داشته باشید، کافی است بگوییم که فقط دو میلیون نفر روس طبقه

ی زیادی بود که کشته شدند. جمعیت شهرها به همین خاطر کم شده بود و اهالی مسکو به نیم و جدای عده

اهالی پتروگراد به دو سوم کاهش یافته بودند. حزب کمونیست هم محبوبیتی بین مردم نداشت و کامال با زور 

شد به هفتصد و پنجاه هزار نفر بالغ می ۱۳۰۰کرد. جمعیت اعضای حزب در و کشتار قدرت خود را حفظ می

ین که نیرویی اجرایی داشته باشد سه که دویست و پنجاه هزار نفرشان در روستاها پراکنده بودند. لنین برای ا
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ی حزب شکل داد ی منضبط و گوش به فرمان را در میانهی مرکزی سی و پنج هزار نفرهسال بعد یک هسته

و بعد جمعیت اعضا را تا پایان دهه به یک میلیون نفر رساند. در این بین سازمانهای کناری حزب به خصوص 

کرد، چون جمعیتش دو برابر جمعیت کرد، نقش مهمی ایفا میذب میکومسومول که نوجوانان و جوانان را ج

شد و هم اعضایش بعدتر خرج و مواجب آن محسوب میاعضای رسمی حزب بود و هم بازوی اجرایی بی

 پیوستند. به حزب می

شود، لنین .م که با سالهای آغازین حکومت رضا شاه مصادف می۱۹۲۰ی طی سالهای میانی دهه 

اش به طور موقت دست بکشد و اقتصاد خصوصی را برای روستاییان به از ایدئولوژی کمونیستی ناگزیر شد

.م( که گاو به قدری فربه شده بود ۱۹۲۸) ۱۳۰۷رسمیت بشناسد. در نتیجه کم کم اوضاع ترمیم شد تا سال 

ل عبارت بود از آغاز شد که در اص ی اشتراکی شدناش رسیده بود. در این هنگام برنامهکه نوبت دوشیدن

ها شدند. کشتار کوالکی شهرهایی که داشتند صنعتی میشان برای تغذیهغارت اموال روستاییان و مکیدن منابع

ی سنتی روستایی نبود. کنند، حذف یک طبقهکه در این هنگام رخ داد، بر خالف آنچه که اغلب مردم فکر می

کردند. مبنای بود که در برابر اشتراکی شدن مقاومت می ترین دهقانانیبلکه ستیز با نیرومندترین و سرکش

حسابهای شخصی، سرکشی و غرور ی کوالک هست یا نیست بر مبنای خردهتعیین این که چه کسی جزء طبقه

شد و به خاطر شخصی و مقاومت در برابر دستورات حزب، و میزان دارایی غارت شدنی خانوارها تعیین می

نمود. در جریان این دار روندی که طی شد، به شدت دلبخواه و تصادفی میریزی ریشهگفساد پردامنه و قانون

روند یک میلیون خانوار به تبعید فرستاده شدند که یک و نیم میلیون نفرشان در همان ضرب اول در سیبری 

وند کشته شدند. از آن سو حزب بین سیصد تا سیصد و پنجاه هزار حزب از روستاییان گرفته بود که ر

ی بیست و پنج هزار نفره از کارگرانی که نقش مدیریتی کردند و با یک طبقهها را دنبال میکنی کوالکریشه

گیرندگان اصلی در شدند. بیشتر این کارگران که تصمیمداشتند و به روستاها گسیل شده بودند، راهبری می
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ا چپاول اموال قربانیانشان برای مدتی کوتاه جریان این فاجعه بودند به دست روستاییان کشته شدند و باقی ب

 به رفاهی دست یافتند. 

های مقاومت در ی کانونها در واقع بخشی از یک روند فراگیرتر بود که نابودی همهنابودی کوالک 

ی هفدهم برای کمیساریای .م( در کنگره۱۹۳۴) ۱۳۱۳ی استالین را هدف گرفته بود. استالین به سال برابر اراده

شکل شدن این بی«. دیگر کسی باقی نمانده که با او بجنگیم!»مور داخلی سخنرانی کرد و در آن گفت که ا

اش در برابر استالین البته روند کشتارها را متوقف نکرد. در همین سال همدستان جامعه و مطیع شدن مطلق

دومین موج از گارد قدیمی  ۱۳۱۶ر قدیمی استالین و رهبران قدیمی انقالبیون روسیه محاکمه و اعدام شدند، د

انقالبی کشتار شدند و همزمان با آنها ارتشیان و افسران ارشد نیز از میان رفتند. یک سال بعد رهبران باقی 

ی حزبی مثل بوخارین و ریکوف نابود شدند و کمونیستهای خارجی مقیم روسیه به طور منظم دستگیر مانده

شان در سیبری سر به انگیز پیدا کردند و اغلبر این بین سرنوشتی غمو کشته شدند. کمونیستهای ایرانی د

نیست شدند. الدبن برادر نیما یوشیج یکی از آنها بود و برخی دیگر که شهرتی بیشتر داشتند با روشهایی مثل 

تهای های رانندگی ساختگی از میان رفتند. روسیه در این زمان به ویژه میزبان کمونیسمسموم کردن یا تصادف

شدند. کشتار کمونیستهای آلمانی کامل و ی این ایده محسوب میآلمانی بود که اصیلترین قوم پرورنده

رحمانه بود. طوری که شمار کمونیستهای آلمانی که استالین کشت، از آن شماری که هیتلر کشت بسیار بی

 بیشتر بود.
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 ۲۹/۱۰/۱۳۹۶جمعه 

 

ام همراه بود. چون عادت داشتم نخستین بامدادی که در مسکو بیدار شدم، با خطایی در ساعت درونی 

صبحها زود بیدار شوم و به همین خاطر ساعت پنج صبح از خواب برخاستم و دیدم کل خلق جماهیر شوروی 

است و قلندر بیدار. برند. دوشی گرفتم و قدری روسی خواندم و باز دیدم شب دراز در خواب ناز به سر می

 پس دوباره گرفتم یک ساعتی خوابیدم! 

مان از جایی که هتلآن روز را هم برای گردش در اطراف میدان سرخ و کرملین اختصاص داده بودیم.  

ی لنین ایستگاهی داشت که بسیار به میدان قرار داشت تا ایستگاه مترو راهی نبود و خط مترو هم در کتابخانه

سرخ نزدیک بود. پس در حالی که مشغول کشف کردن محیطمان بودیم و راه و چاه استفاده از کارت مترو 

که دیشب دیده رفتیم به یکی از خیابانهای خوش بر و رویی گرفتیم، به آن طرف حرکت کردیم. اول را یاد می

ای هایی که دیشب کشف کرده بودیم نشستیم که صبحانهبودیم و قدمی زدیم و بعد هم در یکی از کافه

.م تزیین شده بود. خوراک خوب و ۱۹۶۰ی هایی شبیه به دههای قدیمی و زیبا بود که با آرایهبخوریم. کافه

مان جالب رسید که نه تنها کاغذ دیواری و رومیزی و تزئینات وردیم و این نکته به چشمبه نسبت گرانی خ

 .م تعلق داشت! ۱۹۶۰ی شد هم به دههکافه، که حتا فیلمی که از تلویزیون بزرگ روی دیوار پخش می

از آنجا بیرون آمدم و رفتیم که داخل ارگ کرملین را ببینیم. چنان که گفتم بناهای اصلی داخل  

)موسوم به میدان کلیسای جامع( ی کرملین چهار کاخ و پنج کلیسا بود که در میدانگاه اصلی وسطشان محوطه

هزار متر مربع جای  ۲۷۵یک درخت عظیم کریسمس را بر پای داشته بودند. این بناها در زمینی به مساحت 

اش را معماری ایتالیایی در سالهای پایانی ی اولیهگرفته بودند و در دیواری بلند و سرخ محصور بودند که پایه
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ای از گرداگرد کرملین بین سه و نیم تا شش و نیم متر پهنا دارد و نمونهقرن پانزدهم بنا نهاده بود. این دیوار 

ی اش خارج از رشتهاست. این باروی بزرگ بیست برج هم دارد که یکی های قدیمیدیوارهای دفاعی ارگ

 دیوار بنا شده است. بلندترین این برجها )تروتسکایا( هشتاد متر ارتفاع دارد و بر باغ الکساندر مشرف است.

 

 

 

 

 

 

 

 کلیسای ردای بازمانده  ی شمالی کلیسای بعثتدروازه  کلیسای دوازده حواری

 

بناهای کرملین به آن شکلی که امروز در برابر چشم جهانگردان قرار دارد، کمابیش نوساخته است.  

اند که شباهت عجیبی به اش گذاشتهیک بخشهایی از آن البته قدیمی است. مثال یک توپ عظیم را در محوطه

  ی آن یکی ساخته باشند!شان را از روزنم یکیها داشت و حدس میها در فیلم ارباب حلقهکوب اورکقلعه

 

 با امیرحسین و مینا

 بازی!در حال توپ
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اند در بیشتر بروشورهای تبلیغاتی از این که این بناها در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی ساخته شده

سخن به میان آمده است. اما حقیقت آن است که تاریخ یاد شده آغازگاه ساخت اولین بناها در این منطقه 

اش ابتدای قرن نوزدهم است نمونه اند.است و اغلب برجها و بناها در این فاصله بارها ویران و بازسازی شده

ی ساختمانهایش را نابود کنند. روند نابودی نشینی از آن دستور داد همهکه ناپلئون پس از فتح مسکو و عقب

ها هم تداوم داشت و استالین که به عنوان یک گرجی از نمادهای امپراتوری تزاری حتا در دوران شوروی

زئینات بناها که یادآور تزارها باشد را محو کنند و به این ترتیب عقاب ی تنفرت داشت دستور داده بود همه

ی وسیعی برای بازسازی ی سرخ کمونیستی جانشین شد. پس از فروپاشی کمونیسم برنامهدوسر تزارها با ستاره

کرملین  شان را بازیافتند. در زمانی که ما ازشان شکل و شمایل تاریخی قدیمیاین بناها انجام شد و بسیاری

لِنا گاگارینا )بله، دخترِ یوری گاگارین خودمان!( بود ی اِی تاریخی بر عهدهدیدار کردیم مدیریت این مجموعه

 کرد. که این روند بازسازی را هدایت می

ی کرملین کلیساها بیش از در محوطه 

سایر جاها توجه مرا جلب کرد. در کل بناها بزرگ 

و زمخت و تا حدودی بدوی بود و از تزئینات و 

درشت و تا حدودی بدوی پوشیده هایی گلنگاره

هایی شبیه مسجدهای شان منارهیکیشده بود. 

خودمان داشت و دورش را هم طوری تزئین کرده 

های اطراف علم هت غریبی به آرایهبودند که شبا

« باز این چه شورش است...»های مراسم عاشورا داشت، و تقریبا توقع داشتیم با قدری دقت بتوانیم شعر و کتل

 را با خط نستعلیق روی مناره ببینیم!
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فروخت مشرف به بنایی بود اش جلوه میمیدانگاه اصلی کرملین که آن کاج عظیم کریسمس در میانه 

( که وقف فرشته Архангельский собор)آرخانگِلسکیی سودور: « مقرب کلیسای جامع ملک»به نام 

میکائیل شده است. بناهای دو طرف این کلیسا عبارتند از کاخ سلطنتی کرملین و برج ساعت ایوان کبیر. این 

تا پیش از انتقال پایتخت به – بنا را معماری ایتالیایی در سالهای آغازین قرن شانزدهم ساخته و برای مدتها

گور سلطنتی هست که به  ۵۴ی تزارهای روس در آن قرار داشته است. در این کلیسا مقبره -سن پترزبورگ

تالیایی طراحی و پیاده شده بود، با سنت ی بنا که زیر تاثیر نوزایی ایهای اولیهشود. آرایهقرن هفدهم مربوط می

های بعدی بنا به تدریج از بین رفته و اش در بازسازیارتدوکسی روسی ناسازگار بود و به همین خاطر همه

ها ویرانش کردند و به همان با عناصر بومی جایگزین شده است. در جریان انقالب کمونیستی هم بلشویک

اش کردند و به موزه تبدیل شد. که بازسازی ۱۳۵۰ی تالین در اواخر دههوضعیت باقی بود تا پس از مرگ اس

.م( به کلیسای ارتدوکس بازگرداند و به همین خاطر وقتی ما ۱۹۹۲) ۱۳۷۱این بنا را دولت روسیه در سال 

شد. هرچند بیشتر حاضران در آنجا جهانگردانی بودند که در پی واردش شدیم مراسمی دینی در آن اجرا می

 اشا آمده بودند و نه رستگاری.تم

( قرار دارد که بر روی Успенский Соборکنار این بنا، کلیسای جامه بعثت )اوسپِنسکی سوبور:  

ترین بخش آن ی مکانی تاسیس کرملین و باسابقهیک گورستان قرون وسطایی ساخته شده و احتماال هسته

لیسایی چوبی در اینجا وجود اند احتماال در قرن دوازدهم کشناسان حدس زدهبوده است. طوری که باستان

نماید چون در منابع تاریخی هم داشته که مرکز دینی مسیحیان مسکو بوده است. این حدس بسیار محتمل می

.م کلیسای چوبی مسکو با بنایی ساخته شده از سنگ آهک جایگزین شد و ۱۳۲۶اشاره شده که در سال 

ی ه نسبت شکیل و ساده با پنج گنبد زرین، که دروازهاحتماال منظور همین جا بوده است. این کلیسایی است ب

 ای و ظرافتی دارد.  اش جلوهشمالی
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یکی از بناهای زیبای دیگر کرملین کلیسای جامع بشارت )بالگووِشِنسکی سوبور:  

Благовещенский соборشد. نامش را هم از روایتی اش شناخته می( نام داشت که با گنبدهای طالیی

دهد که فرزندش مسیح خواهد بود. این کلیسا هم مسیحی گرفته که در آن جبرئیل به مریم مقدس بشارت می

ی کاخ بزرگ کرملین چسبیده، چون در اصل بخشی از آن و نمازخانهقرار دارد و به در میدان کلیسای جامع 

.م ساخته ۱۴۸۹-۱۴۸۴ی سالهای خاندان سلطنتی بوده است. این کلیسا را ایوان سوم شاه مسکو در فاصله

ش ی کلیساهای روسی از شمایلهای قدیسان پوشیده شده و از کف تا تاقاست. فضای داخلی کلیسا مثل همه

شان مقدسان انجیلی یا آبای کلیسای ارتدوکس را بازنمایی اند که همههایی کمابیش زمخت پوشاندهرا با نقاشی

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( церковь Двенадцати Апостоловکلیسای مهم دیگر کرملین، جامعِ دوازده حواری ) 

بنای دیگری که آن هم به میدان ی قرن هفدهم ساخته شده است. است که به نسبت کوچک است و در میانه
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( نام دارد که Церковь Ризоположенияی ردا )ی بازماندهکلیسای جامع مشرف است، نمازخانه

اند. اسم این کلیسا اش ساختهاند که کلیسای بشارت را در همسایگیاحتماال سازندگانش همان معمارانی بوده

به قسطنتنیه بردند و این ردا  ای آمده که بر مبنای آن ردای مریم مقدس را مومنان از فلسطینهم از افسانه

کرد. داخل این کلیسا با چهار نیرویی جادویی داشت که از گشوده شدن شهر به دست مسلمانان جلوگیری می

های شمایلی دینی پوشیده شده است و اینها را هنرمندی به نام نازاری ایستومین ساوین در طبقه از نقاشی

ی اسقف اعظم مسکو بوده، اما در قرن هفدهم که تزارها ل نمازخانه.م ترسیم کرده است. این بنا در اص۱۶۲۷

قدرت گرفتند آن را از چنگش 

ی بیرون آوردند و به نمازخانه

 خاندان سلطنتی تبدیلش کردند.

در اینجا چندین شمایل خوب 

کلیسایی از قرن چهاردهم و 

پانزدهم هم گذاشته بودند که از 

 شان لذت بردیم.دیدن

 

 

 

 

 

 در کلیسای جامع بشارت های دیواریتزار و نقاشی یایستاده و دروازهشمایل 
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های دیواری به نسبت زمختی که درون این کلیساها را پر کرده، توضیحی کوتاه الزم ی نقاشیدرباره 

هایی از قدیسان و است. آن هم این که در هنر کلیسایی مذهب ارتدوکس، سطوح داخلی کلیسا را با نقاشی

های کلیسای نامند. این سبک هنری از نقاشیمی 1«ایستا شمایل»پوشانند و هر کدامشان را دینی می هایصحنه

کردند و های مشابهی را در ابعاد کوچکتر بر قابهای چوبی ترسیم میشرقی روم شرقی مشتق شده که شمایل

 نهادند. ام اجرای مراسم پشت سر واعظان و سرودخوانان میهنگ

 

شود. این کلمه ایستند، ناو نامیده میدر کلیساهای ارتدوکس تاالر اصلی که پرستندگان در آن می 

تباری یونانی دارد و در آن زبان هم از پارسی وامگیری شده و همان ناو )کشتی( خودمان است که در دین 

ی در سمت مشرق رو شود. این تاالر به محراببخش قلمداد میمسیحیت نمادی مذهبی برای کلیسای نجات

 ایستدشود و قدری باالتر از آن میاغلب با چند پله از تاالر جدا می( sanctuary)کرده که فضای اطرافش 

در کلیساهای قدیم . کنندایستند و مراسم را اجرا میو این مکانی است که واعظان و سرودخوانان در آن می

نهادند و به این ترتیب برای مراسم روم شرقی قابهای چوبی مزین به نقاشی قدیسان را در همین فضا می

اند. در کلیساهای ارتدوکس دهکرآرایی میمذهبی که اغلب ذکر مصیبت مسیح و شهیدان مقدس بوده، صحنه

ای نمادین و آراسته شد در مرکز است ها با دیوار پیرامون محراب ترکیب شد و گرانیگاهش دروازهاین شمایل

اش همراه است. این دو درگاه را اغلب با نقش فرشتگان مقرب )جبرئیل و که با دو درگاه در راست و چپ

پوشانند. این درهای نمادین یادآور عبور عیسی الورنس( می میکائیل( و یا قدیسان )سنت استفن و سنت

اند از آن گذر کنند. به همین خاطر هم آن را توانستهی معبد است و تنها افراد برگزیده میمسیح از دروازه

                      
1 iconostasis 
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ها باقی دیوار هم به همین شکل نامند. در نقاشی کلیسایی ارتدوکسی تزار )تْسارْسکیا وْراتا( میدروازه

 شود.هایی از زندگی مسیح و حواریون آراسته میبندی شده و با شمایل قدیسان یا صحنهقاب

سرور »بخش مصادف شد و آن هم این که نمایشگاهی به نام بازدید ما از کرملین با رخدادی شادی 

شد میدر یکی از بناهای کرملین برقرار بود که شماری از اشیای بازمانده از عصر استعمار پرتغال را « دریاها

ی تور دِ سیالس بود، غالی عهدنامهی پرتانگیز بود، نسخهدر آن دید. در میانشان چیزی که بسیار برایم هیجان

ی زمین و این قراردادی بود که پرتغال و اسپانیا با حکمیت پاپ بین خود منعقد کرده بودند و بر مبنای آن کره

را به دو قسمت تقسیم کرده و هریک سلطه بر یکی را بر عهده گرفته بودند! آوندهای کلیسایی عظیمی از طال 

یم غارت شده از سرخپوستان آمریکا ساخته شده بود. همچنین زره بسیار زیبای هم آنجا بود که با زر و س

ی اندرون این دانست که پیکرهاش میکرد و خدای مثلث دارندهیک کونکیستادور پرتغالی جلب توجه می

 است.  زره چند انسان بیگناه را در راه ترویج مسیحیت به قتل رسانده

زد و این ماجرا گردی روی آوردیم. کفش مینا پایش را میپس از بازدید از کرملین باز به خیابان 

اش بود. با این همه مسافتی به نسبت طوالنی در خیابان آرابسکایا راه پیمودیم تا ی ناراحتیقدری مایه

جایی بود به نام –رد نظر اش را کرده بود. وقتی به رستوران مورستورانی را پیدا کنیم که دوستی سفارش

های پرشمار دیگر اش بر رستورانرسیدیم، جایی به نسبت سوت و کور دیدیم که تنها مزیت -وِرنیچیزیا

. دیوارش را تزیین کرده بودندهای موسیقی راک در و هایی از ستارهداخل خیابان، این بود که با یادگاری

ورنیچیزیا چندان چیزی هم نبود و محیطش و به خصوص قیمت غذاهایش به دلمان ننشست و تصمیم گرفتیم 

جای دیگری برویم. همگی سخت گرسنه بودیم و عذاب وجدان شدیدی هم داشتیم که بیخودی مینای گرامی 

نوز بیست قدمی از معبد هارد راک دور نشده بودیم که را با آن پادردی که داشت این همه راه برده بودیم. ه

ی کارتونی یک گاو بزرگ را روبرویش رستورانی عادی توجهمان را جلب کرد و دلیلش هم این بود که مجسمه
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و ما هم خوشحال رفتیم همان جا، « بریم همین جا»رو کاشته بودند. مینا با دیدنش با قاطعیت گفت: در پیاده

 ن تصمیم آن روزمان بود!تریو این درست

بود که ما دقیقا دلیلش را نفهمیدیم، ولی البد برای اهل  My Myرستوران مورد نظرمان اسمش  

شد که میمسکو معنای مشخصی داشته. خوراکهایش اما بسیار معنادار بود. چیز بود شبیه به سلف سرویس 

کردند. خالصه خواهی خودت در بشقابی بریزی و بعد قیمتش را که اندک هم بود محاسبه میدر آن هرچه می

آن که دلی از عزا در آوردیم و بخش مهمی از گناهان ارتش تزاری در جریان فتح گنجه را بخشیدیم، البته به 

 شکلی بسیار موقت!

هایی را زیر بعد از رفع بحران گرسنگی در سرزمین صقالب باز به گردش در خیابانها پرداختیم. محله 

ها شان برای توریستهای فراوان پر شده بود و معلوم بود که کارکرد اصلیها و کافهپا گذاشتیم که از فروشگاه

که مثل ما به هوای شفق قطبی به  ایتنظیم شده است. اما در وسط زمستان مسکو تعداد گردشگران دیوانه

ها از افرادی رسید. بسیاری از مغازهروسیه آمده باشند اندک بود، و به همین خاطر روزگارشان کساد به نظر می

کردند. جالب بود که هایشان استفاده میبا لباسهای عجیب و غریب برای تبلیغ و کشاندن رهگذران به مغازه

ره چند جا به فضانوردانی برخوردیم که با لباسی شبیه به گاگارین دنبال مردم راه مانکنهای نامنتظدر بین این 

شدند. لباسهایشان هم خیلی خوب و با دقت ساخته افتادند و ورود به فالن مغازه یا کافه را خواستار میمی

های فضایی مهشده بود، طوری که یک بار شک کردم نکند لباس واقعی فضانوردان را بعد از تعطیل شدن برنا

 روسیه را به کاری تازه زده باشند! 

تر از فضانوردان را تدبیر کرده چند مغازه انگار در هماهنگی با هم مبلغانی بیگانهدر یکی از خیابانها 

ی عجیبی ملت را به خرید چرخیدند و با لهجهبودند و آنها عبارت بودند از چند سیاهپوست که در خیابان می

شدی که انگار وجه میاش متانگیختند. این منظره از این رو عجیب بود که تازه با دیدناز فالن مغازه بر می
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در سراسر مسکو هیچ سیاهپوستی وجود ندارد. این قضیه فراتر از شهروندان و مقیمان بود، و دست کم ما در 

 زمان کوتاهی که آنجا بودیم حتا جهانگرد و مسافر سیاهپوستی هم به چشممان نخورد. 

ای شیک رفتیم و مان هم به راه بود. عصرگاه به کافهچرانیگشتیم، شکمهمانطور که خیابانها را می 

برانگیزی قهوه و شیرینی خوردیم و وسطهای کار هم یک میکی ماوس عظیم تشویقمان کرد و شیرینی هوس

ماوس هم جعلی یکیخریدیم که با اولین گاز معلوم شد بستنی زمستانی خودمان است. بعدتر معلوم شد م

بوده و استخوانهایش از یک آدم بخت برگشته تشکیل شده بود که در چندین الیه پشم شیشه و پالستیک 

هایی آورد. در این بین تعداد به نسبت زیاد روسپیغرق شده بود و بدن ابرموش کاپیتالیستی را به حرکت در می

 در خیابانها پالس بودند هم جلب نظرمان را کرد.  -مثال سر ظهر–که در ساعتهای نامناسبی 

شناسی جمعیتهمین گردشها باعث شد تعداد قابل توجهی از مردم را ببینیم و به تدریج تصویری از  

بافت جمعیتی تا جایی که من دیدم به دست بیاوریم که به تدریج طی روزهای بعدی دقیقتر هم شد. روسها 

آمدند و ازبک و ی ایران قدیم میقدری پیچیده بود. بخش بزرگی از جمعیت از بخشهای اشغال شدهروسیه 

تاجیک و ارمنی و گرج و قرقیز و قزاق بودند. خودِ روسها البته اکثریت را داشتند اما خودشان هم به قومهای 

ترین نژاد زردپوستانی بودند که ای نژادی داشت. فروپایهبندیشکارا طبقهشان آجامعهمتفاوتی تعلق داشتند. 

ی باالیشان هم روس بودند در تاتار یا مغول بودند و به کارگری و خدمات سطح پایین اشتغال داشتند. طبقه

ماال پس از ای قدری متمایز که گویا تبار آلمانی و سوئدی دارند و زیبا رو و ظریف هستند. احتترکیب با الیه

تبار هستند. ی متوسط نوظهور هم شکل گرفته که اینها بیشتر ایرانیفروپاشی شوروی در بین این دو یک طبقه

اند. اما زمانی که ما به روسیه ی فرودست تعلق داشتهآشکار است که اینها هم تا چند دهه پیش به همان الیه

ی رستورانها ی مشغول به کار بودند و به خصوص ادارهرفتیم بیشترشان در شغلهای خدماتی به نسبت آبرومند
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فهمیدند و ی اخیر زبان پارسی را میها را در انحصار خود داشتند. این الیهها و مسافرخانهو برخی از هتل

 شان ازبک و قرقیز و ارمنی بودند. گفتند. هرچند بسیاریاغلب بین خودشان به این زبان سخن می

 

 

 

 

 

 در راه هتل اسماعیلوف مان کردزدهچهار مسافر و مهارت چشمگیر مینا در عکس گرفتن با گوشی که شگفت

 

اندام و ی رایج، روسها روی هم رفته مردم زیبارویی نیستند و به هیچ روی درشتبر خالف کلیشه

کنم با مردم ایران برابر باشد. با این تفاوت که انحراف معیارشان آسا هم نیستند. میانگین قدشان فکر میغول

دختران و زنانشان هم در  ی زیباییرهباالتر است، یعنی قدهای خیلی کوتاه و خیلی بلند بیش از ما دارند. دربا

اندام هستند. توان گفت که نزدیک به یک هفتم تا یک دهم جمعیتشان به راستی زیبارو و خوشاین حد می

ها شباهت دارند. خودِ سپیدپوستان اسالو که اما اینها بیشتر از آن که اسالو باشند، بالتیکی هستند و به سوئدی

ای روشن از عناصر مغولی را در هایشان رگهاند و چهرهقدری زمختها هم هستند، یتر از بالتیکاندامدرشت

های برجسته و صورت پهن و چشمهای نزدیک به بادامی دارند. اما عنصر یعنی گونهخود حفظ کرده است. 

بینی تر است. شان از مغولها درشتتر است و اغلب موبور و چشم آبی هستند و جثهاسالوی در آنها قوی

ها گردد. ترکیب این ویژگیشان هم باز به همین خون اسالو باز میپهن و موهای صاف و کمابیش پشمالو بودن

 شان به پوتین شباهت داشته باشند!باعث شده که تعداد زیادی
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شان جای توجه دارد آن است که در کل جمعیتی پیر دارند و شمار ی دیگر هم که دربارهیک نکته

هایشان زیاد هوای پیرها را جوان شان پرشمارتر است.نسبت به ایران آشکارا کمتر و سالخوردگانجوانهایشان 

ای دهند و دیدن چنین منظرهندارند و تا جایی که من دیدم در مترو و اتوبوس جوانها جایشان را پیرها نمی

اش ای روبرو شدیم. یعنی سنتکنندهبسیار استثنایی بود. ما یکی دو بار این کار را کردیم و با نگاههای تایید 

 در میانشان وجود داشت اما انگار چندان در بند رعایتش نبودند. 

ها شباهت داشتند. هم از نظر تنوع ریختی و روی هم رفته روسها به شکل تعجب برانگیزی با ایرانی 

زد. هایشان فارسی بلد بودند به این حس دامن میهم قد و قامت و هم برخی رفتارهایشان. شاید این که خیلی

خلق و سرد و بنایش روسها مردمی کجای که پیشتر دوستان و اطرافیان به دستم داده بودند و بر ماما آن انگاره

بداخالق بودند، یکسره نادرست از آب در آمد. اتفاقا به نظرم مردمی مهربان و مالیم آمدند، که مشکل 

دانستند. همچنین انگار هنوز نوعی شان این بود که به جز روسی )و البته گاه فارسی!( زبان دیگری نمیاصلی

داشتند. به همین خاطر وقتی کسی به انگلیسی  -یعنی انگلیسی–شان نهآلرژی یا هراس از زبان دشمن دیری

کردند و احتماال همین باعث شده بود انداختند و سریع فرار میهایشان را باال میداد، شانهخطاب قرارشان می

چشم دیگران پیدا کنند. اما کافی بود موقع حرف زدن با آنها لبخندی بزنی یا ادب و زمخت در تصویری بی

آید انجام بدهند، و حتا نخستین جمالت را با روسی شروع کنی تا بایستند و هر کمکی از دستشان بر می

باری که طی همان چند روز یاد گرفته بودم هم برای و فاجعه ی روسی دست و پاشکستههمان چند جمله

تا جایی که من دیدم، بر خالف شان تا حدودی انگلیسی بلد بودند و ین مقصود کارساز بود. همچنین تعدادیا

ها دارند. به خصوص برایم جالب بود که وقتی عالقه و حتا شیفتگی نسبت به خارجینوعی تصور رایج، 

یادشان رفته باشد که پدرانشان چه رسید دیدیم و به نظر میگفتیم ایرانی هستیم واکنش خیلی مثبتی میمی

 اند!های امروز آوردهبالهایی بر سر پدران ایرانی
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ی روسها دیدم، اعتیاد آشکار و شدیدشان به الکل و ی ناخوشایندی که من دربارهمهمترین نکته 

نوجوانان هم ی زنان و نیکوتین بود. تقریبا همه در هر فرصتی مشغول دود کردن سیگار بودند و این درباره

شان کمتر نمود داشت، اما پیامدش به همین اندازه آشکار بود و آن هم این که مصداق داشت. مصرف الکل

شد، داد. این قضیه به قدری جدی بود که گاهی وقتی متروها شلوغ میشان اغلب بوی الکل میبدن و نفس

 سیار ناخوشایند بود.شد و این بسنگین می ها از ترکیب بوی ودکا و سیگارهوای واگن

ی جمعی به سرمای هوا گذشته از این موارد، مسکو شهری زیبا و دیدنی بود. مهمترین فعالیت روزانه 

روب را دید که پس و پیش شد خودروهای کوچک برفشد. چون در هر خیابانی میو برف مربوط می

کمابیش مثل  ایای مشغول پارو کردن برف بودند. با جلوهرفتند و جالب آن که بر پشت بامها هم عدهمی

های پاروکنروزهای برفی در ایران خودمان. تنها تفاوتش هم آن بود که موقع پایین ریختن برف بر خالف برف

ریختند و مردم کردند. بلکه اولش مقدار کمی برف پایین میخودمان با سر و صدا رهگذران را متوجه نمی

کردند تا برفهای اصلی و پای ساختمان را خالی میفهمیدند دیدند برف بر سرشان نشسته قضیه را میوقتی می

 فرود بیاید. 

ها هم قدری متفاوت با ایران باشد. مهمتر از همه آن سرمای هوا باعث شده بود سبک معماری خانه

ها اغلب دو جداره بود و کاری شده بود. پنجرهی بناها به خوبی در برابر نشت گرما و انرژی عایقکه همه

داد نمی ساختمانها همگی با قابلهای الستیکی بزرگی مجهز بود و هنگام بسته بودن اجازهدرهای ورودی 

ی ساختمانها چیزی شبیه به هوابند فضانوردها داشتند و در هوای گرم و سرد بیرون و درون عبور کنند. همه

گاهی با پله و اغلب رسیدی که شدی به فضای کوچکی میشان دوتایی بود. یعنی از در اولی که رد میورودی

 شد.شد و آن بود که به فضای داخلی ساختمان باز میبا چند قدم به در دوم منتهی می



41 

 

ی مدیریت گرما در مسکو آن بود که برخی از تجهیزاتش هنوز به سبک ی جالب دربارهیک نکته

ر یک شبکه از دیگهای کن نداشتند و کل آب مسکو دها و ساختمانها آبگرمدوران کمونیستی بود. مثال خانه

های آب گرم را هم از زیر خیابانها رد کرده بودند، شد. لولهشد و در کل شهر توزیع میعظیم متمرکز گرم می

گذشته از این الگوهای فناورانه، در کل تزئینات شهری  شد سطح خیابانها دیرتر یخ بزند.طوری که باعث می

ی همچنان با کمونیسم پیوند داشت. بر فراز بسیاری از انگیزبخش جمعی به شکل تعجبو عناصر هویت

شد عالمت داس و چکش را دید و تندیس و نقاشی لنین و مارکس در بسیاری از جاها به چشم ساختمانها می

 خورد.می

شاید به خاطر فصلی که در آن قرار داشتیم، شمار جهانگردان مسکو چندان زیاد نبود. هرچند 

ای که زبان در شهر زیاد بود، اما همه شهروند روسیه بودند و ما جهانگرد ایرانی در شهر ندیدیم. نکتهفارسی

شان با حجاب ند. تقریبا همههایی بود که از ترکیه به آنجا آمده بودکرد شمار چشمگیر توریستجلب توجه می

شدند و اغلب خانوادگی و در گروههای پنج شش نفره در سطح شهر هایشان شناخته میسفت و سخت زن

 شدند. دیده می

ی مرکزی شهر بود. چنان که اش را پیدا کردیم، کتابخانهجای دیدنی دیگری که آن روز بخت دیدن

ی لنین بود. آن روز شدیم، کتابخانهه میدان سرخ در آن پیاده میگفتم، اسم ایستگاه مترویی که موقع رسیدن ب

ی اش مجسمهروبروی دروازهحین گردش در خیابانها یک دفعه چشممان به بنای باشکوه و عظیمی افتاد که 

 Российскаяخورد: ای به چشم میرا گذاشته بودند و سردرش چنین کتیبهداستایفسکی 

государственная библиотека  ی دولتی روسیه(. بیبلیوتِکا: کتابخانهگوسودارستوینایا )روسیِسکایا

ی لنین است که ایستگاه متروی مشهور میدان سرخ اسمش را بر شستمان خبردار شد که این همان کتابخانه

 خود دارد.
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ها هستند. جدای از این که بتوانیم کتابهای داخلش ترین منظرهها از دید من یکی از دیدنیکتابخانه 

خوانند یکی اند و دارند کتاب میی انبوهی از کتابها و تماشای مردمی که نشستهرا بخوانیم یا نه، دیدن منظره

اختیار راه افتادم و از مقابل تندیس از لذتهای بزرگ برایم است. برای همین وقتی کتابخانه را دیدم بی

این که  -و خودم هم! –های پهنش باال رفتم و واردش شدم. از دید دوستانم گذشتم و از پلهداستایفسکی 

همراهم آمدند و به رسید. اما ذهن به نظر می بتوانیم به درون کتابخانه راه پیدا کنیم دست نیافتنی و دور از

ای به این بزرگی بگذریم. خالصه آن نظرم رسید گناهی نابخشودنی است اگر بدون آزمودن از کنار کتابخانه

زدم مربوط به رئیس کتابخانه باشد. کارمندان که که وارد شدم و به نزدیکترین دفتری رفتیم که حدس می

ای را از دفتری مخلوطی از نگرانی و تعجب رفتند و یک خانم فرهیخته و سالخوردهدانستند با انگلیسی نمی

خواهیم. دانست و پرسید که چه میمجلل آوردند که قاعدتا در کتابخانه مقامی داشت. آن خانم انگلیسی می

انی هستیم لحنی آییم و وقتی گفتم ایرایم از کتابخانه بازدید کنیم! بعدش پرسید از کجا میمن هم گفتم آمده

شد، مان یک کارت زرد رنگ داد که با بندی به دور گردنمان آویخته میمهربانتر پیدا کرد و فوری به هرکدام

 خواستیم برویم!توانستیم به هرجای کتابخانه که میو با آن می

ی ماه را فتح کرده باشیم، رفتیم به این شکل با کارتی طالیی از دفترش بیرون آمدیم و با حسی که انگار کره

 مان حیرت کرده بودیم. اقبالیکه کتابخانه را بگردیم، در حالی که از خوش

ود و ی بزرگ جهان بی روسیه و پنجمین کتابخانهساختمانی که به آن وارد شدیم بزرگترین کتابخانه 

هزار عنوان موسیقی و صد و پنجاه هزار نقشه را در خود  ۳۵۰میلیون عنوان مجله،  ۱۳هفده میلیون کتاب، 

زبان دنیا نوشته شده بودند و حدود یک سوم کل آثار  ۲۴۷داد. منابع موجود در این کتابخانه به جای می

ی رومیانتْسِف .م( همراه با موزه۱۸۶۲) ۱۲۴۱این کتابخانه در سال گردآمده در آنجا به زبانی جز روسی بود. 

ی ناپلئون به شناختند، که در زمان حملهتاسیس شده بود و به همین خاطر هردو را به اسم همین شخص می
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اش خواهم نوشت. این اولین کتابخانه و ی این کشور بود و بعدتر بیشتر دربارهروسیه وزیر امور خارجه

 شد.یی عمومی در روسیه محسوب مموزه

ی کشور را ها اداره.م( وقتی جنگ داخلی خونین روسیه پایان یافت و بلشویک۱۹۲۵) ۱۳۰۴در سال  

به دست گرفتند، اسم این کتابخانه را از رومیانتسف بورژوای مرتجع به لنین مترقی سوسیالیست تغییر دادند. 

ایدئولوژیک وضع چندان مناسبی نداشت. اما کتابخانه به خاطر هرج و مرج پس از انقالب و بگیر و ببندهای 

تا آن که دو سال بعد قرار شد ساختمانش را بازسازی کنند و این کار تا چهار سال بعد طول کشید و اسم 

ی .م( وقتی باالخره فاتحه۱۹۹۲) ۱۳۷۱لنین هم تا شصت سال بعد بر این بنا ماندگار شد. تا آن که در سال 

ی سین سر کار آمد، اسم لنین را هم از روی این بنا برداشت و آن را کتابخانهکمونیستم خوانده شد و بوریس یلت

 اش را ما هنگام ورود دیده بودیم.دولتی روسیه نامیدند که کتیبه

کتابخانه مثل همه جای مسکو وضعیتی کمابیش امنیتی داشت. یعنی در هر چند قدم به نگهبانانی  

خانمهای میانسال یا سالخورده بودند و احتماال اوقات بازنشستگی  شانخوردی که بسیاریپوش بر مییونیفرم

گذراندند. ورود به جاهایی انگار ممنوع بود، اما کارت زردی که ما از داور مسابقات را در این شغل شریف می

ه گشود و کمی بعدتر آنقدر پر رو شدیم که به اتاقهای مربوط بدریافت کرده بودیم راهها را بر رویمان می

 ها هم سرکشی کردیم!کارمندان و راهروهای دوردست و مخزن

اش هم مثل بیرون از سنگ مرمری عالی کتابخانه به راستی بنایی زیبا و با شکوه بود. نمای داخلی 

ی فضاهای عمومی ساخته شده بود و فضاهایی گشوده و روشن با معماری کالسیک زیبا داشت. مثل همه

ی اش را به رختکن اختصاص داده بودند. چون داخل همهفضای درگاه ورودی دیگر روسیه، بخش مهمی از

شوند ساختمانها در روسیه به شکل مطلوبی گرم است و ملتی که با پالتوهای سنگین از خیابان به آن وارد می

ات طبقشان داشته باشند. بعد از رختکن پلکان پهن و وسیعی باید جایی برای امانت گذاشتن لباسهای گرم
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کرد. بنا به واقع عظیم بود و ما در زمان محدودی که داشتیم فقط همین شاخ میانی کتابخانه را به هم متصل می

و یکی از بالهای کناری را دیدیم. روسهای کتابخوان در شماری چشمگیر در تاالرها نشسته و به مطالعه 

ها مطلبی را دادند یا پشت رایانهمی های صوتی گوشمشغول بودند و برخی در تاالرهای دارای گوشی فایل

گیرند شد و معلوم بود آمار کسانی که از آنجا خدمات میکردند. رونقی در کار کتابخانه دیده میجستجو می

 ( واقعی و درست است. ۱۳۹۱هزار نفر بنا به آمار سال  ۹۳)

شویم. این بود که به مان باعث شد قدری گستاخ همانطور که گفتم کارت زرد آویخته به گردن 

بندی و ترمیم کتابها سرکشی کردیم. اتاقهای کارمندان، بخش اداری، بخش بایگانی و اتاقهای مخصوص بسته

ی ساختمان را گرفتیم و باال رفتیم و اتاقهای های فرعی گوشهبه این هم بسنده نکردیم و یکی از راه پله

های آب گرم مشهور مسکو از ان را هم دیدیم، که لولههای ساختمخدمات، فضاهای رها شده و کنج و گوشه

 کرد و به همین خاطر فضایی دم کرده داشت.روی دیوارشان عبور می

ام در حدی نبود که کتابها را بخوانم. ها انداختم. زبان روسیدر چند اتاق هم نگاهی به کتابها و مجله 

ارگشا بود. چون واژگان تخصصی در زبان روسی اما در حد خواندن عنوان کتابها و چند سطری از هریک ک

شود کلیت کمابیش همگی از زبانهای اروپایی وامگیری شده و به خصوص با دانستن فرانسوی و آلمانی می

مضمون جمالت در کتابهای علمی را فهمید. چیزی که برایم خیلی جالب بود آن که هنوز حجم عظیمی از 

شود. یعنی بر خالف انتظارم چنین به نظر ی کمونیستی در روسیه چاپ میی مارکسیسم و ایدئولوژآثار درباره

شان همچنان به همان اند و دست کم برخیی عمیقتر نظریه قبول نکردهرسید که روسها فروپاشی را در الیهمی

 چارچوبهای مفهومی قدیمی چسبندگی دارند.

ترین تاریخ علم در عصر مدرن است. روسها در زمانی ی شوروی احتماال سورآلتاریخ علم در روسیه 

دانشمندان هنرمندان و ادیبان و ی نخبه از شان را ظفرمندانه تکمیل کردند، یک طبقهکه انقالب کمونیستی
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در جریان بگیر و ببندهای نخبگان ی این منش را طی سه چهار نسل پرورده بودند. بخش عمدهاشراف

به ویژه انقالبیون هنر و ادبیات و علوم انسانی را سخت بورژوایی ها کشته شدند یا از کشور گریختند. بلشویک

سازان و مورخان و شاعران و نویسندگان کنی نقاشان و مجسمهکردند و به همین خاطر در ریشهقلمداد می

 دادند. غیرت و غارتی به خرج می

کردند از این بحران جان سالم که علومی سازگار با ایدئولوژی مارکسیستی را تولید مینشمندانی دااما 

در حدی که س ف الدنبورگ که در زمان کرنسکی وزیر آموزش بود، همچنان رئیس فرهنگستان به در بردند. 

ن همه علم از دید اش را برای مدیریت این سازمان حفظ کرد. با ایعلوم شوروی باقی ماند و آزادی عمل

شد و این خیلی جای توجه دارد که پس از انقالب ها در ریاضیات و فیزیک و شیمی منحصر میشوروی

ی اسالمی در ایران هم تصویری مشابه و الگوهایی همسان در کشورمان تجربه شد و تقریبا آنچه در دایره

 ل پیش رخ داده بود. تاریخ علم نمود کرد، تکرار همانی بود که در شوروی سی چهل سا

در میان دانشمندان روس چند تایی به واقع نابغه و اثرگذار بودند، اما اینها همگی دشمن خلق قلمداد 

شان که در ایران شهرت بیشتری دارد، گئورگی گاموف است شدند و اغلبشان هم به غرب گریختند. یکیمی

ی بود که در صورتبندی شناس سرشناساش. او فیزیکدان و کیهانشناسیمکه بیشتر به اسم ژرژ گاموف می

مفهوم مهبانگ و زایش کوانتوم مکانیک نقشی ایفا کرد و با لِو الندائو از اهالی باکو و ماتیوْ برنشتین رفاقتی 

شان در روسیه البته چندان دلچسب نامیدند. سرنوشتنزدیک داشت و این سه فیزیکدان را سه تفنگدار می

تبار دیگر اعدام کردند. الندائو هم که بیشتر مراه دانشمندان آلمانی.م( ه۱۹۳۸) ۱۳۱۷نبود. برنشتین را که در 

از کپنهاک به کشورش بازگشته بود تا به آکادمی علوم  ۱۳۱۰عمرش تحت نظر بود و گاموف هم که در 

ی به بهانه ۱۳۱۲ی خروج از کشور را نداشت. تا این که باالخره در خدمت کند، عمال زندانی شد و اجازه

کنفرانسی علمی در بروکسل از شوروی خارج شد و از دست محافظانش گریخت و به آمریکا شرکت در 
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پناهنده شد. ناگفته نماند که یکی از کسانی که در فرارش در بروکسل به او یاری رساند، ماری کوری بود، و 

 ند. های ژنتیکی اسید آمینه یاری رساخودش هم بعدتر به فرانسیس کریگ در فهم رمزگذاری کدون

یک دانشمند نامدار دیگر آندرئی ساخاروف است که اولین توصیف از جهانهای موازی را در فیزیک 

شود. او در ابتدای کار سوسیالیست بود اما به دست داده و به نوعی پدر فناوری موشکی روسیه محسوب می

بسیار شجاع و ها تبدیل شد. ساخاروف مردی امان کمونیستبعدتر به آنارشیسم گروید و به دشمن بی

.م( در افشای جنایتهای ۱۹۵۰) ۱۳۳۰ی های زیادی به جان خرید. در دههخواه بود و در این راه سختیآزادی

ی نوبل صلح را به او دادند جایزه ۱۳۵۴انگیزی از خود نشان داد و به همین خاطر در استالین دلیری شگفت

با ساخت موشکهای  ۱۳۴۶هدای آن شرکت کند. در چون در کشورش گرفتار شده بود نتوانست در مراسم اکه 

به خاطر مخالفت پر سر و صدایش با اشغال نظامی افغانستان دستگیر و تبعید  ۱۳۵۹دوربرد مخالفت کرد و در 

کرد و خالصه که مقامات را ذله کرده بود، چون شهرتی جهانی هم شد. در این بین هم مدام اعتصاب غذا می

 سادگی بقیه سر به نیستش کنند. توانستند بهداشت و نمی

شان عمال شارالتان شیشه را هم داریم که برخینام، چند نفری با خردهعالوه بر این دانشمندان خوش

شان ایگور کونچاروف بود که پدر بمب اتمی روسیه است و کشتی اتمی لنین و اولین هستند. باسوادترین

. با این همه در مقام ۱۳۱۶و دومی را در  ۱۳۳۸ی اروپا )سیکلوترون( را ساخت، اولی را در شتاب دهنده

-۱۹۴۵) ۱۳۳۶تا  ۱۳۲۴کارگزار علمی دولت به فسادهای حزبی آغشته شد. چنان که مثال طی سالهای 

.م( نیروگاهی با سوخت پلوتونیوم را در اوزیورسک )در قلمرو اشغالی از شمال شرقی ایران زمین( ۱۹۵۷

وقت کارش را تحویل دهد، درست های شکوهمند حزبی سر ساخت و چون عجله داشت که طبق برنامه

کاری نکرد. در نتیجه مایع رادیوآکتیو نشت کرد و آلودگی وحشتناکی در محیط زیست مخازن سوخت را عایق

بارش تنها ابعاد فاجعهی بسیار منتهی شد، که الخلقهپدید آورد که به مرگ و میر فراوان و زایش کودکان ناقص
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منفجر شد و خود این دانشمند فرومایه هم  ۱۳۳۶ین نیروگاه در سال . اپس از فروپاشی کمونیسم روشن شد

 تاریخ پرولتاریایی واصل شد.در اثر عوارض آن سه سال بعد به روح

ی چرنوبیل بیشتر بود و در مساحتی بسیار آلودگی تشعشعی ناشی از این سانحه دو سه برابر از فاجعه

خبر در همان محیط ی ماجرا سرپوش گذاشتند و قربانیان بیبسیار پهناورتر هم پراکنده شد. با این همه رو

اش را تحمل کردند. این جریان به آلودگی رود تِچا منتهی شد و از آنجا به آلوده باقی ماندند و عوارض

اش این شد که هنوز هم این نواحی در اطراف ی خوارزم بسط یافت و نتیجهی قراچای و دریاچهدریاچه

یعنی پس از فروپاشی کمونیسم  ۱۳۷۰ی ترین نقاط رادیوآکتیو جهان هستند. در ابتدای دهههکوههای اورال آلود

معلوم شد که پس از گذر شصت سال هنوز میزان تشعشع در این منطقه ششصد رونتگن است، یعنی مقداری 

 کشد. است که در یک ساعت یک آدم را می

ان بود، تروفیم لیسِنکو نام داشت. این یکی دانشمند عجیب و غریب دیگر که رسما شارالتیک شبه 

سواد درست و حسابی نداشت و به خاطر این که ژنتیک را علمی بورژوایی و مندل را سخنگوی ستم طبقاتی 

.م( راهی برای مقابله با سرمازدگی ۱۹۲۷) ۱۳۱۶کرد، شهرتی برای خودش پیدا کرد. او در سال معرفی می

هایش در مقام اش نداشته باشد و میراثی از آموختهبطی به دانش آکادمیککنم رغالت پیدا کرد، که فکر می

ی یکی از دوستان لنین به نام ایوان والدیمیروویچ زاده بوده باشد. او مرید و نوچهفرزند رعیت و روستایی

ت اس« اختراع کرده»ی نو میچورین بود که خودش گیاهشناس نامتعارفی بود که مدعی بود سیصد جور میوه

ای بلشویکی ی طبیعت را با برنامهکارهگفت باید حزب روند تکامل را به دست بگیرد و کارهای نیمهو می

 تکمیل کند.

ای هم داشت. اش در کاشت غله، شم سیاسی قویو نوجوانی ی دوران کودکیلیسنکو عالوه بر تجربه

به همین خاطر همزمان با افول قدرت لنین خود را به استالین نزدیک کرد و یکی از کسانی بود که مبلغ تعالیم 
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کرد. لیسنکو در جریان هی ادعا میی استالین کبیر در دانشگاههای روسیه بود و برای او شأنی دانشگاداهیانه

کرد، که بیش از آن که در اثر معجزات ی ارتش سرخ نظارت میی الزم برای تغذیهجنگ داخلی بر تولید غله

ی های پیچیده چید و بخش عمدهآمد. بعد هم دسیسهعلمی تولید شده باشد، با چپاول دهقانان حاصل می

کردند و به عقاید فاسد بورژوایی مثل تکامل از داروین هواداری میشناسان روسیه را به خاطر این که زیست

ای از عقاید شمنی و باورهای تصادفی معتقد بودند، به سیبری فرستاد یا سر به نیست کرد. خودش هم به آمیزه

 داد. مثال یکی از شعارهای دم و دستگاهش که در سغد وترکی هم میالمارکی اعتقاد داشت و شعارهایی پان

دیگر دهقان ترک در زمستان از »خوارزم و قلمرو آسیای میانه خیلی در تجلی بود از در و دیوار، این بود که 

این جمله البته معنای چندانی نداشت. چون دهقانان آن منطقه بیشترشان ترک نبودند و « لرزد!ترس فردا نمی

 لرزیدند!شان دقیقا به همین ترتیب میزمین آنهایی هم که بودند اتفاقا به خاطر غارت اموال و اشتراکی شدن

ها لیسنکو بنا به قواعد مارکسیستی معتقد بود باور داروین به کشمکش و رقابت بین گونه

گفت گیاهان و جانوران به طور ذاتی تمایل دارند به هم کمک کنند. برای همین غیرکمونیستی است و می

اش پایین آمدن چشمگیر تولید کشاورزانه بود. شت، که نتیجهگفت چند نوع گیاه را باید در یک زمین کامی

بار و عقایدش آشکارا نادرست بود، چون حمایت استالین را پشت هایش فاجعهبا این که پیامد اغلب برنامه

سر داشت برای دو دهه بر فضای دانشگاهی روسیه فرمان راند و آخرش پس از مرگ استالین و با تالشهای 

اش مورد رسیدگی مقامهای دانشگاهی قرار ی علمی.م( پرونده۱۹۶۴) ۱۳۴۳اروف بود که در ی ساخجسورانه

آوری سرگئی آیزنشتاین در فیلم تبلیغاتی تهوع آبرو و از مقام خود عزل شد.گرفت و به عنوان شارالتان بی

ای نشان ه و مثال در صحنهساخته، آرای او را دستمایه قرار داد« کهنه و نو».م به اسم ۱۹۲۰ی که در اواخر دهه

ی بورژوایی با هم دهد که گاو و گوسفند در آغل مزارع اشتراکی چقدر با لذت بیشتری نسبت به دورهمی

 کنند!جفتگیری می
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بعد از خروج از کردیم. بار را مرور میگشتیم این تاریخ علم ماللتهمان طور که در کتابخانه می 

های یخی المللی از مجسمهبین دادیم و به بوستانی یخزده رسیدیم که نمایشگاهیمان را ادامه کتابخانه گردش

بایست از زیر یک گنبد خریدیم که خریدیم و میبایست بلیت میدر آن برقرار بود. برای ورود به بوستان می

ه بود که گذشتیم که گذشتیم. این گنبد در واقع از تعداد زیادی المپ کوچک هالوژن تشکیل شدنورانی می

 ند.در نوارهایی مرتب شده و کنار هم با تکیه بر چارچوبی فلزی به محوری مرکزی آویخته شده بود

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ی یخیی مجسمهها در زمینهدستاورد ایسلندی   خیز بوستان اوبلیسکمسیر هالوژن

 

این را هم بگویم که انگار فناوری المپ هالوژن تازه وارد روسیه شده بود، یا دست کم شهردار مسکو 

تازه به این پیشرفت فنی آگاهی پیدا کرده بود. چون هر جایی که تصورش را بکنید و نکنید را با چنین 
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اش همین گنبد بود و یکی 2اش هم نامنظم و شلخته و کمابیش دهاتیالمپهایی تزئین کرده بودند. بسیاری

ربطی بود که جلوی سردر بوستان علم کرده بودند. بعدتر که وارد بوستان شدیم دورادور یک مسیر نورانی بی

یک تونل نورانی تبدیل شده  طوالنی چند کیلومتری را همینطوری با این المپها آراسته بودند، طوری که به

بود که این یکی بدک نبود. به خصوص که به مناسبت کریسمس گویهای رنگی و فانوسهای کاغذی هم ازش 

 آویزان کرده بودند و زیبا از آب در آمده بود.

های دهندگانی مجسمهاش به کشوری تعلق داشت و مسابقهای شدیم که هر بخشبعد وارد محوطه 

ی تعجبم شد این بود که در برابر مایه آن برپا کرده بودند. اولین چیزی که در نمایشگاه یخی شان را دریخی

ام لبخند اش به شگفتیی یخیی عظیم را دیدم که دارد با آن قیافهی سوئیس ایستادم و یک فروند زرافهغرفه

ر تعلق دارد که پشت به پشت ا چرخیدیم تا دستمان آمد که هر غرفه در اصل به دو کشوزند. کمی در آنجمی

ی اصلی اند، و آن زرافه هم به کنیا تعلق داشت که جایش پشت سوئیس افتاده بود. مسابقههم آثارشان را چیده

ها کمی آب شده بودند و برخی جزئیاتشان محو شده بود. انگار چند روز پیش برگزار شده بود، چون مجسمه

انگیز این که در این بین ی هیجانشدی. نکتهکردی متوجه نمیت نمیاما این قضیه بسیار جزئی بود و اگر دق

هایشان را آنجا گذاشته بودند، که زیبا و ایران هم غرفه داشت و هنرمندانی ناشناخته از کشورمان هم تندیس

 اش از باقی کشورها هیچ کم نداشت. خوشنما بود و کیفیت

                      
ی مردم ساکن دهات هیچ مشکلی ندارم، دانم توضیحی بدهم. چون نه تنها با سلیقهی دهاتی من الزم میی این کلمهدرباره  2

، تا وقتی که در بافت طبیعی تایی هم هستمعالقمندان به سبک زندگی مردم روس ودانند، از ستایندگان بلکه چنان که دوستان می

افتضاحی از آب در  ند، نتیجه چیز. اما معتقدم آن سبک و آن سلیقه اگر در شهرها غلبه پیدا کخودش و در روستاها باقی بماند

. بعله، های گذشته دید، و..توان در پیامدِ به قدرت رسیدن برخی از نخبگان روستاها در شهرها طی دههاش را میآید. نمونهمی

 گویم!دانید که چه میانگار خودتان می
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ای که وصفش گذشت پیش رفتیم. چون از دور پس از دیدن نمایشگاه یخی در همان تونل نورانی 

گفت روسها یک اوبلیسک مصری را کش رفته یک اوبلیسک بزرگ را در افق بوستان دیده بودیم و پویان می

 -سنترال پارکها هم در و آمریکایی-اند، کاری که مشابهش را استعمارگران قدیمی و در مسکو برافراشته

بینیم پیش رفتیم و وقتی پای آن رسیدیم دیدیم با اند. ما به سودای این که اوبلیسکی مصری را میانجام داده

شد از مصر ربود. ستون ی بومی روسی سر و کار داریم، که البته عظیمتر از هر اوبلیسکی بود که مییک نسخه

شد شروع میی دوران کمونیستی بود و از جنگهای داخلی عظیمی که پیشارویمان بود در واقع یادبود جنگها

اش را هایش رویش زیبا و ظریف بود و محتوای حماسییافت. نقش برجستهو تا جنگ جهانی دوم ادامه می

اش را هم خوب طراحی کرده بودند. این فکر به سرم کرد، و خود ستون سنگی و نورپردازیخوب بیان می

ایران به ازای هر قرن یک ستون این شکلی بر پا کنیم و جنگهای مهم را در آن زد که در اولین فرصت در 

 نمایش بدهیم، و به این ترتیب با توجه به تاریخ دیرپای ایران فکر کنم به هر میدان شهر یک ستون برسد!

  

 

 

 

 

 

 

  ی دولتی روسیهکتابخانه
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وقتی از پارک بیرون آمدیم دیگر پاسی از شب گذشته بود و اوباش و الواط سرزمین صقالب هم عرصه را 

هایشان پناه برده بودند. ما هم سالنه سالنه به سمت فروشگاه بزرگی به نام اروپا خالی کرده و به کنار بخاری

بخوریم. این هوای نفسانی برآورده شد و باالی این برجک رفتیم به هوای این که چیزی به عنوان شام 

های آشنایی که باعث شد جای ای یافتیم. باز زبان فارسی بود که در سیالن بود و خوراکیرستورانهایی زنجیره

 ی دوستان را خالی کنیم.همه
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 ۳۰/۱۰/۱۳۹۶شنبه 

 

نیم خوابیدم. بعد دوشی گرفتم و در  بامدادان به عادت زود برخاستن از بستر غلبه کردم و تا شش و 

ای برای صبحانه پهن بود و با رفقا شکمی از عزا در ی شاهانهغذاخوری هتل به همسفرانم ملحق شدم. سفره

آوردیم. گفتگوهای سر میز صبحانه البته به بحث جدی و انباشته از تنشی اختصاص یافت که امیرحسین 

اخت. من و پویان صبح تا ظهر آن روز را گذاشته بودیم تا به زیارت مان را با خود درگیر سمطرح کرد و همه

کرد و در این امور شان بهتر کار میاهل قبور و زاهدان و پرهیزگاران برویم و امیرحسین و مینا چون عقل

الهوتی سبکی دیگر داشتند، مسیر متفاوتی را برای گردش برگزیدند. این چنین بود که با پویان سوار مترو 

 ی خوانندگان با آن آشنایی کامل دارند!که قطعا همه 3ی نُوودِویچیدیم و رفتیم به صومعهش

 

 

 

 

 

 

                      
3 Novodevichy Convent 
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ی این متن با این صومعه آشنا هستند، آن است که در دلیل این که احتماال خوانندگان فرهیخته 

روسی به آن زیاد اشاره شده است. اگر به یاد داشته باشید در رمان جنگ و صلح تولستوی بعد از های رمان

شود او را ببرند و پای دیوار همین صومعه اعدام کنند. در آنا شود، قرار میر به اعدام محکوم مییِن که پیای

ی را برای نخستین بار در نزدیکی اش کیتکارنینا هم کنستانتین لیووین که قهرمان داستان است همسر آینده

کند. بنابراین آشکار است که دیوار این صومعه بیند که دارد برای خودش روی یخ اسکیت میهمین دیوار می

اند. ناگفته کردهچیزی شبیه به خروس دهاتی بوده که نویسندگان بزرگ در عروسی و عزا از اعتبارش هزینه می

ه کردن تولستوی به دیوارهای این صومعه این بوده که خودش در همان حوالی نماند احتماال یکی از دالیل پیل

رفته و شاید در سودای کرده و هر از چندی میزندگی می -کوچه دوم!همین بغل، ی خامووْنیکی، محله–

 کرده است.ا اسکیت روی یخ بازی میکیتی زیبارو برابر همان دیواره

нский е́Смол-дицео́Богорاین مکان مذهبی را روسها با اسم بوگورودیتْسِه سْمولِنْسْکی ) 

рьы́монастگورستان مشهور و بزرگی در اش تا حدودی به این خاطر است که شناسند و شهرت( هم می

که به مریم مقدس « ی نودوشیزه»کنارش قرار دارد. نوودویچی که اسم مرسوم این مکان است به روسی یعنی 

ی قدیم تعیین شده که بنایی کشیشانه در داخل حصار ی دوشیزهارجاع دارد و در ضمن بر مبنای نام صومعه

 کرملین است و زودتر ساخته شده است.

ی شرقی رود مسکوی قرار گرفته ی تاریخی مسکوی قدیم و در کرانهدر جنوب غربی منطقهصومعه  

و بنایی برپا و سرحال است که تقریبا از قرن هفدهم که ساخته شد تا به امروز دست نخورده باقی مانده است. 

متر و برج و باروهایی شاید دلیلش هم این باشد که از بیرون به دژی شباهت دارد و دیواری به بلندای دوازده 

کند، و البد راهبان به کمک همین دیوارها زمانی در برابر بلشویکهای غارتگر آن را از دنیای خارج جدا می

 اند. مقاومتی کرده
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بانوی ما »شان کلیسای بزرگ ی اصلی و دو خیابان بزرگ دارد که در محل تقاطعصومعه دو دروازه 

-۱۵۲۴ی مرکزی این کلیسا در سال هستهقرار گرفته است، با پنج گنبد و شش ستون بزرگ. « اسمولنسکدر 

مشهور هم که  4بوریس گودونوفشود. .م ساخته شده و از باقیات صالحات ایوان مخوف محسوب می۱۵۲۵

اش باقی مانده بود راند آثاری هنری را به آنجا پیشکش کرد که برخی.م بر روسیه فرمان می۱۵۹۸تا  ۱۵۸۵از 

 شان. و ما دیدیم

بینیم به اواخر یمچیز زیادی باقی نمانده و این که امروز ایوان مخوف ساخته بود  ی کهاز آن بنایالبته 

ی وقت روسیه یعنی سوفیا اَلکسیِوْنا است. این بانوی مقتدر شود و از موقوفات ملکهقرن هفدهم مربوط می

اش پتر اول بچه پس از مرگ فئودور سوم به قدرت رسید و در حالی که برادرش ایوان پنجم و برادر ناتنی

السلطنه شد و بعد هم با یک دیوانساالر الیق و زیرک به اسم واسیلی گولیتْسین ساخت و ، نایبصغیر بودند

م کم بالغ شد و .م با مشتی آهنین بر روسیه فرمان راند. تا این که پتر اول ک۱۶۸۹تا  ۱۶۸۲پاخت کرد  و از 

 کرد.  طلبش را از قدرت کوتاهقدرت را به دست گرفت و دست خواهر جاه

کشمکش بین این دو البته یک سالی به درازا کشید که طی آن سوفیا کوشید تزارینا شود و دار و 

ها سازماندهی کرد. پتر هم در مقام پاتک رفت و زن گرفت و ی توپچیای از هوادارانش را بین رستهدسته

ه درگیری میان دار و خالصدار شد و به این ترتیب بلوغ خودش را به شکلی تجربی و قاطع اثبات کرد. بچه

ای که خواهر و برادر دور خود جمع کرده بودند به رویارویی نظامی منتهی شد که در آن هواداران پتر دسته

ی نوودویچی تبعید کردند. سوفیا ده دست باال را پیدا کردند و سوفیا را که تسلیم شده بود، به همین صومعه

                      
4 Boris Fyodorovich Godunov 
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هایی هم برای بازگشت ذراند و قاعدتا در اوقات فراغتش دسیسهسالی در آنجا به عبادت خالق مطلق روزگار گ

ها سر به شورش برداشتند کرد. چون ده سال بعد در زمان غیبت پتر از روسیه توپچیبه سلطنت طراحی می

دار شده و کوشیدند او را به سلطنت باز گردانند. اما پتر برگشت و با همان قاطعیتی که در شانزده سالگی بچه

ی ها را در همین صومعه مقابل پنجرهبرگشته را یتیم کرد. سران توپچی های بختهای این توپچیبچهبود، 

ها هم اجازه نداشتند جز اتاق سوفیا به دار آویختند و خودش را به کلی منزوی کردند. طوری که حتا راهبه

ار ماند تا این که درگذشت و ای گرفتدر جشن ایستر او را ببینند. سوفیا شش سال در چنین حبس انفرادی

 قضیه ختم به خیر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اسیر در صومعه: سوفیا خواهر تزاریکی از دوشیزه  ی مقدسی دوشیزهبخشی از صومعه
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کرد. ای که آن روز از آن بازدید کردیم به این ترتیب با این وقایع پیوندی تنگاتنگ برقرار میصومعه 

دیدیم و این همان جایی بود که ایلیا رِپین در اواخر قرن نوزدهم تابلوی مشهوری از او ما آنجا اقامتگاهش را 

 های آویزان بر دار را هم از ورای پنجره نمایش داده بود.ی توپچیکشیده بود و سایه

را بستند و هفت  ی مسکو را به دست گرفتند، صومعه.م( که بلشویکها اداره۱۹۲۲) ۱۳۰۱در سال  

سال جد و جهد کردند تا باالخره اقتدارشان چنان شد که در کلیسای مرکزی این محوطه را هم تخته کنند. 

به این خاطر که در  ای برای نمایش پیشرفتهای زنان در شوروی بدل کردند. شایدبعدتر هم آن را به موزه

ی کردند. در قرن هجدهم اعتبار یافتن صومعهتاریخ قدیم این صومعه هم زنان نقشی چشمگیر ایفا می

شان هم از هایی بود که از اوکراین و بالروس به اینجا کوچیده بودند، و بسیارینوودویچی مدیون راهبه

.م هم که ناپلئون با هزار زحمت ۱۸۱۲در  هواداران همان مذهب قدیم ارتدوکسی بودند که شرحش گذشت.

ها خواست از حرصش بناهای صومعه را به توپ ببندد و ویران کند که باز همین راهبهمسکو را گرفت، می

زنم چه بسا زیبایی دختران اوکراینی رفتند به اردوگاهش و او را از این کار منصرف کردند، و من حدس می

اش موثر بوده باشد. آخرش هم در سال اپلئون بیش از گرایشهای مذهبیو بالروس پارسا در این تصمیم ن

ها پیروز شدند و بار دیگر به این صومعه بازگشتند و به این ترتیب زمانی .م( باالخره همین راهبه۱۹۹۴) ۱۳۷۳

تاالرها و  اند و یا دردیدیم که به انجام کارهای خدماتی مشغولشان را میکردیم برخیکه ما از آن بازدید می

های مذهبی پایند که یک وقت کسی از خلق کمونیست روس به شمایلاند و مراجعان را میها نشستهموزه

 احترامی نکند. بی

ما در صومعه از بناهای مختلف بازدید کردیم و آثار هنری گرد آمده در کلیسای اسمولنسک را هم 

هایی قدری زمخت شد. نقاشیاش به قرن هفدهم مربوط میتریندیدیم. آثار البته کمابیش همسان بود و قدیمی

دراز و کشیده و رنجور و  هاییبر چوب بود در ابعاد بزرگ که قدیسان و اولیای دین ارتدوکس را با چهره
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ی صومعه بود که در قرن هجدهم پس گوش هم در میانهداد. یک برج ناقوس بزرگ هشتغمگین نمایش می

شد. بنای قشنگی بود با ساختار با صالبت از برج ناقوس پتر کبیر در کرملین بلندترین بنای مسکو محسوب می

.م( ۲۰۱۵ /۱۳۹۴سه سال قبل )در ی سپید آراسته شده بود. که از آجر سرخ ساخته شده و با ستونها و قرنیزها

این برج دستخوش حریقی شدید شد و بخشهایی از آن ویران شد و آنچه که ما آن روز دیدیم شکل بازسازی 

 اش بود. شده

شب قبل طبق معمول در مسکو برف سنگینی آمده بود و قدری هم در خیابانهای زیبا و سپیدپوش 

ها برای سرپناه گنجشکان ساخته و به درختان آویخته بودند اتاقکهای کوچکی که راهبهصومعه قدم زدیم و 

ر زدیم و وارد گورستان انگیزش را دورا تماشا کردیم. بعد از صومعه بیرون آمدیم و دیوارهای مشهور و خاطره

نامند که ( میдбищеа́вичье кле́Новодنوودویچی شدیم. اینجا را روسها نوودویچْیِه کالدبیشْچِه )

از قدیم در نزدیکی صومعه مشهورترین گورستان مسکو است. این گورستان گویا قدمتی زیاد داشته و اشراف 

گشت .م بازمی۱۸۹۸اند. اما آن شکل و شمایلی که ما آن روز دیدیم، به سال سپردهمردگانشان را به خاک می

گذشت. مردگان به خاک رفته در آن هم اغلب کمتر از یک قرن عمر داشتند و بیش از یک قرنی از عمرش می

 رده بودند.تر جا خوش کو قاعدتا روی اهل قبور باسابقه

.م( برای اهالی مسکو اهمیت پیدا کرد. چون استالین ۱۹۳۰) ۱۳۱۰ی این گورستان به خصوص در دهه

شان از قرون وسطا باقی مانده بودند، های باستانی را که برخیدستور داد گورستانهای قدیمی شهر و صومعه

آنجاها قرار داشتند چه  تخریب کنند. بعدش مانده بودند که با بقایای جسد آدمهای مهم و نامداری که در

کنند، و قرار شد همه را در همین گورستان نوودویچی مجددا دفن کنند و چنین بود که نیکالی گوگول و 

سرگئی آکساکوف در این مکان مقیم شدند و بر اهمیت و اعتبار آنجا افزودند. البته نباید گمان کنیم گورستان 

هایشان دشمنی تالین که با روسهای مرده هم به قدر زندهاین صومعه به کل از خطر مصون مانده بود. اس
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ورزید، دستور داد گورستان قدیمی صومعه که داخل دیوارها قرار داشت و دو هزار تن از اشراف نامدار می

روس در آن ساکن بودند را ویران کنند و گورها را محو نمایند. باز در این هنگام چند نفری همت کردند و 

د تا از بزرگان روس را از این ویرانگری نجات دادند. مشهورتر از همه در این بین آنتون استخوانهای چن

چخوف بود که اول در درون صومعه خفته بود و بعد از آن که شخم زدن قبرها شروع شد، به بیرون دیوار 

گاهی باغ  ی مرکزی بخشی مشهور از گورستان تبدیل شد کهاش به هستهاش کردند و خوابگاه ابدیمنتقل

 اند. اش به خاک سپردهنویس مشهور را در نزدیکیی تئاتر و نمایشنامهشود، و چندین هنرپیشهآلبالو نامیده می

در دوران شوروی این گورستان به خاطر همین بزرگان ارج و احترامی پیدا کرد و مجوز تدفین در 

از خفتگان این دوران نیکیتا خروشچف بود.  کردند. یکیآن را فقط برای شخصیتهای حزبی بلندپایه صادر می

بوریس یلتسین را هم همان  .م(۲۰۰۷) ۱۳۸۶این سنت بعدتر هم ادامه پیدا کرد و همین چند سال پیش در 

شان یک ایرانی اند که در میانجا به خاک سپردند. امروز بیست و هفت هزار تن در گورستان نوودویچی خفته

سم الهوتی است. مردی شاعر و ماجراجو با زندگی پر فراز و نشیب که اولش نامدار هم هست، و او ابوالقا

ها بدل شد و سعی کرد در آذربایجان کودتا کرده و جمهوری از مجاهدان مشروطه بود، بعد به هوادار بلشویک

ی استالین به وزارت ای خورد و به شوروی گریخت و در دورهشوروی تشکیل دهد، اما شکست مفتضحانه

نگ کشور تازه تاسیس تاجیکستان نایل آمد. مردی که هنوز هم روشنفکران چپ در مدح و ثنایش فره

هایش را ها و نوشتهممارست دارند بی آن که دیوانش را یک بار کامل خوانده باشند یا اسناد تاریخی و نامه

ای از کتابها در مجموعهی کردارهایش و پیامدهایش پرسشی طرح کرده باشند. من مرور کرده باشند و درباره

ام، یک جلد را به او و شاعران بلشویک اختصاص شناسی تاریخی شعر معاصر پارسی نوشتهی جامعهکه درباره

دهد این مرد در تخریب شعر پارسی، تغییر خط پارسی به ام که نشان میام و به تفصیل اسنادی را آوردهداده

ها و شورشیان سغد و خوارزم چه نقش می مخالف بلشویکالتین و بعد کریلیک و سرکوب نیروهای مرد
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موثر و رسوایی داشته است. در این گورستان بزرگ گشتیم و قبرش را پیدا کردیم، و خوشحال شدم که رویش 

ی درخشانش دیگر است! چون تقریبا چنین چیزی بود و با آن کارنامه« یک کمونیست ازبک»نوشته بود که 

 رد. شد ایرانی حسابش کنمی

  

 

 

 

 

 گور آنتون چخوف     گور بوریس یلتسین

 

ی بازنمایی مرگ در میان روسها را گردش در گورستان نوودوینچی از این نظر آموزنده بود که شیوه 

آورند و هایی هستند که تمدنهای انسانی پدید میداد. گورستانها اصوال یکی از بیانگرترین سازهنشان می

نشی غایی و همیشگی یعنی شان تا حدودی راهبردهای رویارویی جوامع با تی آراستن و سازمان دادنشیوه

دهد. آنچه که در این گورستان نظرم را جلب کرد، غیرشخصی بودن گورها بود. تقریبا هیچ مرگ را نشان می

شد و همیشه پیوند میان فرد درگذشته و سازمانی یا خدماتی که ها دیده نمیای در انبوه مقبرهعنصر شخصی

ی متوفیان که در قالب نقاشی یا نقش برجسته حتا بازنمایی چهره به کشور یا نهادی کرده بود مورد تاکید بود.

ی نظامیان با لباس رزم و مدالهای آویخته بر بر سنگها حک شده بود هم چنین وضعیتی داشت و مثال همه

برخی که آدمهای مهمتری شان بازنموده شده بودند. ی روشنفکران با عینک و نمادهای شغلیسینه و همه

دار پیدا شان را بر سنگ قبرشان نهاده بودند، در آن هوای برفی گاه نماهایی خندهی کاملمهبودند و مجس
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بخت آوردند که در آن سربازان نگونهای دلخراش جنگ روس و فنالند را به یاد میکردند و صحنهمی

 شدند.زدند و به تندیسهایی مشابه تبدیل میدر سرما یخ می -ضمن مهاجم و ستمگر هم بودندکه در –شوروی

 

 راست: تندیس یک 

 ژنرال شوروی

 ی چپ: بدن یخزده

 یک سرباز شوروی

 در جریان حمله 

 به فنالند

 

 

بخش بزرگی از گورها هم اصوال به صورت یک بلوک جمعی سازمان یافته بود. یعنی مثال نزدیک 

به شصت نفر نظامی در جایی به خاک سپرده شده بودند و سنگ قبرهایشان را با قالب و شکل همریخت کنار 

از موسیقیدانان ی گروهی ای نصب کرده بودند. جایی دیگر دربارههم مانند صفحه شترنجی بزرگ بر دیواره

ی چنین کرده بودند و این جای توجه داشت که تا جایی که من دیدم جمالتی شخصی که سوگ خانواده

 درگذشته را نشان دهد یا پیوندی عاطفی با او را بیان کند بر سنگ قبرها نمایان نبود. 

ه در دوران این خشک و رسمی بودن گورها مرا به یاد گورستان شاه زنده در سمرقند انداخت ک 

حاکمیت کمونیستها بر سغد شکل گرفته بود و درست چسبیده به گورستان شاه زنده بود که زنان خاندان 

تیموری در آن به خاک رفته بودند. تمایز این دو گورستان از همان نخستین برخورد چشمم را گرفته بود. در 
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بی الجوردی سر به فلک کشیده بود که همه آوری با کاشیکاری سنتی آیک سو بناهای زیبا و آراسته و شگفت

با هم تفاوت داشت و بر هریک شعرها و یادگارهایی از زنان اشرافی ششصد سال پیش حک شده بود. در 

دیدیم، کنار هم ای سنجیده و حساب شده از گورها درست با همین قالبی که در مسکو میکنارش مجموعه

برای آراستن گور بهره جسته بودند و تندیسها و سردیسهایی که چیده شده بود. در هردو از سنگ و نوشتار 

گذاری چشمگیری شده و خفتگان ی آنها هم سرمایهداد دربارهدیدیم نشان میدر بخش مدرن گورستان می

آور روح و ماللاند. با این همه گورستان جدید شاه زنده مکانی بیی اشراف و مهتران بودهدر گورها از طبقه

 زد.شان بیشتر به چشم میبود که به خصوص در کنار بناهای باشکوه شاه زنده پوچی و مرده

ها از روسیه به سغد و خوارزم با دیدن گورستان نوودویچی دریافتم که این سبک از ساماندهی مقبره 

 در خاکی تثبیت شده که هفت قرن پیشسرریز شده و قاعدتا با ضرب و زور کمونیستها در دوران شوروی 

زد و به همین خاطر جدای از فضای دلپذیر شاهکار شاه زنده را خلق کرده بود. فردیت در شاه زنده موج می

ها، تماس با آن رویارویی با خودِ زنان اشرافی درگذشته را در ذهن القا ها و معماریو زیبایی کاشیکاری

هایی روبرو ای خالی از منوک و پوستهکرد. در حالی که در گورستانهای سبک کمونیستی بیشتر با غالفی پمی

شان در نهادی و سازمانی جمعی نمایش داده شدیم که خرقه تهی کرده بودند و حاال فقط جای خالیمی

گرای مارکسیست باشد و خواه در سنت پردازان جمعها و نظریهشد. خواه این الگو دستاورد بلشویکمی

 ی نهاد بر من و ساختار بر عاملیت بود.ی چشمگیر از غلبهرعیت مسیحی اسالو ریشه داشته باشد، نمود

ظهر بود که گشت و گذارمان در میان اهل قبور را ختم کردیم و به هتل بازگشتیم. سر ظهر در هتل  

ژانا و از راهنمایان گردشگری نامدار مسکو بود. داشتیم که بانویی بود به نام اسنِبا یکی از دوستان پویان قرار 

ی سفرمان الزم داشتیم را برایمان بگیرد و به این بهانه هایی که برای ادامهاو با مهربانی قبول کرده بود بلیت

قرار دیداری هم گذاشته بودیم. سر ساعتی که قرار داشتیم در البی هتل او را دیدیم و اندک زمانی بعد 
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ینا نیز به ما پیوستند. اسنژانا بانویی بود به نسبت جوان که زبان انگلیسی را به روانی اما با امیرحسین و م

ستود. ساعتی را دور زد. به شدت دوستدار ایران بود و فرهنگ و تمدن ایرانی را میی روسی حرف میلهجه

ی فرهنگ ایران و روسیه و ها روشن شد، دربارهوقتی ماجرای بلیتای خوردیم و هم نشستیم و چای و قهوه

گرا بود. یعنی کسانی که بیشتر به میراث های شرقای از روسپیوندهای میان دو کشور گپ زدیم. اسنژنا نمونه

هایش در خاک آسیا نظر دوخته بودند و غرب و اروپا را نوعی دیگریِ بیگانه در خاوری روسیه و ریشه

اعتبار بیشتری داشت. چون فرهنگ روسیه در نهایت با روم  شمردند. به لحاظ تاریخی این نگرشبرابرش می

ی شوند و یک پیکرهی اروپا شرقی محسوب میشرقی و ایران پیوند داشت که نسبت به روم غربی و قاره

اش از نظر زبانی با سازند. روم شرقی با آن که در عمر هزار سالهی تمدنی را بر میدرهم تنیده و یکپارچه

ی تمدن ایرانی ی حوزهظر سیاسی با روم غربی پیوندهایی داشت، اما در واقع بخشی از گسترهو از نبالکان 

اش آناتولی و آسورستان بود که بخشهایی کهن و درپیوسته از ایران غربی محسوب ی جغرافیاییبود، چون بدنه

ربه کرده بودند و گرایانه را تجشد. روسها هم که جوانترین قدرت منطقه بودند مسیر گسترشی شرقمی

ها مسدود شده بود و تازه در دوران استالین ها و بعد آلمانیشان به سمت اروپا نخست توسط سوئدیحرکت

و پس از دو جنگ جهانی و فروپاشی امپراتوری اتریش و آلمان بود که توانستند نفوذی پایدار در اروپای 

 شرقی پیدا کنند. 

 

 حل و فصل جزئیات

 ژئوپلیتیک با اسنژنا

 برای ختم جنگهای

 ایران و روسیه
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گین است که فیلسوف وگرایی در روسیه الکساندر گِلیِویچ دپرداز شرقی ما مهمترین نظریهدر زمانه 

شوند. و ایدئولوگ رسمی دولت پوتین است و بسیاری از مقامات دولتی شاگردان و مریدانش محسوب می

ه به خصوص ی حاکم روسی.م( زاده شده و با طبقه۱۹۶۲) ۱۳۴۱دوگین به نسبت جوان است و در سال 

 ای دارد. نظامیان روابط نزدیک و صمیمانه

ی پیامد نظریاتش باید نگاهی انتقادی داشت. پدرش شک نبوغی دارد، هرچند دربارهدوگین بی 

ی خلبانی مسکو سرهنگ ارتش سرخ و مامور امنیتی بود و مادرش پزشک، و خودش مدتی دانشجوی مدرسه

اش کردند. دوگین به خودآموزی روی سرکش و نافرمان بود، بیرونبود. اما چون نسبت به رژیم سیاسی شو

روی آورد و به معنای دقیق کلمه از این آزمون سربلند بیرون آمد. او زبانهای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی 

نی داند و از این زبانها به روسی متن ترجمه کرده است. به ایران و زبانهای باستاو ایتالیایی را به خوبی می

ی زیادی دارد و مطالعاتی در این زمینه داشته است. به طور خاص متخصص ی تمدن ایرانی هم عالقهحوزه

های ایتالیایی مثل یولیوس اِووال زیر تاثیر آرای فاشیستفرهنگ و تاریخ قرون وسطای اروپا و روسیه است و 

یه و مذاهب چشمگیر است و دار و و عارفانی مثل رنه گنون قرار دارد. مطالعاتش در فلسفه و علوم خف

و  6و یوری ماملیِف 5پردازان را در اطراف خود جمع کرده که اوگنی گولووینای از نویسندگان و نظریهدسته

.م( یک گروه ۱۹۹۸) ۱۳۷۷حیدر جاویداوغلو جمال در میانشان مشهورتر از همه هستند. این گروه در سال 

 تاسیس کردند.« طرح آکادمی نو»پژوهشی به نام 

                      
5 Evgeniy Golovin 
6 Yuri Mamleev 
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ن از اهالی آران )جمهوری آذربایجان شوروی( در میان اینها حیدر جمال از مردم ایران زمین است، چو 

بود. پدربزرگش بلشویکی دو آتشه بود و اولین وزیر فرهنگ دوران حاکمیت کمونیستها بر باکو بود و همان 

کارگزاری بود که تغییر خط مردم آران از پارسی به التین و بعد کریلیک را مدیریت کرد و نویسندگان و 

مسیری واژگونه ار و مار کرد. حیدر جمال گویی برای جبران گناهان پدربزرگش، دوست را تاندیشمندان ایران

 اسالمی تعریف کرد. پان -ترکاش را در قالبی پانرا طی کرد، هرچند چارچوب هویتی

های او را هم مثل دوگین به خاطر تمایالت بورژوایی از دانشگاه بیرون کردند و بعدتر هم مدتی با انگ

سیاسی در تیمارستان نگه داشتند. حیدر جمال در جریان تاسیس حزب ناسیونالیستی پامیات با دوگین همکار 

سالمی )ایسالمسْکایا پارتیا بود. اما بعد از فروپاشی شوروی او جدا شد و در آستاراخان حزب نوزایی ا

کرد و ی الوحدت را منتشر میوُزروژْدِنیا( را تاسیس کرد و بعدتر کانون توحید را تاسیس کرد که روزنامه

  .کردرا تبلیغ میبلشویسم گرایی تندرو با ایدئولوژی ترکیبی از اسالم

اش نوعی مارکسیسم عجیب و غریب آمیخته با اش قالب نظری عمومیمثل بسیاری از همگنان

آرای او از گفت. مداری بود، با این فرض که امت اسالمی همان پرولتاریایی است که مارکس میدین

و به شکلی غریب در  –های آلمانی هم تاثیر پذیرفته و مفهوم نبوت و امامت را در این چارچوب رمانتیست

جمال هم مثل دوگین هوادار اتحاد شریعت اسالم و کلیسای ارتدوکس بازتعریف کرده است.  -بافتی روسوفیل!

یعه و مداری سبک سعودی، طالبان، مذهب شگری، شریعتو با صوفی در برابر نفوذ غرب و امپریالیسم است

 درگذشت. ۱۳۹۵های اسالم مرسوم مخالفت داشت. او دو سال پیش در اغلب شاخه
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 اهلل محقق دامادالکساندر دوگین در ایران با آیت    حیدر جمال  

 

اش به ای ادامه داد و وقفهتحصیل دانشگاهی را هم پس از وقفهبر خالف جمال دوگین در این میان  

هایش را گرفت! در نُووچِرکاسک و روستوف اوبالست اقتصاد و شکلی بود که تقریبا همزمان با من مدرک

های تکامل ی سرمشقی کارشناسی ارشدش را با دربارهنامه.م( پایان۲۰۰۰) ۱۳۷۹مدیریت خواند و بعد در 

او از نظر عقیدتی بیشتر اش را گرفت. شناسی.م( دکترای جامعه۲۰۰۴) ۱۳۸۳شت و در علم مدرن نو

رسد و در گرایانی است که تبارشان به رنه گنون میمسلک است و پیرو نگرش حکمت خالده و سنتعارف

 حال حاضر رهبرشان سید حسن نصر است. 

دوگین به لحاظ سیاسی شخصیتی به واقع عجیب و غریب است. در زمانی که کمونیستها سر کار  

هایش دمار از روزگار پرداز ناسیونالیستی بود که با نوشتهورزید و نظریهبودند به شدت با آنها دشمنی می

د وقتی فروپاشی رخ کرد. بعاش کوتاهی نمیکمونیستها درآورده بود و رژیم حاکم هم از هیچ ستمی در حق

پردازشان تبدیل داد و کمونیستها به گروهی در میان گروههای دیگر تبدیل شدند، یک دفعه به پشتیبان و نظریه

.م( هم ۱۹۹۷) ۱۳۷۶ی حزب کمونیست فدراسیون روسیه را او نوشته است. در سال شد و در واقع اسناد پایه

داد به زودی شکلی نو و اصیل از فاشیسم که در آن نوید می نوشت« مرز و سرخ!فاشیسم، بی»ای به نام مقاله
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شود که او در واقع به لحاظ نظری فاشیست در روسیه به قدرت خواهد رسید. با مرور کارهایش معلوم می

است و بلشویسم و کمونیسم را به صورت انحرافهایی تاریخی و در عین حال متحدانی بالقوه در مسیر فاشیسم 

ی نظام اس اس در آلمان نازی، و مترجم آثار موسولینی و فاشیستهای ایتالیایی به او ستایندهد. گیردر نظر می

شود، به شکلی ضد و پرداز مرکزی کمونیستهای روس محسوب میروسی است و در عین حال که نظریه

 ای به او دارد.شمارد و نقدهایی تند و ریشهنقیض مارکس را خوار می

گرایی و کار و راست تندروست. با صنعتی شدن جامعه و مصرفی سیاست محافظهدوگین در حوزه 

هم استالین را  -Elementaryبه اسم –کرد ای که منتشر میورزد. در مجلههای غربی دشمنی میارزش

پرداز .م( نظریه۱۹۲۲-۱۹۹۲ /۱۳۰۱-۱۳۷۱) 7تزار را! و آشکارا زیر تاثیر آرای ژان فرانسوا تیریارستود و هم می

.م اروپا از نازیسم فاصله گرفت و نوعی جنبش ۱۹۶۰ی بلژیکی نئونازیست بود که پس از انقالبهای دهه

طرف گفت اروپاییان باید در جنگ سرد بیرا به راه انداخت که می 8«اروپای جوان»وپا به اسم وحدت ار

شان بین شوروی و آمریکا را بگیرند. او در سالهای آخر عمرش با دوگین آشنا بمانند و جلوی دوشقه شدن

ی کرد را پذیرفت. در زندگینامهایی از آرای او را که ناسیونالیسم و بلشویسم را با هم ترکیب میشد و بخشه

.م( در ۱۹۷۰) ۱۳۵۰ی دهد او در دههتیریار شاید این نکته هم جالب باشد که اسناد تازه یافت شده نشان می

 اند!کردهباران میجنبش فتح عضو بوده و خلبان برخی از هواپیماهایی بوده که اسرائیل را بم

دوگین از بنیانگذاران حزب ناسیونال بلشویک روسیه بود و مرشد ادوارد لیمونوف رهبر این حزب  

ی لیمونوف کنار نیامد و با گروهی از یارانش جویانهشد. او بعدتر با سیاستهای به نسبت آشتیمحسوب می

                      
7  Jean-François Thiriart 
8 Jeune Europe 



68 

 

والدیمیر پوتین و یِوْگِنی پریماکوف از نزدیکان ی ناسیونال بلشویک را تاسیس کرد که انشعاب کرد و جبهه

.م( هم حزب اوراسیا را تاسیس کرد که هم از پشتیبانی نظامیان بلندپایه برخوردار ۲۰۰۱) ۱۳۸۰به آن هستند. در 

است و هم محبوب کشیشان ارتدوکس است. این جریان با نفوذ آمریکا مخالف است و فرهنگ غربی را 

ورزد، و شکلی التقاطی از بلشویسم را در پیوند با های کالسیک دشمنی میها و چپلداند، با لیبرامنحط می

داند کند. دوگین ایران را محور فرهنگ و تمدن اوراسیا میگرایی مذهبی و ناسیونالیسم روس تبلیغ میبومی

یوند نظامی ها بوده است. از این رو پو معتقد است طی قرون گذشته قدرت نظامی در منطقه در دست ترک

کند. دوگین در ایران به نسبت شان از تمدن ایرانی را تبلیغ میاسالوها و ترکها را در برابر اروپا و تغذیه

هایش نشان ندادند. اما در ترکیه محبوبیتی ها توجهی به اندیشهگرایان و نه مدرنناشناخته است و نه سنت

بر همین مبنا او هوادار صلح با  اند.رانش شکل گرفتههایی سیاسی و تشکیالتی از هوادادارد و حتا شبکه

او در  ها، و تسخیر نظامی اوکراین است و به همین خاطر تا سالها ورودش به این کشور ممنوع بود.چچنی

ای گفته شناسی دانشگاه دولتی مسکو عزل شد چون در سخنرانی.م( از ریاست گروه جامعه۲۰۱۴) ۱۳۹۳سال 

 عام کند!های مخالف کرملین را قتلاوکراینی بود ارتش روسیه باید

.م( منتشر کرد، از رویای خود برای ۱۹۹۷) ۱۳۷۶که در « مبانی ژئوپولیتیک»اش دوگین در کتاب مهم 

ی آمریکا در جهان تشکیل یک امپراتوری اوراسیایی سخن گفت که ارزشهای لیبرالی را از بین ببرد، به سلطه

تقدی در تایمز مالی او را پایان دهد و سنتهای تمدنی کهن منطقه را احیا کند. این تعبیرها باعث شد من

جرج اورول با همین اسم تصویر شده بود.  ۱۹۸۴پرداز دولت اوراسیا بداند، بدان شکل که در رمان نظریه

تئوری چهارم »به ایران سفر کرد و با استقبال روشنفکران دولتی روبرو شد. کتاب  ۱۳۹۴دوگین در سال 

اهلل او هم به پارسی برگردانده شده و مورد توجه برخی از صاحبنظران قرار گرفته است. در ایران آیت« سیاست

شهر قم داشتند تقریبا هرچه  پردازان شیعه آرایی شبیه به او دارد و در دیداری که این دو درمیرباقری از نظریه
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کرد. در این دیدار دوگین مدرنیته را شیطان، ایران را بزرگترین تمدن گفت را دیگری تایید میکه یکی می

 مقاوم در برابر مدرنیته و قم را پایتخت دفاع از سنت دانست.

زدیم، دریافتم که او هم از هواداران دوگین است و بسیاری از وقتی آن ظهرگاه با اسنژانا گپ می 

ها که به رویارویی گیریگرفت. برخی از این موضعهایی که داشت از کتابهای دوگین سرچشمه میگیریموضع

معتبر و درست بود. هرچند گرفت، شد و حقایقی تاریخی را در بر میدو تمدن ایرانی و اروپایی مربوط می

. نمایان بوددار بودن معنای تولید شده در این قلمرو جغرافیایی اغراقی ی نقش روسیه و قدمت و ریشهدرباره

ی روسِ دوستدار ایران بود و آن روز از دیدارش بسیار ای از یک بانوی فرهیختهبا این همه اسنژانا نمونه

ی رفتار سربازان روس و آلمانی رسید، مان به جنگ جهانی دوم و مقایسههرچند وقتی بحث خوشحال شدم.

ی روسها و تسخیر استانهای شمال قلمرو نظرهایی داشتیم و به خصوص وقتی به بحث حساس حمله اختالف

یش را شد که دو تایی احتیاط کردیم و جلودور سوم جنگهای ایران و روس شروع میایران کشید، داشت 

 گرفتیم!

ی مشهور تریتیاکوف مان این بود که از موزهعصر آن روز پس از پایان گفتگویمان با اسنژانا برنامه 

دیدار کنیم. این جا را روسها گالری دولتی تریتیاکوف )گوسودارسْتْوِنّایا ترِتیاکوفسکایا گالریا: 

Государственная Третьяковская Галереяی هنر روسی در نامند و بزرگترین گنجینه( می

جهان است. اسم این مجموعه هم از پاوِل میخائیلوویچ ترتیاکوف گرفته شده که بازرگانی ثروتمند و نیکوکار 

خرید. چهار هنرمندان روس و آثارشان را با بهایی مناسب می .م شروع کرد به حمایت از۱۸۵۶بود. او در سال 

دو هزار بیش از که -کلکسیون هنری بزرگ خود را با همکاری برادرش سرگئی .م او ۱۸۶۷دهه بعد در سال 

به نمایش عمومی گذاشت و به این ترتیب  -گرفترا در بر میطراحی و ده مجسمه(  ۴۷۱نقاشی،  ۱۲۷۶)اثر 

نقاشی،  ۱۳۶۲ .م( ۱۸۹۲بعدی )به سال نمایشگاه در ی ملی هنر روسیه را بنیان نهاد. ی مرکزی موزههسته
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شود و سومین مجسمه گنجانده شده بود. امروز این مجموعه صد و سی هزار اثر را شامل می ۹طراحی و  ۵۲۶

 ی بزرگ دنیاست.وسیه و سی و چهارمین موزهی بزرگ رموزه

 

 

 

 

 

 

  

 ورشچاگین از نقاشی واسیلی     پاول تریتیاکوف

 

بخش بود و انبوه تابلوهای آویخته به دیوارها بزمی بود گردش در گالری تریتیاکوف به راستی لذت 

شد در این موزه مرور کرد و به ویژه در میان نقاشان قرن کل تاریخ هنر روسیه را میمان. برای چشمان گرسنه

نوزدهمی فکر نکنم هنرمند نامداری بتوان یافت که شاهکاری از او در این موزه به نمایش گذاشته نشده باشد. 

سفارش اشراف عصر  شناسی هنری تابلوها هم البته بسیار جای توجه داشت. شمار زیادی از تابلوها بهجامعه

ساخت. برخی هم آشکارا تبلیغات سیاسی دولت تزاری تزاری کشیده شده و خاندانهای قدرتمند را مجسم می

 بود. 
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 .م(۱۸۷۱اثر واسیلی ورشچاگین )« بگذار بیایند!»نقاشی 

 

лий и́Вас.م( )۴۱۹۰-۱۸۴۲واسیلی واسیلیویچ وِرشِچاگین )  هایشان نقاشیدر میان

гина́льевич Верещи́Вас نظرم را گرفت که از طرف دولت تزاری ماموریت گرفته و با سپاهیانی )

های مستقل آن نواحی را که به طور اسمی تابع همراه شده بود که بلخ و بخارا و خیوه را فتح کردند و خان

ایران بودند را از بین بردند و استعمار روسها را در این قلمرو تثبیت کردند. او نخستین نقاش روس است که 

در خارج از این کشور هم شهرتی به دست آورد و کیفیت کارش به واقع خوب بود. هرچند محتوای 

شان را نجهای زخمیانتابلوهایش تبلیغات جنگی و شعارهای استعماری بود. یعنی دلیری سربازان روس و ر

داد انگار نه انگار که این مهاجمان چند هزار کیلومتر دورتر از زادگاهشان به خانه و زندگی طوری نمایش می

اند. تر از خودشان را به توبره کشیدهاند و خاک سرزمینهایی با تمدنی چند هزار ساله قدیممردم حمله کرده
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کوه سمرقند و بخارا هم بسیار زیبا بود، هرچند با اصرار سرهای اندازهای باشاش از چشمتابلوهای عظیم

اش گنجانده بود. طوری که ی دشمنان خان بخارا یا جسدهای مصلوب بیگناهان را در میانهبریده شده

لوحان شیرفهم شوند که ساکنان این شهر زیبا و سازندگان این بناهای خیره کننده در واقع وحشیانی ساده

 مانده هستند که باید به کمک استعمارگران شفیق روس متمدن و پیشرفته گردند، که دیدیم چطور گشتند!عقب

 

 

 

 

 

 

 

 اندازهای سغد و خوارزم، آراسته به سرهای بریدهچشم های ورشچاگین ازنقاشی

 

اش دارد و یکی از کارهایش های ایرانیورشچاگین اصرار عجیبی در گنجاندن سرهای بریده در منظره 

های ساخته شده توسط مغولها و منارهای واقعی از کلهیک توده جمجمه است که معلوم نیست نمونه

ی آشکارش و ترکمانهاست، یا این که از تخیل خودش تراوش کرده است. آثارش جدای از مضمون ضد ایران

شناسی تاریخی هنر بسیار مهم بود. چون برخی از کارهایش ای که داشت، از نظر جامعهتبلیغ متفعن استعماری

دهند که خارج از اش کشیده شده، ارزش تاریخی دارند و رخدادهایی را نشان میکه بعد از شهرت جهانی

در آن اثرگذار نبوده است. یکی از مشهورترین  ی ایدئولوژی تزاریقلمرو روسیه رخ داده و از این رو سیطره
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.م کشیده شده است. این نقاشی ۱۸۸۴است که در « هاسرکوب شورشیان هندی به دست انگلیسی»این تابلوها، 

اند و قرار است به ی توپ بستهگروهی از سران انقالبی هند را به لولهدهد که سربازان انگلیسی را نشان می

متالشی کنند. این نقاشی به خصوص در قرن بیستم که انگلستان شروع کرد به بازنویسی  این ترتیب بدنشان را

اش، همچون اثری جعلی مورد حمله قرار گرفت و جالب این که آثار قدیمی تاریخ خونین استعماری

در اواخر شد. ورشچاگین اما ورشچاگین که تبلیغات عیان تزاری بود برای نامعتبر جلوه دادن او گواه گرفته می

ای .م( در مصاحبه۱۹۰۲عمرش )در حدود 

اش دفاع کرد و تاکید از مستند بودن نقاشی

ها اگر امروز هم با شورش کرد که انگلیسی

مردم مستعمره روبرو شوند همان وحشیگری 

 را نشان خواهند داد.

مجازات به توپ بستن را امروز  

دانند که در سرزمینهای شرقی و به خصوص ایران زمین رایج بوده عوام نوعی مرگ فجیع و وحشیانه می

نامدار در دوران ناصرالدین شاه است که در است. عکس مشهور در این مورد هم به اعدام یکی از راهزنان 

 خواه پنداشته شده است.وطهفضای مجازی به اشتباه اعدام یک بابی یا یک مشر

ی این شیوه از مجازات البته درست نیست و شمار کل کسانی که در قلمرو تمدن این تصور درباره 

ها در هند با این روش کشتند، کمتر است. اعدام اند بسیار بسیار از آنچه انگلیسیایرانی با این شیوه اعدام شده

مروشان )از سریالنکا گرفته تا موزامبیک( ها ابداع کرد و در سراسر قلبا این شیوه را برای نخستین بار پرتغالی

ها در هند جایگزین رقیبان اروپایی دیگرشان شدند، همین دستی به کار گرفتند. پس از آن که انگلیسیبا گشاده
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شان برای آزادیخواهان هندی که بر ضد دولت راج )دولت استعماری شیوه را اتخاذ کردند و مجازات رسمی

 کردند، به توپ بستن بود. انگلیس در هند( قیام می

 

 

 

 

 

 

 

 9.م، آبرنگ، اثر اورالندو نوری۱۸۵۸دو تابلو از اعدام شورشیان بنگالی در 

 

نازیدند و برای ایجاد ها نه تنها منکر این وحشیگری نبودند، که به آن میدر قرن نوزدهم انگلیسی

ها هم چنین است و ایرانی کردند. البته خشونت مسریاش میها تبلیغاتی هم دربارهوحشت در دل هندی

دند. چنان که شجاع شاه افغان کرروشی را وام گرفته بودند. اما تنها در مواردی استثنایی از آن استفاده می

هنگام جنگ با دوست محمد خان در هرات سرداری از دشمنانش را با این شیوه کشت و شاهان گورکانی و 

دوران درست مثل –اند. اما در قلمرو استعماری انگلیس ها هم کسانی را با این شیوه اعدام کردهعثمانی

این روش شده است. این نوع از کشتن امری استثنایی و غیرعادی نبوده و فراوان به کار گرفته می -هاپرتغالی

نگلیس برای کشتار انبوهی چندین بار توسط ارتش اآید، چنان که از اسناد فراوان مربوط به این فجایع برمی

بخت قلمرو تمدن از شورشیان هندی به کار گرفته شده که احتماال در هر نوبت به قدر کل قربانیان نگون

                      
9 Orlando Norie (1832-1901) 
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ها های این جنایتها که توسط خود انگلیسیداده است. در اینجا برخی از مشهورترین بازنماییایرانی کشته می

تا در این مورد رفع توهم  آورمن( در قرن نوزدهم ثبت شده را میو برخی اروپاییان دیگر )از جمله ورشچاگی

 :شود

 

 

 

 

 

 .م۱۸۵۷ژوئن  ۱۰های شورشی در پنجاب، اعدام سپاهی  زبان شورشی هندی، جنگجویان پارسی«هاسپاهی»اعدام 

 

 

 

 

 

 

 آزادیخواهان در شمال هندبه توپ بستن   .م۱۸۵۷اعدام گروهی شورشیان به توپ بسته شده در پیشاور، اکتبر 

 

 

 طلب هنداعدام سران استقالل

 .م۱۸۸۰ی ابتدای دهه
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گردش ما در گالری تریتیاکوف تا عصرگاه به درازا کشید و وقتی از آن معبد درخشان هنر و زیبایی  

غروب کرده بود. با پاهایی خسته گشتی در خیابانها زدیم و باز یک رستوران مای مای خارج شدیم، خورشید 

جمعی قدیسان ارتدوکس را شکر کردیم که همسفرانی پایه دیگر گیر آوردیم و دلی از عزا درآوردیم و دسته

ست به جا ی این نعمت را درمان کرده است. بعد هم برای آن که شکرانهچرانی را نصیبی شکمدر زمینه

آورده باشیم دقایقی پس از خروج از رستوران وارد یک کافه شدیم و دسر مفصلی هم به بدن زدیم و جای 

 ی دوستان و آشنایان را خالی کردیم.همه
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 ۱/۱۱/۱۳۹۶یکشنبه 

 

یدار شدم ب ۴:۴۵صبح قرار بود سفرمان را ادامه بدهیم و برویم سنت پترزبورگ. این بود که ساعت  

ی قبیله جمع شدیم و تا ساعت هفت خودمان را به ایستگاه قطار گرفتم و ورزشی کردم و با بقیهو دوشی 

عهد عتیق  رساندیم. سر راهمان یک وقتی کنار گذاشته بودیم که متروی مسکو را هم چرخی بزنیم و بخشهای

ی کمونیستها ن سیطرهزما ی هنری خلق روس دراش را ببینیم. این کار را هم کردیم و برایمان سلیقهاستالینی

ها و ها و ترمیمی بازسازیخیلی جالب بود. این سلیقه انگار االن هم زیاد تغییر نکرده بود، چون در جاده

شان یک چیزی بود شبیه آنچه در فیلمهای اش این که سلیقهها با همان دنده پیش رفته بودند. خالصهافزوده

شان ها که برخیست. بیشتر دیوارنگارها( منسوب شده Dwarfنشین )های غارها به کوتولهسری ارباب حلقه

کرد و به همان سبک که گفتم تصویرهای تخت و های ظریفی بود، تاریخ روسیه را بازنمایی میکاریکاشی

ی چاق و خپل و تنومند که کالهخودهای سنگین و رداهای کلفت پوستی پهن و رنگینی بود از بدنهای مردانه

شان تبرزین و شمشیر و پهن است. خالصه این که همه چیز قدری زیادی پهن بود در رند و سالحبر تن دا

 این هنر!
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تعارف ام از نظر تاریخی جلوه کرد تا زیبایی یا عظمت. بیروی هم رفته متروی مسکو بیشتر در چشم

ساز ی بخشهای تازهبگویم که متروهای تهران خودمان زیباتر از آن طراحی و اجرا شده بود و این حتا درباره

مترو هم مصداق داشت. نواحی قدیمی عصر استالینی که به جای خود. برای این که حساب کار دستتان بیاید 

گذارم و ترین چراغهای آویخته در فضای باز متروی مسکو را برایتان میترین و شکیلعکس یکی از آراسته

 مقایسه کنید. -مثال چلچراغ آویخته در ایستگاه متروی انقالب –اش شما خودتان آن را با همتای تهرانی

 

 

 

 

 

 

 

انگیزش بود. این در کنار شمار باالی های جالب توجه متروی مسکو البته عمق شگفتیکی از جنبه 

ها هر دو دقیقه یک بار قطاری گرفت. یعنی اغلب در ایستگاهها و بسامد باالی آمد و شد قطارها قرار میواگون

یی شده معموال برای سفر به اعماق جوشد. اما این وقت عزیزِ صرفهایستاد و به همین خاطر وقتی تلف نمیمی

کرد، هایشان به نسبت سریع و چابک کار میشد. چون با آن که پله برقیورنی خرج میای ژولزمین به شیوه

کشید. به همین خاطر وقتی ملت روی رسیدن از پای مترو تا سطح زمین گاهی یک ربع ساعت به درازا می

ها بردند. چون برخی که عجله داشتند از دست چپ بر پلهست پناه میپله برقی ایستاده بودند همه به دست را

نگرانه بودنِ متروی مسکو البته این بوده که رفتند. یک دلیل این ژرفرفتند و باال )و معموال( پایین میراه می
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تعمیم بدهیم اند به عنوان پناهگاهی در شرایط جنگ اتمی از آن استفاده کنند. همین منطق را اگر تصمیم داشته

اند، یا ی مغولها با نیزه و تیر و کمان را داشتهرسیم که طراحان متروی تهران انتظار حملهبه این نتیجه می

 اند که سرخپوستانی برهنه با چماق در کمین مسافران هستند.ی خط ارم سبز به کرج( فرض کرده)درباره

 

 

 

 

 

 

برد )یا برعکس! چون اولِ اولش باز مسکو قطاری که ما را از پایتخت جدید به پایتخت قدیم می 

دور ای گشوده پایتخت بود...( تندرو و راحت بود. سفرمان چهار ساعت به درازا کشید و چهارتایی در کوپه

ی افتضاحی که اهل قطار آورده بودند خوردیم و گپ زدیم. اولش نگران بودیم نکند میزی نشستیم و صبحانه

مان مزاحم ملت فدرال روسیه باشد. اما همسایگانمان که چند بانوی خوش بر و روی بازیسر و صدا و شلوغ

. چون ما حرفهایمان را زدیم و به تماشای مان آوردندمان بودند، از اشتباه بیرونمیز بغلی-میانسال در کوپه

زدند. مناظر پرداختیم و مدتی هم خوابیدیم و آنها در کل این مدت یک ریز با صدایی یکنواخت حرف می

 شنیدیم!مان عادت کرده بود و صدایشان را نمیطوری که اواخرش دستگاه شنوایی

تر و زیباتر از مسکو را در برابر خود یافتیم. هتلی که وقتی به سن پترزبورگ رسیدیم شهری سرزنده 

و ما دلمان را صابون زده بودیم که البد جایی در  By Hermitageپویان برایمان گرفته بود اسمش بود 

رسد، این بار ها به جایی نمیزدن ی ارمیتاژ قرار دارد. بر خالف باقی موارد که این دل صابوننزدیکی موزه
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پترزبورگ، در مان جایی معرکه بود درست در ناف سنزنی کرده بودیم و هتلخیلی درست و به جا صابون

 چند قدمی موزه.

ترین خیابان شهر شکل و شمایل هتل هم خیلی جالب بود. خیابان اصلی سن پترزبورگ که قدیمی 

هم هست و خود تزار پتر کبیر آن را ساخته، جای زیبایی است که سازمانها و نهادهای فرهنگی در دو طرفش 

کند. در وا را قطع میشود و هر از چندی پلی بر آن رود نواند و خیابانهایی عمود به آن وارد میصف کشیده

دار و آهنین از این خیابانهای فرعی ساختمانهای بزرگی است که حیاطی مرکزی دارند و با دری بزرگ و نرده

شوند. فضایشان هم قدری امنیتی است و درها همیشه قفل است و فقط با کلید و ریموت و خیابان جدا می

بانهای فرعی و در چند قدمی خیابان اصلی و مشرف به رود شود. هتل ما در یکی از این خیااین حرفها باز می

مان در واقع یکی از بناهای اطراف آن حیاط مرکزی بود و توسط دو سه دختر جوان خانه قرار داشت. هتل

ی دو سه نفر هتل همین دخترها بودند به عالوهشد. کل گردانندگان که احتماال خویشاوند بودند اداره می

ی شرقی بودند و آنها هم انگار یک خانواده زنی و مردی میانسال و پسری جوان با چهره نیروی خدماتی که

دادند. هتل بزرگ و زیبا و راحت بود و رفتار کارکنانش خوب و مهربانانه. از همان ابتدای کار را تشکیل می

 آنجا احساس آسودگی کردیم.
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پترزبورگ شهری است پهناور و زیبا که هم مدرن است و هم کهنسال. پنج میلیون نفر جمعیت سنت 

شود و مهمترین بندر این کشور هم اش محسوب میدارد و دومین شهر بزرگ روسیه و پایتخت فرهنگی

نار رود نِوا ساخت. ی خلیج فنالند و کی دریای بالتیک. این شهر را پتر کبیر در کرانههست، برنشسته بر کرانه

ها بود که آن دوره هماورد زورمند روسیه اش نوعی نمایش قدرت در برابر سوئدیدر واقع ساخته شدن

شدند. محل کنونی شهر در ابتدای کار یک مرداب و باتالق پهناور بود که پتر عزم خود را جزم محسوب می

 کرد آن را به پایتختی باشکوه و اروپایی تبدل کند. 

ها این منطقه را در .م سوئدی۱۶۱۱تاریخ ساخت این شهر هم چنین است که در ابتدای کار، در  

ای به اسم نیِن شکل اش از فوم فَن بودند و اطرافش دهکدهای آنجا ساخته بودند که اهالیاختیار داشتند و قلعه

ای هویداست، وقتی به قدرت ندهسازی بر هر جنباش به دریانوردی و کشتیپتر کبیر که دلبستگیگرفته بود. 

رسید از این که تنها بندرگاه مهم کشورش آرخانگْلْسْک است خیلی شکار بود، و چه بسا قضیه به اسم دشوار 

شد این بندر هم مربوط باشد. البته این که آرخانگلسک در نزدیکی قطب قرار داشت و زمستانها تعطیل می

است. آرزوی پتر البته این بود که یک روزی روسیه به آبهای گرم  شک نقشی در این جریان ایفا کردههم بی



82 

 

تنی با مایو زیر آفتاب دراز بکشد. اما چون در آن روزگار هنوز ایران جنگاورانی پر برسد و بتواند بعد از آب

ل ابهت داشت و راه به جنوب را بسته بود، به این کفایت کرد که در بین آبهای گرم جنوب و آبهای سرد شما

یک آب ولرمی در وسطهای راه برای خودش جور کند. این چنین شد که تصمیم گرفت بندرگاهی در این 

شان نگزید، ککها گرفت و آنها هم .م این جا را به زور از سوئدی۱۷۰۳منطقه بسازد. پس در اردیبهشت سال 

 ای مفلوک نزدیکش بود. ی نمور را از دست داده بودند که دهکدهبستهچون فقط یک باتالق یخ

ی آهنینی که داشت، تصمیم گرفت باتالق را خشک کند و به جایش شهری و پتر کبیر با همان اراده 

بخت روس دادند که در این هنگام به طور اش را البته مردم نگونی آهنینبندرگاهی بسازد. تاوان این اراده

د به این شهرِ هنوز ساخته شدند. پتر از یک سال بعی وابسته به زمین )سِرف( محسوب میرسمی رعیت برده

برد به درازا کشید و تازه کرد، هرچند کار ساخت آن بیش از آنچه گمان مینشده همچون پایتختش اشاره می

ی این نُه سال دهها هزار )و به روایتی صدها هزار( دهقان روس و هزاران .م تکمیل شد. در فاصله۱۷۱۲در 

اجباری وا داشته شده بودند، در اثر سرما و گرسنگی و  اسیر جنگی سوئدی که برای ساخت شهر به کار

های شهرش پیاش را به معنای دقیق کلمه بدرفتاری زندانبانان کشته شدند. به این ترتیب پتر کبیر پایتخت تازه

 استوار ساخت. اش مردمبر استخوان را 

بنای سنگی در سراسر پتر بهترین معماران را از اروپا به خدمت فرا خواند و فرمان داد ساخت  

تراشان و سنگهای ساختمانی فقط و فقط به این منطقه منتقل ی سنگامپراتوری روسیه ممنوع باشد و همه

اش شهری مدرن و زیبا بود با تزئینات باروک که بقایایش تا زمان دیدار ما از آنجا همچنان باقی شوند. نتیجه

 پوشاند.فرو می اش رازیرین های استخوانی سهمگینبود و الیه

گرایی روس پتر در واقع شهر نوسازش را همچون قطبی مقابل مسکو برافراشته بود که نماد سنت  

ای چشمگیر با هم داشت. بر خالف اروپای گرایی در برابر مدرنیته در روسیه فاصلهبود. این دو قطبی سنت
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و همچنین -غربی که در آن مدرنیته از دل سنت بیرون جوشیده بود، و بر خالف اروپای مرکزی و شرقی 

گرایان راههایی برای بازتعریف و جذب مدرنیته یافته بودند، در روسیه سنت دهقانی و که در آن سنت -ایران

نمود. به همین خاطر یناپذیر ممذهب ارتدوکس تضادی چشمگیر با هنجارهای مدرن داشت و با آن جمع

.م رو به ۱۷۲۵ی نوگرایی پتر کبیر با زور و داغ و درفش ممکن شد و بالفاصله پس از مرگش در سال غلبه

گرا همدست شده بود، پایتخت را اش پتر دوم که با اشراف سنتزوال رفت. طوری که سه سال بعد جانشین

پترزبورگ را پایتخت قرار داد. .م سنت۱۷۳۲ید و باز در دوباره به مسکو بازگرداند. اما بعدش آنا به قدرت رس

سوزی مهیبی در این شهر بیشتر بناها را از بین برد. اما هواداران غرب جا خالی نکردند و چهار سال بعد آتش

 به کمک یک معمار مونیخی شهر را بازسازی کردند.

سال  ۱۸۶خاندان رومانوف که تا این نوسان پایتخت با این حرکت پایان یافت و پایتخت تزارهای 

بعد بر این کشور حکم راندند در همین شهر قرار داشت و این تا حدودی به خاطر نگاه اروپامدارشان بود و 

.م پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست، ۱۹۱۷شان برای بسط نفوذشان در جهت غرب. در سال تالش

ی مدرنیته بود، حرکتی جالب توجه کرد و دخوترین جلوهترین و تنای رادیکالاین ایدئولوژی که از زاویه

پایتخت را به مسکو بازگرداند. نفرت از نمودهای نظم تزاری و نوگرایی غربی تنها بخشی از این انتقال بود و 

پترزبورگ به مرزهای آلمانِ شد و نزدیکی سنتبخشی دیگر به ضرورتهای دوران جنگ جهانی اول مربوط می

 ند.مهاجم و قدرتم

های این شهر با دگردیسی در نامش همراه بوده است. اسم اصلی این شهر در دوران پتر فراز و نشیب 

.م که جنگ جهانی اول شروع شد و آلمان و روسیه وارد نبرد شدند، ۱۹۱۴بود، در « پِتِربورگ سَنکْت»کبیر 

گذاشتند و اسم شهر شد  پیشوند سنکت و پسوند بورگ که آلمانی بودند را برداشتند و به جایش گراد را
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ا گِرد/ تبار هستند و بورگ با برج و گراد بهایی ایرانیواژهپتروگراد. غافل از این که هردوی این واژگان وام

 شناسانه نداشت! اش مبنای زبانریشه است. یعنی که دعوا سر روس یا آلمانی بودنجرد پارسی هم

و بلشویکهای هوادارش بر سراسر امپراتوری غلبه وقتی لنین جنگ داخلی روسیه را برد  ۱۹۲۴در  

 ۱۳۷۰کردند، اسم شهر را به لنینگراد تغییر دادند. تا این که کمونیسم دستخوش فروپاشی شد و در شهریور 

پتربورگ بازگشت. امروز آن را بیشتر با نام .م( اسم شهر دوباره با چرخشی به سمت آلمان به سنکت۱۹۹۱)

شناسند. مردم شهر هم در کل این مدت بی توجه به این کشمکشها ترزبورگ میپاش یعنی سنتانگلیسی

دهد و سزاوار شهری سنگی مثل نامیدند که در ضمن سنگ هم معنی میشهرشان را به سادگی پیتِر می

 اینجاست.

مان را جا به جا کردیم و زدیم بیرون رسیدیم و وسایل پتربورگمان در سنکتحدود ظهر به هتلما  

های خوب را پرسیدیم و آنها هم آدرس رستورانی را دادند به عزم خوردن ناهار. از اهل هتل نشانی غذاخوری

ای که برایمان مان را برآورده ساخت. نکتهدر همان نزدیکی که الحق خوب بود و انتظارات استعالیی معنوی

تبارها بود و خوراکها هم رنگ و بوی شرقی داشت. ن که رستورانها در اینجا هم در دست ایرانیجالب بود ای

در واقع تا جایی که دستگیرمان شد خودِ روسها فقط یک جور غذای سنتی دارند و آن هم نوعی سوپ کلم 

هم هست.  شود و خوراک گواراییاست به اسم گوالش که در چند ترکیب مختلف به دوستداران عرضه می

شود شود غذای واقعی حسابش کرد. گذشته از گوالش فقط میخورد و خیلی نمیغذا میاما بیشتر به درد پیش

ی تمدن ایرانی های روسیه بومی حساب کرد. چون اکثر غذاهای اصلی از حوزهساالد را در رستوران

و شیشلیک و )گاهی جاها پلو( را  ی کباباند و اسمهایشان هم اغلب چنین است. یعنی مثال کلمهبرخاسته

دارها هم بیشترشان از استانهای سغد و خوارزم و قفقاز شنوی و آشپزها و رستورانها میزیاد در غذاخوری

کنند. اند و حاال دارند از راه غذا در دل روسها نفوذ میقدیم هستند که دو قرن پیش توسط روسها بلعیده شده
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رسد با شمشیر و زمانی دیگر با کتاب جهان را تسخیر کردند و این بار به نظر می خالصه این که ایرانیان زمانی

 مشغول فتح دنیا با بشقاب باشند!

 

 

 

 

 

 

 گوالش و ما!    گوالشِ تنها

 

ی بحث به شکم کشید این را هم بگویم که غذاهای روسی تا جایی که ما دیدیم حاال که دامنه 

ی غذاهای درست و خوشمزه و ارزان بود. هرچند تنوعی بسیار اندک داشت و چنان که گفتم بخش عمده

ب درست شان خاستگاهی ایرانی داشت. یک ایرادی که به نظرم داشت آن بود که غذاها را بسیار چرحسابی

کردند، که با مذاق من چندان کردند و مثال ریختن دنبه یا روغن در غذا را کاری اشرافی و خوب قلمداد میمی

ی درست و حسابی بود. سازگاری نداشت. یک کمبود چشمگیر دیگری که در روسیه نمایان بود، غیاب میوه

در بخشهایی محدود و کوچک از  فروشی به معنای واقعی کلمه ندیدم و میوه رادر روسیه من میوه

شان هم بسیار گران بود و از نظر شد دید. همهها میی کمیابی بر رف بقالیبه صورت تحفهها یا سوپرمارکت

زد. خالصه برای من که قوت غالبم میوه است، این روزهای اقامت در سرزمین کیفیت هم چنگی به دل نمی
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شوراها از این نظر قدری دشوار گذشت و چه بسا اگر 

بینی -میوه-کم-ی خودماندیم به نوعی عقدهبیشتر می

شدم. سندی که گواه حقانیت این حرفهای دچار می

 من است، عکسی که از خرمالوهای یُغور و نارسی در

 سوپرمارکتی گرفتیم، و العاقل یکفی باالشاره!

پترزبورگ هم قضیه به در مسکو زبان فارسی از مردم شنیده بودیم که انتظار داشتیم در سنتاز بس  

شد. اما ها منحصر میکدهها و شکمهمین شکل باشد. در ظاهر البته چنین نبود و انگار ماجرا به غذاخوری

این شهر دریافتیم که در باطن اینجا هم همان آش است و همان کاسه. هرچند همان روز اول ورودمان به 

تر نفوذ کرده بود. یکی از نمودهای این ماجرا که دقیقا زبان فارسی در این پایتخت تزاری قدری زیرپوستی

و در زیر پوست شهر رخ نمود را بعد از ظهر دیدیم. ماجرا چنین بود که دسته جمعی رفتیم به یک صرافی 

مقداری دالر به روبل تبدیل کردیم و امیرحسین بود که این کار را انجام داد و دالرهایش را داد و حجم به 

دارم، در سفرها اغلب نسبت زیادی پول روسی دریافت کرد. چون من معموال پولها را خوب و امن نگه می

شد. حاال نگو یک دار و دسته از  ی پول به کیف کمری من سرازیردار هستم و این بار هم بخش عمدهخزانه

شوند را گیر اند تا کسانی که با پول کالن از آنجا خارج میراهزنان و زورگیران بیرون صرافی کمین کرده

اش به من را ظاهرا از قلم شان را بزنند. آنها پول گرفتن امیرحسین را دیده بودند اما انتقالبیندازند و پول

 انداخته بودند.

ما خوش و خرم از صرافی در آمدیم و راهمان را ادامه دادیم، تا این که رسیدیم به یک راه زیرگذر  

مان این کرد. وقتی وارد شدیم، آرایش نظامینیمه تاریک که یک سمت خیابان را به سمت دیگرش وصل می

نفر هم امیرحسین رفت، پشت سرش مینا بود و بعدش من و آخرین شکلی بود که پویان داشت جلو جلو می
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تاریک که شدیم، یک ها که پایین رفتیم و وارد فضای نیمهآمد. از پلهبود که با چند قدمی فاصله داشت می

 «...هاها، بچهآی بچه»دفعه دیدم امیرحسین با صدایی هشدار دهنده فریاد زد: 

شان جوانکی بود به اند. یکیشدهاند و با او درگیر سریع برگشتم و دیدم سه نفر دورادورش را گرفته 

اندام روسی بود با موی بور. وقتی دوان دوان نسبت ریزه با چشم و ابروی مشکی، و یکی دیگر مرد درشت

ی آن جوانک را گرفته و بنابراین سهم من همان غول سفید برگشتم سومی در رفت و دیدم امیرحسین یقه

تعارف معلوم بود که قضیه زورگیری است. این است که بی شد که در آستانه رسیدن به امیرحسین بود.می

خورد. همانطور سراغش رفتم و پالتوی سنگینش را از پشت گرفتم و هلش دادم طوری که داشت زمین می

چیه؟ »که یک دفعه دیدم طرف به فارسی گفت: «. ی...اوهوی مرتیکه»ی رزمی شده بودم گفتم: که وارد مرحله

 «کاری نکردیم که!

اش نامنتظره بود که یک لحظه مکث کردم و او هم معلوم بود مانده که در آنقدر فارسی حرف زدن 

برود یا وانمود کند اشتباهی رخ داده. در این بین آن جوانک که گرفتار امیرحسین بود خودش را خالص کرد 

م بود. گرفتمش و گفتم: ها هو آمد در برود که گیر من افتاد. دیدم این یکی اصل جنس است و شبیه ایرانی

کشی خجالت نمی»ام زد باال و گفتم: یک دفعه عرق ملی« آره، ما کاری نکردیم!»او هم گفت: « فارسی بلدی؟»

که خب، حرف حساب بود! پس ولش « کنن!آقا همه دزدی می»جوانک گفت: « کنی؟زبانی و دزدی میفارس

 نمایش در رفت. کردم و همراه رفیق روس

شانه  رفتههای زیرگذر پایین میاند و وقتی از پلهامیرحسین برایمان تعریف کرد که اینها سه تا بوده 

اند. امیرحسین همان جوانک اند و به کیفش چنگ زدهاند و بعد ناگهان جلویش پیچیدهاش قرار گرفتهبه شانه

زند، تا دیدند امیرحسین فارسی حرف می گفترا گرفته بود و با فریاد ما را صدا زده بود. جالب این که می
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خواستند وانمود کنند اشتباهی شده که من سر رسیدم! به این ترتیب شان را رها کرده بودند و انگار میپروژه

 معلوم شد که زبان فارسی به راستی در سن پترزبورگ هم رواجی دارد!

ی کوتاه و خوش، مردم سن پترزبورگ به راستی دوست داشتنی هستند. بیشتر گذشته از این خاطره 

شان شمار به نژاد بالتیک تعلق دارند و به همین خاطر از روسهای مسکو ظریفتر و زیباتر هستند و در میان

از شهروند عادی تا  کسانی که شکل ایرانی یا مغول داشته باشند اندک است. با این همه چنان که دیدیم

 شود. شان پیدا میگو در میانتبار و پارسیدارِ ایرانیزورگیر و به خصوص از پیشخدمت تا رستوران

تر از اهالی مسکو بودند. اخالقتر و خوشپترزبورگ تا جایی که من دیدیم مهربانهای سنت روس 

ی شان قدری متفاوت بود. در مسکو نکتهشان بسیار کمتر بود و مدل لباس پوشیدنو قومی تنوع جمعیتی

سیاه در آورده بودند و جالبی که به چشمم خورد این بود که دختران زیباروی فراوانی موهایشان را به رنگ 

این مُد تبارها( موسیاه هستند، شان )ایرانیها و تاتارها( و متوسط پایین)مغول ی پایینبا توجه به این که طبقه

شان )به اصطالح جوانانه: جالب توجهی به نظرم آمد. به خصوص که دختران جوان و زیبارو و شیکپوش

تر و پترزبورگ اما قضیه متفاوت بود و لباسها قدری سنگینهایشان!( چنین رسمی داشتند. در سنتداف

تر بود. هوا هم قدری سردتر بود و فاصله تا قطب کمتر. به همین خاطر یال و کوپال آرایشهای زنان مالیم

  تر بود.مردم بیشتر و پالتوهایشان کلفت

مان، دامن کوتاه زنان ی حیرتپترزبورگ مشترک بود و مایهی زنان مسکو و سنتچیزی که در جامه 

های شیطانی جوان بود و برهنه بودن ساق و ران پایشان، که در آن هوای زمهریر بیش از آن که یادآورِ وسوسه

م خونگرمی را به خاطر ژوپ باشد، مباحث فیزیولوژی گردش خون و متابولیسمنحصر به مذهبیون ضدمینی

کرد و بادی کرد! به هر رو چنین بود و در هر دو شهر در دمایی که گاه از منفی بیست درجه گذر میمتبادر می
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ای بلند به پا دارند و دیگر هیچ. به شد دید که دامنی کوتاه و چکمهافزود، زنانی را میکه بر شدت برودت می

 یی متابولیک بود تا نمایش زیبایی زنانه! نمانظر من که این شیوه بیشتر قدرت

اما در این میان پوشاک ما مهاجران جنوبی هم جالب توجه بود. اولش که وارد مسکو شدیم از ترس  

پوشیدیم و به همین خاطر اولش به سربازان روسی خپل و پالتوپوش در سرمای هوا هرچه لباس داشتیم می

پوشیدم و هم کت ص من که هم لباسهای پشمی قطور میبه خصوجنگ جهانی اول شبیه شده بودیم. 

ی مادرم بود بر تن داشتم و کم مانده بود مثل برنج در قابلمه خاکستری بسیار گرمی با پشم شتر را که هدیه

مان با هوا بیشتر شد. از یک طرف ترسمان ریخت کمی که گذشت سازگاریآن وسطها دم بکشم و ری کنم! 

و از طرف دیگر فناوری تنظیم دما را یاد گرفتیم. طوری که تا آخر سفرمان هر روز از تعداد لباسهایی که تن 

 شدم با مایو درشد و بخت یارمان بود که سفرمان بیشتر به درازا نکشید ولی ناچار میمن بود کاسته می

 خیابانهای قلمرو تزاری آمد و شد کنم! 

این را هم بگویم که برای مبارزه با سرمای هوا یک کاله پوستی خوب داشتم که چند سال پیش از 

ی روسها بر سر داشتند. اما سرمای هوا به قعر چین خریده بودم و تقریبا همتای کالههایی بود که تقریبا همه

رفت که دماغ و گوش و باقی زواید صورتم یخ بزند و بیفتد. که بیم آن می آمد به قدری بودویژه وقتی باد می

ای و گرم را از امیرحسین قرض گرفتم و همان جانم را خرید. هرچند انگار مردم این بود که نقابی پارچه

 روسیه به این نقابها که مخصوص کوهنوردی بود عادت نداشتند. چون در خیابان وقتی مرا با نقاب و کاله

گرای مارکسیستی در ی چپکردند، که البته شاید به باقی ماندن اندیشهدیدند چپ چپی نگاه میپوستی می

 ،داشتمرا هم بر می مکالهان راستای سازگاری کشورشان مربوط باشد! به خصوص اواخر کار که در هم

 شدم.گارد ویژه کرملین و اراذل داعش شبیه میاحتماال به چیزی بین 
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حرارتی شهرهای  انگیزپترزبورگ بود که کم کم به دمای هوا عادت کردیم و قواعد شگفتدر سنت 

ترین چون واقعا باد با آن سرما وحشتناک«. باد خَره!»روسی دستمان آمد. مهمترینِ این قوانین این بود که 

تر از باقی جاهاست. نشان کردند شهر خودشان خیلی گرماتفاق بود. دومی این بود که اهالی هر شهر فکر می

پترزبورگ از به آن نشانی که ما تازه چند ساعت پیش از مسکو آمده بودیم و برایمان روشن بود که سنت

گفتند نه تنها مسکو سردتر است، که طی روزهای گذشته مسکو سردتر است. اما شهروندان شریف آنجا می

شاید به خاطر  –که دقیقا همان روزها همان جا بودیم سابقه از سرما را هم از سر گذرانده، و ما موجی بی

ی اقلیم روس این حقیقت چیزی از آن ندیده بودیم. اما مهمترین نکته درباره -مانهمین سازگاری افراطی

کنم این ای برفی از هوای آفتابی گرمتر بود! من که فکر میانگیز بود که در روسیه شبها از روزها و هوشگفت

ی ها داشته باشد و نتیجهماجرا ارتباطی به زیر و رو شدن زیرساخت و روساخت اجتماعی در زمان بلشویک

 گسست تاریخی پرولتری مورد نظر مارکس باشد.

ابانها را بگردیم. یک کتابفروشی باز راه افتادیم که خی بعد از ظهر وقتی ناهارمان را نوش جان کردیم، 

مان قرار داشت و اولین کتابفروشی این مان بود که در خیابان اصلی شهر و نزدیکی محل هتلمشهور در برنامه
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های شهر بود و بیش از یک قرن پیشینه داشت. فروشگاهی بزرگ و شیک بود که البته به عظمت کتابفروشی

نبود، اما برای خودش ابهتی داشت. سه طبقه بلندا و یک چهارراه درازا مان دیده بودیم چین که در سفر قبلی

شد. جمعیت چشمگیری هم در آن حضور داشتند داشت و چندین هزار کتاب در آن به عالقمندان عرضه می

تر کردند، و این را هم همین جا اضافه کنم که اهالی این شهر به نظرم از مردم مسکو فرهیختهو کتابها را نگاه می

ی تر آمدند. همان جا حدسی که من پیشتر داشتم نیرومندتر شد و آن هم این که بخش عمدهو کتابخوان

کلیدواژگان علمی و فنی در زبان روسی تباری اروپایی دارد و بنابراین اگر کسی به خواندن الفبا عادت کرده 

آورد. ساعتی را در کتابفروشی چرخیدیم و کتابها سر در می -البته تا حدودی–ی متون باشد، از بخش عمده

رسید که ای جالب توجه بود و حتا قدری عجیب به نظر میرا زیر و رو کردیم. برایم حجم ادبیات ترجمه

هایش یکی دو قفسه برای رمان و تولستوی در یکی از مهمترین کتابفروشیی داستایفسکی کشور پرورنده

ای از سایر ملل داشته باشد. حجم رمانهای علمی تخیلی و روسی و بیست سی قفسه برای رمانهای ترجمه

ها و بازی شان کتابهای محبوبی مثل هری پاتر و ارباب حلقهفانتزی ترجمه شده هم چشمگیر بود و بسیاری

 بودند و بین جوانان هوادار داشتند. ها بودند که در ایران هم ترجمه شده اورنگ
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شان تا جایی که من دیدم بیشتر بر فلسفه و زبانشناسی و ادبیات متمرکز بود و کتابهای علوم انسانی 

شناسانه یا تاریخی مارکسیستی بسیار ی لنین به چشمم خورده بود، متون جامعهبر خالف آنچه که در کتابخانه

به  –بود و بسیاری از آثار کالسیک ی شعرهایشان هم پُر پیمانه نمود. قفسهشان جسته و گریخته میدر بین

 را تا جایی که فهمیدم به شعر روسی برگردانده بودند.  -های فرانسویخصوص اشعار رمانتیست

یی اندک را به خود هاکتابهای کودکان بر خالف آنچه در چین دیده بودم به نسبت فقیر بود و قفسه 

ی دوست های کمیک استریپ فراوان بود و معلوم بود نوجوانان هوادار این رسانهداد. اما مجلهاختصاص می

اند. چون داشتنی هستند. به خصوص که برای مدتی طوالنی در دوران کمونیستی از تماس با آن محروم بوده

ی ی تاریخ شوروی در این کشور مورد حملههآمریکاست و به همین دلیل در بخش عمد خاستگاه کمیک

 شد.ایدئولوژیک بود و انتشارش منع می

زدیم که آن ماجرای زورگیری رخ داد و شرحش پس از خروج از کتابفروشی همچنان گشت می

های روزهای ی شوخیما هم به خوبی و خوشی گذشت و دستمایهی ی زورگیران و ضدحملهحملهگذشت. 

خون بر »مان در آن گردش کلیسای مان شد. بعدش به چند موزه و بنای باستانی سر زدیم. مقصد اصلیآینده

 بود که البته به نظرم اسم خوبی برای یک مکان مذهبی نیست. « زمین ریخته

 .و بختمان آن روز بلند بود گرفتندسر راهمان قرار می هایی که آن روز دیدیم با دست بخت برموزه

زدیم به جایی رسیدیم که تابلویی داشت سرخ که رویش با رنگ زرد نوشته همینطور که در خیابان پرسه می

شکن! هرچه نگاه کردیم دیدیم بنا بیشتر مزین به داس و چکشی دشمن« ی شوروی )سوویت(موزه»شده بود 

بیه است و دری که به موزه شباهتی داشته باشد در کار نیست. نزدیکترین در به تابلو که ای قدیمی شبه خانه

شد را گرفتیم و پلکانی که پشتش بود را باال رفتیم و خود را در آپارتمانی یافتیم که دیوارهایش ای میوارد خانه

هایی ی نبود جز خرت و پرتای کوچک تبدیلش کرده بودند. محتوای موزه چیزرا برداشته بودند و به موزه
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و احتماال ساکنان -گردان شد. دو خانم میانسال که موزهعادی که مربوط به زندگی در دوران شوروی می

خواستند به ما بلیت بفروشند که فوری متواری شدیم. اما قبلش گشتی در درگاهی بودند، می -آپارتمان هم

ی شکوهمند دایی یوسف زند و کسی با نوستالژی دورهشان زدیم و دیدیم چندان چنگی به دل نمیموزه

های فک و فامیل روی هم ریخته و موزه زده. همان اش با خانهی دور ریختنی و قدیمی خانهاسباب و اثاثیه

راه انداخت و « های پنجاهیی دههموزه»شود با همین قاعده یک جا این ایده به سرم زد که در ایران هم می

به خصوص که فکر کنم کسی باورش نشود قطر آن شلوار  گیرد.ارش بیشتر از این یکی میحتم دارم که ک

هایشان به صورت هشت وجهی تراشیده پوشیدیم چقدر فراخ بوده، یا مدادهایی که کنارههایی که میایخمره

بیت بیشتری ای محبوشده بود چرا به خاطر ارتباطش با نوار کاست نسبت به مدادهایی با سطح مقطع دایره

 داشته!
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به قلم اسالوتکا دراکولیچ را دیدم « ی کمونیسمبازدید از موزه»بعد از بازگشت به ایران، وقتی کتاب  

توانست بیشتر مورد توجه قرار ی کوچکی که ما سرسری از کنارش گذشته بودیم میمتوجه شدم آن موزه

ی جنایتهای انجام اوری دربارهبگیرد و جای تحلیلی بیشتر را داشته است. دراکولیچ در این کتاب در واقع به د

اش ها پرداخته است، اما برای آن که نگاهی از بیرون را به موضوع داوریشده در دوران حاکمیت کمونیست

 حفظ کند، در جلد جانورانی مثل موش و طوطی و سگ و زاغ و خوک رفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هنر رئالیسم سوسیالیستی در تندیسهای مترو )راست( و درگاه بخش مربوط به انقالب اکتبر در موزه )چپ(نمونه

 

ی نگاهش برایم جالب بود و به خصوص جایی از کتابش برایم جای توجه داشت که به پیوند زاویه

پردازد. چنان که دراکولیچ در کتابش تاکید کرده و از عکسها و میان اشیاء و حاکمیت ایدئولوژیک حزب می
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شوروی مهارتی در شان فیلمهای بازمانده از دوران شوروی هم نمایان است، جوامع کمونیستی و در رأس

کرد و بقایایش هنوز در هایی که رئالیسم سوسیالیستی را بازنمایی میاند. مجسمهساختن چیزهای زشت داشته

ای از این چیزهای زشت بود. چون به راستی زیبا قلمداد کردن آن اشکال و متروی مسکو باقی بود، نمونه

 حجمها دشوار بود. 

و زمخت یک راهزن گرجی به کل سرزمین روسیه منحصر  ی ناپختهاما ماجرا فقط به تحمیل سلیقه 

ی سیاسی مثل استالین باز شد. یعنی داستان تثبیت زشتی در قلمرو شوروی به خودشیفتگی یک خودکامهنمی

زاری از چیزهای زیبا و تر در کار بود که نوعی بیتر و ساز و کارهایی پیچیدهای عمیقگشت. بلکه الیهنمی

بخش را به دنبال داشت. این الگوی تباه ارتباطی با سنت دهقانی روسها یا زهدگرایی ی لذتنفرت از امور ساده

کرد و به همین خاطر  شان هم نداشته است. چون در چین هم مائو دقیقا همین چارچوب را پیادهارتدوکسی

ی آزاد انسانی را ای در این مورد تعیین کننده بود که ارادهیستیمارکس-کنم زیربنای نظری کمونیستیگمان می

کرد. آن هم ها را تنها در پیوند با نهادهای اجتماعی مصنوعی و ایدئولوژیکی تعریف میشد و منمنکر می

بر مبنای مفاهیمی مثل طبقه و تقابلهایی از جنس بورژوایی/ پرولتری که از خطاهایی نهادهایی بد تعریف شده 

شدند. یعنی زشتی اشیاء تولید شده در دوران کمونیستی خاستند و با گواهان تجربی پشتیبانی نمینظری برمی

در واقع –رن ی یک دین مدشد، به نظرم از سیطرهای که در این جوامع به حرمت انسانی وارد میو خدشه

خاست که شکلی از زهدگرایی مسیحی قرون برمی -ترین دین مدرنمقتدرترین، فراگیرترین و متعصبانه

 کرد.ای با هم ترکیب و تخمیر میوسطایی را با ستایش امر منحط رمانتیک و اخالق بردگان نیچه

هایی از آن جنس که ما آن روز با سرعت نگاهی به آن انداختیم از این رو اهمیت دارند که موزه 

دهند. اشیایی که در آن موزه گرد آمده بودند آشکارا هایی ملموس و عینی از آن دوران را به دست میبرگه

ی گذشته ای دربارهحاصل انتخاب افرادی بودند که دل در گروی نظم دوران شوروی داشتند و نوستالژی
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ی شهروندان شوروی کردند. این هم روشن بود که در بیان اشیا و چیزهایی که به زندگی روزمرهاحساس می

ها را برای نمایش برگزیده بودند. با این همه حتا ترین و گرانبهاترین نمونهشد، گشته بودند و شیکمربوط می

زد. چیزی فراتر جور و ناسنجیده در خود داشت که در ذوق میها هم در همان نگاه اول چیزی ناهمین نمونه

ی طبیعی توجهی به سلیقهی استیالیی سیاسی. چیزی از جنس بیاز اعمال نفوذ سیستمی ایدئولوژیک یا رخنه

ی آدمهای عادی و سالم وجود دارد. چیزی که اتفاقا مشابهش مردم و غفلت از میل به کمال و توازن که در همه

بینیم، به ویژه در میان کسانی که ارتکاب کارهای عجیب و غریب را با میان طراحان مد غربی هم میرا در 

دهند که دلمان را به آن گیرند و حتا در این راه هم دست کم خالقیتی به خرج نمیتولید زیبایی اشتباه می

 خوش کنیم.

ء دیگر همچون دال معناداری عمل ای از اشیاچیزها تاریخی دارند و داستانی، و هر شیء در شبکه 

که چند –هایی از این دست کند. موزههای شناور را بر دوش خود حمل میای از مدلولکند که شبکهمی

ها را پس از رشهایی از این شبکهاین فایده را دارد که ب -ی مشابهش را بعدتر در روسیه و چین دیدمنمونه

سازند و طرح کلی این بافتار را پیش از آن که تار و پودش کامل از مان نمایان میشان جلوی چشمانقراض

شناسانه ی زیباییتوان دریافت که افول سلیقههاست که میدهد. با نگاه به این نمونهمان میهم بگسلد، نشان

دار و شان به دست حزب تا چه پایه دامنهجهانی رمزگذاری زیستم از شیوهوار مردی تبعیت بردهو درجه

ایم، و امیدوارم که به اش نکردهبار بوده است. امری که خوشبختانه ما در کشور خودمان هرگز تجربهفاجعه

 اش نکنیم.مان هرگز هم تجربهی تمدنکننده خاطر پیچیدگی غافلگیر

اسم کامل این کلیسا رفتیم. های شهر کلیساموزه به زیارت یکی از مهمترین دیدار از این نیم بعد از 

( است Церковь Спаса на Крови)تْسِرکووْ سْپادا نا کرووی: « بخش بر خونِ بر زمین ریختهنجات»

کنند. دلیل این نامگذاری هم آن اش می( خالصهna Krovi’ Tserkov« )خونِ ریخته»مردم به که اغلب 
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.م به دست یک آنارشیست ۱۸۸۱اند که تزار الکساندر دوم در اسفند سال است که این کلیسا را در محلی ساخته

 اش آنجا بر زمین ریخت!ور شد و خونتر

که از اعضای جنبش  10ویچیاین تزار روس  به دست یک جوان انقالبی به نام ایگناسی هْرونیِه 

شود آن را نماد سرنوشت تراژیک ملت روس دانست. ای دارد که میزندگینامهاو  .ترور شدبود، « ی ملیاراده»

مهمترین تزار روسیه است و کردارهایش در دوران خودش بخشی بزرگ از پس از پتر کبیر الکساندر دوم 

رین یعنی این مهمترین و مقتدرتداد، و این تاثیر بسی نیک و مترقی هم بود. ی زمین را تحت تاثیر قرار میکره

ترین فرمانروای طلبتزار روس است که به دست انقالبیون به قتل رسیده، و در ضمن پیشروترین و اصالح

 شود.روسیه هم محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزار الکساندر دوم   ویچیایگناسی هْرونیِه

                      
10   Ignacy Hryniewiecki 
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کار، خشن و سرکوبگر الکساندر بزرگترین پسر و ولیعهد تزار نیکوالی اول بود که مردی بسیار محافظه 

بود. او در دوران جوانی ولعی به یادگیری داشت و با سرپرستی شاعر مشهوری به اسم واسیلی ژوکفسکی با 

ی اول قرن ب روس نیمهادبیات اروپا آشنا شد و سخت از او تاثیر پذیرفت. این ژوکفسکی مهمترین ادی

ها را از آلمان به روسیه وارد کرد و به تعبیری جریان نوزدهم است و همان کسی است که آرای رمانتیست

فرمایید، که شمایل پربرکتش را در زیر مالحظه میطلب روسی را تاسیس کرد. ژوکفسکی اصالحروشنفکری 

ایلیاد همر ی فردوسی بود و شاهنامه را به همراه سخت شیفته

دست و دانست. او همچنین مترجمی چیرهمنبع الهام خود می

های آزادش از آثار گوته و شیلر و خالق بود که با برگردان

بایرون روسها را با ادبیات اروپایی آشنا کرد. او سراسر سالهای 

ی شاهنامه و ایلیاد به زبان اش را صرف ترجمهبازنشستگی

 روسی کرد.

شکنی کرد و چند زبان روز فرنگستان را یاد گرفت. بعد هم سنتالکساندر با راهنمایی ژوکفسکی 

برای شش ماه به سفر در سرزمین پهناور روسیه پرداخت و از بیست استان دیدار کرد و زندگی اتباعش را به 

یخبندان را به چشم او نخستین فرد از خاندان رومانوف بود که به سیبری رفت و این سرزمین چشم دید. 

تا آن هنگام سابقه نداشت و بسیار غیرعادی بود. حتا پتر کبیر هم به زندگی ها در کشور پرسه زدناین دید. 

داد و هایی خاص از اروپای غربی دلبستگی نشان میتوجه بود و تنها به انتقال فناوریمردم روسیه به کلی بی

ی غیرعادی دیگر ولیعهد جوان آن بود که به جنگیدن و جنبه به این خاطر به آن سرزمین سفری کرده بود.

 داد. ای نشان نمیسپاهیگری عالقه



99 

 

فنالند و گراندوک  ،روسیهامپراتور و عالوه بر رسید پدرش  یجانشینبه .م الکساندر دوم ۱۸۵۵در 

ی روسی را زیر و . طی بیست و شش سالی که سلطنت کرد به معنی دقیق کلمه جامعههم شدلهستان شاه 

.م فرمان آزادسازی دهقانان روسی را صادر ۱۸۶۱زبر کرد و به اصالحاتی عمیق و نامنتظره دست گشود. او در 

سوب داران اشرافی محی زمینکرد. به این ترتیب حدود نود درصد جمعیت روسیه که تا آن هنگام برده

این بهره بودند، آزاد شدند. شدند و از جایگاه حقوقی مستقل بیشدند و همراه با زمین خرید و فروش میمی

ی قرن نوزدهم برده بودند و بر خالف ی جمعیت اروپا تا نیمهنکته را هم ناگفته نگذارم که بخش عمده

سابقه است. بر خالف ایران وپدید و کمتصوری که شیفتگان غرب دارند، اصوال مفهوم آزادی در اروپا امری ن

 ٪۹۵-۹۰ی مردم اروپا )بین ایم، تقریبا همهزمین که هرگز بردگی سازمان یافته و گسترده در آن نداشته

جمعیت( تقریبا در سراسر تاریخ این سرزمین دهقانانی وابسته به زمین بودند که در موقعیت بردگی قرار 

نامند. اما آن که این پیشینه را تلطیف کنند این شکل از بردگی را سِرف میداشتند. نویسندگان اروپایی برای 

بینیم کامال داری نوین بر محور سیاهپوستان میشناختی و موقعیت حقوقی آن با آنچه در بردهساختار جامعه

 همسان بوده است. 

بیشتر کشورهای اروپایی ساختار بردگی رعیت را با کشمکشهای بسیار طی یک قرن پس از انقالب 

فرانسه دگرگون ساختند. اما شعارهای انقالبی در اروپای شرقی و روسیه اثری نداشت و این قلمروی بود که 

ی ای آلمانی در نیمهی قرن نوزدهم با اصالحات از باال روند آزادسازی رعیت را پیش برد. رعایدر میانه

نخست قرن نوزدهم آزاد شدند و در روسیه هم الکساندر دوم بود که این کار بزرگ را به سرانجام رساند. 

اند به کلی نادرست شان آزادی بیشتری نسبت به باقی جاهای دنیا داشتهیعنی این افسانه که اروپاییان در تاریخ

اش تقریبا ی عادی تا پیش از دو قرن پیش در طی تاریخ طوالنیی حقیقت تاریخی است. یک اروپایو واژگونه
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ای مقتدر ای در خدمت اربابان اشرافی جنگاور یا دیوانساالریها رعیتی وابسته به زمین و بردههمسان با چینی

 بوده است.

این نکته هم شایان توجه است که بر خالف تصور عوام، آزادی رعیت با اصالحات ارضی یکی 

سازی صالحات ارضی که به ویژه در قرن بیستم در کشورهای گوناگون از جمله ایران تجربه شد، مدرننیست. ا

های دولتی شده بین کشاورزان بود. یعنی به روابط تولید کشاورزانه با چارچوبی سوسیالیستی و تقسیم زمین

ورزی بود. آزادسازی رعیت ی کشااقتصادی در حوزه-ای سیاسیشد و برنامهبازتوزیع منابع ملی مربوط می

داری سازمان یافته داشتند رخ داد و اینها همه روندی به کلی متفاوت بود که تنها در سرزمینهایی که برده

ی هایشان بودند. نخست در فرانسه با انقالب، بعد در اروپای مرکزی با مداخلهکشورهای اروپایی یا مستعمره

اش را یش و روسیه با فرمانهای امپراتوران تحقق یافت. آخرین مرحلهارتش ناپلئونی، و بعد در آلمان و اتر

 بینیم که با جنگ داخلی همراه است.می -کمابیش همزمان با روسیه-هم در آمریکا 

الکساندر دوم تنها به خاطر رهاسازی رعیت اهمیت ندارد. او اصالحات دیگری هم به انجام رساند  

مند را جایگزین های جدید و قانونکه به همین اندازه اهمیت دارد. او قوانین قضایی را بازنویسی کرد. دادگاه

( را که земствоمجازات اعدام را الغا کرد، نظام خودگردان روستایی )زِمْسْتْوو: های سنتی فاسد کرد، شیوه

اش را تدوین و اجرایی کرد. این الگو همان .م قوانین۱۸۶۴در تاریخ روسیه ریشه داشت را احیا کرد و در 

ها برای تشکیل شوراهای کمونیستی قرار گرفت. او همچنین از امتیازات اشراف ق بلشویکبود که سرمش

 هایی در سراسر روسیه تاسیس کرد. کاست، هنر و ادبیات و فرهنگ را مورد حمایت قرار داد، و دانشگاه

ن قلمرو خواه مشتی آهنین نیز داشت. او در سیبری پیشروی کرد و سراسر ایبا این همه این تزار ترقی

اش اویغورها نشین را که اغلب ساکنانبه ترکستان حمله برد و این قلمرو ایرانی را به اشغال روسیه در آورد،

یی ایرانی را فتح بودند به تصرف خود در آورد. همچنین در قفقاز پیشروی کرد و سرزمینها -های اصیلترک–
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کرد. او که به برتری فرهنگ و تمدن ایران آگاه بود، سیاست خوارداشت ایرانیان و ستیزه با زبان پارسی را در 

زدایی از منطقه و پر و بال دادن به زبانهای قلمروهای تازه اشغال شده در پیش گرفت و آغازگر سیاست پارسی

شان کرد و نهادهای دولت یخواه قیام کردند هم با خشونت سرکوبهای آزاد.م که لهستانی۱۸۶۳قومی بود. در 

 خودمختار لهستان را منهدم کرد و این سرزمین را به صورت استانی در امپراتوری روسیه ادغام کرد. 

-۱۸۷۷الملل دوران خود هم نقشی کلیدی و اثرگذار ایفا کرد. او در تزار الکساندر دوم در روابط بین

ی این های مهلکی بود که روند تجزیهی جنگید و این نبرد کوتاه و پیروزمندانه یکی از ضربه.م با عثمان۱۸۷۸

ی سان استفانو سلطان عثمانی ناگزیر شد جدایی امپراتوری بزرگ اروپای شرقی را آغاز کرد. در عهدنامه

گرجستان را به روسها  نگرو و صربستان را بپذیرد و کَرس در ارزروم و باتوم دررومانی، بلغارستان، مونته

ها آالسکا را نگیرند، این .م از ترس این که انگلیسی۱۸۶۷در واگذار کند. او در ضمن همان تزاری است که 

 ها فروخت.قلمرو طالخیز را به آمریکایی

اش مورد سوءقصد واقع شده ی همگنانترین تزار بیش از همهطلبآن است که این اصالحجالب 

آسایی از .م دمیتری کاراکوزوف در سنت پترزبورگ او را ترور کرد و تزار که به شکل معجزه۱۸۶۶است. در 

بسازند. در  ی این واقعه چندین کلیسا در شهرهای مختلفمرگ جان به در برده بود، دستور داد به شکرانه

ای .م تزار برای شرکت در نمایشگاه جهانی پاریس به فرانسه رفته بود و با ناپلئون سوم داشت در کالسکه۱۸۶۷

ی یک انقالبی لهستانی به نام آنتونی بِرِزوفسکی قرار گرفت. اما تروریست گذشت، مورد حملهاز خیابانی می

بازی در آورده بود و بنابراین وقتی از کرده بود، ناشیای را دستکاری جوان که برای این عملیات تپانچه

ی اندک به تزار شلیک کرد، گلوله به اسب یکی از سوارکاران اطراف درشکه خورد. بعد هم نگهبانان فاصله

اش دستگیر کردند و تزار زنده ماند و باز شکرگزار خداوند مهربان ی کج و کولهجوان انقالبی را با آن تپانچه

 شد. 
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زد با دانشجوی .م تزار وقتی داشت در حیاط کاخش قدم می۱۸۷۹یازده سال بعد در حدود نوروز سال 

ی این یکی ایرادی نداشت اما ای بزرگ در دست داشت. اسلحهانقالبی مسلحی رویارو شد که تپانچه

ارپیچی شروع کرد به ی فخر خاندان نبود. نشان به آن نشانی که تزار با حرکاتی ماش چندان مایهگیرینشانه

فرار کردن و دانشجو که اسمش الکساندر سولوویِف بود پنج گلوله به سمتش شلیک کرد که هیچ یک به 

 هدف نخورد.

ی اسمش در همین حدود بود که یک حزب مخفی انقالبی به اسم نارودْنیا وُلیا تاسیس شد که ترجمه

اعضای این گروه چون دیدند تزار با تپانچه «! ی ملیاراده»شود می -ی سید ضیاءالدین طباطباییبا اجازه–

رفت بمبی بر سر راه قطارش که به مسکو میتیراندازی آکروباتیک آن دانشجو مشکلی ندارد، چند ماه بعد از 

 صدمه آمد و گذشت. قطار تزار بیشان درست نبود و بندیمنفجر کردند. اما زمان

بمبی در  -که اسمش استفن خالتورین بود–ی ملی ی اراده.م هم یک انقالبی از همین دسته۱۸۸۰در 

زخمی کرد، اما باز  زیر اتاق غذاخوری کاخ زمستانی منفجر کرد که یازده نفر را کشت و سی نفر را

ی د. چون برای شام منتظر پسرعمویش شاهزادهاش ایراد داشت و تزار در این بین آسیبی ندیبندیزمان

بلغارستان بود و او قدری با تاخیر وارد شد و چنان نشد که چنین شود. بعد از خالتوربازیِ پرتلفات و 

ین نتیجه رسیدند که باید یک فکر حسابی کنند و این ی ملی، اعضای این گروه به ای این عضو ارادهفایدهبی

راه و رسم تزارکُشی نیست. در نتیجه یک گروه تروریست تشکیل دادند و وقتی تزار با پنج شش نفر قزاق و 

اش با بمب حمله اش برود، به کالسکهشد تا به اردوگاه نظامیچند مالزم داشت از کنار کانال کاترین رد می

ی تزار انداخت. ساز را زیر درشکهپیشاهنگ که نیکوالی ریساکوف نام داشت، یک بمب دست کردند. انقالبی

ی نقلیه را ناپلئون سوم به تزار هدیه داده و به کل ضدگلوله است. در نتیجه بمب غافل از این که این وسیله

مه جا را هم زخمی کرد. خبر از هترکید اما فقط یکی از قزاقها را کشت و راننده و اسبها و چند رهگذر بی
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خدا را شکر، »گفت: و به مردم می اش خارج شد در حالی که آسیبی ندیده بودی فروپاشیدهتزار از کالسکه

جالب آن که در این هنگام رئیس پلیس هم مالزم تزار بود و فوری ریساکوف را دستگیر . «امای ندیدهصدمه

و برای قزاق کشته شده طلب مغفرت پیش زخمی شدگان کردند. اما تزار در این بین گیر داده بود که برود 

بمب را به ویچی باشد، دومین کند. در حین همین کارها بود که تروریست دومی که همان ایگناسی هرینیه

این بمب دقیقا در دامان تزار افتاد و منفجر «. هنوز زوده خدا را شکر کنی!»سمت تزار پرتاب کرد و فریاد زد: 

آمیز از آب در آمد، اما باز هم روی هم رفته ناشیانه با این که این عملیات موفقیت شد و کارش را ساخت.

مب زخمی شد و کمی بعد مُرد. دلیل بزرگترش هم این بود. یک دلیلش آن که خود ایگناسی در اثر انفجار ب

را کشتند و باعث شدند به جایش الکساندر سوم بر  طلب هوادار آزادی مردمکه انقالبیون یک تزار اصالح

کار به تمام معنا بود و تا جایی که دستش رسید کل اصالحات پدرش تخت بنشیند که یک دیکتاتور محافظه

 اثر و محو کرد. را بی

.م برای بزرگداشت پدرش کلیسای ۱۸۸۳الکساندر حدود دو سال سوم بعد از به قدرت رسیدن در 

ی کلمه«. خون بر زمین ریخته نام گرفت»زیبایی در محل به قتل رسیدن او ساخت که به همین خاطر 

ناجی خود  -به حق –بخش در اسم کامل کلیسا هم از آنجا آمده که دهقانان روسی الکساندر دوم را نجات

ای پی برد که ارتقای سیستم الکساندر توان به چرخش سیاسیدانستند. از معماری این کلیسا به خوبی میمی

ارها همواره در آن پترزبورگ در کل بافت مدرنی دارد و تزکرد. شهر سنترا مشخص می ۳به الکساندر  ۲

ساختند تا از همتاهای اروپایی خود در آن طرف دریای بناها و کاخهایی با سبک باروک و نئوکالسیک می

بالتیک عقب نمانند. اما الکساندر سوم که هوادار بازگشت به سنت روسی پیشامدرن بود و با شعارهای ناپلئونی 

گرایی بسازند که کلیساهای کرملین و بناهای نتیک بومیای نداشت، دستور داد کلیسا را به سبک رمامیانه

 اند.  قدیمی مسکو هم بر همان مبنا ساخته شده
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نتیجه آن که بنای این کلیسا به کلی با بافت شهر ناسازگار است و کمابیش مثل این است که وسط 

ن شکل و شمایل کارتونی بنای کلیسا البته زیباست و هماپترزبورگ یک تکه از مسکو را چپانده باشند. سنت

کلیسای بازیل قدیس در میدان سرخ را دارد. با همان گنبدهایی که یکی در میان به گنبد مسجدهای خودمان 

شود که شاید این و بستنی قیفی شباهت دارند. در واقع با دیدن گنبدهایشان این حدس به ذهن متبادر می

شان به اند. چون برخیبزرگان قلمرو ایران زمین بودهای از پوشش سر سازیگنبدها در ابتدای کار شبیه

 کالهخود جنگاوران و برخی دیگر به کاله و دستار دیوانیان و درباریان شباهت دارند. 

شاید به خاطر همین خصلت درباری این کلیسا بوده که کمونیستهای روسی نوعی دشمنی بیمارگونه 

تزاری هم اینجا در واقع کلیسایی مردمی نبود و بنای یادمانی برای اند. چون در دوران اش نشان دادهدرباره

ی تزار شهید بود و اغلب مراسم داخلش هم با دعاخوانی برای آمرزش روح تزار همراه زنده نگهداشتن خاطره

 بخت بود. چون دربود. شاید به همین دلیل این کلیسا در میان بناهای مذهبی مهم دوران تزاری به واقع تیره

همان اول کار در دوران استالین رفقای حزبی به این کلیسا حمله بردند و راهبان و کشیشانش را به اردوگاه 

مرگ فرستادند و اموالش را به کلی غارت کردند و در و دیوارهایش را هم با رنگ و نجاست آلودند. کلیسا 

ها شهر ی به روسیه کشیده شد و آلمانیبعد از آن به همان وضعیت ویرانه باقی ماند تا آن که جنگ دوم جهان

را محاصره کردند. اهالی شهر در این وضعیت بحرانی از کلیسا به عنوان محل گردآوری و انبار کردن نعش 

سربازان و شهروندان استفاده کردند و بعد هم که جنگ تمام شد همان کاربری را در ساحتی دیگر ادامه دادند 

محصوالت جالیزی تبدیل کردند. به همین خاطر هم اهالی شهر تا مدتی آنجا را  و کلیسا را به انبار بقوالت و

شود چقدر خلق روس در دوران کمونیستی نامیدند و از اینجا معلوم میمی« هازمینیبخش سیبکلیسای نجات»

 خبر شده بودند!از خدا بی
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حی برای تبدیل کردن بنا .م طر۱۹۷۰بار همچنان ادامه داشت تا آن که در سال این وضعیت فالکت

.م( که بقایای اقتدار حزب هم بعد از فروپاشی ۱۹۹۷) ۱۳۷۶به موزه پیشنهاد شد. اما قضیه پیش نرفت تا سال 

 از بین رفت و این کلیسا را در قالب موزه بازگشایی کردند. 

ئین شده و کلیسای خون بر زمین ریخته نمای زیبایی دارد که با قابهایی ساخته شده از موزائیک تز

است و هرچند با شاهکارهای معماری  ۷۵۰۰های این کلیسا دهد. شمار کاشیهایی مذهبی را نمایش میصحنه

کش دیوار در داخل دو سینهتوان این را تقلیدی از آن دانست. مقایسه نیست، اما میمسجد در ایران زمین قابل

دهند. فضای داخل کلیسا همان قالب اندازهایی مذهبی را نشان میاند و چشمکاری شدهکلیسا کامال کاشی

شد و با چند عمومی کلیساهای ارتدوکس را داشت. یک تاالر گردهمایی با محرابی که با صحنی احاطه می

در کل ساختمانی ل از شمایل قدیسان پوشیده شده بود. شد. دیوارها هم طبق معموپله به تاالر متصل می

 دیدنی بود با همان آثار هنری اندکی زمخت و رنگارنگ که در کلیساهای ارتدوکس باب طبع مؤمنان است.
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فروشی معتبری که کنار کانال کاترین زده بودند رد پوستهای کالهبعد از دیدار از کلیسا، از کنار دکه 

رفتیم، یک دفعه چشمم افتاد به تابلویی بر سردر ساختمانی زدیم و میشدیم و همانطور که داشتیم گپ می

مان نبود. ی نکرده بودیم و در برنامهچنین جایی را پیشتر شناسای«. ی روسیهموزه»بود  شیک، که رویش نوشته

ای بسیار غنی بود انباشته از اما گفتیم برویم سری بزنیم، و چه خوب کردیم که چنین کردیم. چون موزه

ی تابلوهای گرانبهای نقاشان اروپایی. شگفت این که این موزه به برادر )یا خواهر!( دوقلوی مجموعه

نقاشان مشهور که در آنجا نبود، در اینجا کنار هم چیده شده بود.  تریتیاکوف شباهت داشت. چون آثاری از

های مهم فرنگی را ای بسیار کامل و یکپارچه از نقاشییعنی قضا و قدر باعث شد در دو روز پیاپی مجموعه

در این بین به خصوص از دیدن آثار ایلیا رِپین بسیار لذت بردم. چون دوستدار در دو شهر متفاوت ببینیم. 

ی روسیه بود و در ارهایش بودم و نیمی از کارهایش را دیروز در تریتیاکوف دیده بودم. نیم دیگر در موزهک

هم بود که بیست سال پیش برای جلد کتاب  -مشهور به تاراس بولبا -« پاسخ قزاقان زاپوروژی»میانش 

 انتخابش کرده بودم.« شناسی جوک و خندهجامعه»
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ی آثار ی روسیه را هم مثل کلیسا تزار الکساندر سوم بنیان نهاده بود و بزرگترین گنجینهاین موزه 

های هنری روسیه و داد و به این ترتیب یکی از بزرگترین موزهپترزبورگ را در خود جای میهنری سنت

تمرکز نکرده بود و شد. اهمیت این موزه در آن بود که تنها بر آثار دوران کالسیک جهان محسوب می

هایی از قرن دوازدهم تا دوران شوروی را در خود گرد آورده بود و با توالی تاریخی در تاالرهای زیبا نقاشی

ی هنر مدرن به نمایش گذاشته بود. من پیش از آن طی روزهای گذشته با دوستانم درگیر بحثی داغ درباره

ی هنر قرن بیستم داشتم، شناسانهی معیارهای زیباییدرباره شده بودم و از آنجا که دیدگاهی به شدت انتقادی

ای مثل مینا قرار داشت، بردم. به خصوص که در جناح مقابل هنرمند نامدار و برجستهدر اقلیتی مطلق به سر می

اش به آزمایشگاهی ی روسیه با این ترتیب چینش عالیو امیرحسین هم اغلب نظرش با او یکی بود. موزه

 شد آرای مرا در آن محک زد. د که میمانمی

شناسی اروپا تجربه کرده است. سیر عادی تکامل به نظر من هنر مدرن گسستی را با سیر تحول زیبایی 

شود و تا قرن از قرون وسطا و سبک گوتیک آغاز می -که بسیار مورد ستایش من هم هست –هنر اروپایی 

یابد. بعد از آن بحرانهای پایان قرن نوزدهم را داریم که نخست تداوم می نوزدهم و هنر نوکالسیک و رمانتیک

م استعماری به جای کشی غیرمستقیی ناگهانی قدرتهای استعماری در سراسر جهان و جایگزینی بهرهبه توسعه

داری مستقیم اوایل قرن انجامید، و بعد هم چون این نظم نوین جهانی شکننده بود، دو جنگ جهانی را برده

 ی قرن بیستم ادامه داشت. رقم زد که تا نیمه

از دید من هنر مدرن یعنی آنچه که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدیدار شد و امروز  

زده و ایدئولوژیک از هنر ی هنری مردم را شکل داده، صورتی تجاری شده، عوامانه، سیاستی سلیقهبدنه

شان در میدان هورترینمذهبی سیاسی همراه بود که مشگیری جریانهای شبهمایه بود که با شکلسطحی و بی

ی برآمده از این جریانها که در شناسانهی زیباییی علم روانکاوی. سلیقهسیاست کمونیسم بود و در دایره
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ای و نامقبول بود. اما پس از تثبیت اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت، همچنان تا پایان جنگ جهانی اول حاشیه

های یرانی آلمان و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول پشتوانهی عثمانی و اتریش و ودولت شوروی و تجزیه

گرای قدیمی از میان رفت و جای خود را به نوعی هنر پرولتری سطحی و سیاسی و اجتماعی هنر نخبه

 ی هنر مدرن را تا به امروز شکل داده است.شعارهای سیاسی معترضانه داد، که شالوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برولوفآخرین روز پمپی اثر کارل 

در البته که به مذاق دوستان هنرمندی که ای طوالنی دارد و ی هنر پیشینهموضع من دربارهاین  

زد، مان دامن میآمده و به کشمکشها و بحثهای همیشگیجور در نمی کنندی مدرن فعالیت میچارچوب سلیقه

ای ی روسیه فرصتی دست داد تا این تحول تاریخی سلیقه و گسستگیکه همیشه بارآور هم بوده است. در موزه

شد. یکی که من ادعاش را داشتم را به چشم ببینیم، و برایم بسیار دلپذیر بود که دقیقا چنین چیزی دیده می

ی مدرن ربطی با انقالب اکتبر شناسانهی زیباییاز نقدهایی که همیشه دوستان به من داشتند آن بود که سلیقه
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کند. برداشت من این بود که چنین نیست و ی سیاسی کمونیسم برقرار نمیندارد و ارتباط مستقیمی با سیطره

ی دوران ود امری دیرآیندتر بوده که در میانهشای که اغلب با دوران شوروی همتا انگاشته میهنر سوسیالیستی

شده که بعدتر استالین به کرسی نشسته و تا پیش از آن دقیقا همان اشکالی از هنر توسط حزب پشتیبانی می

ها ی سیاسی با آن در دوران نازیبینیم. منحط پنداشتن این نوع هنر و مبارزهنمودش را در گوشه و کنار می

شده که فرهنگی فراگیرتر بوده و به درگیری دو بلوک قدرت ایدئولوژیک مربوط میهم بخشی از یک جنگ 

گرا و هوادار هنری پرولتری عامیانه و گرا و هوادار سنت کالسیک یونان و روم قدیم و دیگری تودهیک نخبه

 زودیاب و زمخت بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهسوار بر سر دوراهی اثر ویکتور واسنِتسوف

شد و گسترش اشکالی از هنر مدرن را در روسیه به خوبی گسست مورد نظرم دیده میی در موزه 

شد های هنر سوسیالیستی بعدی را هم در همین آثار میشد دید. رگههای آغازین پس از انقالب میدهه

تشخیص داد، و همچنین خط سیری که پس از جنگ جهانی دوم و با سودجویی دالالن هنری مثل خاندان 

 هایم در اروپا و آمریکا هم به تدریج تثبیت شد.گوگن
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 رخسار آیدا روبنشتین اثر والنتین سِروف    مربع سیاه اثر کازیمیر مالیویچ

 

دیدار از موزه ساعتها به درازا کشید و در واقع با پایان یافتن زمان بازدید، بعد از غروب بود که به  

در حالی که از دیدن آن همه زیبایی سرمست بودیم، گردش خود در مان کردند. ما هم زور از آنجا بیرون

ی شنگول و خوشحال از روسها را دیدیم که با لباسهای خیابانها را از سر گرفتیم. در خیابانی یک دار و دسته

زدند و سرود کردند هندی است، در خیابان دور هم جمع شده بودند و طبل میرنگارنگی که احتماال فکر می

شان شان کردیم و از شادمانیخواندند. ما هم رفتیم کنارشان قدری ایستادیم و تشویقمی« را کریشناها»

ی تاریخ و تبار و معنای کلماتی که در شان دربارهزدیم هیچ کدامخوشحال شدیم. هرچند حدس می

 کردند هیچ چیز ندانند!سرودهایشان تکرار می

دیم و واردش شدیم و چرخی زدیم. حضور مینا در اینجا بعد از آن به یک مرکز خرید بزرگ رسی 

توانستند از دیدن لباسها نشین را به آدمهایی متمدنی تبدیل کرد که میکارساز بود و ما سه ماجراجوی کوه

شان را هم پرس و جو کنند. نتیجه هم آن شد که مینا و امیرحسین کلی خرید کردند لذت ببرند و حتا قیمت

خریدیم نظر داد و من هم دم آخری برای خالی نبودن عریضه کفشی ی لباسهایی که میبارهو پویان کلی در

از مارکی مشهور خریدم که خیلی خوب از آب در آمد. البته خرید من تا حدودی از سر ضرورت بود چون 
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در برابر  کفشی که پایم بود تختی بسیار صاف داشت و حرکت با آن در خیابانهای روسیه کمابیش به پاتیناژ

راحت اما سُر را همان جا از پا در آوردم و خرید  ی نوودویچی شباهت داشت. کفشهایهای صومعهدروازه

ام باقی ماند تا کفشهای قدیمی هم که از مهمانی تا کوه مرا همراهی کرده بود، در توبرهتازه را به پا کردم. آن 

 دورش انداختم. چند ماه بعد که در سفر چین باالخره خرقه تهی کرد و
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 ۲/۱۱/۱۳۹۶دوشنبه 

 

بامدادان در حالی از خواب برخواستم که خوابی بسیار جالب توجه دیده بودم و اولین کارم این بود  

ی رنگینی دارم. یعنی شبی چهار پنج خواب مفصل که یادداشتش کنم. این نکته را بگویم که من زندگی شبانه

های زیرین پردازش معنا در ها الیهرا به یاد دارم و اغلب بر مبنای همانشان بینم و صبحها هم بخش عمدهمی

برم. ی ساختار روانی خودم پی میهایی جالب توجه دربارهکنم و هر از چندی به نکتهذهن خودم را تحلیل می

شدم نشان به آن نشانی که شب دوم ورودمان به مسکو هم خوابی بسیار جالب توجه دیدم که بعدتر متوجه 

شان دانستممی ام با مردم روسیه، که به لحاظ تاریخی جمعیتی دشمنای بوده از برخوردهای اولیهرمزگذاری

 شان مهری در دلم برانگیخت.ولی در برخورد نزدیک مهربانی

های کارگاه اما دیشب مهمترین خوابی که دیدم قدری غیرعادی بود. چون دیدم در یکی از کالس 

دهم. بعد ی مفهوم داد و دهش درس میدارم درباره -اش هستمای که در تهران مشغول تدریسدوره–زُروان 

هم حجم قابل توجهی بحث در این مورد کردم که وقتی بیدار شدم جزئیات را در یاد داشتم و فوری 

شکلی درس داد! این رویا از این  شد آن را همین. چون به قدری دقیق و درست بود که میاش کردمیادداشت

پاره است و عناصری پوچ و پرت هر از چندی در آن ها آشفته و تکهنظر جالب بود که اغلب ساختار خواب

ری بود و این که دادن ی برنده/ برنده با دیگی رابطهشود، که در این رویا غایب بودند. بحث دربارهنمایان می

افتند، به شوند که منابع در آن به جریان میای تعریف میو ستدن مفاهیمی خالص نیستند و تنها در شبکه

یعنی داشتن را با به  حصر شوند و مرزبندی بپذیرند. -اشبنا به تعریف کالسیک و اقتصادی–جای آن که 

جریان انداختن منابع و داد و دهش تعریف کرده بودم و نه با مالکیت نمادین مبتنی بر مرزبندی و حصر یک 
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مندی و به معنی قانون« داد»در دادن هم در « دا»یک مثال هایدگری هم زده بودم و آن هم این که بن منبع. 

بینیم. یادم است که ی دادار میاست، چنان که در کلمه دادهعدالت هست و هم در اصل آفریدن معنی می

شان به ایران الدین فرغانی که خطاب به مغوالن هنگام یورشآخرین جمالت رویایم نقل قولی بود از سیف

خالصه که خواب خوب «. ست ایستاده در این خانه مال و جاه/ این آبِ ناروانِ شما نیز بگذردآبی»گفت می

 .و معناداری بود

ای مفصل در هتل شروع کردیم که به نسبت مختصر ولی بسیار گوارا طبق معمول روز را با صبحانه 

پترزبورگ به نام پوشکین مان بازدید از کاخ کاترین کبیر بود که در شهری نزدیک به سنتبود. آن روز برنامه

های ( مشهور است که در رمانо́рское Села́Цاین شهر پوشکین همان تزارسکویِه سِلو )قرار داشت. 

شنویم و در جریان انقالب اکتبر و رخدادهای منتهی به فروپاشی دولت تزاری هم روسی زیاد اسمش را می

متگاه تابستانی فرمانروایان روس بوده سازی بوده است. اینجا در واقع اقاگرانیگاه رخدادهای مهم و سرنوشت

 پترزبورگ قرار دارد.کیلومتری جنوب سنت ۲۴که در 

با اتوبوس به شهر پوشکین رفتیم و مسیری زیبا را در راهی برف گرفته طی کردیم تا به کاخ ما 

ی گسترش زبان پارسی غافلگیرمان کرد. چون در اتوبوس داشتیم رایزنی کاترین برسیم. باز در اینجا هم دامنه

بود وارد گفتگویمان شد  کردیم که کدام ایستگاه پیاده شویم، که یکی از مسافرها که مرد جوان و رشیدیمی

که در آن شهر ساکن  -احتماال از اهالی افغانستان-مان کرد، و معلوم شد تاجیکی است و به فارسی راهنمایی

 بود.  

پنداشتم اما از آنچه که می  (Екатерининский дворецنینْسْکیْ دْوورِس: کاخ کاترین )یِکاتِری 

کمتر دیدنی بود. این بنا در واقع کاخ تابستانی فرمانروای روسیه در قرن هجدهم میالدی بوده و بالفاصله با 

اند. کردهای از زنان در این دوران بر این سرزمین پهناور حکومت میتوان دریافت که زنجیرهاش میدیدن
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ی روکوکوی اروپایی در آن هاست و نوعی سلیقهحکومتی دیگر روس تر از بناهایچون با ظریفتر و شیک

 نهادینه شده است.

.م با مدیریت معماری ۱۷۱۷در  و بعدتر، جانشینش( کبیراول )زن دوم پتر ی کاخ را کاترین شکل اولیه 

اما چون زمامداری اش فقط دو سال پایید، کار به دخترش آلمانی به نام یوهان فریدریش براونشتین ساخت. 

.م پس از دست به دست شدن قدرت بین پتر دوم و ملکه آنا، به قدرت ۱۷۴۱الیزابت به ارث رسید که در 

.م به معمار ۱۷۵۲در سال ده سال بعد الیزابت آن را توسعه داد اما از نتیجه راضی نبود. در نتیجه رسید. 

اد کل کاخ را ویران کند و آن را از نو بسازد. معمار هم که بارتولومیو راستْرِلی نام داشت اش دستور ددرباری

پترزبورگ هم بود، با قدری اسراف و ریخت و پاش تا چهار سال بعد بنایی ی کاخ زمستانی سنتو سازنده

م این که برای روکش هایش هرا از آب در آورد که حاال در برابر چشمان ما قرار داشت. یک چشمه از اسراف

 های کاخ بیش از صد کیلوگرم طال استفاده کرده بود!کردن تندیسها و نقش برجسته

آرایی کاخ کاترین به بوستان زیبا و دلگشایی مشرف است که در زمان خودش از شاهکارهای هنر باغ 

آرایی ی فرانسوی قرار داشت که آن هم خودش سخت از باغشد و بسیار زیر تاثیر سلیقهاروپایی محسوب می

این سلیقه را مستقیم از اندازهای اصفهان متاثر بود. به این ترتیب روسها به جای این که ایرانی و چشم

آرایی ایرانی که بر آب روان و شان وامگیری کنند لقمه را دور سرشان چرخاندند و در نتیجه باغهمسایه

کرد، وقتی اروپا را دور زد و به شهر پوشکین رسید به خطوطی های گشوده تاکید مینشیندرختان بلند و شاه

ی عصر ی فلسفهای اسپینوزایی دربارهی تبدیل شد که به بیانیههایی هندسفرنگیراست و عمود بر هم و کاله

 خرد شباهت داشت. 

ی بود، تزارهای بعدی به ماندن در آن عالقه با این که کاخ کاترین آبرومند و مجلل از آب در آمده 

شد که در ساخت آن به کار ای مربوط میی ظریف زنانهدادند. بخشی از آن شاید به سلیقهچندانی نشان نمی
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.م تزار ۱۸۲۰همه در سال  گرفته شده بود و فضای آن را قدری شوخ و شنگ و فانتزی کرده بود. با این

های مساجد خودمان که مارپیچی و شبیه پلکان مناره–را منتهی به نمازخانه الکساندر اول دستور داد پلکان 

پلکان مرکزی بنا که پشت درگاه اصلی ی پهن مرمری درست کنند. بردارند و به جایش یه ردیف پله -بود

و ما وقتی وارد کاخ شدیم گردش خود در آن را با عروج از قرار داشت هم چنین شکل و شمایلی داشت 

ساخت،  -اسمش استاسوف بود–هایی که معمار الکساندر اول البته آن پلکان و آرایههمین پلکان آغاز کردیم. 

ها بعدتر بر مبنای اسنادی که ها به کلی از بین رفت و شورویدر جریان جنگ جهانی دوم در اثر توپ آلمانی

 تر دیرآیند بود که ما دیدیم.کیفیتی کماش را ساختند و این نسخهاز کاخ باقی مانده بود عین

کاخ کاترین در کل از چندین تاالر بزرگ و دلگشا با سقف بلند تشکیل یافته که با درهایی مجلل به  

شان اتاقی کوچکتر ساخته شده است. از بین تاالرهای بزرگ باید از اتاق همدیگر راه دارند و گاهی در فاصله

الر رقص به خصوص با رقص و تاالر اصلی یاد کرد که این دومی در واقع غذاخوری شاهانه است. تا

به  11امنوشتهشناسی مکان جامعهی های زیبایش تشخصی داشت. من در کتابی که به تازگی دربارهکاریآینه

بخش و ایدئولوژیک هویتدر عصر خرد مفهوم آیینه در فرهنگ اروپایی کارکردی ام که این نکته اشاره کرده

های بزرگ بر دیوار پیدا کرد و همزمان با باال رفتن بسامد اشاره به آن در متون ادبی و فلسفی، نهادن آیینه

کاخها و ساختن تاالر آیینه نخست در فرانسه و بعد در سایر دربارهای اروپایی باب شد. تاالر رقص )باله( در 

های تخت و بزرگش به هیچ روی تاثیر ته بود. هرچند آیینهکاخ کاترین هم در همین سنت شکل گرف

های کوچک آیینه کاری ایرانی را نداشت که با به کار گرفتن تکهی آیینهی پیچیده و خیره کنندهشناسانهزیبایی

                      
 آمده است.« شناسی تاریخی مکان: نگاهی سیستمیجامعه»از کتاب « تبارشناسی آیینه»فصل این بحث در   11
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دهد بی آن که با تصویری مجازی چشم را خسته کاری مسجدها، نور را نمایش میو الهام گرفتن از مقرنس

 کند.

 

 

 

 

 

 

های زیبا ی سنگدست کم برای من که شیفته –اش زیباترینشک در میان اتاقهای کوچک کاخ بی

نامند. متاسفانه می «Янтарная комнатаیانتارنایا کومْناتا: »اتاق کهربا بود. این اتاق را روسها  -هستم

اصل اتاق کهربایی که کاترین ساخته تا به امروز باقی نمانده است. این اتاق را در اصل اهالی پروس در سال 

به اسم آندرآس شْلوتر و یک  .م برای کاخ کارلوتنبورگ ساختند، و سازندگانش یک معمار آلمانی۱۷۰۷

جواهرساز متخصص کهربای دانمارکی به نام گوتفرید وولفرام بودند. این اتاق برای مدتها در کاخ شهر برلین 

اش بود هدیه .م فردریک ویلهلم اول شاه پروس آن را به پتر کبیر که آن وقتها متحد نظامی۱۷۱۶برپا بود. در 

ه داد تا آخرش وزن کهربایی که بر دیوارهایش کار شده بود به شش تن داد. پتر هم به تدریج آن را توسع

ی به خصوص در قرن هجدهم و نوزدهم این اتاق شهرت زیادی داشت و هشتمین از عجایب هفتگانه رسید.

 شد.دنیا دانسته می

ها در جریان جنگ پروسی نوادگان همانها ناپدید است. با این همه اتاق کهربای اصلی امروز از دیده

دیوارهای شان را پس بگیرند، خواهند هدیهبا این بهانه که میپترزبورگ جهانی دوم پس از تسخیر سنت
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ای و در کونیگسبرگ دوباره برپا کردند و از آن موزهآراسته با زر و کهربا و آیینه را کندند و با خود بردند 

رگشت و این بار روسها بودند که وارد خاک آلمان شدند. کونیگسبرگ که چند سال بعد ورق ب. ساختند

قرار داشت، از اولین هدفهای بمباران متفقین بود  -و امروز داخل مرزهای روسیه! –نزدیک مرزهای روسیه 

اش کردند. این شهر باستانی ای با خاک یکسانها با بمباران نقطهانگلیسیو یکی از شهرهای آلمانی بود که 

داد های فرهنگی را در خود جای میپایتخت قدیمی شهسواران تُتُنی بود و انبوهی از بناهای تاریخی و گنجینه

هیتلر اش کرده بودند، چون های نازی در جریان جنگ دوم جهانی با زحمت زیاد حفظ و نگهداریکه آلمان

معتقد بود آنجا دژ تسخیرناپذیر فرهنگ آلمانی است. اما پس از بمباران متفقین به کلی از بین رفت، و در آن 

های شهر رسید، بقایای کهرباها هم غارت بین اتاق کهربا هم به شمار بود. کمی بعد که ارتش سرخ به ویرانه

 هم چنین است. گراد تغییر کرد که هنوز شدند و اسم شهر هم به کالینین

ای به سرنوشت مردم کونیگسبرگ هم بکنیم. چون تا حاال که بحث به اینجا کشید. بد نیست اشاره

ی طرفهای درگیر در جنگ جهانی دوم را حدودی رفتار جنگی متفقین و دروغ بودن تبلیغات مرسوم درباره

اش ی قدیمیستهنشین و از نظر فرهنگی بسیار پیشرفته بود که هدهد. کونیگسبرگ شهری آلمانینشان می

کانت داد. دو دانشگاه با قدمت چند قرن را در خود جای میکلیساهای جامع قرون وسطایی، کاخها، دژها و 

در این شهر زیسته و آثار بزرگ خود را نوشته بود و گلدباخ ریاضیدان و هوفمان ادیب در آن زیسته و اولر 

ی ل کرده بود و دیوید هیلبرت ریاضیدان بزرگ زادهی آنجا طرح و حی مشهور هفت پل خود را دربارهمسئله

 آنجا بود.

ها پس از فتح .م که جنگ دوم جهانی آغاز شد این شهر بخشی از لهستان بود و آلمانی۱۹۳۹در سال 

اش با شوروی، صاحب آنجا شدند. اقلیت لهستانی شهر در دوران زمامداری نازیها این کشور و تقسیم کردن

شان شدند، اما شرایط زندگیشان به کار اجباری گمارده به تدریج از شهر به سایر نقاط تبعید شدند و بسیاری
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ی شان همراه بقیهمرگبار نبود و تا شش سال بعد که جنگ پایان یافت زنده و سالم بودند هرچند بسیاری

ها در موقعیت تدافعی ساکنان شهر در بمباران متفقین به قتل رسیدند. وقتی پاتک متفقین آغاز شد و آلمانی

شد، یکی از نخستین قربانیان بود و مرکزی فرهنگی محسوب می قرار گرفتند، این شهر که کامال غیرنظامی

.م( روسها بزرگترین بمبی که تا آن هنگام ساخته بودند )با ۱۹۴۳آوریل  ۲۸) ۱۳۲۲ی فروردین بود. در میانه

ها تن( را بر این شهر انداختند. تا سال بعد حمالت متفقین ادامه داشت و به خصوص انگلیسی ۵/۵وزن 

دادند. طوری که اش همت زیادی به خرج میی با این شهر داشتند و در نابود کردن آثار فرهنگیدشمنی غریب

تن مواد منفجره  ۴۸۰.م( ۱۹۴۴اوت  ۲۹-۲۸)شب  ۱۳۲۳شان در اوایل مهرماه سال تنها در یک شب بمباران

بود. چون بنا به آمار بر بخش باستانی شهر ریختند. هدفشان هم نابود کردن آثار باستانی و مراکز غیرنظامی 

 ٪۲۰های شهر ویران شد و به خانه ٪۴۱در این بمباران ها طوری بود که نیروی هوایی انگلستان هدفگیری

کردند. ها آسیبهایی وارد آمد. عجیب این که مردم این شهر بسیار سرسختانه از این شهر دفاع میکارخانه

شهر با  ٪۹۰طوری که روسها ناگزیر شدند سه ماه و نیم آنجا را در محاصره بگیرند و این در حالی بود که 

 خاک یکسان شده بود. 

هزار )به روایت روسها( از  ۹۰ها( یا هزار نفر )به روایت آلمانی ۴۲شهر را گرفتند، وقتی روسها 

شان زن و کودک و سالخورده هزار نفر که تقریبا همه ۱۲۰شهروندان کونیگسبرگ پیشاپیش کشته شده بودند و 

را به بردگی بودند در شهر باقی مانده بودند که همه به اسارت ارتش سرخ در آمدند. شوروی این جمعیت 

گرفت و در شرایطی وحشتناک به کار اجباری واداشت. طوری که تا چهار سال بعد از این عده تنها بیست 

.م( به اردوگاههای کاری در سایر نقاط روسیه ۱۹۴۹) ۱۳۲۸هزار نفر زنده مانده بودند. این بازماندگان در 

دشمنی روسها با این شهر و بقایای شدند.  شان طی چند سال بعد در آنجا کشتهتبعید شدند و تقریبا همه

.م( ۱۹۶۸) ۱۳۴۷فرهنگی بازمانده از آن به قدری شدید بود که بیست و دو سال پس از پایان جنگ، در سال 
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لئونید برژنف دستور داد دژ باستانی کونیگسبرگ که تا حدودی از بمبارانها جان سالم به در برده بود و کهنترین 

در این شهر بود را منهدم کنند و چنین هم کردند و بقایای تاریخی این شهر به کلی از  بنای تاریخی بازمانده

 ی زمین محو شد.صحنه

توان با پس از پایان جنگ رخ نموده را میطی چهار سال که انسانی تلفات ها و فرهنگ ستیزیاین 

ها های شهر که توسط آلمانیمقایسه کرد. چون لهستانی -ی جنگدر بحبوحه-طی شش سال ها قربانیان نازی

و همراه با  به بردگی گرفته شدند پانزده هزار نفر بودند که تقریبا همه تا آغاز بمبارانهای متفقین زنده بودند

  ی شهروندان توسط روسها کشتار شدند.بقیه

 

 

 

 

 

 

 ها.م پس از بمباران انگلیسی۱۹۴۵.م و در ۱۹۲۵مرکز شهر کونیگسبرگ در 

 

شدند که نخست تبعید شدند و بعد بیشترشان در بیشترین قربانیان نازیها از یهودیان شهر تشکیل می

ی ها و مقایسهرسید. هرچند شمردن مرگشان به هفت هزار نفر میهای مرگ به قتل رسیدند و جمعیتاردوگاه

زیری ندارند و به ویژه شرایط کشته شدن مردمان کاری ناخوشایند است، اما پژوهشگران تاریخ از آن گ

ای مثل دو جنگ جهانی که زخمهایش هنوز باز و هویتهای برساخته از دل آن ی رخدادهای مهم و تازهدرباره
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هایی کرد و دریافت که اخالق هنوز مسلط است، گهگاه باید به شمارشهایی از این دست پرداخت و مقایسه

سو شهروندان غیرنظامی شده و کداموم رعایت میجنگی تا چه حدودی از سوی دو طرف در جنگ جهانی د

 و بیگناه بیشتری را در چه شرایطی کشتار کرده است.

های کونیگسبرگ مان بابت از بین رفتن موزهاما سخن بر سر اتاق کهربای کاخ کاترین بود که داغ دل 

اتاق کهربا پس از نابودی کونیگسبرگ ناپدید شد. هرچند گفتیم که تازه شد و بحث به اینجا کشید. داشتیم می

ها زنیاما آخرین گمانهدهد این اتاق از بمبارانها جان سالم به در برده است. گزارشهایی هست که نشان می

ی محل اختفای این گنج هم به جایی نرسیده و پژوهش مفصلی که کاترین اسکات کالرک و آدریان درباره

ی روسها بالفاصله پس ها و بعد حملهدهد که نخست بمباران انگلیسیاند نشان مینجام دادهلِوی به تازگی ا

ی باقی ماندن ها دربارهاز سقوط کونیگسبرگ باعث نابودی کامل آن شده است. بر اساس این پژوهش شایعه

ی در دوران جنگ سرد ها بخشی از تبلیغات شوروها یا آلمانیاش توسط ایتالیاییاتاق کهربا و دزدیده شدن

ی محل اتاق کهربا را هم دهد که به دقت حتا روز بمباران موزهبوده و بایگانی نظامی روسها نشان می

 اند گناه نابودی این اثر هنری قابل توجه را به گردن دیگران بیندازند. داشته اند، اما تمایلدانستهمی

 

 

 

 

 

 

 نمای بیرونی کاخ کاترینو   اتاق کهربا
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به هر روی روسها پس از فروپاشی شوروی اتاق کهربا را بازسازی کردند و این شاهکار در سال 

با اسم والدیمیر پوتین و گرهارد پترزبورگ .م( در مراسم جشن سیصد سالگی تاسیس سنت۲۰۰۳) ۱۳۸۲

کرد. شایسته است شرودر نامگذاری شد که حرکت خوبی بود و به آشتی دو ملت روس و آلمان داللت می

ما هم به زودی جشنی بابت دو هزارمین سال تاسیس اصفهان بگیریم و برخی از کاخهای صفوی که 

 السلطانِ اشموغ ویران کرد را بازسازی کنیم!ظل

ی فراوانی داشت. شناسی تاریخی هم نکات نهفتههایش، از نظر جامعهرین گذشته از زیباییکاخ کات

شد شد. هر از چندی میاعظم مربوط می« دیگری»اش به نقش چشمگیر ایران در مقام نوعی تریننمایان

مرکز توجه بود اشیایی ایرانی را دید که طی جنگهای ایران و روس به غنیمت گرفته شده بود و در نقاطی که 

خورد و کالهخود و شمشیر های ایرانیان به چشم میبه نمایش گذاشته شده بود. به ویژه تاکیدی بر سالح

جنگاوران پارسی را که قاعدتا در جریان هجوم و ایلغار روسها کشته شده بودند را با افتخار در تاالرها به 

دمِ یف روکوکو به خودی بافت هویت روسیه را در سپیدهنمایش گذاشته بودند. ترکیب این غنایم با تزئینات ظر

دریغ از سلیقه ی نظامی در قلمرو تمدن ایرانی و وامگیری بیهویتی که از توسعهداد. اش نشان میگیریشکل

 و فرهنگ اروپایی ناشی شده بود. 

کرد، غیاب برخی از فضاهای آشنا بود. غریبتر از ای که در کاخ کاترین جلب توجه میدومین نکته

دانستم که تا پیش از انقالب فرانسه در کاخهای همه دستشویی و به بیان قدیمی مستراح بود. این را البته می

اند همیشه با آفتابه و لگن آماده دهاشراف اروپایی آبریزگاهی وجود نداشته و خدمتکارانی که مامور این کار بو

را برای فراغت خیال سرورانشان آماده کنند! اما ساخت مستراح در داخل ساختمان به تدریج  اند تا زمینهبوده

های اشرافی مرسوم شده بود. به همین از قرن هجدهم در اروپا آغاز شد و در قرن نوزدهم به ویژه در خانه

انگیز بود. تصور دیدیم، قدری شگفتاش را میقرن نوزدهمی ی که ما بازسازیخاطر غیاب کامل آن در کاخ
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شان در همین تاالرها قضای حاجت های آفتابه به دستاین که کاترین و الیزابت تاجدار در حضور ندیمه

ی مثل نیکالی ی تفریح و تفرج بود، اما این قضیه وقتی به فرمانروایان قرن نوزدهماند به قدر کافی مایهکردهمی

 گرفت. دار به خود مییافت، ابعادی خندهاول و الکساندرها تعمیم می

همین جا خوب است این نکته را هم گوشزد کنم که معیارهای ما ایرانیان برای شرم و پوشاندن بدن 

ی تاریخ در روسیه اصوال معمول نبوده است. این نکته را من زمانی با اسناد محکم دریافتم که مشغول مطالعه

ام بایگانی به نسبت خوبی از عکسها و فیلمهای قدیمی مربوط به آن ی همیشگیانقالب اکتبر بودم و به شیوه

ی آخرین هایی از زندگی روزانهدوران گرد آورده بودم. یکی از این فیلمها که خیلی تکان دهنده بود، صحنه

اش در باغ، سان زار نیکالی دوم با اعضای خانوادهداد. بازی تنسل از خاندان سلطنتی رومانوف را نشان می

ی آلمان طی جنگ جهانی اول و مشابه اینها که هریک یکی دو دقیقه اش از ارتش هنگام اعزام به جبههدیدن

تنی تزار و اطرافیانش ی آبهای بسیار جالب آن صحنهکشید بخشهایی از این فیلم بود. یکی از تکهبه درازا می

شد دید که تزار و عموی بود. در این فیلم می -پترزبورگاحتماال همین  رود نووا در سنت–ای در رودخانه

شوند و در آب هم اش موقع پریدن به داخل رودخانه کامال لخت میسالخورده و چند تن از درباریان بلندپایه

ای حضور کنند و این در حالی است که چند تن از بانوان درباری هم بر اسکلههای جلفی با هم میشوخی

و البته هیبت –اش پژوهان تا تزار را در شکل واقعیدارند. این فیلم کمیاب فرصتی است برای تاریخ

 ببینند! -مادرزادش

های شرم و آزرم روی هم رفته باید این را پذیرفت که معیارهای حراست از حریم بدن و شاخص 

از این رو در اروپا در کل با ایران زمین تفاوت داشته و تا قرن بیستم وضعیتی بسیار ابتدایی داشته است. 

اند، چندان دور از ذهن نیست. اش آن را نقل کردهگزارش مشهوری که منشی و محافظ چرچیل در زندگینامه

هاربور و ورود آمریکا به جنگ، در دسامبر به پرل آن هم ماجرای سفری است که چرچیل پس از حمله
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ی فوری سرزده و شتابزده وارد .م به این کشور کرد. در جریان این سفر روزولت برای رساندن خبر۱۹۴۱

اقامتگاه چرچیل شد و او را در حالی یافت که لخت مادرزاد از حمام بیرون آمده و هنوز لباس نپوشیده. بنا 

وزیر انگلستان هیچ نخست»به این گزارشها گویا چرچیل بی آن که خود را بپوشاند به روزولت گفته بود: 

 «کند!میجمهور آمریکا پنهان نچیزی را از رئیس

اش نوشت، توان بیشتر دربارهشناسی مکان است و میدر کنار غیاب مستراح که از مباحث مهم جامعه

انگیزی یک چیز دیگر که در کاخ کاترین غایب بود، کتابخانه بود. در واقع سراسر کاخ کاترین به شکل شگفت

ر دفتر کار تزار بوده، چند نامه بر روی از منابع نوشتاری تهی بود. تنها در یکی از اتاقهای کوچک که انگا

شد که آن هم کتاب دعا و انجیل بود. در ای دیده میمیزی نهاده بودند و همان جا دو سه جلد کتاب در قفسه

ای داشته، و این سنت دست در های اشراف عادی ایرانی هم کتابخانهشرایطی که در همان دوران حتا خانه

اش وارد بودنبودن دربار روسیه و تازه گشته، غیاب این عنصر هم نوکیسهاز میایران کم به هزار سال پیش ب

 داد.به میدانگاه تمدن را نشان می

ی سومین عنصری که در کاخ کاترین غایب بود و جلب توجهم را کرد، راهرو بود. در این کاخ همه

شدند و حتا اتاقهای کوچک هم چنین وضعیتی داشتند. البته تاالرها با دری مستقیم به تاالر بعدی متصل می

رای حمل هیزم برای ی عبور خدمتکاران وجود داشت که به خصوص بهای ساختمان راههایی ویژهدر کناره

گرفته و ی صاحبان کاخ قرار نمیشده. اما این راهها مورد استفادهبخاری بزرگ ساختمان از آن استفاده می

بخشی از فضای پشتیبانی و خدماتی کاخ بوده، مثل اقامتگاه باغبان و آشپز، که قرار بوده دور از چشم اربابان 

 ا آلوده نکند. ی روشن و درخشان داخل کاخ رباشد و منظره

ی مذهبی( ی آناهیتای آذرگشنسپ )در سویهراهرو اما در ایران زمین قدمتی بسیار دارد و از آتشکده

ی درباری( کارکردی معمارانه داشته است. راهرو عنصری در گرفته تا ایوان مداین و کاخ گلستان )در سویه
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یعنی کارکرد اصلی راهرو آن است که  دهد.معماری ساختمان است که به حضور فضای خصوصی میدان می

کند که فضا مسیر افراد پیش از ورود به اتاقها از خودِ اتاقها جدا شده باشد و این تنها زمانی ضرورت پیدا می

ی طراحی شده، بدان حریم شخصی فردی قلمداد شود. یعنی تکامل راهرو در مقام بخشی از فضاهای زیسته

ها فضا از کارکرد ورود به آن متمایز شده و مناسکی برای ورود به اتاقمعناست که کارکرد حضور در یک 

وارد و اجازه گرفتن از او بخشی از آن بوده شده که قاعدتا آگاهی فرد حاضر در اتاق از ورود فرد تازهاجرا می

م که کامال در بافت بینیالباب کردن میها یا دقاست. مشابه همین کارکرد را در یااهلل گفتن هنگام ورود به خانه

ی مردم نهادینه شده بوده و همین محترم شمردن فضاهای خصوصی را برای افراد و زندگی عادی توده

 دهد.ها نشان میخانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بردمیراهرویی مزمنی رنج کاخ کاترین که از بی
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انگیز برایم بسیار شگفت -و همچنین سایر بناهای درباری عصر تزاری –غیاب راهرو در کاخ کاترین 

بود و این پرسش برایم مطرح شد که راهرو در معماری اروپایی از چه زمانی باب شده و اصوال چفت و 

اند؟ پرسشی که هنوز کردهوارد را چگونه سازماندهی میتازه بست شدن فضای حضور یک نفر با ورود فرد

پاسخی برایش ندارم و نیازمند مطالعه و پژوهش است، اما حدسی که با دیدن کاخ کاترین در ذهنم شکل 

و پیامد تاریخ دیرپای استقالل  –ایم گرفت آن بود که فضای خصوصی بدان شکلی که در ایران زمین داشته

 در اروپا به نسبت دیرآیند و نوظهور باشد. -مان بودهها از نهادها در تمدنمن

مان در کاخ کاترین به پایان رسید و مسیر برفی و زیبایی را تا ایستگاه بعد از ظهر بود که گردش

مان پترزبورگ پیمودیم و به شهر بازگشتیم. در بوستان روبروی کاخ یک دفعه طبع جنگاوریاتوبوس سنت

نجاها شبیه شده بودند، یک شان به نیی کوهستانیغلبه کرد و به خصوص امیرحسین و مینا که با لباسهای تیره

هایی کارگردان حرکات هم مینا بود که با ی رزمی نمادین را اجرا کردند. طبق معمول چنین مبارزهمبارزه

کرد که از کدام صحنه چطور عکس و فیلم بگیرد. کار این نمایش رزمی مهارت عجیبی پویان را راهنمایی می

شدند برای تماشا، که فلنگ را بستیم از شتند کم کم جمع میها هم دابه قدری باال گرفت که بای توریست

 ترس این که نگهبانان باغ ملکه دستگیرمان کنند. 

ی ثبت و این حقیقت هم ناگفته نماند که حضور مینا در سفرمان به روسیه انقالبی واقعی در زمینه 

ها در اش و شکار لحظهبایگانی رخدادها ایجاد کرده بود. مینا در گرفتن عکسهای دقیق و هنرمندانه با گوشی

ر در ثبت وقایع سفرمان دست و فیلمهای کوتاه واقعا نبوغی داشت. تازه با حضور او ما متوجه شدیم که چقد

پا چلفتی هستیم. من که اصوال دوربین نداشتم و در سفرها به همین خاطر در تعداد کمی از عکسها ظاهر 

شدم. در حدی که مثال سراسر سفر پرماجرایم در شمال هند تنها در یک عکس ثبت شد که آن را هم می

گرفت و سالها بعد با یکی از دوستانم آشنا از آب در آمد مسافر ناشناسی که ایرانی بود در جایی پرت از من 
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و عکس را به او داد که به من برساند و هنوز هم قرار است برساند! از آن طرف امیرحسین و به خصوص 

پویان وضعشان از من بهتر بود و به ویژه پویان طی این سالها در فناوری ثبت رویدادها پیشرفتی نمایان کرده 

 ها پیشرفتی بکند! دید در این زمینهرحسین اغلب با حضور مینا نیازی نمیبود. اما امی

 

 

 

 

 

 

 

 

 من و کهرباهای تزاری   !Assassin’s Creed-2نمایی از فیلم 

 

ای مینا نه تنها در گرفتن عکس و فیلم، بلکه در تدوین و انتشارشان هم سیستمی کارآمد و حرفه 

فرستاد و او گرفت، آن را برای یکی از دوستانش در ایران میداشت. دقایقی پس از آن که فیلمهایش را می

آورد. طوری که می اش بیرونهم با سرعت و کیفیتی چشمگیر یک فیلم کوتاه مستند تمام و کمال از دل

رفتیم در اینستاگرام مینا و فیلم خودمان را با تدوین و موسیقی معموال یک ربع بیست دقیقه پس از واقعه می

گرفت آنقدر خوب بود که تصمیم گرفتیم به جای ادامه دادن سفرمان، هایی که می. در واقع فیلمدیدیممیمتن 

 کنیم! بنشینیم فیلمهای مینا از سفرمان را تماشا
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پترزبورگ فیلمی که در باغ کاخ کاترین گرفتیم هم چنین وضعی پیدا کرد. یعنی کمی بعد که به سنت

رسیدیم و رستورانی یافتیم و نشستیم، خبردار شدیم که فیلم مدتهاست منتشر شده و کلی هم از آن استقبال 

گردش در اتاق کهربا پویان لطفی  حاال که حرف ثبت وقایع شد این نکته را هم بگویم که هنگام اند!کرده

بزرگ به من کرد و آن هم این که یواشکی عکسی از من گرفت. چنان که گفتم من اصوال در سفرها دوربینی 

کنم و معموال هم در عکسها ظاهر نیستم، مگر آن که دوستان اصراری داشته باشند. تنها گاهی حمل نمی

کنم از چیزی عکس بگیرند و آن مواقع هم معموال می گداری است که از دوستان و نزدیکان درخواست

 اندازی طبیعی یا اثری تاریخی در کار است. چشم

واستم تا چند موردی پیش آمد که از پویان خ -و بعدتر چین هم –ها و کاخهای روسیه در موزه

کرد، و بیندازد. در یک مورد پای اسکلت دایناسوری عظیم در میان بود که فراوان دلبری می عکسی از خودم

ی همین اتاق کهربا در کار بود. اما به کل عکسبرداری در کاخ کاترین ممنوع بود. به در موردی دیگر وسوسه

ی ری مورد حملهناپذیر عکس را از من گرفت و فوهمین خاطر هم پویان با ایثارگری و شجاعتی خدشه

ای بود که فکر مان البته زد و نگهبان اصلی اتاق کهربا یک خانم سالخوردهنگهبانان اتاق قرار گرفت. شانس

اش معلمی یا ناظمی مدرسه بوده باشد. چون دقیقا با همان لحن ما را به خاطر عکسبرداری کنم شغل اصلی

 مان کرد به امان خدای کمونیستها.ول شماتت کرد و بعد هم از انضباطمان دو نمره کم کرد و

ی رستورانی که آن روز کشف کردیم هم سزاوار است توضیحی بدهم. ما تا آن موقع دستمان درباره 

تر را تری دارند و هم بهایی کمتر و منصفانهای هم غذاهای بهتر و متنوعهای زنجیرهآمده بود که رستوران

اش کردیم. که آن روز کشفها جایی بود به نام توکیوسیتی ی این رستورانکنند. اما شاهکار همهطلب می

فضایی بزرگ داشت که در باالی پشت بام ساختمانی سیمانی و زمخت از دوران کمونیستی، با تغییر شدن 

های سیمانی لخت های بزرگ و ستوناش کرده بودند و تزئینات چوبی و زیبایش در کنار تیرآهنفضا درست
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هایش طوری د و گرم و صمیمی و میز و صندلیکرد. محیطش بزرگ بواندازی جالب توجه ایجاد میچشم

ای، و نه فضایی عمومی. غذایش هم بسیار متنوع و ارزان و لذیذ بود و از آن ای نشستهبود که انگار در خانه

هنگام تا خروجمان از این شهر دست از دامان رادیوسیتی بر نداشتیم و هر جا که امکانش فراهم بود غذایمان 

این رستوران چندین شعبه داشت و به قدری موفق بود که سر ظهر و سر شب در برابر  خوردیم.را آنجا می

شد. یک ویژگی عجیب دیگری هم که داشت آن بود که همیشه در چرانان تشکیل میدرش صفی از شکم

ی زیرش کلوپ شبانه بود و بانوان شکیل روسی در آنجا پشت بام ساختمانها قرار داشت و یک یا دو طبقه

های خیابانی با پوشاکی مینیمالیستی پنبهکردند مقابل چشم تماشاچیانی مشتاق به تقلید از پهلوانمی سعی

 هایی محکم را خم کنند!میله

ی این ریشهبه قدری تنگاتنگ بود که شک کردیم که نکند همنشینی این مراکز خدمات به شکم و زیر شکم 

 خدمات مگو! اصل پوششی بوده باشد برای آن کلوپهای شبانه باتوکیوسیتی به دوران کمونیستی برگردد و در 

 

 

 

 

 

 

 

پس از خوردن ناهاری مفصل به سمت هتل بازگشتیم. سوار مترو شدیم و یک دفعه من یادم آمد که  

شد که برچسب های مجازی عکسی دست به دست میهمین چند روز پیش از آغاز سفرمان به روسیه در شبکه
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شغول خواندن شد جمعیتی را در مترو دید که همگی مرا بر خود داشت. در آن می« پترزبورگمتروی سنت»

ی مطالعه در روسیه خیلی کتابهایی قطور و حسابی بودند، و کسی در توضیح تصویر گفته بود که سرانه

پترزبورگ مدام در حال مطالعه هستند و این وضعیت متروهایشان است و بعد آماری باالست و مردم سنت

ده بود و به سبک خودخوارانگاران شروع ها به دست دای ایرانیی ساالنهجعلی و تخیلی از یک دقیقه مطالعه

اش ستیزانهها. چیزی که باعث شد یاد این عکس و تبلیغات ایرانکرده بود به سرکوفت زدن به ایران و ایرانی

مثال  –بیفتم، آن بود که مترویی که واردش شدیم بسیار شبیه همان عکس بود، و چه بسا در موقعیتی خاص 

ی مترو در همین جا آن عکس را گرفته بودند. اما واقعیت آن بود که منظره -درست قبل از امتحانات دانشگاه

خواندند از تهران هم شود گفت شمار آنها که داشتند چیزی میدرست مثل متروهای خودمان بود و حتا می

پترزبورگ هم به این نکته دقت کردم تا آماری دستم بیاید و مان در سنتای شهریکمتر بودند. در باقی سفره

توانم بگویم آن تصویر نمایانگر عادات می

ی مردم این شهر نبوده و تفاوتی معنادار مطالعه

دست کم –بورگ پترزبین اهالی تهران و سنت

توان یافت. این نکته هم به جای نمی -در مترو

خود که اصوال کشوری مثل ایران که ده درصد 

ی دانشگاه آموختهجمعیتش دانشجو و دانش

نظر از کیفیت کتابهایی که صرف–هستند 

شک نسبت به کشورهایی با بی -خوانندمی

یا دارای جمعیت  -مثل روسیه–جمعیت پیر 

ی ی مطالعهآموز اندک، سرانهدانشجو و دانش
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رو قضیه را به دوستان گوشزد کردم و مینا که در ثبت مناظر خبرگی خاصی داشت باالتری دارند. در همان مت

تا گذاشتم اش را اینجا پترزبورگ را گردآوری کرد که نمونهکلکسیونی از عکسهای مردم در متروی سنت

 دستتان بیاید! -ول آن خودخوارانگار گمنامبه ق–تفاوت عمیقش با ایران 

اش بنشینیم و گپی بزنیم. اما مان فکر کردیم دقایقی در سالن کوچکپس از بازگشت به مهمانخانه 

شناسی بود و دو هنر و زیباییمان این نشستن همان و آغاز بحثی طوالنی و پربار همان. محور اصلی بحث

اش از ادبیات و قطب اصلی گفتگو من و مینا بودیم، هرچند امیرحسین با آن دانش عمیق و گسترده

ای به گفتگو هم مدام زوایای دید تازه -تر بوددیدهما از همه جهان که در جمع–شناسی شعر و پویان زیبایی

گشت و این باورم که هنر شناسی مدرن باز میای من به زیباییافزودند. بحث به همان ماجرای نقد ریشهمی

انی اول به بعد دستخوش انحطاط شده است. این بحث چندان پربار بود و پرسشهایی اروپایی از جنگ جه

انگیز را به دنبال داشت که عزم خود را جزم کردم که پس از بازگشت به ایران چنان پرشمار و هیجان

جمع کنم و قدری بیشتر در این مورد بخوانم  -که حجمی چشمگیر هم داشت–یادداشتهایم در این مورد را 

  دهی و چه بسا منتشر کنم.و آرای خود را سامان

کردیم اینقدر طول بکشد. در واقع سیر مان هم این بود که اولش فکر نمیی بامزه در بحثیک نکته 

مان ماندیم و آبی به سر و رویمان زدیم و بعد رفتارمان اینطوری بود که بعد از بازگشت دقایقی در اتاق

بعد فکر کردیم پیش از بازگشتیم و از دختران خوشروی میز پذیرش نشانی چند محل تاریخی را پرسیدیم. 

امان همان. این بحثمان به قدری ای بخوریم و نشستن همان و دو سه ساعت بحث بیرفتن بنشینیم و قهوه

رفتند و احتماال اگر کردند و میمان میآمدند و نگاهداغ شده بود که مسئوالن هتل هر از چندی با نگرانی می

کرد، به پلیس زنگ نری کارهای اندی وارهول ادامه پیدا میی ارزش هقدری بیشتر اختالف نظرمان درباره

کشید دانند با هر ادبیاتی که دلمان خواست هرچه عشقمان میدانستیم آنها فارسی نمیزدند. ما هم که میمی
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مان و وقتی توفان آرام گرفت، یک دفعه دیدیم خانم خدمتکاری که آنجا گفتیم. تا این که در پایان بحثرا می

 «ایرانی هستین؟»ی شیرین تاجیکی گفت: کرد آمد و با لهجهمی کار

ما هم چهارتایی شروع کردیم با دور تند گفتگوهای قبلی را مرور کردن که ببینیم چیز ضایعی به  

ها وارد ی ایرانیای به انگارهفارسی نگفته باشیم. که خوشبختانه نگفته بودیم! بعدش که مطمئن شدیم خدشه

ای که کارهای خدماتی هتل را تایید کردیم و به گرمی گپ و گفتی داشتیم و معلوم شد خانواده کنیم،نمی

 پترزبورگ!دهند، تاجیک هستند و پارسی زبان. و خالصه این هم از زبان اهالی سنتانجام می

ی روی. دیگر بازدید از کلیساهای قدیمی بخشی از برنامهپربار باز افتادیم به پیاده بعد از این بحث 

اش را که روی های مذهبی قرن هفدهمیمان شده بود و در راه کلیسایی هم زدیم توی رگ و نقاشیروزمره

بود که باز چوب ترسیم شده بود دیدیم. آخرش اما ناگهان فضا بسیار مدرن شد و این به برکت حضور مینا 

سه طبقه داشت و یکسره به شرکت مشهور زارا تعلق داشت. چوب ما را به فروشگاهی بزرگ کشاند که 

قیمت و مشهوری بود، با تخفیف بهایی به نسبت حراج به کاالهایش زده بود و با آن که در کل مارک گران

ربط و رخی از مدهای بیکرد. من اولش شروع کردم به خندیدن به بمنصفانه بابت لباسها طلب می

تر های شیکمحیرالعقولش، اما بعد که نمونه

لباسها را دیدم کم کم خودم هم عالقمند شدم 

و چند تکه پوشاک خریدم. آن شب هم باز به 

توکیوسیتی رفتیم و همان آش بود و همان کاسه، 

و آخرش هم تصمیم گرفتیم پیاده تا هتل برویم 

ر خوش شد و بسیاکه چند کیلومتری می

 گذشت.
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 ۳/۱۱/۱۳۹۶سه شنبه 

 

ی ی خوبی دور هم خوردیم. بعد هم رفتیم که موزهبامدادان شاد و سرحال بیدار شدیم و صبحانه 

ی امروزمان تا حدودی آرایش رزمی داشت و خودمان را برایش آماده کرده بودیم، ارمیتاژ را ببینیم. برنامه

ی ما طوری ها تعطیل است و برنامه. موزه دوشنبهارمیتاژ را ببینیمکردیم چون این تنها روزی بود که فرصت می

قصدمان آن روز  پترزبورگ به دوشنبه افتاده بود.مان در سنتاز آب در آمده بود که یکی از دو روز اقامت کامل

و رو زیر یک روز در برد، سه روز وقت میاش ای را که دیدنسراسر موزهجبران مافات کنیم و این بود که 

 کنیم!

( دومین жа́рственный Эрмита́Госудی دولتی اِرمیتاژ )گوسودارسْتْوِنییِه اِرمیتاژ: موزه 

ی رود نووا ساخته شده و ساالنه ی بزرگ آثار هنری در جهان است که در کاخی بزرگ و زیبا در کرانهموزه

اش هم به گیریشکل.م تاسیس شد و ۱۷۶۴کنند. این موزه در سال بیش از چهار میلیون نفر از آن بازدید می

ی مفصل از آثار هنری اروپایی را از بازرگانی آلمانی این ترتیب بود که کاترین کبیر در این سال یک مجموعه

.م ۱۸۵۲به اسم یوهان ارنست گوتسکووسکی خریداری کرد و آن را در یکی از کاخهایش جای داد. در سال 

وزه به معرض دید عموم گذاشته شد و این بخشی از ی هنری مدرهای این کاخ روی مردم باز شد و گنجینه

گذراند و برای نشستن اش را میهای فرهنگی الکساندر دوم بود که در این زمان سالهای آخر ولیعهدیبرنامه

 شد.بر تخت آماده می

شود که بزرگترین ای به تمام معناست. سه میلیون اثر در آن نگهداری میی ارمیتاژ امروز گنجینهموزه 

شود. آنچه برای تماشای عموم در نظر گرفته ی زمین تنها بخشی از آن محسوب میهای کرهی نقاشیمجموعه
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کاخ را فرو پوشانده، که کاخ انگیز است که همان هم دیوارهای شش شده تنها جزئی از این کلکسیون شگفت

شود آثاری چشمگیر را تماشا کرد که از مصر و ایران زمستانی مشهور تزار یکی از آنهاست. در این موزه می

 گیرد.باستان تا دوران معاصر اروپا را در بر می

مان اسم وطنانآید که برخی از همی نام ارمیتاژ هم توضیحی الزم است، و این از آنجا بر میدرباره 

نویسند که نادرست است. نام این موزه در روسی ارمیتاژ است و در زبانهای آن را هرمیتاژ یا هرمیتاج می

اش هم همین است و از نامند. ریشهاروپایی هم با وامگیری از روسی و فرانسوی آن را به همین اسم می

eremitaی اروپایی ی التین به معنای منزوی و تنها گرفته شده که کلمهhermit  به معنای بیوه یا منزوی

ἐρημός « )رِموساِ »اش از ای از یونانی بوده و اصلواژهی التین هم خود واماز همین جا آمده است. کلمه

ی مسیحی از همین جا به راهبانی که در طلب انزوا به بیابان ( آمده که یعنی بیابان و صحرا، و در قرون اولیه

ه بودند، چون در کاخی داده است. اسم این موزه را از همان ابتدای کار ارمیتاژ گذاشتارجاع میرفتند هم می

قرار داشت که آن وقتها خارج از شهر و در جایی خالی قرار داشت و به اصطالح تک افتاده بود و منزوی 

 بود.

  

 

 

از: کاخ زمستانی، ارمیتاژ کوچک، ارمیتاژ نمای ارمیتاژ از طرف رودخانه، بناها از راست به چپ عبارتند 

 ی ارمیتاژ نو قرار دارد که بعدتر ساخته شده است.قدیمی، و تئاتر ارمیتاژ. پشت این مجموعه موزه
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شد، با هتل ما ی اصلی موزه که پس از گذر از میدانگاهی پهناور به بخش ارمیتاژ نو باز میدروازه 

از موزه را از اولین  ماندیدارچند دقیقه بیشتر فاصله نداشت. به همین خاطر به سرعت به آنجا رسیدیم و 

عصر ادامه دادیم. تا این که به معنای  ۶صبح( شروع کردیم و تا ساعت  ۱۰:۳۰ساعت آغاز به کارش )ساعت 

 دقیق کلمه دستگیرمان کردند و از آنجا بیرونمان انداختند!

اش این که پردازش انبوهی از آثار ی آنچه که آنجا دیدیم در اینجا ممکن نیست، و حقیقتمرور همه

های روسیه طی چند روز دیدیم به راستی کار دشوار هنری و تاریخی خیره کننده که طی بازدیدهایمان از موزه

بود و من همچنان تا ماهی پس از بازگشت از سفر مشغول یادآوری تابلوها و  -بخشیو البته لذت –

 شان در اینترنت و تماشای مجددشان بودم. بازیافتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آرمیتاژی موزهمیدان ورودی و دروازه
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اش این که بخش مصری موزه غنی و چشمگیر بود و به ویژه بسیاری از اشیای گرانبها و خالصه 

شان ی منظم مصرشناسی بودم، دربارهمشهور را در خود داشت که من طی دو سال گذشته که درگیر مطالعه

ها و تندیسهای وارنگارهاش دیکردم فقیرتر بود و تنها آثار مهمخوانده بودم. بخش میانرودان از آنچه گمان می

شد. آثار عصر کالسیک شروکین بود که یکی از چهار شهر مهم پادشاهی آشور محسوب می-یافت شده در دور

های یونانی و رومی باستان چشمگیر بود، اما بهتر از آن را چند سال یعنی تندیسها و تابوتها و نقش برجسته

شان تماشای یلی برایم تکان دهنده نبود. هرچند در میانی آنتالیای ترکیه دیده بودم و خپیش در موزه

 ای مشهور از ایزد مهر که یادگار مهرپرستان رومی بود، لطفی دیگر داشت.برجستهنقش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردی در کشورهای مختلف انتظارش را داشتم، اما عمق و ام در موزهچیزی که با توجه به تجربه 

زدایی از آثار به خرج داده بودند. بخش ام بود، شدت و دقتی بود که برای ایراناش فراتر از توقع اولیهدامنه
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شد. در شرایطی که آثار مربوط به ی تمدن ایرانی مربوط میبزرگی از محتوای موزه به آثار برآمده از حوزه

ای تاریخی همنشین با هم چیده بودند، و حتا نظمی کنار هم و در توالی -به درستی–روم را -چین و یونان

ود که آثار ایرانی را در حد امکان تکه ی آثار روسی و ژاپنی هم رعایت کرده بودند، جالب بمشابه را درباره

ربط چیده بودند و در بیشترشان هم اسمی از ایران نبرده بودند. به عنوان تکه کرده و در جاهای مختلف و بی

مثال آثار پازیریک را که آشکارا ایرانی است و در قلمرو نفوذ فرهنگی و سیاسی هخامنشیان هم قرار داشته و 

اش کرده بندیرده« تمدن سیبری»سکا بوده را جایی پرت گذاشته بودند و با برچسب نژاد مسکن قوم ایرانی

 ای به ایران یا پارس و هخامنشیان شده باشد. بودند. بی آن که کوچکترین اشاره

« میانرودانی»به همین ترتیب آثار آشوری و سومری را تقریبا با آشفتگی کنار هم چیده بودند و همه را 

که عبارتی مشهور و جا افتاده اما نادرست است و از مفاهیمی است که از دوران استعمار باقی نامیده بودند 

ها بعد از جنگ جهانی اول از عثمانی جدا کردند و به طور مستقیم زیر مانده است. چون قلمروی که انگلیسی

همه را هم با چنین برچسب دهد و به همین خاطر هم آنجا را بیشتر کاوش کردند و شان بود را نشان میفرمان

ی آبریز دجله و فرات که فرهنگهای سومری و بابلی و جعلی و نامربوطی مشخص کردند. در حالی که حوزه

یک زیرسیستم مهم در اندرون تمدن ایرانی است و به عراق امروزین را پدید آورده و هیتی و اورارتی آشوری 

ی زیرسیستمهای تمدن ایرانی که قلمروی نوساخته است ارتباطی ندارد. تاریخ این قلمرو هم کامال با بقیه

از « تمدن میانرودان»اش کرد. پافشاری بر جدا بودن شود به طور مستقل روایتدرهم بافته شده است و نمی

هوش به سادگی از اینجا ناشی شده که نخست استعمارگران و بعدتر نخبگان کم« تمدن هیتی»از « ن ایالمتمد»

ی سه کشور ایران و عراق و ترکیه را که تازه در صد اند مرزهای نوساخته و شکنندهسواد بومی خواستهو کم

 ای برایش بتراشند. مان هم منعکس کننده و پیشینهی تاریخیسال اخیر ترسیم شده، به گذشته
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به آثار ی تمام بخشهای تمدن ایرانی انجام داده بودند. این جعل و تحریف فاش و رسوا را درباره

آثار بازمانده در شهر پترای اردن که با خط آرامی رویش کتیبه نویسانده شده بود، برچسب رومی زده بودند و 

نامیده بودند، در « ازبکی»گشت شان به دوران اشکانی و ساسانی باز میمربوط به بلخ و سمرقند را که برخی

ی تاریخ قرنها بعد بر صفحه -های قومی تمدن ایرانی استکه خودش یکی از زیرسیستم–حالی که قوم ازبک 

هایی که اسم خدایان باستانی ایرانی مثل ها و سکهپدیدار شده است. به همین شکل هنر کوشانی را و کتیبه

هورمزد و بهرام و وای بر آن نقش بسته بود را برچسب هندی زده بودند و آثار تورفان و قراختا و کاشغر و 

 ی و ایرانی بدانند، مغولی و چینی نامیده بودند.یارشهر و یارکند را در مسیر راه ابریشم به جای آن که سغد

خالصه آن که در این موزه تنها دو بخش بود که مجوز استفاده از نام ایران را دریافت کرده بود. 

گرفت. بر اشیای مربوط شد و دیگری عصر صفوی به بعد را در بر میشان به دوران هخامنشی مربوط مییکی

ی داریوش رسیدند که در فاصلهایی گذاشته بودند که مراجعان به این نتیجه میی این دو هم برچسبهبه میانه

سوم تا شاه اسماعیل )و حتا پس از آن( ایران استانی در کشور مغولستان، جمهوری خلق ترکیه، عربستان 

 ی عربی بوده است! سعودی، یا امارات متحده

و جوری نمایان بود که در  نمایشگاه کوچک و جمعزدایی در ستیزی و ایراناما شاهکار این ایران 

آور است که بود! گذشته از این که شرم« تمدن باستانی بحرین»اش ای بر پا کرده بودند و عنوانگوشه

سوادی را ندانند، و گذشته از آن که بی« تمدن»ی ی هنری جهان مفهوم علمی کلمهگردانندگان بزرگترین موزه

ی رسوایی است، قدری مضحک است !( مایه۱۳۴۹ر و ندانستنِ تاریخ استقالل بحرین )ی تاریخ معاصدرباره

مستقلی « تمدن»که یکی از جزایر ایرانی را که چهل و هشت سال پیش به زور استعمار انگلیس استقالل یافته، 

 بدانند.
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اما اشیای نهاده شده در این نمایشگاه تمدن باستانی بحرین چه بود؟ الواحی با خط میخی سومری از  

هایی از هنر هخامنشی که در بوشهر و شمال خلیج فارس کیش )واقع در جنوب میانرودان(، بازماندهالگاش و 

ی امروزین بحرین ارتباطی نداشت. از این آثار هم به جغرافیا یافت شده بود، و چند اثر آشوری! یعنی حتا یکی

داری کاری سخت و پرهزینه است. اما باالخره باید در نظر گرفت که شاید در کنم که موزهمن البته درک می

 ی آبرویی جایی باقی مانده باشد، که برود!ماندهسواد مطلق نباشند و تهمیان بازدید کنندگان همه هم بی

داران ارمیتاژ به همان اندازه که در جریان سازماندهی حاال که حرف آبرو شد این را هم بگویم که موزه 

ی آبرو ی تمدن ایرانی آبروریزی و خباثت به خرج داده بودند، هنگام چیدن آثار روسی و اروپایآثار حوزه

اندوخته بودند. همنشینی این آثار آن روال منطقی و معقولی که از ترتیب زمانی و همسایگی جغرافیایی بر 

بخش و به یاد ماندنی تبدیل ای لذتآید را داشت و چرخیدن در میان تاالرها و تماشای آثار را به تجربهمی

پریشی از جمله آثار ایرانی که خارج از توالی زمانی و با مکان–کرد. این را هم ناگفته نگذارم که تمام آثار می

شدند و هم بسیار خوب عرضه شده بودند. یعنی جغرافیایی چیده شده بودند، هم بسیار خوب نگهداری می

که اتفاقا به هنر –و تنها ایراد آن بود که برخی از تاالرها شان بسیار خوب بود ی نمایششان و شیوهنورپردازی

پالک و توضیحی به زبان انگلیسی نداشت و تنها در پای آن به روسی توضیح داده  -شدسکایی هم مربوط می

سکاهای »و « اسالوهای باستانی»وسی ادعا شده بود که این آثار به بودند. شاید هم به این دلیل که در متن ر

 تعلق داشته است!« روس
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های زیبا و آثار ما ساعت شش عصر بود که از ارمیتاژ بیرون آمدیم. در حالی که انبوهی از نقاشی 

رفتند. این را هم بگویم که من و پویان موفق مان رژه میچشمگیر پشت پلکمان در مدارهای عصبی هیپوکامپ

ه جا را با سرعتی باال ولی دقتی شدیم به عهدمان عمل کنیم و کل موزه را در زمان مقرر ببینیم. در واقع ما هم

ی سوم در یک گوش کاخ مانده بود که بیست دقیقه پیش از تعطیلی چشمگیر تماشا کردیم و تنها یک نیم طبقه

شد و آثار ایرانی یافته ی تمدن ایرانی مربوط میموزه با پویان به آنجا رسیدیم. دست بر قضا اینجا به حوزه

هاده بودند. گذشته از این که معلوم نبود چرا این آثار را این باال و دور از چشم شده در راه ابریشم را در آن ن

ربطی روی آثار بود که آنها را به هند و خورد و برچسبهای بیاند، باز اسم ایران هیچ جا به چشم نمیگذاشته

ثار به شکلی ساخت. در حالی که بیشتر آچین و مغولستان و تبت و خالصه هرجایی جز ایران مربوط می

ها و اش تندیسی از ضحاک که اسمش هم در برچسبش نوشته شده بود، یا کتیبهقطعی ایرانی بودند. نمونه

 شان بدیهی بود. متونی با خط پهلوی و سغدی و آرامی که ایرانی بودن

غد های شهر پنجکنت اختصاص یافته بود. ما پیشتر در سفرمان به سآنجا یک تاالر هم به دیوارنگاره

تماشا ها که در آنجا محفوظ بود را و خوارزم بقایای این شهر باستانی را دیده بودیم و بخشی از دیوارنگاره

کرده بودیم. پنجکنت شهری ساسانی بود در تاجیکستان کنونی که کمی پس از تازش تازیان ویران شد و 

شناس قتی آنجا بودیم بانویی باستانهای دیواری زیبایش از رزم رستم و دیوان شهرتی جهانی دارد. ونقاشی

اند. ی آثار را از دیوارها بریده و همراه خود بردهوطنان تاجیک برایمان گفته بود که روسها بخش عمدهاز هم

در ارمیتاژ این بخشهای غارت شده را دیدیم که به راستی چشم نواز بود، اگر که از توضیحات گاه پرت و 

 بگذریم! پالیی که زیرش نوشته بودند،

قدری کند در  -و حرص بخوریم!–بنگریم ما چون ناگزیر بودیم برچسبها را بخوانیم و آثار را دقیق  

ای از این طبقه پیش رفتیم و یکی دو تاالر را نگذرانده بودیم که سر و صدای بوق و زنگ برخاست و گوینده
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بازدید کنندگان بازمانده خواهش کرد که از موزه خارج شوند. واقعیت این بود که در آن ساعتهای ملکوتی 

باقی مانده بودند و نگهبانها هم به همین ترتیب کم شده بودند. مثال آخری واقعا تعداد کمی از مردم در موزه 

زدیم تقریبا کسی به تماشا نیامده بود و تک و توکی بانوی میانسال ای که ما داشتیم گشت میدر آن طبقه

ادامه نگهبان هم بیشتر در کار نبودند. این بود که نگاهی با پویان رد و بدل کردیم و با همان دنده تماشا را 

 دادیم. 

یکی دو سالن را بی سرخر پیش رفتیم تا این که نگهبانی ما را دید و سراغمان آمد و گفت که باید  

گویی. خالصه ما را به راه فهمیم چه میبیرون برویم. ما هم خودمان را به خنگی عمیقی زدیم که یعنی نمی

شد. ی سوم وصل میکه به باقی تاالرهای طبقهرفت و روبرویش درگاهی بود ای هدایت کرد که پایین میپله

ها دوباره باال آمدیم و رفتیم بخشهای دیگر را هم دیدیم. خالصه آن ما هم تشکر کردیم و وقتی رفت از پله

که آنقدر نگهبانها دستگیرمان کردند و هدایتمان کردند که کل تاالرهای باقی مانده را هم دیدیم و پاسی پس 

 زه با زور و دکَنک از آنجا دل کندیم.از زمان تعطیلی مو

تعطیل شود و وقتی ما از آنجا خارج شد حدود شش و نیم عصر بود. مانده  ۶قرار بود موزه ساعت  

های توکیوسیتی بودیم که ناهار بخوریم یا شام، که در نهایت حکم به تجمیع آراء قرار گرفت و به یکی از شعبه

ی چیزهایی که دیده بودیم م خوردیم! همان جا بود که گپ و گفتی دربارهحمله کردیم و ناهار و شام را سر ه

اش در رستوران آغاز شد و این گفتگویی بسیار پربار و سودمند بود که تا پاسی از شب ادامه یافت. البته همه

از ترکیدگی ناشی از پرخوری به شکلی دیالکتیک عبور کردیم، بننشستیم و به محض این که از وضعیت شبه

گردش در خیابانها را از سر گرفتیم و آن وسطها سری به فروشگاه زارا هم زدیم و خریدی کردیم و آخر شبی 

آخرش هم از هم جدا شدیم مان را ادامه دادیم. ای هم دور هم نشستیم و قهوه و کیکی خوردیم و گپدر کافه

و هریک به سِی خود رفتیم و گردشی در شهر کردیم. ناگفته نماند که من در سفرهایم چنین عادتی دارم و 
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کنم و این چندمین بار بود که همسفرانم این موهبت بزرگ را شوم و خلوت میهر از چندی از گروه جدا می

شت. من خیابانهای اصلی را قدم زنان پیمودم و بعد خبردار ای داکردند و ماجرا در مسکو هم پیشینهدرک می

 ی دریای بالتیک رفته است.ای مشهور به کرانهشدم که پویان برای دیدن کشتی

آن شب در حالی سر به بالین گذاشتم که در پی صحبتهایمان دو تصمیم گرفته بودم. یکی آن که یک 

اش چیزی که در نظر داشتم بازخوانی کنم و شاید درباره ایشناسی علمی سیستمیبار تاریخ هنر را با روش

ای که در کتابهای شناسانه و احکام دلبخواهیبنویسم. چون به خصوص پس از دیدن ارمیتاژ خطاهای روش

ها وجود داشت بیشتر به چشمم آمد و کل گفتمان حاکم بر تاریخ هنر را امری تاریخ هنر و شکل چینش موزه

سازی مدرن هم دار در هویتوژیک، پرخطا و تحریف شده دیدم که در ضمن نقشی ریشهزده، ایدئولسیاست

ایران زمین: تمدن »ی داشت و از این رو واسازی و نقدش ضرورت داشت. دومین تصمیم آن بود که ایده

در آن دم و را که از سالها پیش در ذهن داشتم، روی کاغذ بیاورم. در این مورد البته سالها اندیشیده بو« راهها

ی سیر در میز کارم تلنبار شده بود که الزم بود سامانی پیدا کند و سرمشق ویژهها انبوهی از یادداشتراستا 

 تحول تمدن ایرانی را بازبینی کند.
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 ۴/۱۱/۱۳۹۶چهارشنبه 

 

پترزبورگ برسیم. ساعت یک بعد صبح زود بلند شدیم و راه افتادیم که به گردش آخرمان در سنت 

شد ارمیتاژ را از ظهر امروز بلیتی داشتیم برای بازگشت به مسکو و بنابراین )دریغا و دردا که!( فرصت نمی

پویان که دیشب اطراف  دوباره ببینیم. برای همین تصمیم گرفتیم گشتی در بخشهای پیرامونی شهر بزنیم.

ها را ببینیم. های شهر را خوب گشته بود، چند جای خوب پیدا کرده بود و تصمیم گرفتیم برویم و هماناسکله

یو راه افتادیم به قصد فِی و گوانمینا که قدری خسته بود همراهمان نشد و باز در قالب لیوبِی و ژانگ

از آنجا به ی شهر رسیدیم و از آنجا به اسکله راه بردیم و مهماجراجویی. رفتیم و رفتیم تا به بخشهای حو

ی باستانی نیِن قدیمها آنجا قرار داشت و پتر کبیر نخستین عملیات عمراتی ای دوقلو رفتیم که قلعهجزیره

پترزبورگ را از آنجا آغاز کرده بود. در آن جا دژی بزرگ و استوار ساخته بودند که ما برای ساخت سنت

دش را وجب کردیم و بعد هوس آبتنی کردیم و به دریای بالتیک گام نهادیم. اما چون همه جا یخ گرداگر

شکنند و قرار است زنده بسته بود به جای شنا، قدری بدو بدو و بپر بپر کردیم و وقتی متوجه شدیم یخها نمی

ها البته داشتیم بازیاین دیوانهبمانیم، مثل سه توریست عاقل مسیر بازگشت را در پیش گرفتیم. دقایقی قبل از 

کردیم. شماتت میانگیز روی دریای بالتیک راه رفته بود، پویان را بابت این که دیشب در تاریکی و خلوتی وهم

اش را در پیوست در ضمن این کارها عکسهایی هم گرفتیم که بر مبنایش داستانکی پندآمیز نوشتن که گزارش

 همین کتاب خواهید دید.

پترزبورگ بود! این مسجد را یکی از بناهایی که در این گردش به دلمان نشست، مسجد جامع سنت 

های ی پولدار در شهر بودند، به سبک شاه زنده و با همان کاشیی نخبهاهالی سمرقند که زمانی یک طبقه

ده بود و اولش خود هایی پارسی ساخته بودند. اما بعدش انقالب اکتبر شالجوردی زیبا و مزین به کتیبه
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ها را به جرم ایرانی بودن سر به نیست کرده بودند و بعد هم مسجد را مصادره کرده بودند. درست سمرقندی

معلوم نبود بر این بنای زیبا چه گذشته. اما در زمان بازدید ما از آن مثل بنایی توریستی تر و تمیزش کرده 

 های شهید کارکردی دینی یا اجتماعی ندارد. قیام سمرقندی بودند، و البته درش بسته بود و معلوم بود در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از دیدار از مسجد و ناکامی در ورود به آن، راه بازگشت را در پیش گرفتیم و همین جا بود که  

ی دیگر پیدا کردم. این یکی مربوط به تاریخ معاصر روسیه بود و یابی من فعال شد و یک موزهباز شمّ موزه

ی در همان مدت سه طبقهها نداشت. حدود یک ساعتی فرصت داشتیم و ی چندانی با مسجد سمرقندیفاصله

هایی از لباسها و سالحهای به کار گرفته شده در جریان جنگ داخلی، و آثاری موزه را خوب گشتیم. نمونه

ای به نسبت غنی از عکسها و اسالیدها را سرسری از رهبران بلشویک و منشویک را در موزه دیدیم و مجموعه

ای از ی اول آن شمارهب توجهم را کرد. به خصوص صفحهی جراید مهم جلنگاه کردیم. در میانشان بریده
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تروپ برای ریبن-ی مولوتوفپراودا که خبر اتحاد آلمان نازی و شوروی را منتشر کرده بود و به عهدنامه

ها پیدایش کرد، برایم خیلی جالب بود. چون خیلی دنبالش گشته بودم و در بایگانیتقسیم لهستان اشاره می

 نکرده بودم.

به هتل که تمام شد،از موزه  مانبازدید 

مان را جمع کردیم و به سمت بازگشتیم. بار و بندیل

ایستگاه قرار به راه افتادیم. در این بین من تصمیم 

داشتم به مرکز خریدی بروم که نزدیک ایستگاه قطار 

قرار داشت، و یک پیراهن کوه بخرم. این فروشگاه را 

پیشتر دیده بودیم و اصال معلوم نبود چرا همان موقع 

ی خاصی نبود نکرده بودم. پیراهم هم تحفه خریدم را

ام که باید و حاال هم هیچ معلوم نبود چرا گیر داده

حتما آن را بخرم. راستش به احتمال زیاد ماجرا بیشتر 

نوعی بازی پرهیجان بود تا هرچیز دیگر. خالصه که 

داشتم ترکشان کردم و دوان تا دم در ایستگاه با دوستان رفتم و در حالی که فقط بلیت و قدری پول همراه 

دوان رفتم سراغ فروشگاه و لباس را یافتم و خریدم. بعد هم باز همانطور دوان دوان به ایستگاه بازگشتم، 

کردیم بسیار بزرگتر است و من از دری متفاوت واردش غافل از این که ساختمان ایستگاه از آنچه که گمان می

ام. خالصه هرچه در مسیر پیشتر رفتم بیشتر سردرگم رمان را گم کردهام، و بنابراین مسیر رسیدن به قطاشده

ام را گرفته بود و قرار قاطعمان این بود که حتا اگر دیر اش کولهشدم. از آن طرف هم پویان با لطف همیشگی
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ندند ماچون همان شب به تهران پرواز داشتیم و اگر از قطار جا میکردم سوار قطار شوند و به مسکو بروند. 

 دادند.پرواز را هم از دست می

شد که تر مطرح میشدیم، این احتمال جدیبنابراین همانطور که به زمان حرکت قطار نزدیکتر می

و البته پیراهنی کوهستانی در  –با چند روبل در این جیب و بلیتی سوخت شده در آن جیب  به تنهایی من

پترزبورگ قرار بود چه غلطی بکنم. جالب آن که همان موقع تازه یادم آمد در سنتطی سالهای آینده  -دست!

 ام بوده و االن دست رفقا در جایی ایمن قرار دارد!ام هم در کولهکه گذرنامه و اسناد هویتی

شناسی شدم. یکی دو رود و بنابراین دست به دامان جامعهخالصه دیدم با علم جغرافیا کار پیش نمی 

ام نشانی سکوی حرکت قطار را مامور را پیدا کردم و بلیت را نشانشان دادم و با روسی دست و پا شکسته

دیگر که بانویی مهربان  رسم! یکیگفت راهش دور است و به موقع نمیشان که با خونسردی میپرسیدم. یکی

سازی یک ربعِ سرنوشتبود همراهم آمد و مسیر را نشانم داد، که البته به واقع طوالنی هم بود. خالصه آن که 

دادم ایستادم و بلیت را به نگهبانی نشان میی دوی امدادی هر از چندی میرا در ایستگاه دویدم و مثل مسابقه

 دوید تا به نگهبان بعدی و پرس و جوی بعدی برسیم. دری میو گاهی طرف هم مهربانانه با من ق

ی حرکت بود و به همین خاطر کوچه و ورودی و این مسائل ناسوتی وقتی به قطار رسیدم در آستانه 

را نادیده گرفتم و از اولین دری که یافتم وارد شدم. تازه آن وقت یادم آمد که موقع سوار شدن به قطار 

دهند سوار شود. اما اجازه نمی دهند و اگر تطبیق نکندشان تطبیق میها را با بلیتی خارجینگهبانان گذرنامه

ی بداخالقی اهالی روسیه غلط از آب در آمد. دو نگهبان که پسر و دختر جوان و خوشرویی این بار هم شایعه

ام ام، و بعد هم بی آن که گذرنامه بخواهند مسیر رسیدن به کوپهبودند کلی تشویقم کردند که به موقع رسیده

قتی قطار راه افتاده بود به دوستانم رسیدم که با رنگِ پریده داشتند بیرون را را نشانم دادند. خالصه آن که و
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ام و قرار است در بهترین حالت به سلک کردند و حتم کرده بودند که در پایتخت پتر کبیر جا ماندهنگاه می

 راهبان یکی از همان کلیساهای قدیمی بپیوندم.

ی ، که مصداق کامل تدبیر مال نصرالدین هنگام استفادهنظیری طی شدراه تا مسکو با آرامش خیال بی 

رساند. به همین مان تندرو بود و چهار ساعته ما را به مسکو میفنی از جوالدوز بود! قطار مثل موقع آمدن

نشستند. های جداگانه نداشت و بیشتر به اتوبوسی شبیه بود که هر چهار نفر در آن دور یک میز میخاطر کوپه

ی بلیت من و پویان با یک آقا و خانم توریست دور یک میز افتاده بودم و ی خالقیتهای صادر کنندهدر نتیجه

هایمان هم اینطوری میزیی روس دور میزی دیگر. ارتباط با همبغل دستمان امیرحسین و مینا با یک خانواده

قتی دیدم یک جعبه دستمال برقرار شد که من چون خیلی دویده بودم، عرق کرده بودم و به همین خاطر و

دستی چند دستمال برداشتم کاغذی وسط میز است، با این حدس که البد بخشی از مبلمان قطار است، با گشاده

ی زوج ی دستمال از اموال محروسهو پیشانی و گردنم را خشک کردم. یک خرده که گذشت معلوم شد جعبه

ود و اهل اسپانیا، قدری مکث کرد و وقتی مطمئن شد مان بوده است. چون خانم که جوانتر هم بروبرویی

اش گذاشت. از آنها پوزش خواستم و توضیح دادم دیگر نیازی به دستمال ندارم، آن را برداشت و داخل کوله

ام. اما آقا که انگلیسی کردهدرازی نمیشان دستام دستمال قطار است، وگرنه به اموال خصوصیکردهکه فکر می

برخورد کرد و توضیح داد که آن دستمال را خانمش چند ساعت پیش سالمندتر، با خوشرویی بود و قدری 

 شدم.از هتل کش رفته و بنابراین بنده این وسط شاه دزد محسوب می

ربط ها گذشت. باز وسطهای کار برایمان خوراکیهای بیها و چرت زدنسفرمان با همین خوش و بش

هایی که در این مدت به ی وقتی که در اختیارمان بود را به نوشتن اندیشهای آوردند و بخش عمدهمزهو بی

اه آهن را در آغوش گرفته ای که خط راندازهای گسترده و یخزدهتماشای چشمسرم خطور کرده بود گذراندم. 

آهن در ادبیات روسیه نقش مهم قطار و خط راهبود، در ضمن فکر و خیالم را به بازیگوشی وا داشت و به 
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آهن فکر کردم. از جنگ و صلح گرفته تا اشعار مایاکوفسکی، همیشه ارجاعهایی ستایشگرانه و پرمعنا را به راه

بینیم. آهن در انگلستان تاکید مشابهی را در ادبیان انگلیسی هم میاهبینیم و جالب آن که در دوران گسترش رمی

از آن همچون نمادی  -که در ضمن اولین اشاره به قطار را هم در رمان مدرن دارد –چنان که چارلز دیکنز 

اش دکتر ژیواگو است که ی نو استفاده کرده است. در روسیه هم ماجرا چنین بوده و نمونهبرای عصر فناورانه

اش را در ایستگاه قطار قرار داده است. در این بین جالب های مهم داستانگاهیلی از گرهدر آن پاسترناک خ

آهن اهمیت قایل بودند، اما در ها هرچند در سطح سیاسی و دولتی خیلی برای ساخت راهاست که ایرانی

د، و این به نظرم شان چنین تاکیدی بر آن نکردند و تا حدودی همچون امری بدیهی با آن برخورد کردنادبیات

نوشته به خاطر جا افتاده بودن مفهوم راه و دیرینگی مفهوم سفر در ایران بوده، و همان است که در کتابی نیمه

ها ای بسیار کهنسال و جا افتاده از راهآهن به شبکهام. یعنی در ایران راهاش زدهبرچسب« هاایران: تمدن راه»با 

اش وجود داشت و بنابراین آن شوکی که در تمدن اروپایی ایجاد چیده دربارهگره خورد که ذهنیتی روشن و پی

های زمینی در اروپا بسیار خراب بوده و تا دویست کرد را موجب نشد. این را هم باید گفت که وضعیت راه

ی تمدنی )و همچنین در چین( بسیار محدود بوده است. به همین سال پیش تحرک جمعیتی در این حوزه

ای در ساخت جمعیتی و بافت اجتماعی اروپا و چین ایجاد کرد، آهن انقالبی گسترده و ریشهظهور راه  خاطر

 بینیم.که شبیهش را در ایران نمی

اش بگویم که این کتاب به حاال که در این بین حرف از کتاب دکتر ژیواگو شد، این را هم درباره

دهد. روسها بسیار دیر کمونیسم را در قلمرو روسیه نشان میایست که تباهی فرهنگی برخاسته از نظرم نمونه

)گوگول( و اولین شاعر )پوشکین( مهم در  به میدان ادبیات وارد شدند و حقیقت آن است که اولین ادیب

زبان روسی کمتر از دویست سال با امروز فاصله دارند و بنابراین زبان روسی یکی از جوانترین زبانهایی است 

ی چشمگیر تولید کرده است. این تاخیر روسیه البته چندان هم دور از ذهن نیست. چون تا ابتدای که ادبیات
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جمعیت بود و جمعیت  ٪۵قرن نوزدهم که این ادیبان ظهور کردند، هنوز میزان شهرنشینی در روسیه حدود 

های محلی تولید انهکه چنین فضایی روایتهای شفاهی و افس نویسای کشور از این هم کمتر بود و طبیعی است

 . کند و نه ادبیات نوشتاریِ ملیمی

اما دستاوردهایشان درخشان بود. در سراسر هرچند روسها خیلی دیر نویسا شدند و ادیب پروردند، 

آیند و بینیم که یکی پس از دیگری به صحنه میقرن نوزدهم چند ده ادیب استخواندار و نیرومند روس را می

اش جنگ و صلح که تولستوی بخشهایی هرچند به شدت تحت تاثیر اروپا و به خصوص فرانسه هستند )نمونه

کنند و زبان ی خود را پیدا میکرده است(، اما به هر صورت لحن و زبان ویژهاز آن را به زبان فرانسوی نقل 

 کشند. ی زبانی نوشتاری و ادیبانه بر میروسی را به مرتبه

شکوفایی ادبیات روسی تا انقالب اکتبر تداوم داشت و پس از آن به محض به قدرت رسیدن 

بار و بر شد. در کشور ما هواداران احزاب مارکسیستی بیکمونیستها به معنای دقیق کلمه این درخت خشکید و 

اند، و اغلب چیز زیادی هم از ادبیات روسی ی ماکسیم گورکی و مایاکوفسکی کردهتبلیغات زیادی درباره

ای سالم شاهکارهای تولستوی و داستایفسکی را بخواند و آنها را با اند. کافی است هرکس با سلیقهنخوانده

ها چقدر تباه شولوخوف مقایسه کند تا دریابد که ادبیات روسی پس از روی کار آمدن بلشویک آثار گورکی و

ها خوب است لرمانتوف خوانی شاعران هم راست است و مایاکوفسکیو سطحی شده است. این ماجرا درباره

 ه کجا...را هم بخوانند و ببینند که تفاوت از کجاست تا ب و پوشکین را )و به ویژه پوشکین را!(

ی حاکمیت کمونیستها بر روسیه درخت ادبیات روسی خشکیده و در واقع در سراسر هفت دهه

ی آذین بنا به وظیفهپژمرده باقی ماند و شاهکار چشمگیری به دست نداد. دن آرام میخائیل شولوخوف که به

انی عوامانه و نتراشیده اش آن را به پارسی روان و خوبی برگردانده، و بعدتر شاملو همان را دوباره به زبحزبی

به اسم خود چاپ کرده، تنها رمان بزرگ روسی است که در این دوران نوشته شد و بسیار هم مورد تبلیغ قرار 
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دانند که سزاوار ستایش چندانی نیست و هرچند گیرا و پرکشش اند میگرفت. هرچند آنان که متن را خوانده

بهره مانده های استادان قرن نوزدهمی بیو از پیچیدگیاست، اما به نسبت سطحی و شعارگونه هم هست 

 است.

زند. این کتاب البته خواندنی دکتر ژیواگو هم با آن که شهرتی بسیار دارد، اما در واقع چنگی به دل نمی

اش اعتبار و شهرت یافت. بوریس پاسترناک این و جالب است، اما بیشتر به دلیل غوغاهای سیاسی پیرامونی

.م( نوشت و این درست پس از جنگ جهانی دوم بود و فضای باز سیاسی و ۱۹۴۶) ۱۳۲۵در سال کتاب را 

ای  که استالین به ناگزیر برای بسیج روسها در برابر آلمانها ایجاد کرده بود. درست در همین هنگام و فرهنگی

مغزش ژدانف را و خشکبا قطعی شدن شکست آلمان، دوباره بگیر و ببندها شروع شد و استالین یار وفادار 

ای تبلیغاتی از حزب قبضه به رهبری امور فرهنگی روسیه منصوب کرد تا ادبیات و هنر را به صورت شعبه

کند. کتاب دکتر ژیواگو اما در برزخی بین بیم و امید نوشته شده بود و به قدری جسورانه نوشته شده بود که 

 /۱۳۳۵این جسارت را به اوج رساند و ده سال بعد )گویی سانسوری در روسیه در کار نیست. پاسترناک 

ی نووی میر )مهر نو( فرستاد که .م( در زمانی که همچنان سانسورها نیرومند بود، اثرش را برای مجله۱۹۵۶

ای نوشتند و با تاکید با وحشت بیانیهی اصلی فرهنگی روسیه در دوران جنگ سرد بود. سردبیران مجله رسانه

ناک بورژوا و خائن به آرمانهای کمونیستی است، کتاب را رد کردند. بعد پاسترناک جسارتش بر این که پاستر

از آنها آیزایا برلین بود که در آن هنگام به  هایی از کتاب را برای دوستانش فرستاد. یکیرا ادامه داد و نسخه

 ود کتاب را چاپ کند. شوروی سفر کرده بود. دیگری ناشری ایتالیایی و کمونیست بود که قول داده ب

ی در نهایت کتاب با این ترفندها از شوروی خارج شد و به چاپ رسید و به خاطر تاریخچه

هایی که به جنایتهای کمونیستها در جریان جنگ داخلی روسیه زده بود، به سرعت مورد اش و کنایهپرهیجان

ش با روسیه قرار ای فرهنگیاستقبال اردوگاه غرب قرار گرفت. در حدی که سیا آن را در مرکز طرح مبارزه
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داد و چند هزار نسخه از آن را چاپ کرد و از راه ایران با کامیون به افغانستان فرستاد و آنجا مجاهدین کتابها 

هایی هم توسط همین سربازان کم کم دادند و نسخهای که اسیر شده بودند، میرا به دست سربازان روسی

 وارد شوروی شد. 

ی علمی و شود، سویهنهای مهم جنگ سرد که اغلب نادیده انگاشته میناگفته نماند که یکی از جریا

ای و ارتشهای های هستهفرهنگی داستان است. کشمکش دو اردوی کمونیستی و کاپیتالیستی گذشته از کالهک

شد و مثال مسابقات شترنج یا هاکی و درخشش روسها ویرانگر دست نشانده، در میدان فرهنگ هم دنبال می

ها را باید در این زمینه فهمید و تحلیل کرد. چنان که پیشتر در تحلیل فیلم سوالریس تارکوفسکی زمینهدر این 

اند که در های وابسته به آن هم بخشی از این بازی بودهی فضایی دو ابرقدرت و فناوریام، مسابقهنشان داده

تیب در میدان ادبیات هم جدالی در جریان گذاشتند. یعنی به همین ترسینما و ادبیات هم ردپاهایی به جا می

ها هم گراهام داد، شورویی نوبل میکرد و به او جایزهبود و به همان شکلی که غرب از پاسترناک حمایت می

های کردند تا برایشان سخنرانیکردند و او را در خاویار و زنان زیبارو غرقه میگرین را به کشورشان دعوت می

د و در کتابهایش تباهی غرب را مورد تاکید قرار دهد. سازمانهای جاسوسی دو طرف هم ضد کاپیتالیستی کن

کردند. چنان که سیا در دوران جنگ سرد حدود ده میلیون جلد کتاب ها نقشی کلیدی ایفا میدر این درگیری

فرستاد. قاز میشان را از راه ایران به آسیای میانه و قفو مجله برای شهروندان شوروی چاپ کرد و بسیاری

ایم، و آنها که زیر این مان حس کردهها با گوشت و خونها را هم ما ایرانیردپای کارزار تبلیغاتی شوروی

بینند، و تباهی و انحطاطی ی شوروی بر ادبیات داستانی و شعر معاصر ما را میاند، سیطرهحس نشدهفشارها بی

 که از آن برخاسته را نیز...

کتاب دکتر ژیواگو متنی خواندنی و جالب  -ها!و شاید بیشتر به خاطر همین-ذریم از اینها که بگ

بنیاد است. اما این هم سبکی گفت این کتاب اثری شلخته و سستتوجه است. من با ناباکوف موافقم که می
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ر کیست ژیواگو در حدی نبود که بخواهد نوبل بگیرد. اما امروز دیگ است. به نظر من هم دکتربرای خودش 

 شود؟ و برای رعایت آدابی داده می که نداند نوبل ادبیات و صلح بنا به مصالحی

هایی خالصه در این فکرها بودم که قطار به مقصد رسید و بار دیگر در خاک سرد مسکو پا به ایستگاه 

بارهایمان را آنجا پس از رسیدن به مسکو به هتلی کوچک و درب و داغان رفتیم و زده گذاشتیم. -ژیواگو

گذاشتیم. پنج ساعتی بیشتر وقت نداشتیم و آن را صرف گردشی نهایی در خیابانهای مسکو کردیم. بعد هم 

غذایی حسابی  -در به اصطالح روشنفکران فودکورتی!-برای خوردن شام به مرکز خریدی بزرگ رفتیم و 

ای مسلمان تعلق کنار هم به دار و دسته ترین بخش از این رستورانهایترین و محبوبخوردیم. باز شلوغ

شان حجاب داشتند و مردم برای خرید غذاهایشان صف کشیده بودند. من هم از همانجا خرید داشت که زنان

شد. با این همه وقتی دانند برایم از بدیهیات قلمرو روس محسوب میکردم و دیگر این نکته که فارسی می

پویان برایمان تعریف کرد «. ایرونی!»گفتند م. به خصوص که به دوغ میفروشند تعجب کرددیدم دوغ هم می

« ایرانی»خوراک و گوارا ی خوشکه در سراسر اروپای شرقی و مرکزی داستان همین است و اسم این نوشابه

است. یک گپ و گفت کوتاه اما جالب هم با بانویی میانسال داشتیم که مامور تمیز کردن میزها « ایرونی»یا 

زدیم گپی با ما زد و سر درد دلش باز شد و گفت که در تاجیکستان معلم بود و وقتی دید فارسی حرف می

داند. اما خبردارش کردیم که فوج فوج استاد بوده، و معلوم بود پیشخدمتی رستوران را دون شأن خود می

هیچ جایی هم عیبی نکرده، و به این اند و اند و شغلهایی مثل همین را داشتهدانشگاه از ایران به اروپا رفته

 ترتیب تسالیش دادیم.

مان را به شکالتی داغ مهمان سخاوتمندی پویان شامل حالمان شد و همهپیش از بازگشتن به ایران،  

کرد، که در روسیه بسیار گرانتر و بسیار لذیذتر از ایران است، و به معنای واقعی کلمه فنجانی از شکالت 

از این دسر عالی لذت بسیار بردیم. پس  ای بودیم،خورهایی حرفهباشد. ما هم که همگی شکالتمذاب می
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شامگاه بود که چهارتایی راه افتادیم و با همان بگو و بخند همیشگی مسیر فرودگاه را در پیش گرفتیم. ز آن، ا

ی سرد، هواپیما سر وقت رسید و ما سر وقت سوار شدیم و به سمت ایران پریدیم، در حالی که یک هفته

تابلوهای زیبا و آثار تاریخی چشمگیر خوش و پرماجرا را پشت سر گذاشته بودیم و مغزهایمان به بایگانی 

 تبدیل شده بود.
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 ی بلشویکیهی شریفهفرقهدر سجایای اخالقی نامه؛ شرحی بر تحول کولونتای: نخستپیوست 

  

کنم در حقش ظلم شده و به ناحق امروز اسمش از یادها رفته، آلکساندرا شخصیتی که واقعا فکر می 

در  ۱۲۵۱( است که در йа́йловна Коллонта́ндра Миха́Алексمیخائیلوویچ کولونتای )

مرد تنها فعال در جریان .م(، و زمانی که می۱۹۵۲-۱۸۷۲از دنیا رفت ) ۱۳۳۱پترزبورگ زاده شد و در سنت

ی اشراف که انقالب اکتبر بود که از کشتارهای استالینی جان سالم به در برده بود. کولونتای زنی بود از طبقه

اوکراین بود. زمانی که نوزده سال بیشتر نداشت عاشق یک افسر پدرش یکی از سرداران مهم تزاری از اهالی 

اش قد افراشت و با او ازدواج تیپ به نام والدیمیر کولونتای شد و با سرسختی در برابر خانوادهفقیر اما خوش

 کرد. 

کند تا بزم، به سرعت هم از او صاحب یک پسر شد، اما بعد دید آن افسر جوان در رزم بهتر عمل می

اش چندان شدید شد که چند بار کوشید با زیر پا نهادن قوانین سفت و سخت آن روز روسیه ناکامی جنسیو 

از شوهرش طالق بگیرد و چون نتوانست و افسرده شد، پدرش او را برای گردش به سوئیس فرستاد. آلکساندرا 

القمندان به مارکسیسم روسی ای از عبا آن که تحصیالت مرتبی نکرده بود و دانشگاه ندیده بود، در حلقه

گفتند، خاستگاهی اشرافی عضویت داشت و مانند سایر رهبرانی که از جانب پرولتاریا و کارگران سخن می

ی اقتصاد را شروع کرد و در ضمن با شور و پشتکار عجیبی داشت. با این پیشینه در زوریخ مطالعاتی درباره

 و علم را با هم ترکیب کرد! اش روی آورد و عیش به جبران محرومیت جنسی

ی .م حضور داشت و کشتار مردم در جمعه۱۹۰۵کولونتای به روسیه بازگشت و در جریان انقالب  

ها پیوسته بود که جریان اصلی سوسیال پتربورگ را به چشم دید. او از شش سال پیش به منشویکخونین سنت

ی اطرافیان لنین ای داشت و ارتباطهایی هم با حلقههچینی عالقهای روسی بودند، اما چون به دسیسهدموکرات
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ها پیوست و اینها .م( چرخش کرد و به بلشویک۱۹۱۵) ۱۲۹۴پیدا کرده بود، کمی پیش از انقالب اکتبر در 

اش با دقت همان گروهی بودند که بعدتر لقب کمونیست رویشان ماند. حقیقت آن است که اگر زندگینامه

اش را در این سالها تعیین های سیاسیهایی که سوگیریشود که بخش مهمی از انگیزهمطالعه شود، معلوم می

اند. خودش از شمار کردهکرده، طرز رفتار دلبران مذکرش بوده که روابط حربی و حزبی را با هم ترکیب میمی

یم که برخی از دانهایش یاد کرده، و میاند در نوشتهباورنکردنی مردانی که در این مدت همبسترش بوده

رهبران جریانهای مارکسیسم روسی مثل پیتر پاولوویچ ماسلوف و الکساندر شلیانپنیکوف در این میان 

 اند. گنجیدهمی

های انقالبی که صاحبان اصلی ها و سوسیالیستوقتی انقالب روسیه به فرجام رسید و لنین منشویک

هایی باال رسید و مبلغ متعصب و پر سر و صدای لنین چرخش سیاسی بودند را از بین برد، کولونتای به مقام

ی جنسی باعث شده بود شهرتی غیرعادی و اش در برقرار کردن رابطهپرواییاش و بیبود. جذابیت ظاهری

داد بیش ی آزادی جنسی زنان میی این جذابیت هم شعارهایی که دربارهجذابیتی خاص پیدا کند. یک جنبه

ای برای عیش و عشرتی مردانه شبیه بود، که در نهایت هم به چینیلب باشد به زمینهاز آن که برای زنان جا

همین تبدیل شد. کولونتای سازمان زنان حزب کمونیست )ژِنوتْدِل( را تاسیس کرد و در سخنرانی مشهوری 

درستی  همخوابگی با مردان را به نوشیدن یک لیوان آب تشبیه کرد. هرچند به تازگی برخی از مورخان در

 ای نکرده و تحریفی در این تعبیر راه یافته است. گویند کولونتای چنین سخنرانیاند و میاین تعبیر شک کرده

کولونتای در نخستین دولت کمونیستی شوروی وزیر رفاه اجتماعی شد و اولین زنی بود که در روسیه 

هم شد که از معدود کشورهایی بود که یافت. او کمی بعدتر سفیر روسیه در نروژ به چنین مقامی دست می

ی اول انقالب راه شمرد. جریانی جنسی که او طی دههی کمونیست را به رسمیت میدولت حاکم بر روسیه

انداخت، بعدتر توسط مورخان شوروی سانسور و کتمان شد. اما امروز پس از فروپاشی دولت شوروی و 
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ریز دهد کولونتای برنامهفراوانی در دست داریم که نشان میهای دولتی اسناد گشوده شدن برخی از بایگانی

ای در روسیه بوده است. باورهای آغازین او که به آزادی و مجری انقالب جنسی تکان دهنده و نامنتظره

کرد، و درست و منطقی و پذیرفتنی هم بود، پس از انقالب با نوعی اقتدارگرایی جنسی کامل زن و مرد تاکید می

ی جوانان حزب کمونیست )کومسومول( به شاخه های حزبی و به ویژهکیب شد. در نتیجه کانونحزبی تر

 نوعی مرکز عیش و عشرت علنی تبدیل شد.

های حزبی بدل شد و جمعی به بخشی از برنامهبرگزاری مجالس عیش و عشرت و جفتگیری دسته

د. در ابتدای کار دختران جوانی که به عضویت شاستنکاف از مشارکت در آن نوعی رفتار ضدانقالبی قلمداد می

ی حزبی آن بود که هیچ زنی حق شدند و بخشی از قوانین این شاخهآمدند هدف گرفته میکومسومول در می

ی فرد ای که خواهان همخوابگی با اوست نه بگوید. نپذیرفتن ارتباط جنسی به محاکمهندارد به رفیق حزبی

 نجامید. او اغلب اخراجش از حزب می

های جوانان و زنان حزب یکسره تعالیم .م( شاخه۱۹۱۸ /۱۲۹۷یک سال پس از پیروزی انقالب )در 

کولونتای در ضرورت منسوخ کردن نهاد خانواده را پذیرفته بود، اما لنین که مردی زاهدپیشه و از نظر جنسی 

بند ی خطرات فساد اخالقی و بیبی دربارهای نداشت و مدام به رزمندگان حزها میانهغیرفعال بود، با این ایده

–ی روابط حزبی و به شکلی زیرپوستی داد. تا این هنگام این رفتارها اغلب در درون دایرهو باری هشدار می

کرد. هرچند شور انقالبی خلق هم نمایان بود و جوانان عضو جریان پیدا می -هرچند به قدر کافی علنی

« اخالق بورژوایی»کن کردن کردند و برای ریشهحمله می« بورژواها»های نهکومسومول به شکلی منظم به خا

ای از این دوران به جا کردند. اسناد فراوان و تکان دهندهبه زن در برابر شوهرش و گاه فرزندانش تجاوز می

ده است و در کری بورژوا کفایت میدهد داشتن همسر زیبا به تنهایی برای گنجیدن در طبقهمانده که نشان می

 این جا در واقع با یک تجاوز گروهی منظم و سازمان یافته روبرو هستیم.
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ی روسی محکمتر شد و دستگاه امنیتی مخوف ی حزب بر جامعه.م( که سیطره۱۹۱۹) ۱۲۹۸از سال 

لنین کم کم شکل گرفت، قوانین جنسی عجیب و غریب وضع شده توسط کولونتای هم به کل جمعیت تعمیم 

در »ی دختران با بیش از هجده سال سن رساند که همههایی صادر شد که به اطالع عموم میعالمیهیافت. ا

قرار دارند و باید به اعضای حزب خدمات جنسی ارائه کنند. زنان و دخترانی که « مالکیت اشتراکی دولت

کنند و اعضای حزب از بایست به مراکز حزبی مراجعه کرده و ثبت نام شان از این میزان بیشتر بود میسن

ای با سه نفر همبستر شوند. توانستند هفتهکردند که بر مبنای آن میهایی دریافت میاواخر همین سال کوپن

بایست این خدمات را ارائه دهد. برخی از فعاالن هر زن هم سه بار در هفته و هربار به مدت سه ساعت می

ی کردند و تک و توکی از اعضای بلندپایهفره دریافت میهایی پنج نحزبی هر از چندی برای تشویق کوپن

با یا بدون –دیدند توانستند با هر زنی که میی شمارش میدغدغهحزب کارتی داشتند که بر مبنای آن بی

همبستر شوند. یکی از این رهبران حزبی سرگئی کیروف بود که یار وفادار لنین و دستیار خونخوار  -رضایت او

گذراند پترزبورگ میی اوقات فراغت خود را در اپرای سنتو با چنین کارتی در جیب بخش عمده استالین بود

کرد. پس از مرگ لنین، قدرت این کیروف به قدری زیاد ی کامل میاش استفادهی انقالبیو از حقوق حقه

تان و رهبران قدیمی ای چید و او را کشت و همدسشده بود که استالین را اندیشناک کرد، بنابراین دسیسه

ی طنزآمیز آن که ی استالینی به این ترتیب کلید خورد. نکتهحزب را به قتل او متهم کرد و نخستین تصفیه

برای یادبود این رفیق خلق، اسم او را روی همان اپرایی گذاشتند که شکارگاهش بود، و اپرای کیروف برای 

 ها مرکز فرهنگی شوروی باقی ماند!دهه

هایی که خودش تصویب کرده بود استفاده و آلکساندرا کولونتای هم به حد اشباع از آزادیاز آن س 

های انقالبی او به واقع به آزادی جنسی دست یافتند، اما شک گروهی از زنان در جریان برنامهکرد. بیمی

امد اصلی کارهایش هم وار او مردان بودند و پیحقیقت آن است که بیشتر استقبال کنندگان از طرحهای دیوانه
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روس از آب در آمد، و نه آزادی جنسی خودمختارانه و  ی مردان روس به زنانتجاوز سازمان یافته و گسترده

سواد و دست و پا ی بانوان. خود کولونتای در این میان در دام عشق یک ملوان انقالبی جوان و بیمحترمانه

اصرار او از طرف لنین حکم کمیسر نیروی دریایی را دریافت کرد  چلفتی به نام پاول دیبِنکو گرفتار شد، که با

 ی عصر تزاری شد. دیدهو جانشین دریاساالران جنگ

.م ناوگان آلمان به سمت پتروگراد پیشروی کرد، لنین او را در مقام ۱۹۱۸ی وقتی در هجدهم فوریه 

ست روسیه از پیروزی درخشان ناوگان ی ناوگان روسیه به مصاف دشمن فرستاد. بعد هم حزب کمونیفرمانده

جشن « روز زایش ارتش سرخ»ها این روز را هر سال با نام ها سخن گفت و شورویبالتیک بر آلمانی

گرفتند. اما حقیقت آن بود که ناوگان روسیه اصوال در جنگی منظم درگیر نشد. لیبنکو و دریانوردان می

شان پیدا نشد و در این مدت چنان که از ماه بعد سر و کله همراهش اصوال از میدان جنگ گریختند و تا یک

اند! لنین همان روزها در گساری مشغول بودهآید، به گردش بر دریاها و میخاطرات بازمانده از ملوانان بر می

ی این شانه خالی کردن از وظایف خلقی نوشت، که البته بعدتر ی تند و تلخی دربارهی پراودا مقالهروزنامه

ی راه متوقف ها البته در میانهسانسور شد و تازه پس از فروپاشی شوروی بود که انتشار مجدد یافت. آلمانی

ی ناوگان تزاری بود که با فرماندهی ژنرال پارسکی شدند، اما نیرویی که از هجومشان جلوگیری کرد بازمانده

یه به دست دشمن جلوگیری کرد و پرست پرشوری بود از اشغال پایتخت قدیم روسضدکمونیست که وطن

لیتوفسک که امتیازهای -ی برستاش به رسمیت شمرده نشد. عهدنامههرگز هم در دوران شوروی این دلیری

پترزبورگ به مسکو هم پیامد داد پس از این ماجرا بسته شد و انتقال پایتخت از سنتها میآوری به آلمانیشرم

 بود. گساری حماسی دیبنکوهمین فرار و می

اش صادر شده، با ناوگانش به سامارا دیبنکو بعد از آن که خبردار شد حکم بازداشت و دادگاه نظامی 

داد. اما بعد دید کسی به های تندی بر ضد لنین میهای انقالبی پیوست و از آنجا بیانیهرفت و به سوسیالیست
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بهه عوض کردن در نهایت باز به لنین گیرد و به متحدانش خیانت کرد و پس از چند بار جاش نمیبازی

شان را مدیریت کرد پیوست و همان کسی بود که شورش ملوانان کرونشتات را سرکوب کرد و دادگاه نظامی

و شمار زیادی از این دریانوردان دلیر را اعدام کرد. لنین هم او را بخشید و همین جا بود که اولین مدال سرخ 

 خود را دریافت کرد. 

در این بین کولونتای هم کنارش بود و چنان که در خاطراتش 

ی دیبنکو را برایش نامهی اوراق امتحانی و حتا پایانتصریح کرده، همه

نوشت و به این ترتیب باالخره این دریاساالر سرخ مدرک می

ی نیروی دریایی دریافت کرد. دیبنکو در دانشکدهای هم از دانشگاهی

اش شرح خاطراتش نوشته که بخش عمده ضمن چندین کتاب در

اش آمیز و تحریفهای فاش است و سبک ادبی و سلیس بودن متندروغ

دهد خودش آنها را ننوشته، و امروز توافقی هست که این نشان می

 کتابها را هم کولونتای بینوا نوشته است.

بود که آماده بود تا مدارهای داد در نهایت یک بمب ساعتی تکاملی کولونتای با تمام شعارهایی که می

اش را هر لحظه فعال کند. چنین هم کرد و وقتی دید دیبنکو ایدئولوژی آزادی شناختیی زیستتنیدهپیش

کند، تصمیم گرفت شکلی تازه و حزبی جنسی او را زیادی جدی گرفته و با هر کس و ناکسی جفتگیری می

نشینی کرد و یک سازمان ثبت ی خود عقباز سخن اولیهاز ازدواج را در روسیه باب کند. در نتیجه حزب 

 ازدواج آزاد تشکیل داد که کولونتای و دیبنکو اولین زوج ثبت شده در آن بودند. 
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با این همه همچنان قواعد آزادی جنسی به جای خود باقی بود و دیبنکو هم که اصوال به خاطر 

به هنرنمایی در این عرصه مشغول بود. تا این که کولونتای  اش در این زمینه محبوب کولونتای شده بود،توانایی

های فراوان در طرد حسادت زنانه منتشر کرده و که رساله

های بسیار غیرت مردانه و حسادت زنانه را در سخنرانی

اش با منشی بورژوایی دانسته بود، وقتی شوهر حزبی

ی اصول زیبارویش در بستر غافلگیر کرد، ناگهان همه

اش را زیر پا گذاشت و خشمگینانه از او جدا ر زندگیسراس

شد. دیبنکو ککش هم نگزید و به سبک زندگی ولنگار خود 

های ماندهادامه داد و دو بار دیگر هم ازدواج کرد. اما از ته

 عواطف بورژوایی کولونتای غافل مانده بود. 

هایش را به خیانت به کشور متهم قهاش را و معشوای به استالین نوشت و شوهر قبلیکولونتای نامه

.م( دیبنکو را به ۱۹۳۸) ۱۳۱۷اش بود، در ی رفقای حزبی بخشی از فعالیت روزانهکرد. استالین هم که تصفیه

هوش که متوجه نبود جرم خیانت به کشور و جاسوسی برای نازیها دستگیر و شکنجه کرد. دیبنکوی کم

حض نبوده، در دادگاه با افتخار اعتراف کرد که مجالس عیش و ی مخاستگاه ایدئولوژی زن سابقش نظریه

ی دولتی هم برای این کار استفاده کرده و از بودجهگساری و جفتگیری دسته جمعی برگزار میعشرت و می

بخش بودن این کارها تکرار کرد. در نتیجه اتهام فساد ی رهاییکرده است و سخنان کولونتای را دربارهمی

اش اضافه شد و کمی بعد اعدامش کردند. زنش را هم که هووی کولونتای غیور بود، به جاسوسی اخالقی هم

های بسیار به قزاقستان تبعیدش کردند و همان جا سر به نیست شد. کولونتای دستگیر کردند و پس از شکنجه

ز این مرد روستایی عیاش آمد در تیره و تار کردن تصویر دیبنکو کوشید و ابعدتر تا جایی که از دستش بر می
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و کمابیش ابله یک جنایتکار خائن تمام عیار ساخت. او همچنین این داستان را پراکند که ازدواجش با دیبنکو 

 به امر لنین و همچون مجازاتی برای غیبتش از فعالیت حزبی سر گرفته است!

د. از سویی خود کولونتای های شهوانی کولونتای به کلی طرد شپس از به قدرت رسیدن استالین آموزه

اش نبود، و از سوی دیگر دیکتاتور بارش با دیبنکو چندان پیگیر عقاید پیشینی فاجعهی عاشقانهبه دنبال تجربه

تر و خونبارتر از لنین داشت. استالین ی کرملین در کشتار مخالفان و شناسایی ضدانقالبیون دستی گشودهتازه

همسری سفت و ی مذهبی گرجی بود، مانند لنین به زهد جنسی و تکمدرسهای در یک که در نوجوانی طلبه

سختی باور داشت، هرچند خودش بر خالف لنین چندان مقید به این قاعده نبود و اطرافیانش از جمله کیروف 

 و بریا شهوترانانی متجاوز و وحشی بودند. 

ای از ساخت و با همراهی دستهی اخالق جنسی حزب کمونیست را به کلی دگرگون استالین شالوده

همسری، نداشتن برای آمیزش جنسی تدوین کرد که تک« علمی»اش دوازده قانون پزشکان گوش به فرمان

های های جنسی کودکان، تنبیه و کیفر ماجراجوییرابطه پیش از ازدواج، کیفر شدید زناکاری، مهار شیطنت

بود. جالب آن که یک بند از این دوازده فرمان، همان امر به جنسی جوانان و مشابه اینها در آن گنجانده شده 

معروف و نهی از منکر بود که در ایران دقیقا پس از انقالب اسالمی به همان شکل اجرا شد و رصد کردن 

اش بود و ایجاد مزاحمت در فضاهای عمومی و هجوم به فضاهای رفتار جنسی شهروندان و جاسوسی درباره

دادند. پس از مرگ استالین تنها بخشی از ای نشان میه خوشگذرانی و کامجویی عالقهخصوصی کسانی که ب

سیاست او که تا پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی پایدار باقی ماند و تشدید هم شد، همین سختگیری و 

 ای داشت.زهدانگاری جنسی بود که البته به سنت کلیسای ارتدوکس روس هم سازگاری
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 هیروس اتیاندر سورئال: دوم پیوست

 

 یماحوز نیرحسیام نیالدقطب تیدر مع یکه روز دیگو تیروا نیمقدم چن یریتطه انیپو خی... و ش

صقالب به گشت و گذار مشغول  نی)کثراهلل کتبه( در سرزم یزیتبر ییمحمد طباطبا دیو عالمه س یثان یموالنا

ختم شد  حیمس حضرتبه معجزات  وخیواقع شد که گفتار ش نیبودم به فصل شتا و در سوز و سرما. پس چن

 از زادروزش نگذشته بود.  شیب یکه چند روز

 

 

 

 

 

 

 

 مودهیپیرا به قدم م هیلیجل یاچهیو در رفتهینکته شرح دادم که آن حضرت بر آب راه م نیپس ا

 نیچن م،یسهل باشد و ما بزرگتر از آن کن یگفتند که کار نیخینم بردارد. پس ش افزارشیآن که پا یاست ب

و  دییروسان و اهل سو نیسرزم یانهیاست نهاده در م یآب نیو ا میفراز شد کیبالط یایرشد که هر سه بر د

 کسرهینشد، که از برودت سطحش  سیخ کی چیو گام ه میگام زد ایبر در یقلمرو ملوک آلمان. پس چند
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اعجاز.  ینهیمشغول بودند در زم گریکدیبا  یبه مباحثه و مجادله و تحد خیدو ش نیافسرده بود و منجمد. در ا

 نیشد و قصد کرد که سرزم لیتبد میعظ یلب خواند و به غول ریز یورد انطیابوالسوش یماحوز خیپس ش

گنجه در  یرانیو یبه تالف دینما کسانیپطرزبورغ را با خاک گام خود منهدم سازد و سن ریصقالب را ز

 و روس.  رانیا یجنگها

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیش یبود پا افتهی ینسوان مؤانست یفهیطا ژهیبه و نهیمد نیذوالفرور چون با اهل ا ییطباطبا دیاما س

در  ی. پس آنگاه ودندیره یثان یترفند از قهر موالنا نیبه ا انیلحظه بگرفت و صقالب نیدر آخر یماحوز

رجعت فرموده بود عزم  یشگیکه به کالبد هم یماحوز خیحجم و بُعد و ش یمقام معارضه بر آمد در مسابقه

روسها که کا.ق.ب نام دارد  یبود که گزمه کیگرفتار آمد و نزد یزیتبر یکرد. اما به سرانگشت عالمه زیگر

اخوت بود  وندیپ خیدو ش نیا انی. پس چون مدینما دیتبع یشمال ینواح یهااو را بازداشت کرده به گوالگ

 منانش رویو اعجاز برهند، چرا که اهل صقالب پ یکردند که از تهمت جادوگر یکیهردو دست به 

 کیاند که شاهشان غور کرده اءیو چندان در پرستش اصنام و اش یعیو مخالف امور مابعدالطب اندستیقمون
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 یکردند بر بال ماهان و در حومه الطولیط یو قدر العرضیط یقدر یجملگ وخیاست! پس ش نیلنگه پوت

 .دندیتحت فرمانش ره یهاو چکمه هاوهیو گ هاییو دمپا نیپوت بینشستند و از تعق نیطهران بر زم یهیقر

السفر دائم خِیماجرا ش نیرا در ا یثالله آمده که معجز اصل وخیاحوال الش یجالله ف ری: و در التفسریبعدالتحر

 نهاد... ادگاریبه  ندگانیآ یرا ثبت کرده و برا انیجر نیکه کل ا فرمودیهم یریتطه انیپو

 اهل حجاز! شیاست به گو یبعدالشرح: و فُرور جمع مکسر فر باشد که مصدر مرخم فرفر
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 شروین وکیلیدکتر کتابهایی دیگر هب قلم 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مظفری، خورشید، کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 

  



171 

 

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره کتاب سوم:

 

 

 

  



172 

 

 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره جم:کتاب پن

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶شید، کتاب چهارم: جام جمشید، خور

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 
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 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 

 

 های سفرنامهمجموعه

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
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