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ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم – )(٢
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ در ﭘﻨﭻ ﺑﺨﺶ در »ﻣﯿﮭﻦ ﺑﻼگ" اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ .اﮐﻨﻮن آن ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ را زﯾﺮ ھﻢ ﭼﯿﺪه ام و ﯾﮑﺠﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﻢ .ﺷﻤﺎره ﮔﺬارﯾﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ام .اﯾﻦ ﻣﺘﻨﮭﺎ در طﻮل ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٩۴در
دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻤﺪه ی ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ
ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

.١ﭼﻨﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﺷﺘﮫ ای از ﮔﻔﺘﺎرھﺎ را ﺗﺪارک دﯾﺪم ﺑﮫ ﻧﺎم »ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم« .ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از ﺳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ آورد و
ﺳﺮﺑﺎززد .از ذوق اﻓﺘﺎدم .ھﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ را ﺳﭙﺮدم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
آن ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪه واﺳﭙﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از
ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم را در ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻋﺼﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺑﺮآﻣﺪن طﺎﻟﺒﺎن« ﮐﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ،ﺟﺎدادم ھﻤﭽﻮن ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 .٢اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﻗﺪﯾﻢ روآورده ام .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻓﮑﺮ و ﯾﺎدداﺷﺖ در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﮫ از ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻢ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را ﺑﭙﺮوراﻧﻢ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ .ﺑﮭﺘﺮ آن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎراﯾﻢ ﺗﺎ
آن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﺑﻢ درﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب  ،ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و ﺑﮫ ھﯿﺄﺗﯽ در ﺧﻮر
درآورم .آﻧﺠﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ھﻤﯿﻦ درﻧﮓ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ھﺮﺑﺎر
ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ »ﺑﻼگ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﯿﮭﻦ ﺑﻼگ«ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﺳﺨﻨﻢ را ﺳﺎﻣﺎن دھﻢ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ﺣﺠﻤﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دراﺧﺘﯿﺎرﺑﮕﯿﺮم ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻗﺼﺪدارم اﮔﺮ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را اداﻣﮫ دھﻢ .ﻓﺮﺿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻢ
اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .آﻧﭽﮫ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺮﯾﮏ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﺳﺖ .ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ در زﻣﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ازﻣﻦ رﺑﻮده اﺳﺖ؟
 .٣ﮔﺎه ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ اﻧﺪ و در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ و ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ و از آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ دھﻢ ﺗﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺪادھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎدآورﺷﻮم وﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی زﯾﺴﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان دﯾﺮوز و اﻣﺮوز را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺑﺮﺳﻢ .ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
دﻧﺒﺎﻟﮫ ی روش ﺧﺎطﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﺮد .اﮔﺮﻓﺮﺻﺖ ﺷﻮد
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ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ دراﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر رادر ﺟﻠﺪﺳﻮم »در
زﻣﯿﻨﮫ ی اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﺮﺧﯽ آن ﻓﮑﺮرا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯽ آن ﮐﮫ ارﺟﺎع دھﻨﺪ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ذﮐﺮﯾﮏ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ آن ﻧﻮﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﻗﻮل ﺑﺎزارﯾﺎن ﺧﺎﮐﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺮده ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮداری ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی
زﯾﺴﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﻠﻢ در اﯾﺮان اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺘﻮﻟﯽ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﻣﺮﺟﻌﯽ
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻣﺮا ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﯾﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ای دوﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟
 .۴اروﭘﺎ اﮐﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎآن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﯾﮑﮫ و اﺛﺮﮔﺬار ﺳﯿﻞ
ﻣﻮﺟﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﺗﻮده وار ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮫ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮاﺳﺖ .دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻏﺮب در اﺣﻮال ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮ را در ھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺑﮫ ﺳﺘﻮه ﻣﯽ
آورد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم وادار ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ را در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .درھﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎﻻت
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺘﺸﺎردادم ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ .از ﺳﺎل
 ١٩۶٧و  ١٩٧٧ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  .ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و
ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯽ روآوردﻧﺪ .در دو ﻣﻘﻄﻊ  ١٩٩٣و  ١٩٩۶دوﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ ﺑﮫ آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﮫ
»ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻨﺖ آﻧﺘﻮﻧﯿﺰ« دﻋﻮت ﺷﺪم .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﻣﺪارک ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻢ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ رﺳﺎﻟﮫ
ای ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ی اطﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر داﺷﺘﮫ ام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺣﺎﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻻﺑﻼی ﭘﺮﯾﺸﺎن
اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﮫ زﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وآﻧﺠﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان
ھﻢ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ زرﻧﮕﯽ و زﺑﻠﯽ ارزان ﺑﮭﺎ و ﺳﺨﯿﻒ .ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد روزی ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ اھﻤﯿﺘﯽ دارد ﮐﮫ وﻗﺖ ﺻﺮﻓﺶ ﺑﮑﻨﯿﻢ! اﯾﻦ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه از ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وارد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ روﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ آدم ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر راﻧﮑﻦ! ﻻﯾﮫ
ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺪی ﻏﺮﺑﺰده ﺑﻮد و ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ
آورد ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک.
ﺖ ﮐﻢ در دو ﺑﺨﺶ ﻗﺮار داد .ﯾﮑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ و
ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻏﺮب را ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳ ِ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺛﺮ ﮔﺬارﯾﮭﺎی آن .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ
طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎده ﺳﺎزی اﺳﺖ ﺟﮭﺖ طﺮح ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ اﺷﺎره .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ آن ﻗﺪر در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻢ اﻓﺘﺎده ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ راﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ِ
ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻧﮫ و آﺷﯿﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎروﺷﻦ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﮫ آب و ﺧﺎک و
آﺗﺶ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در آراﻣﺶ ﺑﺰﯾﻨﺪ و روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮری ﭼﻮن
٣

ﺳﻮرﯾﮫ از اﺳﺎس ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺗﻦ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت داد .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری
ﺣﺪود دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎھﺸﺎن را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ و ﺗﺮک وطﻦ ھﺎ ﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد ﮐﮫ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﭼﺸﻤﮫ ای ﺟﻮﺷﺎن از دﻻرھﺎی ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن.
در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫ ی وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزی واھﻤﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﮫ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎرﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﯿﮑﺮان در ﺧﺎک و آب ﺗﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ .آن ﻗﺪر ﺑﯽ
ﺑﺎک در اﯾﻦ ﺟﺎده ی ﺑﮫ ظﺎھﺮ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﻣﺎ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮔﺎم ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﮫ ارھﺎﺑﯿﻮن طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و داﻋﺸﯽ
در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آﻧﺎن ھﯿﭻ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ارھﺎﺑﯿﻮن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ داﻋﺶ و اﻟﻘﺎﻋﺪه و طﺎﻟﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد
را در ﻣﺴﯿﺮی آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻦ ﺗﻮزی در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺟﺎن ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ  ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮو ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ھﻤﮫ ی ھﺴﺘﯽ و
وﺟﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﯾﮏ دوره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺲ از ﯾﻮرش ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺖ .درﺳﺖ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی
رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻮد ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺗﺎﺟﯿﮏ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دادم ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮭﻢ ﺑﭙﺮدازد .ﻧﮫ در درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻼﻗﮫ ای ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد و ﻧﮫ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت.
ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺖ از ﭘﺎره ی ﺗﻦ ﺧﻮد
ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ آن ﭘﻨﺎه دھﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺗﺎﺟﯿﮏ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺳﺨﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
)اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اداﻣﮫ دارد(

ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم -ﺑﺨﺶ دوم )(٢

 -۵ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آن ھﻢ در ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﻨﻮﻧﯽ آﺛﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮭﻢ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﮫ ھﻤﺮاه
دارد .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺒﺪاء از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎداری را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻦ آز آن ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﺰرگ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آواره را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ  ،ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺣﺘﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻠﺨﯽ را ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺟﺎن آزﻣﻮده اﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻧﺎﮔﻮار دﯾﮕﺮی را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ آﺳﺎن ﺗﺮ ازآن ﺗﺠﺮﺑﮫ ی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  :اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ روﺳﯽ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﻮزه ی اروﭘﺎی
۴

ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺷﻮروی دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻦ ﺧﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﺎﮔﮭﺎن آﺷﮑﺎرﮔﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎری ﮐﮫ ﺻﺮب ھﺎ در
ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎره ی اروﭘﺎ
ﺟﻠﻮه ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻏﺮب ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن روآورد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻗﺪﻋﻠﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮری و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﺟﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ دادﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻨﺜﯽ.
-۶ﻣﻮج ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﻮده وار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﮔﺮﭼﮫ ﯾﮑﺴﺮه اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ آن را
ﻣﮭﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و اﻟﺒﺘﮫ اﻧﮕﯿﺰه و ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی دﯾﻨﯽ ھﻤﮫ ی آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در
ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ و ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ ﻗﺮارداد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ دﯾﻨﯽ واﺣﺪی
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ از ﺳﻮرﯾﮫ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ھﻤﺴﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ازﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .درﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ داﺷﺘﮫ ام
اﯾﻦ ﺗﻨﻮع دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﺎرھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ام .رژﯾﻢ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺪ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ رژﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی
ﻋﺮﻓﯽ)ﺳﮑﻮﻻر( .آزادی دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﺒﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﭘﺲ از آن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان رژﯾﻢ
ﻣﺼﺮ را در ﻣﺮﺗﺒﮫ ی دوم ﻗﺮارداد ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺪارا ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ .از ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﮫ ﻣﺬھﺐ
ﻋﻤﺪه ﮔﺮﭼﮫ ﺷﻤﺎر ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮھﯿﺰ از ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ی ﻋﺮﻓﯽ در ﻏﺮب ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﻼم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ رواج دارد
و اﯾﻦ اﺳﻼم در ﺿﻤﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ از ھﻮﯾﺖ ﻋﺮﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺗﻨﻮع دﯾﻨﯽ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ی ﻋﺮﺑﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ درازﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ
و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﯾﻔﺎ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺣﻮزه ی اروﻣﯿﮫ ﻓﺮﻗﮫ
ھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ودر ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻻﯾﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺟﺪا از اﺳﻼم در طﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان ﻣﺎﻧﺪاﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ اروﻣﯿﮫ و در اﻣﺘﺪاد رود
ﮐﺎرون از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻧﺪ .زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن آراﻣﯽ ﻗﺮاﺑﺖ دارد .در ﻋﺮاق در ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺎ ﮔﺮوه
ھﺎی دﯾﻨﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در ﺳﻨﺠﺎر ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺰدی/ﯾﺰﯾﺪی از ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮﮔﺮم اﺷﺎﻋﮫ ی
ﺑﺎورھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ  .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺪاق ﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق  ،ﻟﺒﻨﺎن و ھﻤﯿﻦ ﺳﻮرﯾﮫ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن
آراﻣﯽ در ﻣﻌﻠﻮﻟﮫ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺳﮫ روﺳﺘﺎ  -ﺷﮭﺮ آراﻣﯽ زﺑﺎن آﺷﻨﺎﺷﺪم ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﺷﯿﻌﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی آراﻣﯽ
ام ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ و اﯾﻦ زﺑﺎن اﺷﺎره دارم.
-٧ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﯽ را در ﺳﻮرﯾﮫ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق و ﺧﺎﺻﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻠﻮی روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﺎن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم »درﺳﯿﻢ « در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
۵

دھﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ارﻣﻨﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را ﺳﺮﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ.
اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺗﻔﺴﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎز از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻢ ؛ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ادﻋﺎی ﺗﻨﺪروان دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﯾﺎ داﻋﺶ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاطﯿﻮن
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎورھﺎ،اﻗﻮام و ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫ
ای از ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺪﯾﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در درون ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ھﺮﮐﺸﻮر .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ام و ﯾﺎدآورﺷﺪه
ام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاطﻒ ﻣﻠﯽ و روﻧﻖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺪان داده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮔﺮان .اﯾﻦ ھﺮدو
ﺗﺤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﻣﻠﯽ و روﻧﻖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ھﺠﻮم ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دروﻧﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ذﮐﺮﮐﺮده ام ﺧﺎﺻﮫ در رﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ.
دﺳﺘﮫ ی دوم از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﯿﺮون از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﯽ/ﮐﺸﻮری داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ درون ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﮫ اﯾﻦ دوﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺮﯾﮏ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺎه
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
)دﻧﺒﺎﻟﮫ دارد(

ﯾﺎﯨﯨﺎﺷﺘﮭﺎى ﻧﺎﺗﻤﺎم – ﺑﺨﺶ دوم )(٣
ﺎﯾﺎﻧﻰ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﮭﻢ در ﻣﻘﯿﺎس
 -٨ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﺧﺎﺻﮫ دردوران ﭘ ِ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ای دوراﻧﺴﺎز در ﺳﮫ ﺳﻄﺢ درون ﮐﺸﻮری ،درون ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺑﺮون
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در اﺳﺎس ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در درون ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺎﻧﮫ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻋﻤﻞ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺗﺤﻮل
ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺗﺤﻮل زﺑﺎﻧﯽ و ﮔﻮﯾﺸﯽ و ﺷﯿﻮه ھﺎی زﯾﺴﺖ ،ھﻤﮫ از ﺟﻠﻮه ھﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺠﻮم اﻗﻮام
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ رده از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ روﻧﺪ طﺒﯿﻌﯽ زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ را درھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺳﮭﺎ و آﻣﯿﺰﺷﮭﺎی
ﯾﮑﺴﺮه ﺗﺎزه و ﻧﯿﺎزﻣﻮده ای ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﮑﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮھﻨﮓ واردﺷﺪه و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﮐﻮچ ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺑﻮد ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺮاﺛﺮ
۶

ﯾﻮرش و ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ .ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ھﻤﮫ ی ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺟﺎ
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ ،آﺛﺎر
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد .ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن ﺧﺮﻣﺸﮭﺮی در درون ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﻧﺪارﯾﻢ.
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﮔﺎه ھﺠﻮم ﻣﺮدم ھﺮات ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮی ﭼﻮن ﺟﻼل
آﺑﺎد ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﺷﮭﺎ و اﻟﺒﺘﮫ آﻣﯿﺰﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮭﺮی دوزﺑﺎﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ذﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰم .در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﻧﻘﺶ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درون ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورود ﺗﻮده ای ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻮچ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺸﻮری واﺣﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ورای ﻣﺮزھﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ھﻨﮕﺎﻣﯽ درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ
ﮐﮫ ﺗﺤﺮک در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺳﺮﺑﺮﺑﮑﺸﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﯾﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن .در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ ﺳﺮخ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﻐﺎل اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر،رﻗﻢ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﻏﺮب در
اﯾﻦ ﺑﺎره در آن ﻣﻘﻄﻊ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽ راﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮔﺮدآوری ﮐﻤﮑﮭﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺗﻤﺪﻧﯽ آن درﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﻣﯿﺮاث ﺷﻮﻣﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
آن ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﺎذب ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﻤﻔﺮھﻨﮓ ﺷﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺷﻮم و ذھﻨﯿﺖ
ﭘﺮوری ﮐﺎذب ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮔﺮا و در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﯽ درﺑﺎری ﺑﮫ
وﯾﮋه درﺑﺎرھﺎی روﺑﮫ اﻓﻮل ﺑﻮد .در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ذھﻨﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ و روﺷﻨﻔﮑﺮان در دو ﮐﺸﻮر .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﮐﯿﻦ ﺗﻮزی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﭘﺮورش ﻣﯽ داد ،ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ و ﻣﺮزﮐﺸﯿﮭﺎی ﺗﺎزه در طﻮل
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ھﺮ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺗﺎزه ای از درون ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺪا
ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻧﮫ ای واﺣﺪ ،ﮔﺎه ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﮔﺎه در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ای را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ھﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻮﯾﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎزه ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ی ھﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ھﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺳﺎزﯾﮭﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﺰار ﮐﺎذب ،ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﮔﺴﺴﺘﮫ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ  .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ھﻤﺒﺴﺘﮫ  ،ﻣﯿﺪان ﻣﯽ داد ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﺴﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﮫ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺳﺘﺪﻻﻻت
ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ھﻮﯾﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد و آن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﯾﺎ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ھﺮ ﻧﻮع ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎزه ای
را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ  ،ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی ﺑﺮﯾﺪه و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﻌﯿﻦ را
ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺎر زد و ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻮﯾﯽ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده رواج داد .ﺣﺘﯽ در ھﻤﺎن ﺗﻤﺪن در
طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻌﺘﯽ از ﺗﻤﺎس ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ از ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ  ،ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ورود و اﻗﺎﻣﺘﮭﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺗﺮک اﯾﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان
رﻗﻢ در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .در آﻏﺎز در اﯾﺮان ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
٧

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭼﭗ و ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠﯿﻮن ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﻣﺪام از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺎ
ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﮭﺮه ای ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻮد ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻢ در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و در ﻣﯿﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺎن در ﺟﮭﺖ درک ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارد .در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﻧﺸﺎن داده ام ﮐﮫ ھﻤﮫ
ی ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﺮاق ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﺮد ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮد از ﻋﺮاق وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در اﯾﺮان
از ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص و ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﮫ
ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺣﺮﮐﺖ درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن و ﻣﺮدم ﭼﭽﻦ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ
اداﻣﮫ دارد.
در ﺣﻮزه ی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺷﻤﺎر ﺳﻮرﯾﮫ اﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺒﻨﺎن و اردن
رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺳﻮی اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻟﺒﻨﺎن و اردن ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮان را ﺑﮫ ﺳﺒﺐ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﺸﺎن
ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮد .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﮐﺮدان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﻤﺎر ﺳﻮرﯾﮫ اﯾﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﯾﻮرﺷﮭﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎه داﻋﺶ و ﺑﻤﺒﺎراﻧﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی
ﻏﺮﺑﯿﺎن و روﺳﯿﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺸﺎن وطﻦ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎری ھﻢ اﻟﺒﺘﮫ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن آﯾﻨﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺗﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﺮدھﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺎره ای ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .ﮐﺸﻮر
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و آﺗﺶ ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ
و اﻏﻠﺐ از دﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل
ﮐﺮدان ﻣﻨﺎﻓﻊ و راھﺒﺮدھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﯾﮑﺴﺮه ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
ﺑﺎره ی رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﮐﮫ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدان ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮد؛ و اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .ﮐﺮدان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺪن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﻮاره ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان اﯾﺮان را ﻣﺄﻣﻦ و ﻣﻠﺠﺎء ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺎن
و ﻣﺮدم ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﺟﺰاﯾﺮ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ اﻟﺒﺘﮫ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاھﺪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ »ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان« ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﯾﺎ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﺖ ﻧﺎﮐﺎم« اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را» failed
ﭼﻮن ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﺎ ﯾﻤﻦ ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﮭﻮم » دوﻟ ِ
 «Stateﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺖ ﻧﺎﮐﺎم در اﺳﺎس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﭘﯽ
دوﻟ ِ
ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ دروﻧﯽ ﻣﺨﺘﻞ و ﻣﻐﺸﻮش ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب؛ﯾﺎﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ،:ﺳﺮﮐﻮب،ﺗﻨﺸﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه  ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎ و ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر وﻗﺘﯽ از دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻞ داﺧﻠﯽ و
دروﻧﯽ درھﻢ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد  .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻋﻠﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ دو ﻣﻮرد را ذﮐﺮ
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ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎم اﻏﺘﺸﺎش دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص
روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ھﻢ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در
اﻣﻮر ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺒﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺮوﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﮐﻨﮕﻮ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ رده ﺟﺎی داد .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﺎن ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم« ﺻﺎدق اﺳﺖ و اھﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮاﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  ،ﻧﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم در
ﺑﮫ اﺟﺮادرآوردن ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮫ
ﺑﺴﺎ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺶ را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد )ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﯾﺎ ازﺑﮑﺴﺘﺎن(
و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دوﻟﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﺮداﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺮدی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دروﻧﯽ از
ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ظﺮاﯾﻒ ﺑﭙﺮدازم  ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،و ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﮫ اﺟﺮادرآوردن ﺗﻌﮭﺪات و وظﺎﯾﻔﺶ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻓﺮوﺑﭙﺎﺷﺪ .دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در
ﺣﻮزه ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .اﻣﺎ »ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان« رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن از اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﮑﻮھﺶ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود ھﻤﮫ ی ﻣﻌﻀﻼت ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
)اداﻣﮫ دارد(
ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم – ﺑﺨﺶ دوم )(۴
 -٩ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﺳﺎس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﮫ دو ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و
ﺳﻄﺢ درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯽ اﻓﻖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﺮﺧﻮردﮔﺎن
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ
ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ دوزﻧﺪ و از درون ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ آرزوھﺎﯾﺸﺎن را در ﻣﮑﺎن و در ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﮫ درآﻧﺠﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ذھﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪه ی دوﻟ ِ
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺳﺮﺑﺮﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﺪان ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی
ﺑﺮون ﮐﺸﻮری در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺪن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﺑﮫ ھﻤﻔﺮھﻨﮕﺎن ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزﺑﺰﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ذھﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ وﯾﺮاﻧﯿﮭﺎی درون ﮐﺸﻮری ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ وﻗﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ای را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ
ﺣﺪی ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺠﺎھﺪت ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻮن ﻣﺘﺤﺪ ﻏﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺳﻮد ﻓﺮاوان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زد ،و اﯾﺮا ن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺬﯾﺮش
آوراﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﯽ زد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی داﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ رواﺑﻂ
را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ھﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،در ھﻤﺎﻧﺤﺎل
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ ﺻﻮر
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد
٩

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﺪ و از واردآوردن اﻓﺘﺮا ﺑﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﻮد راه
ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،و در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در درازﻣﺪت ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺪاﻧﮑﺮد .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ اﻣﺎ
در ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﯾﺮان اﺛﺮﮔﺬارﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و دودﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎر و آﻣﻮزش آﺳﻮده ﺧﺎطﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮارھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان از اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯽ ﺑﻮد در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻏﺮب ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﺑﻮدن اﯾﺮان در ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ »در زﻣﯿﻨﮫ ی
اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ « ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ذﮐﺮﮐﺮده ام ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ دارﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺤﻮﻟﯽ ذھﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺳﺮﺑﺮآورد و ﺷﻤﺎری را ﺑﮫ روآوردن ﺑﮫ ﻏﺮب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮭﺎﺟﺮان رده ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻞ
ﺟﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ درﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در دوره ی ﭘﺲ از طﺎﻟﺒﺎن و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ – ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻼﻗﮫ ی ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﻏﺮب در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ.
دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺮزای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺳﺨﺖ ﺳﺮﺧﻮرده ﮐﺮد .ﮐﺮزای ﮔﺰﯾﻨﮫ ی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
»ﺑُﻦ« در آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ را آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ آن را ﻣﻄﻠﻮب
ﺟﻠﻮه داد و ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗﺮارداد .ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺪم
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی زﯾﺴﺘﯽ و اداری و از ھﻤﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
از ﻧﺎاﻣﯿﺪی و دﻟﺰدﮔﯽ ﻣﯿﺪان داد ﮐﮫ آﺛﺎر آن در دوره ی ﭘﺲ از ﮐﺮزای رخ ﻧﻤﻮد و آﺷﮑﺎرﺗﺮﮔﺸﺖ.
ﺳﻘﻮط طﺎﻟﺒﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﮑﮫ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
راھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و در ﺧﻮر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮزای ﮐﮫ ﻣﻌﺠﻮن و ﻣﻠﻐﻤﮫ ای ﺑﻮد زﯾﺎﻧﺒﺎر ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل طﺒﯿﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺳﺪﮐﺮد و اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﺳﻮق داد .او از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺘﺤﺪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎص اﻣﺮﯾﮑﺎ – اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﭘﺸﺘﻮﻧﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻗﻮﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮭﺮه ای ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﺒﻮد
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ھﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎذب را ﺑﮫ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرم .ﭘﺸﺘﻮﻧﮕﺮاﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﻮاره زﻋﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
را ﺣﻖ ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮫ ﮐﺮزای و ﻧﮫ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ای ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
و ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺼﻮر آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺮزای و ﭘﺲ از او اﺷﺮف ﻏﻨﯽ ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن
طﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯿﮭﺎی راھﺒﺮدی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ .و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﻓﻘﺪان ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ.
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ .ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﻮده وار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻏﺮب در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎی درون ﮐﺸﻮری،ﺳﯿﺎﺗﮭﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ،دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ،
١٠

ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﮔﺎه ﭘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺖ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺑﺮون ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم راھﺒﺮدھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آورﻏﺮب
اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻓﻖ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و
ﮐﺸﻮرﺷﺎن آﯾﻨﺪه ای ﺗﺎر و ﻧﺎروﺷﻦ درﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺒﮭﻢ
وآﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ :دل ﺑﮫ درﯾﺎزدن!
در ﺳﻮرﯾﮫ وﺿﻊ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺪ و
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺧﻮن آﻟﻮد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﺗﺤﻮل را
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﻮرﯾﮫ را در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﮔﺬاﺷﺖ .ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﮫ رژﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﻮرش درھﻢ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد ﺑﮫ ﻏﺮب و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی و ﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﻮق دادﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﮫ
ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﺧﻮدی را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺸﮑﻞ ﻋﻠﻮﯾﺎن و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﮑﻮﻻر و اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﺎﺻﮫ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ .ﮐﺮدان ﺳﻮرﯾﮫ ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﺮدﺳﻮری ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﯾﮏ دوره ﺗﺤﻮﻻت
ﺧﻂ و زﺑﺎن ﮐﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و »ﺑﺪرﺧﺎن« و
ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ از دﻣﺸﻖ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﻣﺸﻖ آزاداﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﺮد ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ دﻟﺨﻮش ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺴﺘﻨﺪ و آن ﻣﮑﺎن را ﺳﺨﺖ
ﻣﻘﺪس و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﮫ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد .ﺳﻮرﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺮﻓﯽ داﺷﺖ
ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮫ ﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺟﻨﺒﮫ ای دﯾﮕﺮ را ﯾﮑﺴﺮه
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺎھﻤﺰﻣﺎن ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻟﺒﺘﮫ
ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻏﺮب ﺑﮫ ﻣﺪد
ِ
ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮫ ی اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ھﻤﭽﻮن ﻣﻮرﯾﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی رژﯾﻢ ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺪ را ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺒﺎب ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ
وﯾﺮاﻧﮫ ای ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اروﭘﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .درﺳﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ در ﻣﻌﺮض آﺷﻮب و ازھﻤﮕﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺑﻨﯿﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺮوﺑﮫ ای،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﮭﻢ از ﺳﻨﺘﯽ وراﻓﺘﺎده ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدﻧﺪ ،ﺑﻞ ﮔﻔﺘﮫ
و ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﻼﻓﺖ و رﻓﺘﺎرھﺎ و ارزﺷﮭﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ
دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم ﻣﮭﺎﺟﺮان از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺳﺨﻦ از
ﺻﻠﺢ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ.
ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﺮب و روﺳﯿﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد،ﺑﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻮان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﻧﺴﺠﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
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و ﻣﺘﺤﺪان »ﺧﻠﯿﺠﯽ« اش .اﯾﺮان ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺑﮫ
رژﯾﻢ اﺳﺪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ؟ و ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﮭﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر
ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﮕﯿﺮی ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮاردارد؟
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﮔﺮدش آزاد اطﻼﻋﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﮫ ی ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
ای ﺳﺨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی رزﻣﯽ و
ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎطﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،ﺑﺮ ھﻤﮫ ی دﺷﻮارﯾﮭﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد .ﺗﻮده ی ﻣﺮدم
و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮارﺷﻤﺮد .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﺳﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺳﮭﻢ ﺧﻮاھﻨﺪه ای ﭼﻮن روﺳﯿﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎﻧﮫ ی
آﺷﻮﺑﯽ ﻧﺎروﺷﻦ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﮫ ﻧﺤﻮه ی ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان
ﻗﺮارداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
)اداﻣﮫ دارد(

ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم -ﺑﺨﺶ دوم )(۵
 -١٠ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻻﯾﮫ
ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ واﻣﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﻣﯽ راﻧﺪ .ﻣﺮدم ھﺮ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه واﮐﻨﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺷﻮب و اﻏﺘﺸﺎش در ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از آن راھﯽ دورﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻮد ﮔﺮﭼﮫ از ﻋﺎﻣﻼن اﯾﺠﺎد
ﺑﻠﻮا و ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﮫ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﻮاج ﻣﮭﺎﺟﺮان ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﮫ دروازه ی ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ ﺳﻮی اروﭘﺎ .ﺗﺮﮐﯿﮫ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﺟﺨﻮاھﯽ ھﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻗﺖ را از اروﭘﺎﯾﯿﺎن طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت
ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛وراﺗﺮ از ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﮔﺬﺷﺘﮫ ی
ﺧﻮﻧﺒﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﻣﻨﯿﺎن و ﻣﺮدم زازا/دﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ »ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﮐﺮد«
ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ در واﻗﻊ »ﺑﻠﻮف« ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﺑﺤﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮف ﺧﻮد ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ وراه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻧﺸﻮد .در
ھﺮ ﺣﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﮭﺎر ﻋﺮب در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ از ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی در ﺧﻔﺎ ﺑﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺣﺎل در ﮐﺴﻮت ژاﻧﺪارم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ در
درازﻣﺪت ﺗﻮان اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎدم
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎه طﻠﺒﺎﻧﮫ.
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ از ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻋﻮض ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻋﻤﻞ
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺑﺎزﻧﻤﯽ داﺷﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺗﻨﯿﺎھﻮ ﭼﯿﺰی را آﺷﮑﺎرﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ در زﯾﺮﻻﯾﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ اﯾﺮان وﺟﻮدداﺷﺖ و در ژرﻓﺎی آن راھﺒﺮد ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد:اﺋﺘﻼف ﺑﺎ اﻋﺮاب و وﯾﺮان ﺳﺎزی اﯾﺮان
ھﻤﭽﻮن ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﺟﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﺳﻮق
داد،ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راﺣﺖ ﺑﮫ راه ﺣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮور – ﺑﻨﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ھﺮﭼﮫ از ﻋﮭﺪ
ﻋﺘﯿﻖ و از ﮐﻮروش و از رھﺎﯾﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﮔﻮش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راھﺒﺮدھﺎی
اﺳﺮاﯾﯿﻞ طﻨﯿﻨﯽ ﻧﺎﺧﻮش ﯾﺎ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ دارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و
اﻋﺮاب رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ارزش ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎزه اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ﻧﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ در اﺻﻞ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ وﺟﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺳﺮرﯾﺰ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورای ﻣﺮزھﺎی ﺳﻮرﯾﮫ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻧﺒﻮد آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﮫ
ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﮫ رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ.آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ از دﻣﺸﻖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮزه ی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن ﺑﮕﺬرﯾﻢ ھﻤﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺮوروﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ھﻢ ﻣﺮز
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮاردارد ﺑﺎ ﺣﺰب ﷲ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﮫ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺒﯽ ﯾﺎ در
ﯾﻤﻦ و در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻟﺒﺘﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﺘﯽ ﺧﺎص،ﻧﯿﺰ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ :ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮرﯾﺰ
درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﻨﯽ در ﻣﺤﺪوده ی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درون ﮐﺸﻮری دﺳﺖ
ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺗﺤﺮک ﺳﺮرﯾﺰﺷﺪه در ﺑﯿﺎورد؟ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ دروازه ھﺎی ﻏﺮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻏﺮب از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﺎ ﻧﮕﺮش راھﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻧﺪ .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻏﺮب،ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻔﺘﮫ ی دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ و ﺿﺪﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﺪﯾﮭﻮدی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ دﺳﺘﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺟﮭﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﻼت
و ﺑﺎورھﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻋﻈﻤﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺷﺎن .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و در آﻟﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ،اﻣﺎ
در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ھﻠﻨﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻧﯿﺰ ﻟﻤﯿﺪه اﻧﺪ و در اﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی دروﻧﯽ – ﺑﯿﺮوﻧﯽ .ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
و زﯾﺴﺘﯽ ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ را دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ از ﻧﻈﺮ آﻣﯿﺰش ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی
ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﺘﯽ ارزﺷﮭﺎ و ازدواﺟﮭﺎی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ ،ﺑﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی
در ﻣﻌﺮض ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺧﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد را ﺑﺮﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎن را وﺳﯿﻠﮫ
ای ﻗﺮاردھﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﮭﺎی درون ﮐﺸﻮری و درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد .آﻧﭽﮫ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮز ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؛ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺰ آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﺨﺎذﮐﺮد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪدروﻧﯽ
١٣

ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺲ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﮐﺸﻮری ﭼﻮن آﻟﻤﺎن ھﺮﺑﺎر ﻧﻘﺸﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺪ و ﻗﻮاره اش
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ  ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ  ،ﺑﺎ ﺷﺮم و ﺧﺠﻠﺖ ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﮐﺮده اش را ﺑﮫ
ﺳﺒﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ و دور از ﻧﺰاﮐﺖ ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ /آﻓﺮﯾﻘﺎ و در ﭘﮭﻨﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺑﻨﯿﺎدھﺎی دو اﺗﺤﺎدﯾﮫ /ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ
را ﺑﮫ ﻟﺮزه درآورده اﺳﺖ :اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ و ﻧﻔﺘﺎ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ھﺮاس آور ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﮫ ﯾﺎدآورد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ در اﯾﻨﺤﺎ ﺑﮫ
آن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
را در دوره ی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۵٧از دﯾﺪه دور داﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ
را ﯾﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی را .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ راه ھﺎ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺖ ﺗﺎزه ای ﻓﺮاھﻢ آورده
اﻧﺪ و ﺑﺮﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻓﺰوده اﻧﺪ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﮓ و
ﻧﺰاع دروﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا
و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺟﮭﺖ راه اﻧﺪازی ﺣﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ .ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ھﻢ
اھﻤﯿﺖ دارد و آن دﮔﻮﮔﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن ذھﻨﯽ ﻣﺮدم ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺴﺖ و
ﺣﻮی وطﻨﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ای ﺗﺎزه ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ .از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎ وطﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﺑﮫ روآوردن ﺑﮫ
ﻏﺮب دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه ﮐﮫ ﻣﺪام او را و ﻏﺮب را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎﻻ
در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه و در ﻣﺤﻼت ﭘﺎرﯾﺲ آﺑﮕﻮﺷﺖ و ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﯿﻤﮫ ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ و از ﺗﺠﺪد دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺷﻤﺎری ھﻢ ﺑﮫ ﻟﻨﺪن و ﻧﯿﻮﯾﻮک ھﺠﻮم ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای وطﻨﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﭼﻮن
در ھﺠﺮت ﮐﺴﯽ اﯾﻨﺎن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺪام ﺑﮫ داﻣﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و ﺳﺮﭘﯿﺮی ﯾﺎدﺷﺎن
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﭼﭗ اﻧﺪ و ﻣﺼﺪﻗﯽ! اﯾﻨﺎن دوزﯾﺴﺘﺎن اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت
را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻮرد اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را ﺷﮑﻨﻨﺪه
و ﻟﺮزان ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ دﺳﺘﺨﻮش ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺮزه ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺴﺎن ﺑﺤﺮﯾﻦ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺎرات ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﮫ و
در ﮔﯿﺮاﮔﯿﺮ اﯾﻦ آﺷﻮب در اﻣﺎن و ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﺗﻤﺎم درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ و
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺑﮫ زﯾﺎن ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را از ﺧﻮد دورﺳﺎزﻧﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺟﺎﺷﯿﮫ
ای و آﺛﺎر ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎ ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻋﺼﺮی ﻣﯽ زﯾﯿﻢ ﮐﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺤﻮﻻت آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .ﻋﺼﺮ ﮐﺸﻮر – ﻣﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ
ﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﻣﯽ
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟ ِ
رود .اﮐﻨﻮن دوران اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
دوم از »ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم «ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﮫ
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ای آن اﺷﺎره ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.ﺑﺨﺶ دوم ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ھﺎی  ١ﺗﺎ  ۵ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﮭﻦ
ﺑﻼگ و ﺑﻼﮔﻔﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٩۴ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﯿﺪاورم در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎ را
اﺻﻼح ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﮭﻤﻦ ١٣٩۴
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ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم – ٢

-١ﺷﻮاﻟﯿﮫ دوﺗﺎ ﭼﺎی ﺑﺮای ﺣﺎج آﻗﺎھﺎ!
داﺷﺘﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮭﺎرراه اﻣﯿﺮاﮐﺮم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی/ﻣﺼﺪق/وﻟﯽ ﻋﺼﺮ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .دﻧﺒﺎل ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺑﻮدم .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻠﻮﯾﻢ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ اﺻﺮار اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ ام ﺷﮏ ﮐﺮدم .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورم
در ذھﻨﻢ دﻧﺒﺎل آدم ﯾﺎ آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدم و ﺑﮫ ﻣﺪد ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺳﺮوﺻﻮرت ،ﺷﺨﺼﯽ را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ  .اﯾﻦ روش ﮐﻤﮑﻢ ﻧﮑﺮد .در
ﺑﺮاﺑﺮم ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮔﻨﮓ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ داد .ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﯾﺎرﯾﻢ ﻧﻤﯽ داد او را
در ﺧﺎطﺮ آﺷﻔﺘﮫ ام ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از او ﺑﮫ دﺳﺖ آورم.
ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺳﻤﺞ ھﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﻢ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد و اﺣﻮاﻟﻢ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺟﻮری ﺣﺮف ﻣﯽ زد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻧﮑﺘﮫ ای را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﮫ طﻨﺎب ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎوﯾﺰم ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺠﺎﺗﻢ دھﺪ و
ﺑﺎﻻﯾﻢ ﺑﮑﺸﺪ .ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﮫ دﯾﺪار ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ واھﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺳﺮاب ﺑﻮد.
ﻧﺎآﺷﻨﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،دﺳﺘﻢ را ھﻢ رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﻓﺸﺮد و ﻣﺤﮑﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﺑﻮد .ﺟﻤﻼﺗﺶ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و ﻣﺪام ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ھﻨﻮز ﺳﺮﭘﺎﯾﻢ،آزار و اذﯾﺖ
ﺗﺎزه ای ﺑﺮﺳﺮم ﻓﺮوﻧﺮﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ھﻤﮫ ی دﺷﻮارﯾﮭﺎ دﺳﺖ از
ﮐﺎرم ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺄس ﻧﻤﯽ ﺷﻮم .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﺒﮭﻢ ،اﯾﻦ واژﮔﺎن دو ﭘﮭﻠﻮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی ﭼﻨﺪﭘﮭﻠﻮ
ھﯿﭻ اﻓﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮم ﻧﻤﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﯾﺄس؟ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ؟ دﺳﺖ از ﮐﺪام ﮐﺎرم ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻢ؛ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟؛ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ اﺷﺎره دارد و ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ؟
اﺳﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ دﯾﺪم ﻣﺮا ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ای در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮد و ﺑﯽ اراده
ﺑﺮﺳﺮﻣﯿﺰی ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و دودآﻟﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﮑﻮت و ﺣﯿﺮت ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺑﻨﮕﺮم .رو ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی زھﺮآﻟﻮد اﻣﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﮔﻔﺖ راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮ اﯾﻦ طﺮﻓﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﮐﻨﻢ ،ﻗﮭﻮه ﭼﯽ ﺑﮫ دادم رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ درﺷﺖ و ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮫ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ! ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺳﻤﺞ ﻣﻦ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﻣﻦ ﺑﮑﻨﺪ،ﮔﻔﺖ دوﺗﺎ اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی !
ﻗﮭﻮه ﭼﯽ رو ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدش ﮔﻔﺖ :ﺷﻮاﻟﯿﮫ ،دو ﺗﺎ ﭼﺎی ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎھﺎ!!
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺑﻐﻀﯽ از ﺧﻨﺪه در ﮔﻠﻮ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺣﯿﺮت زده از ﻗﮭﻮ ه ﭼﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪم  ،ﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻟﯿﮫ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ؟
ﻗﮭﻮه ﭼﯽ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ داﺷﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد از ﻗﮭﻮه ﭼﯿﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ!ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ھﻤﮫ ﻣﯿﮕﻦ!
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ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻗﺮاری در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺑﯽ رد وﺑﺪل ﮐﻠﻤﮫ ای ﺑﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎی
ﺧﻮدم ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﮭﻮه ﭼﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ذره ای ﭼﺎی ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮدم .ﺗﺎزه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﯽ
ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪم .ﺷﺘﺎﺑﺎن از آن ﻣﺤﻞ دورﮔﺸﺘﻢ؛ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﻮم.
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ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ی از اﻓﺮاد ،ﺣﻮزه
ای از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ -دوﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ای ﺑﺨﻮاھﺪ ﺣﻮزه ای
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﺎزد،ﭼﻨﺪان دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .در رﺳﻢ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ داری ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎ روﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺎه ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺳﮑﺲ و ﮔﺎه ھﺮدو  .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻔﯿﺮ
ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روﺷﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .از ھﻤﮫ ی
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ای از ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻗﺎﺟﺎری وﺷﻤﺎری
ازﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان وﻗﺖ ﻧﯿﺰ رواﺑﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻄﺎی اﯾﻦ
ﻟﻘﺐ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
در ﺗﮭﺮان اﻣﺎ اﯾﻦ روش را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺳﺮﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ی ﻋﻘﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺶ .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪال ﺷﻮاﻟﯿﮫ را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻣﺴﺨﺮه اﻋﻄﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ در ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺎم داور ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺷﻮاﻟﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎرش ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺮﺣﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺘﻮان ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﮫ داﻧﺴﺖ؛ ﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﭽﺎره ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻘﺎش ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ .ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺧﻮد را در
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ؟ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺣﻮزه ی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم
دھﺪ .در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل اﻣﺮوزﯾﮭﺎ »روﻧﻤﺎﯾﯽ« ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﻮدﻟﺮ ﺑﻮد ھﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺳﻔﯿﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﺸﺎن ،داد ﺳﺨﻦ
دادﻧﺪ .ھﺮدوﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﯿﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺪه را در ﻣﺠﻤﻌﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮﺷﺎن)=ھﺮدوﯾﺸﺎن( ﺑﮫ ﭼﺎپ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮭﺎ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ھﻤﮫ ﻣﺼﺪاق ھﻤﺎن ﻻف در ﻏﺮﺑﺖ زدن اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان .در
اﯾﺮان اﮔﺮ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ و رو ﺑﮫ
ﻣﺮگ دارد ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺣﺪ از ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻣﻌﺮض ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری دﯾﮕﺮان .ھﻤﺎن ده ﺷﺐ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ۵٧
ﯾﺎدآور ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﯾﮏ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ دھﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ و ھﻤﮫ ی ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ھﻢ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ
ای ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ  ،ﻧﮫ آن ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﺎص ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮری ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آﻏﺎزﯾﻦ و اﻟﮕﻮی ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺷﺪ.
&
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﺮآﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ زﻋﺎﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه در ھﻤﮫ ﺟﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎر در
ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ آدﻣﮭﺎی ﻋﯿﺎش و ﻣﻔﺘﺨﻮر و وﻟﮕﺮد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ھﻤﮫ را »ﺷﺎزده« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .در آن ھﻨﮕﺎم در ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
رﺳﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮدﻗﮭﻮ ﭼﯿﮭﺎ را ﺷﺎزده ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .آﻧﮑﮫ ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد اﺳﺘﮑﺎﻧﮭﺎی
ﭼﺎی را ﻣﯽ داد ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدش ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻗﮭﻮه ﭼﯽ را ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ھﻢ »ﺷﺎزده« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺳﺎده ﻧﻤﺎد اﻓﻮل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ای ﻧﺎھﻤﺰﻣﺎن و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻮد.
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ زﯾﺎد ﺑﻮد»،ﺷﺎزده« ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ درد ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد »ﺷﺎزده« ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ »دﻧﺪی« ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﺶ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اداھﺎﯾﯽ ھﻢ دارد ﺑﺴﺎط ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ھﻢ ﺳﻔﯿﺮ و ھﻢ
»دﻧﺪی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« ھﺮﮐﺪام  ،ﯾﮏ ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻦ ھﻢ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺒﺎب اﯾﻦ ﺑﺴﺎط ﮔﺮداﻧﯽ را ﺟﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۴
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ﯾﺎدداﺷﺖ زﯾﺮ را در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه« ﮔﺬاﺷﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰھﻤﯿﻦ
روش را اداﻣﮫ دادو ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﯿﻦ آن را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:

ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ١٨اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۵
ﺷﻮاﻟﯿﮫ ﺳﺎزی /ﺑﺎزی ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺧﺮد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﮫ در اﯾﺮان
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﯽ ھﻮده و ﺑﺎطﻞ ﺑﻮد .ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن روش را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از
ﻧﺼﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ اھﺪاﻓﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﮫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ داوری ﺑﺰﻧﺪ؟آﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ؟
در واﻗﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ در اﯾﺮان ھﻤﯿﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری اﻋﻄﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه در ﻋﺮﺻﮫ ی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﺪ؟ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺮاج ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ در دوران ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﯾﺎدداﺷﺘﯽ طﻨﺰآﻟﻮد ﻧﻮﺷﺘﻢ و
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدم .آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮد از ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎره .٢اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را
اﻧﺘﺸﺎرﻧﺪادم ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای روزﮔﺎری دﯾﮕﺮ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﻮاﻟﯿﮫ ﺳﺎزی/
ﺑﺎزی را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮم آن ﺑﺨﺶ را اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﻢ داد .ﻓﻌﻼً ﮔﻮﺷﮫ ای از آن ﻧﻮﺷﺘﮫ را
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ آورم.
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﮫ و دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮد
ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﮫ ی
رواج ﻧﻮﻋﯽ از داوری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد  .ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﻼظ و ﺷﺪاد
ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻣﻀﯿﻘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯿﺎن
را ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ  ١۵اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۵

از »ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم« ٢-ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻔﻨﺪ١٣٩۴
» در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﮫ را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻄﺎی اﯾﻦ
ﻟﻘﺐ ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
)=ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ(در ﺗﮭﺮان اﻣﺎ اﯾﻦ روش را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺳﺮﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ی ﻋﻘﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺶ .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪال ﺷﻮاﻟﯿﮫ را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ
ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻣﺴﺨﺮه اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ در ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺎم داور ﻓﺮھﻨﮕﯽ
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان .در اﯾﺮان
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ و رو ﺑﮫ ﻣﺮگ دارد
ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺣﺪ از ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد در ﻣﻌﺮض ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری دﯾﮕﺮان .ھﻤﺎن ده ﺷﺐ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی  ۵٧ﯾﺎدآور ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﯾﮏ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ دھﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﺮﺑﮑﺸﺪ و ھﻤﮫ ی ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.؟اﮔﺮ ھﻢ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ای ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺪﻋﯽ
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎﺻﮫ در ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ  ،ﻧﮫ آن ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﺎص ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻊ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮری ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آﻏﺎزﯾﻦ و اﻟﮕﻮی ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد
و ﺷﺪ« .اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۴
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اﻧﺪر اﺣﻮاﻻت ﯾﮏ اﺳﺘﺎد

در اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ درﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﻠﻢ رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ اﺷﺎﻋﮫ ی
ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ  ،زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﺒﻨﺪی و طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺪﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ واروﻧﮫ
ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺑﯿﻨﻨﺪه.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای روزاﻓﺰون در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ آن را ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﮫ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ .اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان رﯾﺸﮫ دارد .ﻧﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ و
ﺣﺰﺑﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ادﺑﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻣﯿﺪان داد ﮐﮫ
»ﻣﺤﻔﻞ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ روﻧﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﻮاع
ﻣﺤﻔﻠﮭﺎ ﺳﺮﺑﺮآورد .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺤﻔﻞ در ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﺎص ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ اﻋﻀﺎﯾﺶ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪم
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ،
و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی را در ﭘﺮﺗﻮ وﺟﮭﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ دارد .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد
ﮔﻮﻧﮫ ای از رواﺑﻂ ﻣﺤﻔﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺤﻔﻠﯿﺎن را ﺑﺮﺑﯿﻨﮕﯿﺰد .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ دو ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﮫ ﺧﻮدی و ﻧﺎﺧﻮدی ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ در ﻣﺮز رواﺑﻂ
ﻣﺮﯾﺪ ﭘﺮوراﻧﮫ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮﯾﺪ – ﻣﺮادی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه :ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ از ﺳﻨﺠﺶ
اﺗﻨﻘﺎدی ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ اھﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .از اﯾﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ،
ﻣﺤﻔﻞ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻮری را ھﯽ اﺳﺖ آﺳﺎن ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺮت و ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان.
ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ۵٧اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را  ،ﭼﮫ ﻣﺎدی و ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻮی ،از ﺑﺮﮐﺎت ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان و رھﺒﺮاﻧﺸﺎن اﻣﺎ از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﺻﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارد .در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﻠﻢ و ﻧﮕﺎرش و اﺻﻮﻻً ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ و ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از آن اﺳﺖ .ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ھﻤﮫ ی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺎن
آﺳﯿﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان وارد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺎزه اﻓﺘﺎد ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺤﻔﻠﮭﺎ و ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ .ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻮام ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ دﺳﺖ
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ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻖ داوری داوری در ﺑﺎره ی دﯾﮕﺮان را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺻﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ و ﺑﮫ اﺑﺘﺬال ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم و از ھﻤﮫ ﻣﮭﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺳﺎزی دو اﺻﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آن دو اﺻﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺒﻮد
ﻧﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﻧﺘﻘﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد .ﻧﮫ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﻧﮫ ﺧﻼءﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای .اﻧﻘﻼب و ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ داد ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد از زﻧﺪﮔﯽ »ھﯿﺄﺗﯽ« .ھﯿﺄت ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﻟﻮﻻده ای روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺄﺗﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻞ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ و
ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ .طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد.
ھﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی در روزﻧﺎﻣﮫ ی »آﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﺳﭙﺲ رﺳﺎﻟﮫ
ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در اﯾﺮان« در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی آرش و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺳﺎﻟﮫ ای ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺎره ی
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان در ﻣﺆﺳﺴﮫ ی ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎطﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ در
ﺑﺎره »ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت« ﮐﻮﺷﯿﺪم زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬرھﺎی ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺮاھﻢ آورم.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﺻﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫ ی ﭘﻨﺠﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن )  (١٣۵٧-١٣۶٠و دھﮫ ی ﺷﺼﺖ ) (١٣۶٠-١٣٧٠ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻤﯽ را درھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﮋﯾﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪان داد ﮐﮫ طﯿﻒ
وﺳﯿﻊ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ را درآﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ی اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰوده ﺑﮫ ﺳﮫ ﺣﻮزه ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﻧﮭﺎد ﭘﺪﯾﺪه ی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮﯾﺰ
و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ی ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺮﺑﺎز ﻧﻮﻋﯽ ورزش ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺻﻞ ﺳﻮدﺟﺴﺘﻦ از ﻟﺤﻈﮫ را ﺑﺮھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪم ﻣﯽ دارد ،ﺑﻞ ﺗﻨﮭﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد
را ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ ﺷﺪن ﻣﯽ داﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺻﻞ ھﻢ از ﺑﻨﯿﺎد
در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﺗﺄﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدی.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﭘﮭﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺮازو ﻧﺸﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺛﺒﺎت و
اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪل و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطﯽ و ﺑﯽ
ﺧﺮدی .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ی روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ھﻤﮫ ی ﭘﮭﻨﮫ ھﺎی زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ادب و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ دﺳﺘﺎن و ادﯾﺒﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ داوری ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در داورﯾﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮫ ای را ﺳﻨﺠﯿﺪه و دوراز ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ و وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽ راﻧﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن
اﮔﺮ ذره ای از وزن و ﻧﻈﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ رو ﺑﮫ رو ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺧﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ
دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ارزان ﺑﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﯿﺪان در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ِ
ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻮدن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﺑﮫ اﺑﺰاری ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
طﻠﺒﯽ آوﯾﺨﺘﮫ
آن ھﻤﺎن ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و دوری ﺟﺴﺘﻦ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ .ﻓﺮﺻﺖ
ِ
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ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﯿﺰ وﯾﺮان و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ اﯾﻦ راه ﺳﻮق داد .ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ را وﯾﺮان
ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ در ﮐﺴﻮت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی »ھﯿﺄﺗﯽ«
ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ اﺧﻼق ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ .ھﻤﻮاره در
ﭘﯽ ﺻﻮرﺗﮭﺎﯾﯽ از زﯾﺴﺖ ﺑﺴﺘﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوه.
ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺗﺠﻠﯿﺎت را
ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺮدی در اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ دارﻧﺪ و ھﺮﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ظﮭﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ادﯾﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای اﺳﺖ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ را ﺟﺮأت ﺗﺬﮐﺮ دادن ﺑﮫ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ی
ادوار ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﻻ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﺪ ﭘﺮوری ﺷﺘﺎﺑﺰده دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ
اﺻﻞ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راه ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﻤﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﻤﯽ دھﺪ و
ذره ای اﻧﺼﺎف را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .او در ﺣﻮزه ی ﻣﺤﻔﻞ ﭘﺮوری ﺑﯽ ﺑﺎک اﺳﺖ و در ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی
از ﻓﻀﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﮐﺴﺐ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد و ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺑﺎ دور ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد از ﻣﮭﻠﮑﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺗﻦ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻧﻤﯽ داد .ﭼﭗ را در ﮐﻨﺎرش داﺷﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮد را ﺳﺮزﺑﺎن ﻧﯿﺪازد .ﯾﺎددارم در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ آﻣﺪ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺤﺜﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﮔﯿﺮد،
از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﺘﯽ ﻟﻤﺤﮫ ای ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﻣﻌﻘﻮل از ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻮزش ﺑﻄﻠﺒﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای درﺧﻮر ﺑﺘﺮاﺷﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﺑﯽ
ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری ذﺑﯿﺢ ﷲ ﺻﻒ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻠﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﺎن
را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻌﺮ در ﻣﺠﻠﮫ ای ﺷﻌﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﭘﺎدوی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
و ﻓﯿﻠﺴﻮف -ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ و ازاﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ داورﯾﮭﺎﯾﯽ رواج ﻣﯽ دھﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و
ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﺧﻮد ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺎذب ﺑﮫ ﺧﯿﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ را
ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎس دارد.
***
ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮕﯽ در دوران ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ  ٢٨ﻣﺮداد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن از ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
١٣۵٧رواج ﻓﺮاوان ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﯿﮫ اﻟﻤﮕﻠﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ روﺷﻦ ،
»ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد و ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﺪ ﮐﮫ
ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮده را ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم را آﺳﺎن ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد .از اﯾﻦ رو وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ
ﺑﺴﺘﮫ ھﺮ دوره ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺴﻨﺪ زﻣﺎﻧﮫ را از دﯾﺪه دور ﻧﻤﯽ دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان از وﺟﯿﮫ اﻟﻤﻠﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ رﻓﺘﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﺎﯾﺒﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ  .ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺮﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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از ﻣرﺣوم ﻓروزاﻧﻔر ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ از ﭘﮭﻠوی دوم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
ﺳﻧﺎﺗوری رﺳﯾد .ﻓرﺋزاﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد از ﺑزرﮔﺎن ادب اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐرﺳﯽ اﺳﺗﺎدی را ﺑﮫ
ﻣدد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ﮐﮫ او و ﺷﻣﺎری دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرا ﺑﮭﺎررا از داﺷﺗن رﺗﺑﮫ ی دﮐﺗری
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ﻣﺳﺗﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن در رژﯾم ﭘﮭﻠوی اﺣﺗرام داﺷت و از ھﻣﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺎ ﺷﻐﻠش ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﻣرداد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺷت ﮐرد و
ﺳﻣت ﻣرﺣوم ﻣﺻدق را ﺑرﮔزﯾد .ﺗﺻورش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از روح زﻣﺎﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را
ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗدرﺗﯽ ﻧﻣﯽ داﺷت ،ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺳﭘﺎرد .از ﺑد ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی اﯾن اﺳﺗﺎد ﺑزرگ درﺳت
از آب درﻧﯾﺎﻣﺎد .ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﻣرداد ورق را ﺑرﮔرداﻧد و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﺑرﮔزﯾده ﺑود،درھم
ﻓروﮐوﺑﯾد .اﻣﺎ ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﺑﯾدی ﻧﺑود ﮐﮫ از اﯾن ﺑﺎدھﺎ ﺑﻠذزد .ﺑﺎ اﻧدک ﻧرﻣﺷﯽ ﺑﮫ روال ﺗﺎزه ﭘﯾوﺳت
و از ﭘﺎدﺷﺎه ﺟوان ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺧﺎﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﻧﺎﺗوری رﺳﯾد و ﮐﻣﺗرﯾن رﻧﺟﯽ
را ﻣﺗﺣﻣل ﻧﺷد.
ﯾﺎد دارم ﺷﺑﯽ ﭘس از اﻧﻘﻼب در ﺧﺎﻧﮫ ی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن در ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ وﺳﯾﻊ ﺑودﯾم .زرﯾﺎب
ﺧوﯾﯽ و اﯾرج اﻓﺷﺎرھم ﺑودﻧد .داﺷﺗﯾم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾم .از وﺿﻊ ﻣوﺟود اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐردم و از
اﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣت .زرﯾﺎب ﺧوﯾﯽ ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﺷﻣرد و ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوﺿﻊ ﺷﺗﺎﯾزده ﮔﻔت ﺣﮑوﻣت
ﭘﮭﻠوی ھم ﺑد ﺑود .اﯾرج اﻓﺷﺎر ﮐﮫ ﻧﺧواﺳت از او ﻋﻘب ﺑﻣﺎﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔت ﺑﻠﮫ اﯾن درﺳت اﺳت.
ﺷﮕﻔت زده ﺑﮫ ھردو ﻧﮕرﯾﺳﺗم .ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧدادم ﺗﺎ ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ھم ﻧرﯾزد .اﯾن ھردو در آن رژﯾم ﺑﮭره ھﺎ
ﺑرده ﺑودﻧد .ﻣن ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودم ﺗﺎ ﺷﮭرﯾور  ۵٧ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه راه ﺑﯾﺎﺑم .در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺗﺎزه ﺑﮫ
ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ راه ﭘﯾدا ﮐردم .اﯾرج اﻓﺷﺎر رﯾﺎﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه را داﺷت و
زرﯾﺎب ھم در ﮐﺳوت اﺳﺗﺎدی ﺑود و ازﻧزدﯾﮑﺎن ﺗﻘﯽ زاده .ﺑﮫ او در اﻧﻘﻼب ظﻠم ﺷد و داﻧﺷﮕﺎه از
ﺑرﮐت داﻧش او ﻣﺣروم .ﭘس ﭼرا ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن رژﯾم ﺧرده ﺑﮕﯾرد .ﺗﺻور ھر دو ﺑراﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن
از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﺎه ھﺳﺗم و ﺑﺎﯾد از ﻣن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﺎه دارﻧد .اﯾن ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﺳﺧﯾف ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧﮑوھﯾدﻧﯽ
اﺳت و ﻧﺷﺎﻧﮕر دوﭘﮭﻠو ﺑﺎزی ﮐردن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن رژﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ رﺳﯾده ﺑودﻧد .زرﯾﺎب ﺧوﯾﯽ
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ام ﻓرزﻧد ﯾﮏ دﮐﺎﻧدار ﺧرد ﺑوده اﺳت در ﺧوی .ﻓﺿﺎی ﺣﺎﮐم در آن دوران ﺑﮫ او
اﻣﮑﺎن داد ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﺳد .اﯾﻧﺎن ھﻣﮫ دورو ﺑر ﺗﻘﯽ زاده ﻣﯽ ﭘﻠﮑﯾدﻧد .او ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎرج رﻓت و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔوﻧﮫ ﮔون ﺑﮭره ﺟﺳت .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب او را ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﮐردﻧد و ﻣدﺗﮭﺎ در اﯾن
داﯾرة اﻟﻣﻌﺎرف و آن داﯾرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد .در ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣر ﺧود ﻧﺎﭼﺎر ﺑود
ﺑرای ﮔذران زﻧدﮔﯽ ﻣﯾرزا ﺑﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣﮑﯾن .اﯾرج اﻓﺷﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣرﻓﮭﯽ داﺷت اﻣﺎ ﺧﺳت او ﭼﻧدان
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زرﯾﺎب ﺧوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺣﺎل از ﻣرﯾدان ﺗﻘﯽ زاده
ﺑود.ﺑرﺧﻼف ﺑرادران ﻣﮭدوی ﮐﮫ ﺧﯾرﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن و آن ﻣﯽ رﺳﯾد .او ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺟورﮐردن اﺳﻧﺎد
ﺑود ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎت دروﻏﯾن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋزل اﺣﻣد ﺷﺎه از ﺳﻠطﻧت ﮐﮫ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ و ﺣزب
ﺗوده ﺑﮫ دروغ آن را ﮐﺎر اﻧﮕﻠﯾس ﺟﻠوه ﮔر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد اﺷﺎره ﻧﮑرده اﺳت .از اﯾن ﮔروه ﻓﻘط آن ﺑﯾﭼﺎره
ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﺟرأﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرج داد .اﮔر اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت
ﺑﮕذارم ﻣﯾﺎن ﺗوان ﻋﻠﻣﯽ و اﺧﻼق ﻓردی ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣوﺟب ﺗوﻟﯾد اطﻼﻋﺎت و ﺑرﺧوردھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ
ﺷود .اﯾرج اﻓﺷﺎر ﭼﻧدی ﭘﯾش ﻣطﻠﺑﯽ ﻧوﺷت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﮭرﺳت اﻓراد ﻣﻣﻧوع اﻟﻘﻠم در آن رژﯾم ﮐﮫ
ﺳﺧﻧﯽ ﻧﺎدرﺳت ﺑود .اﯾن ﺣﺿرات در آن رژﯾم ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران را ﮐرده ﺑودﻧد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧود و از آن ﺟﺎ ﺻدھﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺳﻔر و ﭼﺎپ ﺑرای ﺧود ﻓراھم ﻣﯽ آوردﻧد .ﻣﮕر ﯾﮏ
رژﯾم ﭼﮫ ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دھد ﺗﺎ در ﻧظر آن ﺷﺧص ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﻣوﺟﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﭘدر اﻓﺷﺎر در ھﻣﺎن
دوران ﭘﮭﻠوی ﺑﮫ ﺛروت رﺳﯾد .ﻗﺑل از ﭘﮭﻠوی اول ﮐﮫ در اﯾران ﺛروت ﺑﮫ ﺻورت ﭘول ﻧﻘد رواج
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ﻧداﺷت .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺣراج ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳﻔر ﺑروﻧد .ھﻣﯾن
ﺧﺎﻧواده ی ﻓرﻣﺎﻧﻔرﻣﺎ ﻣﮕر ﭼﮫ داﺷت ﺟز زﻣﯾن .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻓرﻣﺎﻧﻔرﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔزاران
ﭘﮭﻠوی ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را در ﺗﮭران ﻣﯽ ﺧوردﻧد و ﻧﺎھﺎر را در ﭘﺎرﯾس و ﺷﺎم را ﺳرراه ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺗﮭران.
ﺑﮫ ﺑرﮐت ھواﭘﯾﻣﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺷد ھﻣﮫ ی اﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم داد .آن وﻗت اﯾن ﺣﺿرات و
اﻣﺛﺎﻟﺷﺎن ﺑﮫ ﻣن ﻓﺧر ﻣﯽ ﻓروﺧﺗﻧد و ﺧود را ﻣﺻدﻗﯽ دﯾررس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدﻧد .در اﯾن ﺑﺎره ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر
اﺳت .ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺑﺎر اﯾن ادﯾﺑﺎن را ﯾﺎدآورﺷدﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑوده اﻧد و ﭼﮫ ﺷده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺣﻖ ﻧدارﻧد اﺧﻼق
ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ی ﺧود را وﺳﯾﻠﮫ ی ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺳﺎزﻧد.
ﺑﮫ ﯾﺎددارم ﺷﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻋوت ﺳﻌﯾدی ﺳﯾرﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزل او رﻓﺗم .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردم ﻣﯽ ﺧواھد ﻣرا
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺑﯾﻧد .در آﻧﺟﺎ ﯾﮑﯽ دوﻧﻔر ﺑودﻧد .ﺑﻌد ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺳروش آﻣد و ﺟﻌﻔر ﺷﮭﯾدی و ﺑﮭﺎءاﻟدﯾن
ﺧرﻣﺷﺎھﯽ .ﺳﻌﯾدی ﺳﯾرﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن روزھﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭘر از طﻌﻧﮫ و ﮐﻧﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷت و ﺑرﺧﯽ را
ﺣﺗﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﺎزﺑﺎﻧﯽ ﺗﻧد ﺑرای آن ﮐﮫ روی دﺳت ﻣن ﺑﻠﻧد ﺷود
ازﯾﮑﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻣن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد و آن را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻼﯾم ﺧواﻧد .ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ دادم و
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺣﮑوﻣت را ﻧﮑوھش ﮐردم .در آن ﻣﻘطﻊ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از ھﻣﮫ ی دوﺳﺗداران ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ
ﺻراﺣت ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود در ھﯾﭻ ﻣﺟﻠﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺎﺿر ﻧﺷوﻧد ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﻧﻘدی ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن آﻣد در ﻣﺟﻠس ﻧﻧﺷﯾﻧد و ھر ﻧﺷﺳت و ﺟﻣﻌﯽ را ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﻘدھﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد،ﺗرک ﮐﻧﻧد.
ﺳﺧن ﺳﻌﯾدی ﺳﯾرﺟﺎﻧﯽ وﺳﭘس ﺻﺣﺑت ﻣن ﭼﻧدان ﺗﻧد ھم ﻧﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺷﮭﯾدی و ﺳﭘس ﺳروش و
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن دو و ھﻣراه ﺑﺎ آﻧﺎ ھﻣﯾن ﺧرﻣﺷﺎھﯽ از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﻣﺟﻠس را ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد .از اﯾن رو
وﻗﺗﯽ ﺑﻌدھﺎ ﮐﮫ ﺳروش درﻣﻌرض ﻧﻘد دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣش ﻗرار ﮔرﻓت و زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش از ﻣدارا و اﯾن
ﭼﯾزھﺎ ﮔﺷود ،ﺧﻧده ام ﮔرﻓت .از آن دو دﯾﮕر ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗوﻗﻌﯽ ﻧﺑود .ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ،ﻋﯾﺎﻟوار.
ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺎره ی ﺷﮭﯾدی ﺑﻧوﯾﺳم ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﺳﻣت اﺳﺗﺎدی داﻧﺷﮕﺎه را داﺷت و ﺣﺗﯽ
در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب واﺳطﮫ ی دﯾدار ﻣﻠﮑﮫ ﻓرح ﭘﮭﻠوی ﺑود ﺑﺎ آﯾت ﷲ ﺧوﯾﯽ در ﻋراق .ھﻣﮫ اﯾن را
ﻣﯽ داﻧﻧد .ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭼرﺧﺷﯽ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از آن رژﯾم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت ،ﺑل ھرﮐﮫ را ھم ﮐﮫ
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ آن رژﯾم ﺑوده اﺳت،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﯾﺎد از ﺧود دور ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت.
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧزدﯾﮏ ﺷد و در ﺣﻠﻘﮫ ی ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷورﺗﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎزاو ﻗرار ﮔرﻓت .آن
ﺳوﻣﯽ در ﺣدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از او ﺑﻧوﯾﺳم .ھراﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﻣﯽ ﺑﻠﻌد.
***
ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ادﯾﺑﯽ اﺳت ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد و در ﺑﺎب ﻣﺳﺄﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭼﮫ ﻧظری دارد .ھرﮔز ﻧدﯾدم ﻧظری ﻣﻧﺳﺟم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺑراز ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد
ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ ھﻣﺎره ﺑﮫ طﯾف ﭼپ ﻧزدﯾﮏ ﺑوده اﺳت و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را در ﺗﻘرﯾب ﺑﺎ اﯾن
طﯾف ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت وﻗت ﺳر ﺳﺗﯾز ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ
ھﯾﭻ رو ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .او ﻧﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎه و ﻧﮫ در دوران ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﻋﻣﻠﯽ ﻧﮑرده
اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯾﺎن را ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺑﺷوراﻧد .آھﺳﺗﮫ ﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت و آھﺳﺗﮫ ﻣﯽ آﻣده اﺳت .اﯾن
ﻣﺷروﻋﯾت طﻠﺑﯽ از ﭼپ ھم ﺧﺎص ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری در اﯾران اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺑرﮔزﯾده اﻧد
و ﺑﺎزی دوﮔﺎﻧﮫ و ﺣﺗﯽ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ای را ﭘروراﻧده و ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد .اﯾن روش ﺑﮫ وﯾژه در
دوران ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ اوج ﺧودرﺳﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ دﯾدﻧد اھل ﭼپ ﺑﮫ ﺻدارت و وزارت ﻣﯽ
رﺳد و آب از آب ﺗﮕﺎن ﻧﻣﯽ ﺧورد ،ﮐوﺷﯾدﻧد ارﺗﺑﺎطﺷﺎن را ﺑﺎ ﭼپ ﻗطﻊ ﻧﮑﻧﻧد ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
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ﺑرﮐرﺳﯾﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺷﻔﯾﻌﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﺳﺗﺎدی داﺷت از اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﺑود.
اﻣﺎ در دوران ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری را ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﮐردﻧد و اﺳﻼم ﻣداران ﻧﺷﺎن دادﻧد روش ﺷﺎه
را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد ،ﺷﻔﯾﻌﯽ ﺑﺎز ھم ﺗواﻧﺳت ﺑر ﻣﺳﻧد ﺧود ﺗﮑﯾﮫ ﺑزﻧد و ﺣﺗﯽ از ﮔوﺷﮫ ی ﻧﮕﺎه و ﻟطف
ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﺳﮑوت رھﺑر ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد .او ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑراﻧداز در ﻣﺟﻣوع و ﺑﮫ طور اﺧص
در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭراه ھﯾﭼﮕﺎه اﻋﺗراض ﻧﮑرد .در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی دراز ھم وارد ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑرﺑﯾﻧﮕﯾزد .از ھﻣﯾن ﺣﺎل و ھوا ﺗواﻧﺳت ﭼﻧﺎن ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻗﺑر دوﺳت ﺷﺎﻋرش را ﺑﮫ
ﯾﺎری ھﻣﯾن رھﺑری در آراﻣﮕﺎه ﻓردوﺳﯽ ﺟﺎی دھد .اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎﻣوﺟﮫ در ﭼﻧﺎن ﻓﺿﺎی ﺧﻔﮫ ای ﺑﮫ
اﺟرادرآﻣد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻗﺎدر ﻧﺑود ﺑﺎ اﮔﺎھﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﭘردازد ﯾﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑدھد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ او ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎﻣوﺟﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓردوﺳﯽ را ﺑﮫ ﭘرﺳش ﮐﺷﯾد ،ﻧوﻋﯽ داوری ادﺑﯽ ھم اراﺋﮫ داد ﮐﮫ
ﮔوﯾﯽ ﭘس از ﻓردوﺳﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺎﻋری ﮐﮫ در ھﻣﯾن رده ﻋرض اﻧدام ﮐرده اﺳت ،ھﻣﯾن اﺧوان
ﺛﺎﻟث ﺑوده اﺳت .ﺗردﯾد ﻧدارم ﮐﮫ اﺧوان ﺛﺎﻟث ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوﭘردازان اﯾران اﺳت،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻟﻣﺣﮫ ای
ﺷﮏ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد او را در ﮐﻧﺎر ﻓردوﺳﯽ ﺑﺧﺳﺑﺎﻧﻧد .اﯾن ﺧطﺎ ﺑﺎﯾد روزی ﺟﺑران
ﺷود .روزی ﮐﮫ ﺧرد ﻓرھﻧﮓ ﺑرﺳﯾﺎﺳت ﺑﭼرﺑد.
ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ در اﯾن اواﺧر و دوران ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﭘرﯾده ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﻣﯾدان و دﺳت ﺑﮫ ارزﺷداوری
ﻧﯾز ﻣﯽ زﻧد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺻوﯾر ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺳﺎت درﺳش را ﺑﮫ دﺳت دﯾﮕری ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ
ای از ﺷﻠﺧﺗﮕﯽ ﯾﮏ اﺳﺗﺎد ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت ،در ﺿﻣن ﻧﺷﺎﻧﮕر اﻓول ﻧظﺎم داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳت ھﻣﯾن
اﺳﺗﺎداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روزﮔﺎری ﮐﺎر ﺧود را ﺟدی ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ھﯾﭼﮕﺎه ﻧدﯾدم اﺳﺗﺎدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺣوی رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد و ﮐﻼس درس ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠب ﻣﺣﺑوﺑﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ھﻣﭼون ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ای در ﮔوﺷﮫ ای از ﺗﮭران درآورﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻧﻣﯽ داﻧم
ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت.
درﮔذﺷت ھﻣﺎ ﻧﺎطﻖ ﮐﮫ ھﻣﮑﺎر ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ ﺑود در داﻧﺷﮑده ی ادﺑﯾﺎت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ
دﺳت اﺳﺗﺎد داد ﺗﺎ ﭼﻧد درد دل ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارد .در ھﻣﺎن ﻧﺷرﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﺎپ ﯾﮑﯽ
دوﻧﻣوﻧﮫ  ،ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻌری او را ﺑرﺧﻼف ھر ﻣﻌﯾﺎری ﺣﺗﯽ درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﺷرﯾﺎت ادﺑﯽ ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐﺷﮑول – ﻧﺎﻣﮫ ی ھﻣﮫ ﮐﺎره ،ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد »:ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از رﺷﺗﮫ ھﺎی
ﭘﯾوﻧد و دوﺳﺗﯽ ﻣن ﺑﺎ ھﻣﺎ ﻧﺎطﻖ ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﺑﮫ دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﻣﺻدق ﺑود «.اﺳﺗﺎد ﮐدﮐﻧﯽ اﯾن
ادﻋﺎی ﺧود را ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑرﻋﮑس ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ اﯾن دﻟﺑﻧدی ﻣﺷﺗرک را ﺑﺎ ﺧﺎطره ای ﯾﺎ
ﻧوﺷﺗﮫ ای ﯾﺎ ﺑﺎزﮔوﮔردن ﻋﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزد ،ﺑﮫ ﺷرح ﮐوﺷش دوﻧﻔری در ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ِﮔل ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد.
ادﻋﺎی ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ در ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺻدق ﭼﻧدان ﺟدی ﻧﯾﺳت .او ﮐﮫ ﭼپ – دوﺳت ﺑوده اﺳت ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت در روزﮔﺎر ﻣﺻدق ﭼﻧدان ﻣﺻدﻗﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﺳﺗﺎدش ﻓروزاﻧﻔر ﺑﻧﺎ
ﺑرﻣﺻﻠﺣت و از ﺳر وﺟﯾﮫ اﻟﻣﻠﮕﯽ .آﻧﭼﮫ ھم ﮐﮫ در ﻣورد ھﻣﺎ ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺟدی ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎ ﻧﺎطﻖ
در دوران داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ ﭼپ ﻣﯽ زد و در دوران ﺷﺎه ھم ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﺑﮫ اﺳﺗﺎدی رﺳﯾده ﺑود  ،ﯾواﺷﮑﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺧواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد و در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب ھم از ھﻣدﻻن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓداﯾﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺑود .ﻣن ھرﮔز ﻧدﯾدم در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺻدق ھواﺧواھﯽ ﮐﻧد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن
دھد .ﺷﺎﯾد ﭼون اﺳﺗﺎد اھل ادﺑﯾﺎت اﺳت اﻏراق ﮔوﯾﯽ در وﺻف ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮫ ی ﺗﺧﯾﻠﯽ و ﺳﺗﺎﯾش
اﻓراطﯽ از ﯾﮏ دوﺳت را ﻣﯽ ﭘﺳﻧدد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻖ اﺳت ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ
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را در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮕوﯾم و آن اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺎ ﻧﺎطﻖ ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب  ۵٧دل ﺑرﯾده
ﺑود و ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷده ﺑود ،ﮔﻔت و ﻧوﺷت »ﻣﺎ ُﮔﮫ زدﯾم و ﺑﮫ ﻗول ﺻﺎدق ھداﯾت ﻗﺎﺷﻖ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺧورﯾم«.
ھﻣﯾن ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﭼپ و ھﻣﮕﻧﺎﻧﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ او ﺑﺷورﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ اھل اﯾن ﮐﺎرھﺎ
ﻧﯾﺳت و ﭼﻧﯾن ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯾﮭﺎﯾﯽ را ﺧﻼف روش وﺟﯾﮫ اﻟﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽ داﻧد.
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ اﻧﺳﺟﺎم ﻧظری ھم ﻧدارد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت در ھﻣﯾن ﺷﻣﺎره ی ﮐﺷﮑول ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳطر ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازﯾد .ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» ﻣن در ﺷﺑﮭﺎی ﺷﻌر ﮔوﺗﮫ )=ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ »ده ﺷب ﮔوﺗﮫ« ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت( ،ھﻣواره ﺣﺿور داﺷﺗم وﻟﯽ ھرﮔز ﺣﺎﺿر ﻧﺷدم ﮐﮫ ﺷﻌر ﺑﺧواﻧم.
روزﮔﺎر ﻣﺎ  -ﺑﺎ ﻟﺣن
ﻓرھﻧﮓ اﯾران زﻣﯾن در
اﻟﺷﺄن
ت ﻋظﯾم
ﺷﺎدروان ﺑﮫ آذﯾن -آن ﻣرد وطن ﭘرﺳ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﻠﺗﻣﺳﺎﻧﮫ ای از ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺷﻌری ﺑﺧواﻧم .ردّ او را ﺑﺎ ﺑﯽ ادﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ » ﺷﻣﺎ،
آﻗﺎی ﺑﮫ آذﯾن! ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺧط ﮐﺷﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮐژﯾﮭﺎی زﻣﺎﻧﮫ را ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺳﻧﺟم وﻟﯽ از
اطﺎﻋت اﻣر ﺷﻣﺎ،ﻧﺎﭼﺎرم ﮐﮫ ﺳر ﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧم .و ﺷﻌر ﻧﺧواﻧدم «.اﯾن درﺳت ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻔﯾﻌﯽ
ﮐدﮐﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﮭﺎن اﻣروز« در ﭘﺎرﯾس ﮐرد .ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﻟب
ﮐﺎر ﺑﻌد وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺎﯾد اﻧدﮐﯽ رﯾﺳﮏ ﮐﻧد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮐﺷد! ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐدﮐﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻧظر
ﺧود را راﺟﻊ ﺑﮫ »ده ﺷب ﮔوﺗﮫ« ﺻرﯾﺢ ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﻧﮫ آن ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ آن را
ﻧﻔﯽ .در را ﺑﮫ روی ﭼرﺧﺷﯽ دﯾﮕر ،در روزﮔﺎری دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﻧدد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ آذﯾن ﺑرای ﮐﺳﯽ ﺧط ﮐش ﺳﻧﺟش ﮐژﯾﮭﺎی زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و در ھﻣﺎن ﺣﺎل ھﻣﯾن ﮐس از ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﺧود
ﺑﮫ ﻣﺻدق ﺟﺎر ﺑزﻧد .ﯾﺎ اﯾن ﮐس ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن دو ﻣورد را در ک ﻧﮑرده اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﮫ ھﯾﭼﮑدام ﺑﺎور
ﻧدارد  ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ اﺿداد ﺑﮫ ھر دو ﺳو ﭼﺷﻣﮑﯽ ﻣﺑﺗذل ﻣﯽ زﻧد.
اﯾن ﯾﺎدداﺷت را از ﺳر ﻣﮭر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم  .ﻗﺻد ﻧدارم آﺛﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی اﯾن ادﯾب ﺳﺗودﻧﯽ را ﻧﺎدﯾده
ﺑﮕﯾرم اﻣﺎ ﻻزم ﻣﯽ داﻧم ﻣﯾﺎن اﺧﻼق رﻓﺗﺎری و ﻗﻠم ﺧﻼق ،ﺗﻔﺎوت ﺑﮕذارم .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ھم ﻣﯽ
ﺗواﻧم ﺑﯾﺎورم اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧم.
اﻧدﯾﺷﮫ ﻓروردﯾن ١٣٩۵
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ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺿﺮورت ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﮫ ﺑﻌﺪ در
ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه وﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎ و ﮔﻔﻨﮕﻮھﺎﯾﻢ را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﮭﺮ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ در دﻓﺘﺮی ﮔﺮدآوردم و در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮫ ﺗﮑﺜﺮﮐﺮدم.
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﮫ ی ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﻢ ھﻤﮫ را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ دھﻢ .آﻧﭽﮫ
اﮐﻨﻮن در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع .اﻣﯿﺪوارم ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر را درﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﭙﯿﺮاﯾﻢ ،ﺑﻞ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺗﻮان و وﻗﺘﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﮫ ھﺎﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ.
چ.پ.
اول اﺑﺎن ١٣٩۵
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ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻧﻮزدھﻢ ﻣﺎه ژوﺋﯿﮫ ی  ٢٠١٣در »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان » ﺑﮕﺬار
در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ«ﺑﮫ ﻗﻠﻢ »ﻧﯿﮑﻮﻻس ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی دﻗﯿﻖ ﺗﺮﻋﻨﻮان
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ »ﺿﺮورت دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«١.
»ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم درداﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در
ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ)ھﯿﺴﺘﻮﻟﻮژی( ،زﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﯽ
و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮐﮫ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺟﺎی ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﻧﻮآوراﻧﮫ ھﻤﭽﻮن
ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ .اﮔﺮ
»داروﯾﻦ« را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾﻢ،ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی )ﻓﻨﻮن( ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ ی ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و رﺷﺘﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ در
واﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺮھﻮن اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﺎزه و اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ ای داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮓ و در
ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ھﻢ
در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺟﺎ زده
اﻧﺪ و دﺳﺘﺨﻮش رﮐﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺎس در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ از
ﻧﻈﺮ ﮔﺮوھﺎ و رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮژی(،اﻗﺘﺼﺎد،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﭘﺴﯿﮑﻮﻟﻮژی( و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ )= ﻣﺎ
در ﻓﺎرﺳﯽ واژه ی » ﻋﻠﻢ «را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ در آﻟﻤﺎﻧﯽ واژه ی ﻋﻠﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﺮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود(.
»ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻼل آور ﮐﮫ ﻋﻘﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻣﻮ ّﻟﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و از ﻧﻈﺮ اﺑﺪاع و آﻓﺮﯾﻨﺶ داﻧﺸﮭﺎی ﻧﻮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺧﻔﻘﺎن آور
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﺧﻮﺗﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﻮﻧﮫ ای از ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری
ﻏﯿﺮ ﺿﺮور اﺳﺖ .اﻣﺎ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺪد ﻣﯽ دھﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ از ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﯾﺎری دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ راه ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن
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ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از ﻗﻄﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﮫ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ی »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ در ﺧﻮر ﺑﺤﺚ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ
وﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن ﻗﻄﻌﯽ و دﻗﯿﻖ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﮫ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﻮن اﻧﺤﺼﺎر
ﻗﺪرت ،ﺟﻠﻮه ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻧﮋادی) ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮋاد( و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
در ﺣﻮزه ی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت
اﻧﺤﺼﺎری ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم دارای ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی اﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺪوام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزدھﯽ روﺑﮫ ﮐﺎھﺶ دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎھﺪه ی ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن داد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎر
ﺧﻮد را ازﻧﻮﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ دھﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻮزه
ھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺼﺎب ،اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻨﮭﺎ در ﭼﮭﺎراه ودر ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری از روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﺑﻨﯿﺎدی از ﻧﻮ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و از ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎزد.
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ ای ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ذﺧﯿﺮه ی
اﻧﺮژی ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ،ﻓﻘﺮ راﯾﺞ در ﻧﺴﻠﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و رواجِ ﺗﺮس و ھﺮاس در ﺑﺎزار ،ﺑﺼﯿﺮت
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﯾﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درک ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﮑﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮا در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﺰا ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﻼً ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ راه اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮه و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎزﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺷﺒﮑﮫ
ای ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده ھﺎی ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب و روان ،ژﻧﺘﯿﮏ رﻓﺘﺎری و ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﮫ ای ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﮭﺎ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﮫ ھﺎ ی ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ در ﻣﻮﺳﺴﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﮐﺴﻮن از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺟﮭﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
٢٩

اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎوارد زﯾﺮ رﺷﺘﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺪرن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﮔﺮوه اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪاﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﻧﺎم زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ راه ﺑﯿﻨﺪازد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ھﻨﻮز ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﺎزه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮع ﺗﺎزه ای از ﻋﻠﻢ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« »دی
ان ای«) ( DNAﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ
ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﮔﺴﺘﺮه ی ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ.
»ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ«ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ﮔﺮوه ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ درﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺸﺎن
را ﺑﮫ ﻣﺪد رﺷﺘﮫ ی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ آﻣﻮزش دھﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺣﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﻢ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ)ﻻﺑﺮاﺗﻮارھﺎ( ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﺤﻮه ی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزارھﺎ ،ﺷﯿﻮه ی ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻧﺤﻮه ی
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﮫ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)= ﺷﺒﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ( ھﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ
ی آﻣﺎری در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ داد .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻗﺪری اﻓﺮاطﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺪان ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ھﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼﺗﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ
اﻧﺪ .ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪوﻋﺪه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ رﻓﺎه ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺪھﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﺪد درک ﺑﮭﺘﺮ راﺑﻄﮫ ی رﻓﺘﺎری ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﺑﮭﺒﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آن
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه ای ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﮭﺎی ﻧﮭﺎدی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻓﮑﺮی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
***
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع دھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻣﯽ ﭘﺮدازد،
ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﮑﯽ دو ﻧﮑﺘﮫ را در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدآورﺷﻮم.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﺑﮫ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻏﺮب ﺧﺎﺻﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و راه ﺣﻠﮭﺎ و
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد را ازھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار را در اﺳﺎس
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺮآﻣﺪه در ﻏﺮب ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻟﺒﺘﮫ اﯾﺮادی ﻧﺪارد .ھﺮ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻐﺮﻧﺠﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ﺣﻮزه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد راھﮕﺸﺎﯾﯿﮭﺎ و راه ﺣﻠﮭﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﻓﻖ ﮔﺸﺎﯾﯿﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ راه اﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط آﻧﭽﮫ ﺑﺮای »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯿﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﺎھﻨﺪ .ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﯽ دھﺪ واز اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ او دور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﻧﻈﺮﯾﮫ
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ﭘﺮدازی در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ وﺟﻮددارد ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ؟
در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﮐﻠﯽ و
ﻣﺪون وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺛﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻣﮑﺮر و طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻔﯿﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺒﺎﺷﺖ
اطﻼﻋﺎت  ،داروﯾﯽ را ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺎدات ﭘﺲ اﻧﺪاز ﯾﺎ ﻋﻼﻗﮫ ی ﺑﮫ ﺗﮏ
ھﻤﺴﺮی ﯾﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺗﺼﻮر از
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮع
ﺗﺤﻘﻖ و ﺑﺎزده آن اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕﺬارد؛ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻨﮭﺪ و ﺟﮭﺖ ﯾﺎﺑﯿﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ داورﯾﮭﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺰﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻒ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ھﺪف ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﮫ رو ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی از ﻧﻈﺮ دورﻣﺎﻧﺪه در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ روﺷﮭﺎ و
ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮددارد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮد »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮد از ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺑﮫ راه ﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارد ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن رﺷﺘﮫ
ھﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد  ،ﺑﻞ ﺧﻮد ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﺷﺘﮫ)= ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻮزه ی دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎﯾﺶ در دو ﺳﻮ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ .در
ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ رﺷﺘﮫ را از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری رﺷﺘﮫ
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ھﻤﭽﻮن اﺑﺰاری زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺑﮫ روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﻓﮭﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ راھﺒﺮد آﻧﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ راه را
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ آن را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
***
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﮐﮫ ﺑﺤﺜﮭﺎی ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﺑﺎر آورد،
دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ »آﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ اﻧﺪ؟«٢اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در  ٩اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١۴ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﮐﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﮔﺮوه ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارای ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺻﺪﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﮫ دﺳﺘﺨﻮش رﮐﻮد ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ
اﺳﺘﻤﺮارﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎه
»ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮوه ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﯿﭻ
2

?.see:Amanda Goodall/Andrew Oswald,Do the social sciences need a shake up
October 9,2014.THE(TIMES HIGHER EDUCATION),Source:Eduardo Fuentes.

٣١

داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﮫ دارای ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺖ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ)ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺳﺎس ھﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم
ﻓﯿﺰﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ،ھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول  ،ﻓﺸﺎر و
اﻋﺼﺎب)ﻋﻠﻢ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﻐﺰ(،ژﺋﻮ
ِ
ﺗﻨﺶ روﺣﯽ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ،ﭼﺮﺧﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ،اﺛﺮات
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اوﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ)( Oxytocinﯾﺎ طﺒﯿﻌﺖ رﻓﺘﺎر ﮔﺮوھﯽ)ﮔﻠﮫ وار(ﻣﺎھﯿﮭﺎی زﺑﺮا )ﻣﺎھﯿﮭﺎی
راه راه( ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺘﺎق درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ و
ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﮫ ای ﺳﺎده ﺑﮫ »ﮔﻮﮔﻞ« ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺑﮫ
اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در طﻮل زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ درﺳﮭﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ راه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮاﯾﻨﺎن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮭﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﺣﻖ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﻨﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﮭﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ وزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺨﺸﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎه در ﺿﻤﻦ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﻣﮭﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و اﻗﺘﺼﺎد )= ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ  ،ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ
و ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ( .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﻣﺪرﺳﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻨﺪن ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﺎل ٢٠١۴اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ٣.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯿﮫ دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ دو وﺟﮭﯽ ﺳﺎزی ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ از رﺷﺘﮫ ھﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ  :رﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ی
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ ازﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﮐﺎﻣﻼً طﺒﯿﻌﯽ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮاﯾﻨﺎن ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص
دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﯿﺎره و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ادﻏﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ )ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( آﺷﮑﺎرا دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻦ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ و ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻨﺎن
ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﮫ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﻨﻈﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺎن ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ھﻠﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮردی ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ای در اﻧﮕﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﮫ ﺑﺮای ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳﯿﻢ  ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ ازداﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
.See:P.Dunleavy/S.Bastow/J.Tinkler.The Impact of Social Sciences…Sage Pub.2014.
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ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ)ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻧﺎدرﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﺎدت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻻت
درﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺑﻞ ﺑﮫ اﻓﻖ ﻣﺤﺪود داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺒﻞ ازﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﻼت ﻧﺨﺒﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎرو ﺣﺮﻓﮫ  ،و دادوﺳﺘﺪ ،وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت در زﻣﯿﻨﮫ ی اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻨﺎن اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮاﻧﺪﮐﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﺠﻼت ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﻣﺤﺾ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ ی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﯾﻌﻨﯽ »آﻣﺮﯾﮑﻦ ﭘﻠﯿﺘﯿﮑﺎل ﺳﺎﯾﻨﺲ
رﯾﻮﯾﻮ« ) ( American Political Science Reviewﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺑﺎره ی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرﻧﺪاده اﺳﺖ؛ و ﻣﺠﻠﮫ ی ﻣﻌﺮوف »آﻣﺮﯾﮑﻦ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﺎل
رﯾﻮﯾﻮ«)َ  ( AmericanSociologicalReviewﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺸﻮق داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ .ﻣﺠﻠﮫ ی »ﺳﺎﯾﻨﺲ«
)=ﻋﻠﻢ( ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﭘﯿﺸﮕﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻦ و ذوب ﺷﺪن ﯾﺨﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺧﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭘﺲ از ﻧﻘﺪی ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﺸﺮﯾﺎت و
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺘﯽ
ِ
ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﮫ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﺣﻖ داﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺎﻧﮫ
ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
***
درﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﺳﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ )در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ( ٢٠١۶/٩/٣٠-٢۶درﺷﮭﺮ ﺑﺎﻣﺒﺮگ در آﻟﻤﺎن ﺳﯽ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را
ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره ی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و آﯾﻨﺪه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ دھﻢ ﺗﺎ از ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰم .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ آﻣﺪ وﻗﺘﯽ از ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ وﺳﯿﻊ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ھﻤﺎﻧﺎ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ اززﯾﺮ
ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از رﺷﺘﮫ ھﺎی ادﺑﯽ و
زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﻮزه ی ﻓﻠﺴﻔﮫ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و از اﯾﻨﺮو ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ آن  Humanitiesﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ادﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﺑﯿﺎت و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ھﻤﭽﻨﺎن از
زﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی »ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﮫ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﻦ اواﺧﺮ وﻗﺘﯽ »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ در
اﺳﺎس اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم رواج داده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﮫ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ﭘﺴﻨﺪ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ادﺑﯿﺎت ﯾﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و در اﺳﺎس
زﺑﺎن آﻣﻮزی را ھﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ »ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ « و »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﯽ
دو رﺷﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﮭﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ رﺷﺘﮫ
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ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و اﺻﻮﻻً ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ای
دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐﮫ دﯾﻦ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی
ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان از ﻧﻈﻢ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪارک اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎ را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق و ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ
طﻠﺒﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎم ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن ﻋﻨﻮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن در اﻧﻈﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ در طﻮل اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﺳﺎل ﭘﺲ از  ١٣۵٧ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮو ﺗﺤﻮﻟﯽ در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﺒﮕﺮدھﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر و ﺑﯿﺶ ازھﻤﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ روﺑﮫ روﺷﺪﯾﻢ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻨﻮز
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎﺑﻄﯽ واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻤﻮم و ﻋﺮﺻﮫ
ی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ وﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از رﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺎﻣﺒﺮگ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮐﻨﮕﺮه و
ﻣﺪارک آن ﮐﮫ ھﻨﻮز دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ازﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ »ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ «  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی در اﺳﺎس ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎرﻋﻠﻤﯽ آﻟﻤﺎن را
ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﻗﺮارداده اﺳﺖ ؟
»آﻧﺪره آس دﯾﮑﻤﻦ«ازاﺳﺘﺎدان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه زورﯾﺦ)ﺳﻮﺋﯿﺲ(ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﯽ و
ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی»اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن«)(Deutsche Gesellschaft fuer Soziologie
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  Geschlossene Gesellschaftﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی
آن ﻣﯽ ﺷﻮ»ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺴﺘﮫ«  .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دوﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ اﺛﺮ »ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺎز« ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺛﺮی
از »ژان ﭘﺎول ﺳﺎرﺗﺮ« اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد » .« Huis closاﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ»ﺟﻠﺴﮫ ی ﺳﺮی« ﯾﺎ »ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ« در ﻓﺎرﺳﯽ .ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درﺑﺮاﺑﺮآن
در ﺑﺴﺘﮫ«}ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ھﻢ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ دﯾﺪم ﺑﮫ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ »  « No Exitﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد » ِ
ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم{ .ﺗﺮﺟﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺎن  Geschlossene Gesellschaftﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ھﻤﮫ
ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺴﺘﮫ« ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﭼﺮا
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺴﺘﮫ؟ »دﯾﮑﻤﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﻣﺮزﺑﮑﺸﺪ .درﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺮاوان در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ،
رﺷﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﺪ
و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﭘﺎ ﺑﻔﺸﺎرد.
»دﯾﮑﻤﻦ« در اداﻣﮫ ی ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﮐﻮﺗﺎھﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﯿﺰ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ و ھﻨﺠﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ را ھﻤﭽﻮن رﺷﺘﮫ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮫ ﺗﺤﺮک
واﻣﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﮫ ھﺎی ﺗﻤﺎس ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﺑﮫ ﻋﻮض ،رﺷﺘﮫ ی اﻗﺘﺼﺎد
و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ﺣﻮزه ی ﭘﮋوھﺸﮭﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮﺳﺮ
ھﻨﺠﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﻧﺼﺎف،اﻋﺘﻤﺎد ،ﺷﮭﺮت و آوازه،ﮐﺎﻻھﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ھﻤﮑﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﮔﺮﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻣﺎﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی  ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و
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ﭘﮋوھﺸﮭﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری درﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .دراﯾﻦ رﺷﺘﮫ
ھﺎ و ﺣﻮزه ھﺎ در ﺑﺎره ی ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺼﯽ ﺧﻮد رﺷﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺨﺼ ِ
»دﯾﮑﻤﻦ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ »ھﺎﺑﺰ« درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ،ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار ،و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و اﻓﻮل
ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد،اﺷﺎره داﺷﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ راﯾﺎﻧﮫ ای ﺷﺪن )ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از روﺷﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ( ،ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ھﻢ ﺗﮑﺎن داده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻣﮭﺎﺟﺮت،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوھﺸﮭﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎرداده اﻧﺪ
وﻟﯽ درﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎطﺎت ﻋ ّﻠﯽ آزاداﻧﮫ ﺗﺮ و ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ روﺷﮭﺎی آﻣﺎری و داده ھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در طﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﺘﮭﺎ و اﺛﺮات اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ »دﯾﮑﻤﻦ« ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎر
اﻧﺪﮐﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ روﺷﮭﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ »دﯾﮑﻤﻦ« ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و از آن
ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ »ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد .در واﻗﻊ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن و
آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﺎن ھﻤﻮاره دوﺳﺖ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
ﭼﯿﺰھﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« ﺑﮫ دو ﺣﻮزه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺪه ای را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ واداﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ» .دﯾﮑﻤﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ)ﺗﺠﺮﺑﯽ/آﻣﺎری( روﺷﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣﺎری« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ روال ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ
وﺳﮭﻤﯿﮫ ی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ی ﻗﺪﯾﻢ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو دﯾﮕﺮ ﻣﻌّﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﺻﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ در ﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻨﮭﺎ از راه ﺗﻠﻔﻨﮭﺎی ھﻤﺮاه
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﮭﻤﯿﮫ ی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻏﻠﺐ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ راز ﺳﺮ ﺑﮫ ﻣﮭﺮ ﻧﮕﮭﺪاری
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ از طﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر در ﺣﻮزه ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی اﻓﮑﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻤﯽ ھﻢ وﺟﻮددارﻧﺪ اﻣﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ی اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺮد.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل درﻋﺮض ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺟﮭﺎن را وﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﺟﮭﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻓﻨﺂورﯾﮭﺎ )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮭﺎ( در ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه
ی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ »دﯾﮑﻤﻦ« ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ذﮐﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»:آﻟﮑﺲ ﭘﻨﺘﻠﻨﺪ« از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻨﺠﯽ« طﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در طﻮل زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﭘﻮﯾﺎ)دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ( ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدِ» .درک ھﻠﺒﯿﻨﮓ«،ھﻤﮑﺎر»دﯾﮑﻤﻦ« در
ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه زورﯾﺦ و ﻣﮭﺪی ﻣﻮﺳﺎﯾﯽ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﻮده ھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺪﻟﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ».ﺗﺎم ﺳﻨﯿﺪرز« از
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اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوﻧﯿﻨﮕﻦ اﺑﺰارھﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎﯾﯽ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را
ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﭘﻮﯾﺎ )دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ( ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »دﯾﮑﻤﻦ« اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎی ﺑﺰرگ« )(Big-Data-Analytics
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد اﻧﺒﻮه ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده ھﺎ
را در ا ﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺮدازش آﻧﮭﺎ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﮫ ای ﭼﻮن »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ« اﻣﺮوز دارای ﺷﮑﻠﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ
دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ » ﺷﺒﮑﮫ ﮐﺎو«
ﯾﺎ »ﺗﺎرﻋﻨﮑﺒﻮت ﺷﺒﮑﮫ ای « ) ( Web-Crawlerﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺸﮭﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺮزھﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزارھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد.ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ ازﺷﻨﺎﺧﺘﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را از ﻏﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺷﻤﺎره ای از ﻣﺠﻠﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻠﻦ(« ﮐﮫ
در آﻟﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از
اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاری ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  :اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﮑﺎﻧﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻤ ِﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ  -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ)ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(،
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺟﺰآن – را اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد داده ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اطﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ) ( GISﺗﺮﺳﯿﻢ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .از اﯾﻦ راه
ﺷﻨﺎﺧﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ دارای اھﻤﯿﺖ اﻧﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ازﺣﻮزه ی ﮐﺎراطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ وﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﮭﺎی
)ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی(ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »دﯾﮑﻤﻦ« ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان در آﻟﻤﺎن در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﮫ ی »ﺟﮭﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ اﺻﻨﺎف ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ
آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﯾﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
»دﯾﮑﻤﻦ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .در رﺷﺘﮫ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﻋ ّﻠﯽ  ،در ﺑﺎره ی طﺮاﺣﯿﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ  -ﺗﺠﺮﺑﯽ  ،در ﺑﺎره ی ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی
»ﻧﻈﺎم اطﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ« ،در ﺑﺎره ی اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ،ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن داده ھﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ رﺷﺘﮫ ی طﺐ در را ﺑﮫ روی روﺷﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ،ﻣﺎ ھﻨﻮز در ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽ
زﯾﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل» دﯾﮑﻤﻦ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ
واﮔﺬارﮐﺮد .اﯾﻨﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ذﺧﯿﺮه ی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی اﻋﺘﻨﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﻮه
داﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮭﻢ ﻣﺸﺎوره و ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎره ی ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻨﯽ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای آن ﺑﺎ اﯾﻦ
روﺷﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ  ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮھﻢ ﺑﮕﺬارد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮد ﮐﻨﺎر
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ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ؛و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ در را ﺑﮫ روی ﺷﻨﺎﺧﺘﮭﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎی رﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی
روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪد ،دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮد» .دﯾﮑﻤﻦ« در واﻗﻊ ﻣﺪاﻓﻊ
روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه در ﺣﻮزه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎ از واﯾﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ«
ھﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  .او از رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
»ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﮭﻢ و اﺻﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده ﺑﻮد» .دﯾﮑﻤﻦ« ﺑﮫ ﺣﻮزه ی آﻣﺎری
و داده ھﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای و ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺷﺒﮑﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎ و رو آوردن ﺑﮫ روش
ﻧﻈﺎﻣﺒﻨﺪی داده ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻧﻈﺎم اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ.ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی او ﻧﯿﺰ ﮔﻮاه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
او ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
***
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺳﮫ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺺ را دﯾﺪﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ روﯾﮑﺮد »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﮐﯿﺲ« را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد و راه ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺘﺎﻋﯽ در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ ای را ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﭙﺲ روﯾﮑﺮد دوم را دارﯾﻢ ﮐﮫ از
دوﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺧﺎﺻﮫ ﻣﺴﺌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺳﻮم روﯾﮑﺮد »دﯾﮑﻤﻦ« را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ راه ﺗﺤﻮل در ﭘﮭﻨﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ آﻣﺎر و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ وﮔﺮﻧﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﺎن اھﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﮕﺮ را از
ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪھﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ و روﯾﮑﺮدھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزده ھﺮﯾﮏ از ﺗﺄﮐﯿﺪﮔﺬارﯾﮭﺎ ﺟﻠﻮه ی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
***
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ و ﻧﻘﺪھﺎ ﭼﮫ ﺑﮭﺮه ای ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺠﺮﯾﺒﺎت دﯾﮕﺮان و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮدﻣﺎن  ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
در اﯾﻨﺠﺎ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﺎره ی »ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﭘﮋوھﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان«٤را اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﺪ و ﻧﺎآراﻣﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در »ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎطﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی اﯾﺮان « ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﮐﮫ
ﻣﺆﺳﺲ آن دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪم دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﮭﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻗﺖ آن را دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺳﺪی ﺑﮫ دﺳﺖ
داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮدو را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اھﻞ اﻧﺪﯾﺸﮫ وﻓﮑﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﻦ دو ﭘﮋوھﺸﮕﺮھﺮدو ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﺛﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای ﺑﮫ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺮود .اطﻼﻋﺖ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﻨﮕﺎم ھﺮﯾﮏ از ﻣﺆﺳﺴﺎت
. ٤ﻧﮏ :.ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان .در ﺑﺎره ﻣؤﺳﺳﺎت ﭘژوھش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﭘژوھﺷﮑده ﻋﻠوم ارﺗﺑﺎطﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ اﯾران .اﺳﻔﻧد
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ذﮐﺮﺷﺪه را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﻨﻮع آﻧﮭﺎرا ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .درآن ھﻨﮕﺎم ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮد
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﻧﻘﺪی ﻋﻠﻤﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﺑﮫ دﺳﺖ داد وﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده و
اﻏﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﻋﺪه ای ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻤﮫ ی دﺷﻮارﯾﮭﺎ و ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻮﭼﮏ را ﺟﻤﻊ و درھﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯿﺪان ﻣﯽ داد
و ﻓﻘﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زد .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاھﻢ آوردم ﺣﺘﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم وﻗﺖ
ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای در ﺧﻮر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﭙﺮوراﻧﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺮوز ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ دارم و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻮﺗﺎھﯿﮭﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ آن زﻣﺎن را ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻮﭼﮏ و
ﮐﺎرﺑﺮدی آن زﻣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدھﻢ آورده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮھﻨﮕﯽ « واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﮐﮫ در آﻏﺎز»ﻣﺮﺳﺴﮫ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻧﺎم داﺷﺖ؛ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﺎ ادﻏﺎم دوازده ﻣﻮﺳﺴﮫ ی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد و واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ وزارت ﻋﻠﻮم .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ازاﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﺪاﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آن اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﮫ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :اﺟﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮫ اﯾﺮان/ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ/ﺑﻨﯿﺎدﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان/ﭘﮋوھﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮ ارﺗﺒﺎطﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﺮان/ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ/ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ادب و ھﻨﺮ اﯾﺮان/ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن
اﯾﺮان/ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﯾﺮان/ﻣﺮﮐﺰاﺳﻨﺎدﻓﺮھﻨﮕﯽ آﺳﯿﺎ/ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرﺟﯽ/ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﮋوھﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﻋﻨﻮان
»ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣۶٩ﺑﺮای اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﺒﺎط درﺳﺘﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻧﺤﺼﺎری« را دراﯾﻦ دوﺣﻮزه وﺑﮫ ﺧﯿﺎل
ﺧﻮ درھﻤﮫ ی رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﺼﻮر در اﯾﻦ دوﻋﺮﺻﮫ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ  ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ادﺑﯿﺎت /ﺗﺎرﯾﺦ/ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﻠﻮم ﺣﮑﻤﯽ/ادﯾﺎن وﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ/ﻋﺮﻓﺎن/زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ/ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ/ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و «...در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه و
ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ »:و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺑﺸﺮی« .در ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﭘﮭﻨﮫ ی ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺘﺶ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و درارﺑﺘﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ
اﺑﮭﺎم ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ رﺳﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺪان و ﭼﮫ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ و رﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ دارد .ذﮐﺮ»ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺸﺮی« ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ و ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺎھﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ی ﻋﻤﻠﯽ درﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺮ و در ﻋﻤﻞ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ،
ﺑﻞ در ﻋﻤﻞ ھﻢ ھﺮﭼﮫ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺗﺪاوﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻓﺮھﻨﮓ آن ﻗﺪر ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ د رھﻤﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ دﺳﺘﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﺳﺎل  .١٣٨٣ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
روﺷﻦ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻞ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ « ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﮭﺎﻧﯽ از اﺑﮭﺎم ﻓﺮواﻓﺘﺎد .واژه ی »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ھﻢ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎروﺷﻨﺎﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ
٣٨

ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎراﻧﺪازﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ھﺎ در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آن ﻗﺪر ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرﺷﺎن از ﺗﺼﻮر
ﺧﺎرج اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎھﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﻮﭼﮑﯽ« اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮش ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻐﻀﻮب
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪ و دراﻧﺪﯾﺸﮫ ی »اﻧﺘﻘﺎد« و »ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ« ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺧﺪاﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ
ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ و ﻏﺮق ﻧﺸﻮد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﺎ آدﻋﺎم ﺷﺮوع ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دوﺑﺎره ﮐﺎری،
ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪﺑﺎره ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﺘﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ
دوران اﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .رﯾﺸﮫ دارد در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ ی رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
را در وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﺳﯿﺎق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و از آﻏﺸﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری
ﺑﺮھﺎﻧﺪ .اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ اﺻﻞ رﺷﺘﮫ ھﺎ اﯾﺮادی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮدن اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ رﺷﺘﮫ ھﺎ را از ﺧﺼﻠﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ طﺎﻏﻮت
ﻣﺴﻠﮑﺎن ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﭼﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮھﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﯿﺰی از
درون ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ھﻤﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎآراﯾﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﻨﺰه ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در ١٣۵٧اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﻤﺎری از اﺳﺘﺎدان و ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺑﺴﯿﺎری ازھﻤﺎن رﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ھﺰار زﺣﻤﺖ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺴﻮﻧﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
درﺳﮭﺎ اﻓﺰودﻧﺪ و اﯾﻦ راه آﺳﺎن را ﺳﺨﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺘﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ درس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻧﺎﻣﺶ را اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ اﻓﺰودن واژه ای ازﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪش .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ آﺳﺎﻧﯽ .اﻓﺰودن ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎی درﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ ﮔﻮﺷﺨﺮاش ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﺧﻮش
آھﻨﮓ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﻮد ھﻤﮫ ﺟﺎ »ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر رود ،آن وﻗﺖ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد
ﺑﺎ »روﯾﮑﺮدھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﺎن درﺳﮭﺎ .ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ رﺷﺘﮫ در »ﺣﻮزه ی
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺳﺎده ھﻢ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺗﻨﺒﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی ﺳﺎده ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ﺑﮫ اﻓﺰودن ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از درﺳﮭﺎ و ﺑﮫ
ﻋﻮض اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺣﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮاوژی ﮔﺮاﯾﯽ  ،راھﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ در ھﻤﮫ
ﺟﺎ .اﺳﺘﺎدان ﺟﺎاﻓﺘﺎده را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮدﯾﮭﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ھﻢ اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی
را ﺑﮫ اوج رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﺎﮐﺴﺎزی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﺻﻞ و اﺳﺎس روﯾﮑﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه درآﻣﺪ .ﺑﺎﻣﺰه اﯾﻨﮑﮫ وﻗﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ آﻣﺪ
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮدروی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ی ﺧﻮد از ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺒﻮرﮐﺮد و ﯾﮑﺮاﺳﺖ رﻓﺖ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا .او ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا را رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی آﺑﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه را ھﻤﺎن رژﯾﻢ وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﺎذب و دروﻏﯿﻦ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ی ورود ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ و ﺑﮫ
ھﻤﮫ ی ﺣﻮزه ھﺎی زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻮخ ﮐﺮد.

٣٩

ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد.ھﻤﮫ ی ﺣﻮزه ی دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ
و از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﯽ آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻢ ﭘﮭﻨﮫ ی ارﺗﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ درآﻏﻮش ﻓﺸﺮد .اﮔﺮ
اﻣﺮوز ﯾﮑﺒﺎردﯾﮕﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﮫ را ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﮫ ﺟﺎن
آزﻣﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﮫ زﯾﺎﻧﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﭘﺎﮐﺴﺎزﯾﮭﺎ را ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺒﺮان
ﮐﺮد ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﮔﺰاف ﻧﮕﻔﺘﮫ ام ،ﺑﻞ ﺑﺮ اﺻﺮار ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻧﺎﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ام ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮان روزی در ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﺧﺮدﯾﮭﺎﯾﯽ
را ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﭙﺮد.
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎﻻ آوردم .در ﯾﮏ ﮐﻼم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد راه ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎط ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻮ طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارﯾﮭﺎی اداری ﺻﺮف و
اﺣﮑﺎم اداری ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ دروس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﺳﺖ اراﺋﮫ ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ .داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در
اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎ س ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ دو رﺷﺘﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ھﻨﻮز داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
وﺿﻊ درداﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﮭﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و واﺳﭙﺮدن اﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻌﺘﻤﺪ راه را ﺑﺮھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻤﯽ – آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮫ
اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪه ای ازاﻋﻀﺎی ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﺐ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﮋوھﺸﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ آن ھﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﮫ رو ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﺮف ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﻤﺎری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺸﮕﺎه را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان راھﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮد .از ﺗﻘﻠﯿﺪ و ادا درآوردن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺨﺖ
و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺳﺖ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
***
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮدم ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق در ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯿﮭﺎی ﺗﮭﺮان ﮐﺘﺎﺑﯽ
دﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان»:آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ
روﺷﻨﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﻤﺎن »ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ارزد ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺑﻠﮑﮫ در
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای راھﻨﻤﺎ در ﺻﻔﺤﺎت آن وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺖ٥.ﭘﺎرﭼﮫ ی ﻣﻨﺪرس ﭼﮭﻞ ﺗﮑﮫ ای
اﺳﺖ در ﺟﮭﺖ ﻓﻀﻞ ﻓﺮوﺷﯽ  .ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ھﺮﭼﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪه و ﺑﺎ وﺻﻠﮫ
وﭘﯿﻨﮫ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.

. ٥ﻧﮏ :.آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران .ﮔردآوری ﻋﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎ/ﺣﺳﯾن اﺑراھﯾﻣﯽ/ﺑﮭﺎره آروﯾن.ﻧﺷر
طرح ﻧﻘد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭘژوھﺷﮑده ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر .١٣٩۴
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اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ازﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ازھﻤﮫ ﺟﺎ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ
ﺣﺬف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن  .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺠﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻘﺪی درﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ،ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ از ﭘﺮﯾﺶ
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن
اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮادﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دارد،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای  ،و ﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﻨﺴﺠﻢ
 .در ﮐﻨﺎرش ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ﮐﮫ ازﻗﻢ ﺑﮫ داﻧﺸﮑﺪه ی اﻻھﯿﺎت رﻓﺖ،ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
و ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﻮ ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺑﮭﺎم ﺑﮫ دروان ﭘﺲ از  ١٣۵٧ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﺤﻞ اﻧﺤﺮاف ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرﮐﯽ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آوردﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻔﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه راھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺸﻮد ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ درآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﺮﺳﺮھﺮ رﺷﺘﮫ ای درﺳﮭﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻘﮫ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را واداﺷﺘﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ آزﻣﻮﻧﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﮫ درﺳﮭﺎی رﺷﺘﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻓﺮض را ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
درﺳﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ آن وﻗﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ دﯾﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن درﺳﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و رﺷﺘﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮددارد و
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ در رﺷﺘﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
درﺳﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزدھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﯿﺎوردﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮫ آﺧﻮﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺘﺠﺪد
داﻧﺸﮕﺎھﯽ .از ھﺮﭼﻤﻦ ُﮔﻠﯽ ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .ﮔﻠﮭﺎی ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﮋﻣﺮدﻧﺪ و
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ داﻣﻦ زد ﮐﮫ »ﮐﺎدر« ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ داد
ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻠﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در »آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ« ،ﺑﮫ زﻋﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻧﮫ
آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ از ﮐﻨﺎر ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب داﺷﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﻧﻘﺪ
ﺟﺪی و دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﻨﺪ زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺳﺮراھﺸﺎن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ
آﻧﭽﮫ ھﻤﮫ ی ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮاﺛﺮاﻧﻘﻼب ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ،
و ﺳﭙﺲ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﺧﻮدﯾﮭﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯿﮭﺎ و ﺳﻤﺘﮭﺎی داﻧﺸﮕﺎه .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ »آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺗﻦ دردھﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﻧﮫ ﺻﺪاﻗﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ وﻧﮫ ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺴﺠﻢ .اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در ﮐﺴﻮت دﻟﺴﻮزی ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻟﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺠﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرھﻢ
ھﺴﺘﻨﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« را ازورطﮫ ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﮫ ای
راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻨﻈﺮ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﯿﮭﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓﺮدی و ﻓﮑﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎری ﮐﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﯾﺪه ی ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮﯾﺪان ﻣﺮادﭘﺮور ﻣﯿﺪان ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺪرت را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .در زﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎری ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ِ
دھﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎرﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺷﺎرح ﻓﮑﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺪروز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﯽ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن
ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺎرھﺎ وﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﮔﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻮ م اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﭼﮫ دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﮫ آب داده اﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری« ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﻢ و او را ھﻤﭽﻨﺎن
ﺣﺘﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﻢ راه ﻧﺪھﯿﻢ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎ در ﻏﯿﺎب ﻓﻀﺎی آزاد و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر آزار دھﻨﺪه و ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ،ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ واﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر »ﺳﯿﺎﺳﺘﻨﺎﻣﮫ« ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﻮ ﺑﮫ راه ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﮐﺎرﻧﻮﺷﺘﮭﺎی ﻣﺘﻌﺎرف داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺮﭼﻢ اﺣﯿﺎی ﻓﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ
اﻓﺮازﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮕﺮی ﻧﺰدﯾﮏ و ﮔﺮﯾﺰ از واﻗﻌﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ روز .ھﺮﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب را ﮐﮫ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﭘﮭﻠﻮی
ﺑﻨﮑﻮھﯿﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﻖ دارﯾﺪ از دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﻮس و ﮔﻼﯾﮫ ﯾﺎد
ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺤﺼﺎری را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﭼﻨﺪ اﺻﻼح طﻠﺐ ھﻤﭽﻮن
اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺼﻠﺢ زﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﮐﻢ آوردﯾﺪ،اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮوﻣﻄﮭﺮی
و ...ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻓﮑﺮی را ھﻤﯿﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن رواج داده و ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮔﺮ اﺑﺰاری ﺷﺪن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺟﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺣﺬف و ﺗﻮﺟﯿﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﮭﺮﻣﺎه ١٣٩۵
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ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ٢٠١۶
در ھﺸﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ رأی ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺟﺪﯾﺪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﻋﺮض ﯾﮏ روز ﻧﺘﯿﺠﮫ ی رأی ﮔﯿﺮی اﻋﻼم ﺷﺪ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ زده و
آن »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮو اﻓﺘﺎده در ﺑﮭﺖ و ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﮐﺎرزار را از ِ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺪرال ﻣﻌﺮوف
ﺑﮫ »اف ﺑﯽ آی« از ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن او
را ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ.
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽ آوردﻧﺪ »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ
اداﻣﮫ دارد )١٣ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (٢٠١۶ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ای ﯾﮑﮫ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪازم ﺑﮫ آﻧﭽﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﻓﮭﻢ ﮔﻮﺷﮫ ای و ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ .روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ از اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ.
.١اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﮫ ﺟﺮﯾﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوﺣﺰب
ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪوام اﺻﻼﺣﺎت »اوﺑﺎﻣﺎ«
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺷﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎ و دﺳﺘﮑﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن ﻧﺎﻣﺰد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺖ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﻨﺪد و ﺧﺎﺻﮫ
ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺘﮭﺎ ﻣﺪدﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﮕﺮش دوم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻧﻘﺪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ وﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد وآﻣﻮزش.اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺳﻠﻄﮫ ی ﺣﻮزه ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﯽ را درﺳﺎﺧﺘﺎر اداری،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ راه ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ
اراﺋﮫ دھﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻔﻮذﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺛﺮﮔﺬارﯾﮭﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن
و ﻗﺸﺮھﺎی ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
در ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺳﺮﺑﺮآورد و در وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز« ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮر
ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از طﺒﻘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ اﻣﺎ آﺷﮑﺎرا ازﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  establishmentﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ
»طﺒﻘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ« و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری »ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از
ﻧﻘﺪ اﯾﻦ »طﺒﻘﮫ« و ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺣﺘﯽ از ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎزﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎد .او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن آن ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ اﺻﻄﻼح
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»اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ « را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﺘﻘﺮﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،آﺷﮑﺎرا ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﯽ داد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﻧﺒﻮد» .ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز « ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .از ﺑﯿﻤﮫ ی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد
و آﻣﺮﯾﮑﺎ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﮫ ی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ »اوﺑﺎﻣﺎ« را ﮐﮫ ﺑﮫ
زﺣﻤﺖ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی
آن ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯿﻤﮫ ی ﺳﺮاﺳﺮی وھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ او را »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ وﺑﺨﺖ
او را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ »ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز« در ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺒﺸﯽ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد و »ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن« را ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﺶ واداﺷﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮫ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ را ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮارداد و در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد دو ﺷﻌﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﮏ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و
دودﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﮫ ی ھﻤﮕﺎﻧﯽ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﺴﺮه
ﺑﺪﯾﻊ و ﻧﻮﺑﻮد.
»ﺳﺎﻧﺪرز« اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎﻧﮑﺮد .در ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی
ﺣﺰب ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ »ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن« ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮد و ﻧﻘﺪ ﺑﮫ او را داﻣﻦ زد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
از دوﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ »ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن« را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﺮد و او را در ﺧﻮر ﺳﺮزﻧﺶ داﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎﯾﯽ ﮔﺰاف درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ زن را ﺑﺎﺑﺖ رأﯾﺶ در ﺳﻨﺎ ﺑﮫ طﺮح ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق در زﻣﺎن ﺟﻮرج ﺑﻮش و
ﻋﻤﻠﮑﺮدش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﯿﺒﯽ و ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﺳﺮاﯾﯿﻞ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﻘﺼﺮ و ﮔﻨﺎھﮑﺎر
ﺑﺮﺷﻤﺮد ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ »ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن« ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ واﮐﻨﺶ ﮐﻨﺪھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
رأﯾﺶ ﺑﮫ طﺮح ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ.
ﺣزب دﻣوﮐرات آﻣرﯾﮑﺎ در اﺳﺎس ﻓﻘط دو ﻧﺎﻣزد داﺷت .ﯾﮏ ﻧﻔردﯾﮕر ھم ﺑود ﮐﮫ زود ﭘس ﮐﺷﯾد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﻗﺎﺑت اﺻﻠﯽ درون ﺣزﺑﯽ ﻣﯾﺎن »ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس« ﺑود و »ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون«» .ﺳﺎﻧدرس«
ﭼﯾزی ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل و ﺑل ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده ﺑود.
از اﯾن رو ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺑود او را ﻓردی ﺧﺎرج از اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .اﻟﺑﺗﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد
ﻣواﺿﻌﯽ ﭘﯾﺷرو اﺗﺧﺎذﮐرده ﺑوده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﻣوردی ﮐﮫ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون او را ﻧﻘدﮐرد ﮐﮫ ﻧﻘدی ﺑﺟﺎ
و اﺛرﺑﺧش ﺑودھﻣﺎﻧﺎ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﻧدرس ﺑود در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻣل ﺳﻼح و ﻓروش آزاداﻧﮫ ی ﺳﻼح در
آﻣرﯾﮑﺎ .ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻧﺎ راه ﺑﯾﺎﺑد از ﺣﻣل آزاد ﺳﻼح دﻓﺎع ﮐرده ﺑود .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺳﻼح ﺑﮫ او ﯾﺎری ﺳﺎﻧده ﺑود .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎدات ﺳﺎﻧدرز از ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﺑرون از ﺣد ﺗﺻور ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧده ﺑود و آﺛﺎری ﻧﺎزدودﻧﯽ ﺑرﺟﺎﮔذاﺷت.
در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺧﺻﯽ ﻗدﻋﻠم ﮐرد ﺑﮫ ﻧﺎم »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﮐﮫ ﻧﮫ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣزب ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﺑود و ﻧﮫ
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷت .ﺧود را ﻣﯾﻠﯾﺎردر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑﺳﯾﺎرﺛروﺗﻣﻧد اﺳت .ﺛروت
ﺧود را ازراه ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و راه اﻧدازی ﻗﻣﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻠﮑﮫ ی زﯾﺑﺎﯾﯽ
اﻧدوﺧﺗﮫ ﺑود.در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣزب دﻣوﮐرات ﻧﯾز ﻧزدﯾﮏ ﺷده ﺑوده اﺳت .در ﻋﻣل ﺑرای او اﯾن
دو ﺣزب ﭼﻧدان ﻣﺗﻔﺎوت ازھم ﻧﺑودﻧد .ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑﮫ ھردو ﺣزب ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐرده اﺳت .ﺷﺑﺎھت دو ﻧﺎﻟد
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ﺗراﻣپ ﺑﺎ ﺳﺎﻧدرز در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اوھم ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود
وﻣﯽ ﺧواﺳت اﯾن طﺑﻘﮫ را ﮐﻧﺎرﺑزﻧد .ﺗﻔﺎوﺗﺷﺎن اﻣﺎ در اﯾن ﺑود ﮐﮫ »ﺗراﻣپ« ھﯾﭼﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯾت رﺳﻣﯽ
در طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﻧداﺷت و زﺑﺎﻧﯽ ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﺎھل ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﯽ
ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ زﺑﺎن »ﮐﺎﺑوھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﺑود .اﯾن ﻣﯾﻠﯾﺎردر ﻧﯾوﯾورﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ھﻣﮫ ی اطﻼﻋﺎﺗش را
از ﺗﻠوﯾزﯾون درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﺗﺎب ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﻟﯾﺑرال و روﺷﻧﻔﮑری
اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .آﻧﭼﮫ وﻋده ﻣﯽ داد اﯾﺟﺎد ﺷﻐل ﺑود و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎ .ﺷﻌﺎرھﺎﯾش
آﺷﮑﺎرا وﺟﮭﮫ ای ﻧژادی داﺷت و در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑود ﺑﺎ ﺑراﺑری زن و ﻣرد .ﺑﺎ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧداﺷت
و ھرآﻧﭼﮫ ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧدﻧد،طرد ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﺎدرﺳت ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ازھﻣﮫ
ﻣﮭﻣﺗر آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﮫ ی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﯽ اﺟﺎزه وارد آﻣرﯾﮑﺎﺷده اﻧد از اﯾن
ﮐﺷور اﺧراج ﮐﻧد .ﯾﺎزده ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﭼﻧﯾن ﻣردﻣﯽ در اﺻطﻼح راﯾﺞ »ﻻﺗﯾﻧﯽ ﺗﺑﺎر« ﺧواﻧده ﻣﯽ
ﺷوﻧد.اﺧراج ﭼﻧﯾن اﻧﺑوھﯽ از ﻣردﻣﺎن در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﯾﺎدآور اﺧراج ﯾﮭوﯾﺎن از آﻟﻣﺎن و دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﺑود .ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ﭼﻧﯾن ﻣردﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد دﯾواری ﺳراﺳری ﺑﮑﺷد
ھﻣﭼون دﯾوار ﭼﯾن .ھزﯾﻧﮫ ی اﺣداث ﭼﻧﯾن دﯾواری از ﻧظر او ﺑﮫ ﻋﮭده ی ﻣﮑزﯾﮏ ﺧواھد ﺑود.
»دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ازدواج ﮐرده اﺳت،ﺑل درﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺳﮫ ﺑﺎر ھم
ورﺷﮑﺳت ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر او رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ آزاداﻧﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت و در ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اش آزار
ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت .ھرﯾﮏ از ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎ درﻋرف ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺳوق ﻣﯽ دھد اﻣﺎ اﯾن »ﮐﺎﺑوی روﯾﯾن ﺗن« ھﯾﭻ ﺻدﻣﮫ ای ﮐﮫ ﻧدﯾد ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ،ﺣﺗﯽ در
ﻣواردی آدﻣﯽ ﺑﺎﻣزه و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣد.ﻋﻼوه ﺑر ھﻣﮫ ی ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ﺑﯾش از ده
ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘرداﺧت ﻧﮑرده ﺑود .ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف در آﻣرﯾﮑﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻟش
را ﭘرداﺧت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺗﯽ ﺑرای ﺷرﮐت،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﭘﯾروزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻧدارد .اﯾن ﮐﺎﺑوی
روﯾﯾن ﺗن اﻣﺎ ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ از اﯾن ﻧظر ھم ﻧدﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﯾدواراﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرزار ﺧود اداﻣﮫ داد.
 .٢در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی راه »ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرز« ﺻﺣﻧﮫ را ﺑﮫ »ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون« واﮔذارﮐرد .اﻋﺿﺎی ﺣزب
پ«
دﻣوﮐرات در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﺳراﺳری ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را ﺑراو ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل»ﺗراﻣ ِ
ﻣﯾﻠﯾﺎردر ھﻣﮫ ی رﻗﯾﺑﺎﻧش را وادار ﺑﮫ ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﮐرد .آﻧﭼﮫ او در ﭼﻧﺗﮫ داﺷت ﻧوﻋﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
دﯾررس و ﺳﻣﺞ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺳس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن را ارﺟﺢ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و ﺑﺎ
ﻻﺗﯾﻧﯽ ﺗﺑﺎران و ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺗوھﯾن آﻣﯾز ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐرد .زﻧﺎن ھم در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت
او ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ دﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای آرای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد ﺷروع
ﮐرد ﺑﮫ ﺑﺎج دادن ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗوھﯾن آﻣﯾز.
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم »دوﻧﺎﻟدﺗراﻣپ«ﻣﻠﻐﻣﮫ ای ﺑود از وﻓﺎداری ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ،اوﻟوﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در
ھﻣﮫ ی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻋرﺻﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ،ﺑﯾرون راﻧدن ﻣﮭﺎﺟران ،ﺗروﯾﺞ اﺳﻼم
ھراﺳﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم رﺟﺣﺎن ﺑر اﻧزوا طﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ھزﯾﻧﮫ ﮐردن در ﺟﮭت ﭘﺎﺳداری از ﺳرﮐردﮔﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ﺿﻣن ﮔﻔﺗﮫ و ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﺑر ﻋﻧﺻر ﺳروری ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن در
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زد.
رﻗﯾب اﯾن »ﮐﺎﺑوی روﯾﯾن ﺗن« زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻرف ﻧظر از ﮐﺎﺳﺗﯾﮭﺎﯾش ،ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد.
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ھﻣﭼون ﯾﮏ زن ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﻧﺎﻣزدی ﺣزﺑش را ﮐﺳب ﮐﻧد و اﮔر
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﯽ رﺳﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن زن در اﯾن ﺳﻣت ﻣﯽ ﺑود در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﮐﺷور .ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
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ﻋﯾب و اﯾراد او را ﺑزرگ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ھر ﻋﯾب و اﯾرادی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎﺑوی روﯾﯾن ﺗن وارد ﻣﯽ ﺷد در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رﻓت و وﻋده ھﺎی ﻣﺑﮭم و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ
او ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺟﺎد ﺷﻐل واﺣداث دﯾوار را ﺑزرگ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدﻧد .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗو ﮐﮫ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﺑﮫ دﺳﺗﺂورد ﺑزرگ آﻣرﯾﮑﺎ-اروﭘﺎ وﺣﺗﯽ وﻋده ی واﮔذاری ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ژاﭘن
و ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ اﮔر از زﺑﺎن ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷد ھﻣراه ﻣﯽ ﺑود ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش اﻣﺎ از
زﺑﺎن اﯾن ﮐﺎﺑوی روﯾﯾن ﺗن ﺑﯽ دردﺳر روان ﺷد و ﺑﺎ اﻏﻣﺎض از آن ﮔذﺷﺗﻧد.
»ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون« ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺻﺎف اﯾن »ﮐﺎﺑوی ﺷﮭری« ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان »آﺳﻔﺎﻟت ﮐﺎﺑوی« در آﻟﻣﺎن ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت،ﺑرود ﺿرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﺧت را از رﻗﯾب ھم ﺣزﺑﯽ
ﺧود ﻣﺗﺣﻣل ﺷده ﺑود» .ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس« او را ﺳﺧت آﺳﯾب رﺳﺎﻧده ﺑود ﺧﺎﺻﮫ از ﺑﺎﺑت ﭘوﻟﮭﺎی
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎﺑت ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎﯾش .از ﯾﮏ ﺑﺎﺑت دﯾﮕر ھم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت »ﺳﺎﻧدرس« و »ﺗراﻣپ« ﺑﮫ ھم ﺷﺑﯾﮫ
ﺑودﻧد :از ﻧظر ﻧوع ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون در ﻣﻧﺎظره ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ .اﯾن دو ،ﮔرﭼﮫ ﺧود را
ﻣﻌرف ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻓﮑری ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد اﻣﺎ ﻟﺣﻧﺷﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﺎ
ﻧوﻋﯽ ﺧردﺑﯾﻧﯽ و ﮔﺎه ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود .در ﺣﯾن ﻣﻧﺎظره اﺻوات ﻣﺳﺧره ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ از
ﺧود ﺑروز ﻣﯽ دادﻧد از ﻧوع اﺻواﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف ﺟﮭت ﺑﮫ ﻣﺳﺧره ﮔرﻓﺗن دﯾﮕری
ﺧﺎﺻﮫ ﮐودﮐﺎن از ﺧود ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن زن ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐرده ﺑود.
 .٣اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ٢٠١۶از ﭼﻧد ﻧظر اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑود .ﻧﺧﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔت دو ﺟرﯾﺎن ﻋﻣده در
ﺣزب دﻣوﮐرات و در ﺣزب ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی ﺣﺎﮐم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ »واﺷﻧﮕﺗﻧﯽ ھﺎ« ! اﯾن
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺷﻧﮕﺗﻧﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷت اﻣﺎ ھﻣواره در ﺣد ﻻف زدن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻠﻣوس در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺧود اوﺑﺎﻣﺎ ھم از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺳﺧﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ
ﺑوده اﺳت .آﻧﭼﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺗﺎزه ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس از ﯾﮏ »اﻧﻘﻼب ﺳﯾﺎﺳﯽ«
ﺣرف ﻣﯽ زد و دﯾﮕری اﺻﻼً »واﺷﻧﮕﺗﻧﯽ« ﻧﺑود .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑود ﮐﮫ ﺧود را ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از واﺷﻧﮕﺗﻧﯾﮭﺎ
واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐرد و زﺑﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ی واﺷﻧﮕﺗن ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓت.
دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران واﺷﻧﮕﺗﻧﯽ را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐرد  ،ﺑل ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران
ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ھم ﻣﯽ ﺗﺎﺧت و آﻧﺎن را ﻧﯾز ﻣﺷﻣول ﻧﻘد ﺧود ﻗرار ﻣﯽ داد .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ رھﺑری
ﺣزب ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ اوﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐرد .رﻓﺗﺎر اﯾن رھﺑری آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ دو روﯾﯽ و ﺑﯽ
اﺧﻼﻗﯽ  .از ﺳوﯾﯽ از ﻧﺎﻣزد ﺧود دوری ﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر در ﺗﮫ دل ﭘﯾروزی او و ﺷﮑﺳت
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را آرزو ﻣﯽ ﮐردﻧد .از ﻧظر ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ھرﭼﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﻣﯽ ﺑود،
ﺧوب ﻣﯽ ﺑود.
.۴در ﻣرﺣﻠﮫ ی آﺧر ﮐﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ دو روﯾداد ھﻣﮫ ﭼﯾز را زﯾروروﺳﺎﺧت .ﻧواری اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت از
»دوﻧﺎﻟدﺗراﻣپ« ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی او را ﺑﺎﺧﺑرﻧﮕﺎری درﺑرداﺷت .در اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺣﺿرت »ﺗراﻣپ« ﺑﺎ
ﻓﺧرﻓروﺷﯽ ادﻋﺎ ﮐرده ﺑود ھر زﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻓراﭼﻧﮓ ﻣﯽ آورد  .ﻣدﻋﯽ ﺑود ﺷﮭرت و ﭘول ﭼﻧﯾن
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑراﯾش ﻓراھم آورده اﺳت .واژﮔﺎن وﻟﺣن ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺗﮫ دراﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ رﮐﯾﮏ و زﻧﻧده ﺑود.
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎری زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺑﺎﺧت ﻣﺳﻠم او ﻣﯽ ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﺑوی ﻧﯾوﯾورﮐﯽ ﺑﮫ
ﻣدد ھﻣﺳرش ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟر از ﺑﺎﻟﮑﺎن اﺳت و ﺳﮑوت ﻣددرﺳﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﺎری دھﻧده اش از
ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺟﺳت.
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در ھﻣﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑرﺧﻼف ﻋرف ﺣﻘوﻗﯽ و ﺣﺗﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ،رﺋﯾس اف ﺑﯽ ای ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﺋول
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺳت ﻧﺎﮔﮭﺎن طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻧﺎﺗورھﺎی ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﻧوﺷت ﭘروﻧده ی »اﯾﻣﯾل«
ھﺎی ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را ﺑﺎردﯾﮕر ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد .ﺷﻣﺎری اﯾﻣﯾل از ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون روی
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر دﺳﺗﯽ ﺷوھر ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران اﯾن ﺧﺎﻧم ﭘﯾداﺷده ﺑود .ھﻣﯾن ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺑﮭم ﻓﺿﺎ را
ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑرﮔرداﻧد.
ﻋﻠﯽ اﻻﺻول و طﺑﻖ ﯾﮏ ﻋرف ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ی ﺣﻘوﻗﯽ و ﺟﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻘرراﺗﯽ ﻣﮑﺗوب ﮐﮫ اطﻼﻋﯽ دﻗﯾﻖ
ت
ﻧدارم ،دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن اف ﺑﯽ آی از ﭼﻧدﻣﺎه ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم دﺳ ِ
ﮐم ﺳﮫ ﻣﺎه و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﺷش ﻣﺎه ،ﺣﻖ ﻧدارد ﻣطﺎﻟﺑﯽ اﻧﺗﺷﺎر دھد ﯾﺎ ﺑررﺳﯾﮭﺎ وﺟﺳﺗﺟوھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﻧﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣزدھﺎ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .رﺋﯾس اف ﺑﯽ آی در ﻣﺎه ژوﺋن  ٢٠١۶رﺳﻣﺎ ً و ﺑﺎ ﺣﺿور
در ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود
ﭼون ﻗﺻدی در ارﺗﮑﺎب آن ﻧﺑوده اﺳت .ﺣداﮐﺛر آﻧﮑﮫ اﯾن ﻧﺣوه از ﻧﺎﻣﮫ ﭘراﮐﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺳﮭل
اﻧﮕﺎری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣﻌﺿل اﯾن ﭘروﻧده ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.اﯾن ﺑﺎراﻣﺎ ھﻣﯾن ﺣﺿرت رﺋﯾس
اف ﺑﯽ آی ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻣﺳﺧره ی اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻣدارﮐﯽ روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﻣﺳر ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ ازدﺳﺗﯾﺎران
ﮐﻠﯾﻧﺗون و ﺿرورت ﺑررﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﮫ
زﯾﺎن اﯾن زن ﺗﻣﺎم ﺷد آﻧﮭم ده روز ﻗﺑل ازاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت .دو روزﻣﺎﻧده ﺑﮫ رأی ﮔﯾری ھﻣﯾن ﺣﺿرت اﻋﻼم
ﮐرد ﺷواھدی ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎﺟرای ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای طوﻻﻧﯽ ﺗردارد اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا اف ﺑﯽ آی در اﯾن ﮐﺎر دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻣدﯾر اف ﺑﯽ آی از ﻣﮭره ھﺎی ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷده
در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اوﺑﺎﻣﺎﺳت .وزﯾر ﭘﯾﺷﯾن دادﮔﺳﺗری او را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﻣﻧﺻوب ﮐرد .ھﻣﮫ ﻣﯽ
داﻧﺳﺗﻧد ﺟﻣﮭورﯾﺧواه اﺳت و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧزدﯾﮏ .ﺷﮭرﺗش اﻣﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ آدﻣﯽ اﺳت اﺻوﻟﯽ .ھﻣﯾن آدم
ﺳرﺑزﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ »اوﺑﺎﻣﺎ « ﺿرﺑﮫ ای ﻣﮭﻠﮏ ﺑﮫ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون
وارد ﺳﺎﺧت.
اﯾن ﺟرﯾﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﺑود ﻣدﯾر وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از »اﯾﻣﯾﻠﮭﺎی«
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ داد وﻋﻠﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﻣدﯾر ھم اﮐﻧون واﻟﺑﺗﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش در
ﺳﻔﺎرت »اﮐوادور« در ﻟﻧدن ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳوﺋد دﻧﺑﺎل اوﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷﮑﺎﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ.
»آﺳﺎﻧژ« ﮐﮫ روزﮔﺎری ﻣطﻠوب ﻧﯾروھﺎی ﺟوان و ﻣﻧﺗﻘد ﺑود ادﻋﺎھﺎی ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳوﺋد را ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﺗوطﺋﮫ و ﭘﯾﺷداوری ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾن ﮐﺎر را آﻣرﮐﺎﯾﯾﮭﺎ ﺗدارک دﯾده اﻧد زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھﻧد او
را ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن ﺷﺧص آن ﻗدر »ﻧﺎﻣﮫ ی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ« از
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون اﻧﺗﺷﺎر داد ﮐﮫ در ﺧور ﻓﮭم ﻧﯾﺳت» .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« از روﺳﯾﮫ و ﺑﮫ وﺿوح از ﭘوﺗﯾن
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﯾﻣﯾﻠﮭﺎی ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را ﭘﺧش ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد روﺳﯾﮫ ی ﭘوﺗﯾن ﺑﮫ ﻧظﺎم
»اﯾﻣﯾﻠﯽ« ﺣزب دﻣوﮐرات و ﺷﺧص ﮐﻠﯾﻧﺗون دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس در آﻣرﯾﮑﺎ اﯾن اﻣر را ﺑﺎ
ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾوﻧد ﻧﻣﯽ زد .ﻋﻣل وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس و روﺳﯾﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﯾﮏ ﻓردﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ودرﺿﻣن دﺧﺎﻟت درﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن .اﮔر دﻣوﮐراﺗﮭﺎ
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد از ﻧظر ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﮔﻧﺎھﯽ
ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑودﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓﺷﺎی ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾﻧﺗون از ﻧظر ھﻣﯾن ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻣﻠﯽ
ﻣطﻠوب ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺷد .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ھم ﮐﮫ رﺳﻣﺎ ً از روﺳﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ھﻣﮫ ی ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾﻧﺗون
را اﻧﺗﺷﺎر دھد آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ دو ﻋﻣل ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺟﺎری در آﻣرﯾﮑﺎ دﺳت زده ﺑود:ﯾﮑﯽ دﻋوت ﺑﮫ
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و دﯾﮕری دﻋوت از ﯾﮏ دوﻟت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺧﺎﺻم ﺑﮫ
۴٧

دﺧﺎﻟت در اﻣور اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در آﻣرﯾﮑﺎ .آﯾﺎ اف ﺑﯽ آی ھم در اﯾن ﮐﺎر دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﭼﻧﯾن ﭘرﺳﺷﯽ
ﭘُر ﺑﯽ رﺑط ﻧﯾﺳت .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﮫ ی ﻣﺎﺟرای اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗدارک دﯾده ﺷده
اﺳت .اﯾن ﻣﺣﺎﻓل را ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ رھﺑری و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐرده اﺳت.
 .۵آﻧﭼﮫ آوردم ﺷرح ﮐوﺗﺎه روﯾدادھﺎی ﻋﻣده ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎﺳت .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﮫ ﻧﺣوه ی ﺳﻧﺟش اﻓﮑﺎر و درﺳﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ و ﻧﻘﺻﺎﻧﮭﺎی اﯾن روش از ﺳﻧﺟش ﻧﻣﯽ ﭘردازﯾم ﻣﮕر
ﺑﮫ اﺷﺎره .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﻔﮭﻣﯾم اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﭼﯾﺳت؟
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻗدرﺗﻣﻧد ﻧﯾﺳت .رھﺑر ﺑﻠوک ﻏرب اﺳت و ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .از اﯾن رو ﺳرﻧوﺷت و ﺳرﺷت اﯾن ﮐﺷور و آﯾﻧده اش ﺑر ﺳرﻧوﺷت ھﻣﮫ ی
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﺛر ﻣﯽ ﻧﮭد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﻻزم ﻣﯽ آﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﻧﯾن ﮐﺷوری در
ﭼﮫ وﺿﻌﯽ و ﮐل اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت در ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارد و ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان در ﻣﻌرض ﺛﺑﺎت ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۶را ﻧﻣﯽ ﺗوان روﯾدادی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ .زﺑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرده ﺷده
در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﺳوی ﺧﺎﺻﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣزدھﺎ ﯾﻌﻧﯽ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮔﺳﺳﺗﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺑود ﺑﺎ
ﻓرھﻧﮓ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﺎﻣزدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ .ﺑدﺗرﯾن دﺷﻧﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرده ﻣﯽ ﺷد و ھرﯾﮏ ﮐوﺷﺷﯽ ﻓراوان
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺳت ﺟﮭت ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎزی دﯾﮕری .در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑرﺳر ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺗواﻓﻖ داﺷﺗﻧد
و آن اﯾﻧﮑﮫ ھر ﻧﺗﯾﺟﮫ ای در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از آﻏﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را از اﻋﺗﺑﺎر و از آﺑروی
ﻣﺗﻌﺎرف در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾﻧدازد .ﭘﯾش از دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ی
ﭘﯾﺷﯾن را ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرز ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرد .او ﮐﮫ ﭼپ ﻣﯽ زد ﭼﻧﺎن در اﯾن راه اﻓراط ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ
از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣوﺿﻊ ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و در ﺑراﺑر دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑﮫ ﺿرورت دﻓﺎع
از ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون روآورد ،ﮐﺳﯽ او را ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﺟواﻧﺎن طرﻓدارش ﺳﺧت ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت زﺑﺎن راﯾﺞ در  ٢٠١۶ﮔﺳﺳﺗﯽ ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود از ﺳﻧت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
در اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗدﯾم ﺗرﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر.
 .۶ﭘدﯾده ی دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رواج ﮔرﻓت و ﮔﺳﺳت از ﺳﻧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺣوه ی
ﺟدل و اﺳﺗﻼل ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣزدھﺎی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺣﺗﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت .اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﭘﺎﯾداری و ﺗروﯾﺞ دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘذﯾرش ﻗواﻋد ﺑﺎزی اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﯾﺎدآور ﺷد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗری
ﻗﺎﻋده در رﻋﺎﯾت ﺑﺎزی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷﯾوه ی اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗدﻻل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
دﯾﮕر ﺣﺗﯽ اﮔر رﻗﯾﺑﺎن از ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺻورﺷﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯾﮫ رﻗﯾب ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ دور از ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدل اﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد از اﯾن ﮐﺎر ﺑﭘرھﯾزﻧد ﺗﺎ در ﻓرﺻﺗﯽ
ﻣﻧﺎﺳب از آﮔﺎھﯽ و اﺳﺗدﻻل آﺳﯾب ﺳﺎز ﺑﮫ ﺣرﯾف ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﻧد .اﯾن اﻣر را ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻗﺎﻋده ی
ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ در دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد اﻣﺎ از ﭼﺷم ﺑﺳﯾﺎری از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان دور ﻧﻣﺎﻧده اﺳت و
ﺣﺗﯽ اﻓرادی ﭼون راﻟف دارﻧدورف ﺑﮫ آن اﺷﺎره داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺳﺗﯾز ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣزدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﮫ در
ﻋرﺻﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗدﻻل و ﺿد اﺳﺗدﻻل ﺑرﭘﺎ
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻧظﺎم اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻوﻟﯽ ﮐﻠﯽ و ﺑراﺳﺎس ھرﻓرھﻧﮓ در ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎﺑودی رﻗﯾﺑﺎن را ھدف ﺑﮕﯾرد .ﺟدل اﺳﺗدﻻﻟﯽ ھدﻓش ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ و
اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗن ھﻣﺑﺳﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھر ﮐﺷور اﺳت .ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از اﺳﺗدﻻل
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ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ھر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را در ھر دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺟﺎاﻓﺗﺎده ای ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑرای ﺑﺎزﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐرد و ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را از ﺗدوام ﺑرﺧوردارﺳﺎﺧت.
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ٢٠١۶آﻧﭼﮫ وﺟود ﻧداﺷت ﺣﺿور ﯾﮏ ﺟدل ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑراﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ
ﺑود .ﭘرﺳﺷﮭﺎ و ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺧرﯾب دﯾﮕری و ﺑﯽ آﺑرو ﺳﺎزی ﺣرﯾف ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺷد و ھر
ﮐﮫ وﻗﯾﺢ ﺗر و ﮔﺳﺗﺎخ ﺗر ﻣﯽ ﺑود از ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر و ﮔﺳﺗرده ﺗری ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔرﻓت .در
ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ طور ﺑدﯾﮭﯽ »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﮔوی ﺳﺑﻘت را از ﺣرﯾﻔﺎن ﻣﯽ رﺑود .او ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارد ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ھر اﺗﮭﺎم و ھر ﻟﻔظ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﻧدد و ﺗﺎزه ھﻣﭼون آدﻣﯽ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﺷرھﺎی ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﭘﯾراﯾﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣطرح ﺷود.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ آﻣد اﺳﺗدﻻل و ﺟدل در ﯾﮏ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎﺑودی طرف ﻣﻘﺎﺑل را ھدف
ﺑﮕﯾرد .در ﯾﮏ دﻣوﮐراﺳﯽ ھﻣﮫ ﺣﻖ ﺣﯾﺎت دارﻧد و ھﻣﮫ از راه ﭘﺎﺳداری ﺣرﻣت ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ رﻗﺎﺑت
ﻣﯽ ﭘردازﻧد .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ او ﺑﯽ ﺣﺗراﻣﯽ ﻣﯽ ﮐرد واﻟﻔﺎظﯽ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺑل اﯾن اﻟﻔﺎظ را ﺑﮫ ﻧﺣوی ادا ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﺣرﯾف
ھﻣﭼون ﯾﮏ زن .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣدام رﻗﯾب ﺧود را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔﻔت او را ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ
اﻧدازد و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑوی ﺗرور
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون از آ ﺑرﻣﯽ آﻣد .ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ اﻣﺎ ﺧوراک رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑودﻧد ﻧﮫ ﭼﯾزی ﻣﺣﮑوم در اﻓﮑﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ .
 .٧اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ٢٠١۶اﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘر را ﭘرﺳش ﺑراﻧﮕﯾز ﺳﺎﺧت .ھﻣﮫ ﺑﮫ
واﺷﻧﮕﺗن و طﺑﻘﮫ ی ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘر اﻧﺗﻘﺎد وارد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﯾن دﺳت از ﻧﻘدھﺎ ﻧﮫ ﺗﺗﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐم آﻣرﯾﮑﺎ را ھدف ﻣﯽ ﮔرﻓت،ﺑل ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺣﺗﯽ ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﻧﯾز ﺗﺳری ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن
اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎﺳﮑوت ﺑرﮔزارﻣﯽ ﮐردﻧد ﭼون ﻧﺎﺑودی ﺣرﯾف و ﻣﮭﻣﺗر از آن ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎزی رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﻧظور ﻣﯽ داﺷﺗﻧد .در ﮔذﺷﺗﮫ رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑود ﮐﮫ ﺣرﻣت رؤﺳﺎی
ﺟﻣﮭور وﻗت را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺣﺗﯽ اﻟﻣﻘدور اﻧﺗﻘﺎدات را از ﻧظر ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد.
اﺳﺗﺛﻧﺎء ھم داﺷﺗﮫ اﯾم اﻣﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺗﺎﺣدودی ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺑﺎر اﻣﺎ ھﺗﺎﮐﯽ ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت
ﺑﯽ ﺣد ﺑود .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ او را ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور روﺳﯾﮫ را ﺑرﺗر از او ﺟﻠوه ﮔر
ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه از زن ﺑودن ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟﺳت ﺑرای ﺣﻣﻼﺗش ﮐﮫ از ﺳﯾﺎه
ﭘوﺳت ﺑودن اوﺑﺎﻣﺎ .آن ﻗدر ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﺗوﻟد ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺧواﻧد و او را ﻣﺗﮭم ﮐرد ﺑﮫ ﻓرﯾب دادن ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ .اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﺣدی ﺗﺣول ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره
ﻧﺎﭼﺎر ﺑرﮔﮫ ی ﺗوﻟد اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر داده ﺷد .ھﻣﮫ ﭼﯾز در اﯾن ﮐﺎرزار در ﺣدی ﻧﺎزل
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺣد از ﺗﻧزل در ﺿﻣن ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺧﺑﮕﺎن اﯾن
ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن درﺟﮫ ﺳﻘوط ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﺣﻣل اﯾن ﻣﯾزان از اﺑﺗذال ﺑﺎﺷﻧد.
 .٨ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺧت آﺳﯾب دﯾد .ﻧﮫ ﻓﻘط ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
آﻣرﯾﮑﺎ از اﻋﺗﺑﺎر اﻓﺗﺎدﻧد ،ﺑل ﻧزاﻋﮭﺎ ﺑﮫ درون اﺣزاب ﻧﯾز رﺳوخ ﮐرد .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺳﻧﺎﺗور ﻣﮏ ﮐﯾن
را ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد ﻧﮑوھﯾد و ﮔﻔت او ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﻧﺑوده
اﺳت؛ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣده اﺳت .و اﯾن ﺣﺿرت ﻣﮏ ﮐﯾن ﮐﮫ
در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ﺣﺗﯽ در ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﮫ ای ﻋﻠﯾﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺷرﮐت ﺟﺳت و ﺑﮫ او ﻣﺗوﺳل
ﺷد ،ﻟب ﻓروﺑﺳت و در ﺑراﺑر دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد .از اﯾن رو ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر و
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اﻟﻔﺎظﯽ را از ھم ﺣزﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرزﻧﺷﮭﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت او را ﺑﮫ رﻗﯾﺑش از
ﺣزﺑﯽ دﯾﮕر ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺎدرﺳت ﺑداﻧد .اﯾن ﻧﺣوه ی ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾدﮔر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻟرزان ﺑودن ﻧظﺎم ارزﺷﯽ
ﻣﺳﺗﻘر در ﻋرﺻﮫ ی ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در آﻣرﯾﮑﺎﺑود .ھﻣﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﮕﻔت زده ﺑودﻧد و ﮔﺎه ﻧﺎﺧرﺳﻧدی
ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﺎ دھﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﮫ اﯾن وﺿﻊ ﻧﺎﺧوﺷﻧﺎﯾﻧد را ﺑرﻣﯽ
ﺗﺎﺑﯾدﻧد.
 .٩زﻣﯾﻧﮫ ی اﯾن ﺑرﺧورد درطول ھﺷت ﺳﺎل رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اوﺑﺎﻣﺎ ﻓراھم آﻣده ﺑود .ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن
در اﯾن دوران ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھر ﺣرﮐﺗﯽ ازﺳوی اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ورزﯾدﻧد  ،ﺑل ﮐﻣر ﺑﮫ
ﺷﮑﺳت او ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت .ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در اﺑن ﮐﺎر ﻣوﻓﻖ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد اوﺑﺎﻣﺎ ھم ﺑﮫ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺑرﺳد و ﺑﺳﯾﺎری اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﺛﺑت ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺳﺗرﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ او ﺑﺎﻣﺎ و ﻧﻘدی ﻋﻧﺎن ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ را ﻋﻠﯾﮫ او ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﻣﮭم اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﺣﺗﯽ دورﮔﮫ ﻧﺗواﻧد در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﮔزﯾده و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﮐﺳب ﮐﻧد.
اﯾن ﻧوع از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﺳﺗوﻧﮭﺎی ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ را ﻟرزاﻧد .ﺣس
ﺑرﺗری در ﻣﯾﺎن ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن را ﺗﻘوﯾت ﮐرد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑراﻧد  ،در ﺟﮭت ﺑراﻧﮕﯾزاﻧدن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧژادی و ﺑرﺗری ﺟوﯾﯽ ﺳوق داد .ﺑﮫ ﯾﺎد
ﺑوش ﭘﺳر
ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش از اوﺑﺎﻣﺎ ﯾﮏ ژﻧرال ﻣﺣﺑوب ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟورج
ِ
ﻣﻘﺎم وزارت ﺧﺎرﺟﮫ را ھم ﺑﮫ دﺳت آورد ﺟرأت ﻧﮑرد ﺧود را ﻧﺎﻣزد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﮐﻧد» .ﮐوﻟﯾن
ﭘﺎوول« ﻋﺿو ﺣزب ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﺑود و ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز در ارﺗش ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺧدﻣت ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ
اﺻرار ﺑﮫ او ﺑرای ﻧﺎﻣزدی ﺷدت ﯾﺎﻓت ،ھﻣﺳرش ﺑﺎ زاری و اﻟﺗﻣﺎس او را از اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷت .ﻣﯽ
ﺗرﺳﯾد او را ﺗرور ﮐﻧﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب ھﻣﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑود و اﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن ﺣﺗﯽ در دوران اوﺑﺎﻣﺎ از اﻣﻧﯾت ﮐﻣﺗر ﺑرﺧوردارﻧد .اﯾن ھﻣﮫ ﺧﺷوﻧت و اﯾن
ھﻣﮫ ﺑرﺧورد ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ در ﺿﻣن ﻧﺷﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ی اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری
وﺑراﺑری و ھﻣﺳﺎﻧﯽ اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ﭼﯾزی ﺳطﺣﯽ و ﭘوﺷﺎﻟﯽ اﺳت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ دﯾدﯾم
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت و ﺷﮑﻧﻧده .ھﻧوز ھم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﺳﺗﻣرار اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣدﯾون ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎ ﺑرﺟﺎ،
ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدودی اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر و ﭘﺎﺳداری ظﺎھری از ﻧوﻋﯽ
آداب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﮫ ی ارزﺷﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﻣﯽ ﭘذﯾرد اﻣﺎ رھﺑری آن ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳت ﻣﺣﺎﻓل ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳت ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻣوﺟودﯾت ﺧود را ھم ﺑﮫ رﻗﺎﺑت واﺑﮕذارد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻗﺎﺑل
اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻐﯾﯾر ﺑداﻧد .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ھداﯾت آن را ھم ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن در
دﺳت ﺧود ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﻧد .دﯾﮕران ﺣﻖ دارﻧد در اﯾن راه ﺳﮭﯾم ﺑﺎﺷﻧد و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ آن ﮐﮫ ھداﯾت
آن را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد .رﺋﯾس ﮔروه ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯾﭻ ﻣﮏ ﮐﺎﻧل« ﭘس از اﻧﺗﺧﺎب اوﺑﺎﻣﺎ
در دور اول ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﺑس اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎر دوم ھم اﻧﺗﺧﺎب ﺷد دﯾﮕر
ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﺑود .ﺑﮫ ھر ﻧﺣو ﻣﻣﮑن او را ﮐوﺑﯾدﻧد و از ﻋﻣل ﺑﺎزداﺷﺗﻧد .ﻗرارداد ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑرﺟﺎم« ﻣﺷﮭورﺷده اﺳت ﺧﯾﺎﻧت ﺑرﺷﻣردﻧد اﻣﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﻧد و از او
ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه دﯾواﻧﺳﺎﻻری اوﺑﺎﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎدﻧﮑﻧد .ھﻣﮫ اش رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ھدف
داﺷت :ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎزی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭور ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت .ﺧﻼف ﻋرف و ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻧﺧﺳت
وزﯾر اﺳراﯾﯾل را ﺑرای اﯾراد ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﮕره دﻋوت ﮐردﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗرﮐﮭﺎﯾﯽ ﺟدی در
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ﺑدﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ در آﻣرﯾﮑﺎﺳت .ﭼﻧﯾن ﺗرﮐﮭﺎﯾﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﻧد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوان
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧود را ازدﺳت ﺑدھد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧد.
 .١٠دﻣوﮐراﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﻧﮭﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﺎزی داﻧﺳت .دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷد
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﭘﺎﯾدار در ھﺳﺗﮫ ی ﻧﮕﺎھدارﻧده ی اﯾن ﻗواﻋد ﺑﺎزی .اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻣﺑﺗﻧﯽ
اﺳت ﺑرﻧوﻋﯽ ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻧوﻋﯽ ﺳﻧت .ھﺳﺗﮫ ی ﻧﮕﺎھدارﻧده ی ﺟﺎﻣﻌﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺑدﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ اوﻻً وراﺳوی اﺣزاب و ﮔروه ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ زودﮔذر ﯾﺎ ﻣﻘطﻌﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ارزﺷﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻣﻼط ﭘﺎﯾداری ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﯾن ﻓرھﻧﮓ در ﺿﻣن ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ارزﺷﮭﺎ ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺗرک اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ارزﺷﯽ را ﺑﺧﺷﯽ از وﺟود ﺧود ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻓرد و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرﺟﻣﻊ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
اﯾن اﺷﺗراک درارزﺷﮭﺎ و ﺑﺎور ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ درﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺗﮏ ﻣذھﺑﯽ و ﺗﮏ ﻗوﻣﯽ و ﺗﮏ ﻻﯾﮫ ای
ﭼﯾزی اﺳت ﮐﻠﯽ ﺗر و ﻓراﮔﯾر ﮐﮫ ھﻣﭼون ھﺎﻟﮫ ای دور ﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﭼرﺧد و در ﺑﺣران ﺑﮫ ﯾﺎری
ھﻣﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ آﯾد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳود و زﯾﺎن اﯾن ﯾﺎ آن ﮔروه ،اﯾن ﯾﺎ آن دﯾن،اﯾن ﯾﺎ آن ﻗوم را از
اوﻟوﯾت ﺑرﺧوردار ﺳﺎزد.
اﮔر ھﻣﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط از ﻓرھﻧﮓ را ﺑﮫ ﺣوزه ی ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺳری دھﯾم و دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑدﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾز
ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم آﻧﮕﺎه درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﺎزی ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣدد ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ از ﻓرھﻧﮓ
ﺟﺎری ﻧﺷوﻧد،آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد ﺑﺎزی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود وﮔرﻧﮫ ﺗﻧﮫ ی دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽ
ﭘوﮐد و از درون ﺳﺳت ﻣﯽ ﮔردد.
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺷﻣﺎر در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎھش
ﺗدرﯾﺟﯽ رﻓﺎه ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﻣوﺟب ﭼرﺧش رأی ﺑﮫ ﺳود دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺷد .اﯾن ﺳﺧن دﻗﯾﻖ ﻧﯾﺳت.
ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع رﻓﺎه در دوران اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوره ی ﭘﯾش از او ﮐﮫ ﮐﺷور در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻗرار داﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﺷده ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﺳﺑﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش
ﮐرد ﮐﮫ ﺟورج ﺑوش ﮐﺷوری ﺑدھﮑﺎر و در ﻣرز ﺳﻘوط را از ﻧظرﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺣوﯾل داد.
اوﺑﺎﻣﺎ ﮐوﺷﯾد ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را از ﻣﻌرﮐﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ دور ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﻣدد ﺗﮑﻧوﻟوژ ی ﺗﺎزه از
ﮔﺳﯾل ﮔﺳﺗرده ی ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺑﭘرھﯾزد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺳود ﻣردم ﻋﺎدی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود .ﺑﺎھﻣﮫ ی اﯾن اﺣوال
ﮔروه ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ از ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﻧﺎطﻖ و ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﻌداد
درﺧور ﺗوﺟﮭﯽ از آﻧﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری،ﺳر ﺑزﻧﮕﺎه رأی اﻋﺗراﺿﯽ ﺧود را
رﯾﺧﺗﻧد ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺑﮫ ﺳود دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ .
ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺣﺗﯽ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردھﺎﯾﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرش آرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ را
از ﻧظر آرای ﻣردﻣﯽ در ﻧﻘﺎم ﻧﺧﺳت ﻗراردھﻧد .ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ در اﯾن ﻣورد
ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺟﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ در ﭼﻧد ﻣورد ﺣﺳﺎس ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧﺎﻣزد ﺟﻣﮭورﯾﺧواه آﻣده
اﺳت و اﯾن ﺑﺎرھم ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را ﭘﺷت ﺳرﮔذاﺷت.
اﯾن آرای اﻋﺗراﺿﯽ در طول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺧت و ﺳﻔت و ﻧﻔوذﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ اﺳﺗدﻻل و
ﻣﻧطﻖ و اﻓﺷﺎﮔری و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺳﻧﺟﯾده واﮐﻧش ﻧﮑرد .ﭼﻧﺎن درھم ﺗﻧﯾده و ﻧﻔوذﻧﺎﭘذﯾر ﻋﻣل ﮐرد ﮐﮫ
ﮔوﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾﻣش را ازﻗﺑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑوده اﺳت و ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت از ھﯾﭻ اﺳﺗدﻻﻟﯽ و از ھﯾﭻ ﺗﺣوﻟﯽ اﺛر
ﺑﭘذﯾرد .ﺑدﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ اﯾن ھﺳﺗﮫ ی ﻣﻧﺟﻣد ﺑﺗوﻧﯽ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﺧورده ی ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت
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ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﺳروری ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب و آﯾﻧده ی
ﺑﮭﺗری ﺑرای ﻓرزﻧداﻧش ﺗﺻور ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ آﻧﭼﮫ اھﻣﯾت ﯾﺎﻓت ﻋﺎﻣﻠﯽ رواﻧﯽ ﻧﯾز ﺑود .ﻧﮫ ﻓﻘط اﻣر
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ اﻣر رواﻧﯽ اﺛرﮔذار ﺷد .ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﭼﻧدﻓرھﻧﮕﯽ
ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در آﯾﻧده ﻧﺧواھﻧدداﺷت و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن دﺳﺗﺧوش ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻧﺎروﺷن و ﻣﺑﮭم
ﺧواھﻧد ﺷد ﺑﮫ ھﯾﭻ اﺳﺗدﻻل دﯾﮕری دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن ﻧدادﻧد.
ﺑﺗوﻧﯽ ﺧﺷﮏ ﺷده از ﺷﻌﺎرھﺎی اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﺗوﺳط ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس -ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون
اﯾن ﺑدﻧﮫ
ِ
ﺗﺄﺛﯾر ﻧﭘذﯾرﻓت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﺷﺎﮔرﯾﮭﺎی ﻓراوان ﻋﻠﯾﮫ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑرد .آﻧﭼﮫ اﯾن ﺑدﻧﮫ را
ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧداﻧد وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺑود .ﻣﻼطﯽ ﺑود ﺑرآﻣده از ﻓرھﻧﮓ دوران ﺑرده داری و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ
ﺻﻧﻌﺗﯽ  .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺑرده ای ﯾﺎ ﺑرآﻣدﮔﺎن از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑردﮔﺎن ﭘﯾﺷﯾن را درﻣﺳﻧد زﻋﺎﻣت
ﺗﺣﻣل ﮐرد و ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ داﺷت!
 .١١روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ی آﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮔﺷﺗﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر و ﻣﮭﻣﯽ
ﭼون »ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز« و »واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت« از آﻏﺎز از »ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون« ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و
ﺷﻣﺎری از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھم دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ار ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد و ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از او روآوردﻧد .از اﯾﻧرو
ﮔرﭼﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭم و ﻣﻌﺗﺑر از ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد اﻣﺎ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺗواﻧﺳت در
ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺧﻧﺎن اﯾن را روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﻣﺧدوش ﺳﺎزد.
در ﮐﻧﺎر ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﺎﯾدﻧﻘش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر راھم درﻧظرﮔرﻓت .ﺷﺑﮑﮫ ی »اﯾﻧﺗرﻧت« ﺧﺎﺻﮫ »ﻓﯾس
ﺑوک« و »ﺗوﺋﯾﺗر« و ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ھم ﻧﻘش در ﺧور ﺗوﺟﮭﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ از
ﺷﺑﮑﮫ ی ﺗوﺋﯾﺗر ﺑﮫ ﺳود ﺧود ﺑﮭره ﮔرﻓت» .ﻓﯾس ﺑوک« ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﯾﮑﺳره در ﺧدﻣت او ﻧﺑود
اﻣﺎ ﻧﺧواﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺷﺑﮑﮭﯽ »ﻓﯾس ﺑوک« اﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷد ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ی
دروﻏﭘراﮐﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺳود »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« .ھﻣﯾن اﻣر اﮐﻧون ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر»ﻓﯾس ﺑوک« ﺻدﻣﮫ
زده اﺳت .ﮔروه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای دروﻏﺎھﺎﯾﯽ را در ﻓﯾس ﺑوک وارد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ
ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﯾن دروﻏﮭﺎ را در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ وﺳﯾﻊ ﻣﯽ ﭘراﮐﻧدﻧد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎﻣﺎ رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐرد
ﺷﺑﮑﮫ ی ﻓﯾس ﺑوک ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ ﺑود در ﺟﮭت ﺗﻔوق اوﺑﺎﻣﺎ .اﯾن اﻣراﻣﺎ ﺑدان ﺳﺑب ﻣوﻓﻖ ﺷد ﮐﮫ
ﻣوﺟﯽ از ﺟواﻧﺎن از اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ﺳود اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮭره ﮔرﻓت.ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ھﻣﮫ ی
ﺟواﻧﺎن را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎررا »ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس« ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودراه اﻧدازد .درﻣراﺣﺎل ﺑﻌد ﮐﮫ ﺑرﻧﯽ
ﺳﺎﻧدرس ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾد ھﻣﮫ ی ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ اﻣواج ﺟوان در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ راه ﻧﯾﻔﺗﺎد و
ﺳﺎﻧدرس ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣدی ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺗﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑرﮔرداﻧدن ھﻣﮫ ی اﯾن اﻣواج ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از او ﻣﻣﮑن
ﻧﺷد» .ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس« ﺑﮫ ﺣﻖ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود در ﺻورﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺳود دﻣوﮐراﺗﮭﺎ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوق رأی ﺑروﻧد .ﺗﻔﺎﺗﮭﺎی اﻧدک در اﯾﺎﻻت در ﺣﺎل ﻧوﺳﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان
ﻣﺷﺎرﮐت ﮔﺳﺗرده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﺎﻻت ﮐﻠﯾدی اﺛرﮔذار ﺗواﻧﻧد ﺑود .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ – ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ
دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﺣﺳوس اﻣﺎ ﮐﺎرآﻣد و اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده از ﺷﺑﮑﮫ ی ﻓﯾس ﺑوک
ﺑﮭره ﮔرﻓت و ﻧﮕذاﺷت ﺗﺟرﺑﮫ ی اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﮑرار ﺷود .ھﻣﯾن روش را »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﺑﺎ »وﯾﮑﯽ
ﻟﯾﮑس« ﭘﯽ ﮔرﻓت اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ »ﭘوﺗﯾن«.
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮐﺎرﮐردی دﯾﮕر داﺷﺗﻧد .ﺷﺑﮑﮫ ی ﺳﯽ ان ان ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺿﻌﯽ
ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺗﺎﺑﺎﻧد .ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی دﺳت راﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎﮐس ﻧﯾوز ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺣﺗﯽ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ را ﭘس
زدﻧد در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺗﺧرﯾب ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون را ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم ﭘﯽ ﮔرﻓﺗﻧد.
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آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﮭم ﺑود اﯾﺟﺎد اﺑﮭﺎم و اﻏﺗﺷﺎش آﻓرﯾﻧﯽ ذھﻧﯽ ﺑود .ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯾﺎن »ﺑد و ﺑدﺗر« ﻣطرح ﺷد .در ﭼﻧﯾن وﺿﻊ ﻣﺑﮭﻣﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺧت
دﺳﺗﺧوش ﻟﺣظﺎت ﻣﺗﻐﯾر و ﻧﺎﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺳﺧن از اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺎن ﺑد و ﺑدﺗر ﻣﯽ رود دﯾﮕر
ﻣﻧطﻖ اﺳﺗدﻻﻟﯽ و ﻓﺿﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ،ﻗدرت و ﺗوان ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و رأی دھﻧدﮔﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﺣواﻻت ﺷﺧﺻﯽ و ﻣدھوش و ﺧﺳﺗﮫ از ﻓﺿﺎی آﺷﻔﺗﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎی درھم و ﻣﻐﺷوﺷﯽ
ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺳود ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧت ﮐﻣﺗری دارد و ﺑﺳﺎن ﯾﮏ ﻗﻣﺎرﺑﺎز در ﻟﺣظﮫ ی ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز
ھﻣﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺧود را ﺧطر ﻣﯽ ﮐﻧد :ﯾﺎ ﺑرﻧده ﯾﺎ ﺑﺎزﻧده .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﮭﺗر از آﻧﮑﮫ ﻣﻧﻔﻌل ﺑﻣﺎﻧد.
از اﯾن رو در ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﻘﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﻧﻧد .ﮐﺎری ﮐﮫ »واﺷﻧﮑﺗن ﭘﺳت« در ﻣﺎﺟرای »واﺗرﮔﯾت« اﻧﺟﺎم داد  ،اﯾن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری
»ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز« ﻣﯾﺳر ﻧﮕﺷت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻓﻘط ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ دوﺟﻣﻠﮫ در
ﺗوﺋﯾﺗر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﯾﺷﺗر از ﻧظﺎم ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ،ﺷﺑﮑﮫ ی ﻓﯾس ﺑوک و
ﺗوﺋﯾﺗر ﺑﮭره ﮔرﻓت ﺗﺎﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﺑود و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺳﻧت در راه اﺻﻼح آن ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد.
ﺑﺎزﻧده ی اﯾن ﮐﺎرزار طﺑﻘﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود و دﻣوﮐراﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ
ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺷﺗﮫ و دﯾﮕر ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﺧواھد رﺳﯾد .ﻧوﻋﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﻧژاد ﻣﺣور و ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾده ﺑر اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺗﮑﺛر و ﻣﺗﺣﻣل و ﻣﺗﮑﯽ ﺑرﻣدارا ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد .در ﮔذﺷﺗﮫ
و ﺣﺗﯽ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از دو آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﻣد اﻣﺎ ﮐﻧون ﺗﺻورم ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از دو آﻣرﯾﮑﺎ ﺳروﮐﺎردارﯾم.

 .١٢دو آﻣرﯾﮑﺎ
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۶ﺑﺎردﯾﮕر اﺻطﻼح دو آﻣرﯾﮑﺎ ﻣطرح ﺷد و در ﻣﺣﺎﻓﻠﯽ از آن ھﻣﭼون ﭼﮭره ی واﻗﻌﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد اﻣﺎ آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺷد .ﺻﺣﺑت از اﯾﺟﺎد ﺷﻐل ﺷد
ﺑرای ﻣردم و از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺑﯾﮑﺎری ﻓزاﯾﻧده درﻣﯾﺎن ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن .اﯾن ﻧوع از ﺳﺧﻧﺎن از ﻗدﯾم ﺑﮫ ﺣوزه ی
دﻣوﮐراﺗﮭﺎ ﺧﺎﺻﮫ دﻣوﮐراﺗﮭﺎی ﻟﯾﺑرال ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺗﮫ اﺳت.اﯾن ﺑﺎرھم ﺟﻧﺎﺣﯽ ﻟﯾﺑرال ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ »ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس«
از ﭼﻧﯾن ﻣﻧظری وارد ﻋرﺻﮫ ی ﮐﺎرزاراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷداﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت آن را درﺳت ﺣﻔظ ﮐﻧد .ورود »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ«
اﻓﻖ ﺗﺎزه ای ﮔﺷود ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﻣﻐﺷوش ﺑود اﻣﺎ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ رﻧﮓ و روﻏﻧﯽ ﺟﻼدھﻧده و ﺑﺎ وﺟﮭﮫ ای دﺳت
ﻧژادی ﺷرﻣﻧده از ﺣﻘوق ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ﻏﻣﮕﯾن ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد و در ﺳﮑوت و ﺑﺎ ﭼﺷم و اﺑرو
راﺳﺗﯽ و ﺣﺗﯽ
ِ
ﺑرﺗری ﻣردم ﺳﻔﯾد را وﻋده ﺑدھد .ﮔرﭼﮫ در ھردو ﺣزب ﺳﺧن از ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ﯾﮑﯽ
ﯾﻌﻧﯽ در ﺣزب دﻣوﮐرات ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺳﻧت ﮐﺎرﮔری از اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد و دﯾﮕری ﯾﻌﻧﯽ در طﯾف
ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﯽ ﺑﺎ ﻟﻌﺎﺑﯽ ﻧژادی از آن ﺳودﻣﯽ ﺟﺳت.
در اﺳﺎس اﺻطﻼح دو آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺗوﺳط»ﺟﺎن اواردز« ﻧﺎﻣزد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣزب دﻣوﮐرات ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻋﻧوان ﺷد .او از ﻗﺷرﺑﻧدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎدﮐرد و آﻣرﯾﮑﺎ
را ﺑﮫ دو ﺑﺧش »دارا« و »ﻧدار« ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد .ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾن دو ﮔروه از ﺟﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ ھم ﺗﻔوت دارﻧد.
ﮔروه ﻧﺧﺳت از اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧورداراﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔروه »ﻧدار« .ﮔروه ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز درآﻣد ﺑﯾﺷﺗر
دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﮫ آﻣوزﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣدارس ﺧوب ﺑﻔرﺳﺗد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔروه »ﻧدار« ﭼﺷم ﺑﮫ
دﺳﺗﻣزد ﯾﺎ ﺣﻘوﻗش دوﺧﺗﮫ اﺳت وزﻧدﮔﯽ را در ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧد و ﻓرزﻧداﻧش را ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد .ﯾﮑﯽ از ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺧوب ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد و دﯾﮕری ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ روزﮔﺎر ﺑﮕذراﻧد» .ﺟﺎن
اواردز« در آن رﻗﺎﺑت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺧﺗﯽ ﻧداﺷت اﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ و ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻوری ﮐﮫ از آﻣرﯾﮑﺎ ﺗرﺳﯾم
ﮐرده ﺑود ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﻓرﺻﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺑﺎرد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗوﻓﺎن و ﮔردﺑﺎد ﻣوﺳوم ﺑﮫ
»ﮐﺎﺗرﯾﻧﺎ« ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری را ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت ،ﮔﻔت »ﻧدارھﺎ «ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺎﻧدن ﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »داراھﺎ«
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ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ھﺗﻠﮭﺎ و ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ﺳر ﮐﻧﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور او دو ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ و دو اﻗﺗﺻﺎد دارد
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑرای ﺛروﺗﻣﻧدان اﺳت و دﯾﮕری ﺑرای ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن .او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرای ﺗﮭﯾدﺳﺗﺎن ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ درآﻣد
ﺧوب اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و ﺑر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑﯾﻔزاﯾد و ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﭘﺎﻧﯾﮭﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎ را ﺣذف ﮐﻧد.
ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑرای ﻧودو ھﺷت در ﺻد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺿرورت دارد و ﺳوراﺧﮭﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑرای
ﺛروﺗﻣﻧدان و ﻣردم ﻣرﻓﮫ را ﺑﺑﻧدد .ھﻣﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺎﻋث ﺷد ﺟﻣﮭورﯾﺧواھﺎن او را ھدف ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ او ﺑﺗﺎزﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم اورا ﺑﮫ ﻋﻠت رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎرج از ازدواج از ﻣﯾدان راﻧدﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔزارﺷﯽ در ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ی ھﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم ) ( The Hindu,Nov.6,2016ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ھﯾﭼﮑس
»دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« را ﺟدی ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت اﻣﺎ اﻣروز ﺑﺳﯾﺎری او را ﺟدی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﭼون آﯾﻧده ی آﻣرﯾﮑﺎ دﯾﮕر
ھﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »آﯾﻧده ،ﺑﺳﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾﺳت« .اﯾن ﺳﺧن را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ روی
دﯾوار ﯾﮏ رﺳﺗوان »اوھﺎﯾو« در ﺑﯾرون ﺷﮭر ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﻧد.
ﺷﻌﺎر دو آﻣرﯾﮑﺎ در زﻣﺎن رﻧﺎﻟد رﯾﮕﺎن ﮐﮫ اﻣروز ھردوﺣزب از او ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﻣطرح ﺷده ﺑوده
اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ روﻧﺎﻟد رﯾﮕﺎن در ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ در اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺎﺧﺷودﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﮕراﻧﻧد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺿﻊ ﺧود و ﺧﺎﻧواده و آﯾﻧده اﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود اﯾن ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭری اﺳت درﺧﺷﺎن روی ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ؛
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗول اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ھﻧدی روﻧﺎﻟد رﯾﮕﺎن اﯾن ﺷﮭر ﻧوراﻧﯽ را از درون ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﻣﯽ ﻧﮕردﯾﺳت در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺷن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ در اﯾن ﺷﮭر ﻧوراﻧﯽ از ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا او آن
ﺑﺧش دﯾﮕر اﯾن ﺷﮭر را ﻧﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﻣردم آن ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻗﺳطﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﭘردازﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺟواﻧﺎن در
وﺿﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﻣطﻠوﺑﺷﺎن راه ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﭘدران و ﻣﺎدران ﻓرزﻧدان طﺑﻘﮫ ی ﻣﺗوﺳط
ﻧﺎظر ﺗﺑﺧﯾر رؤﯾﺎھﺎی ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن اﻧد.
ﺗﺎ ﮐﻧون وﻗﺗﯽ ﺳﺧن از دوآﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﻣد ھﻣﺎره ﻋﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت.
ﺑراﺳﺎس اﻣر اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن دو آﻣرﯾﮑﺎ از ھم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﺷدﻧد .دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑﮫ طور ﺑدﯾﮭﯽ ﯾﮏ اﻣر ﻣﺎدی ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣد  .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۶اﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮔرﭼﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﻣﮭم را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ از
ﺟﺎﻣﻌﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺟواﻧب ﺷﻘﮫ ﺷﻘﮫ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧدارد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ٢٠١۶
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻋﻧﺻرﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﺎﻧده اﺳت و ﮔرﭼﮫ در ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎﯾﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﮔﮫ و
ﮔﺎه ذﮐر ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ھﻣﭼون ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﻧظر دور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﻋﻌﻧﺻرھﺎﯾﯽ ﭼون ﺑرﺗری ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ،ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن در اداره ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﮕراﻧﯽ از
ﺣﺿور ﻓزاﯾﻧده ی ﻻﺗﯾﻧﯽ ﺗﺑﺎران ،ﻧﺎﺧﺷﻧودی از ﺣﺿور رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن،ﺗﻌﺑﯾرھﺎی ﺗﺎزه از ﺟﻧﺳﯾت،
ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ،ﭘذﯾرش ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن ،ﻧﺎﺧﺷﻧودی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ دﯾﮕر از اﯾن دﺳت
ھﻣﮫ و ھﻣﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﻧﺗﯽ ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﮕران ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎل و ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ آﯾﻧده» .ﺑرﻧﯽ ﺳﺎﻧدرس« از دﯾدﮔﺎه ﭼپ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧﺻر ﻣﺎدی و دﺳﺗﻣزد و آﻣوزش و ﺑﮭداﺷت ﻧظر داﺷت
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت رواﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧت و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﭼون »آﻣرﯾﮑﺎ را
ﺑزرگ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم« ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﺎﺧﺷﻧودﯾﮭﺎی ﺟﺎری اﺷﺎره داﺷت و اﯾن اﺷﺎرات را ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای رﻣزآﻣﯾز ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﮔروه ھﺎی ﻧژادﺑﺎور ھﻣﭼون »ﮐوﮐﻠوس ﮐﻼن« و اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺳﯾﺎری ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ دﯾﮕر ﺣﺎﻣل اﯾن ﭘﯾﺎم رﻣزآﻟود ﺑودﻧد و از ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑزرﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ رأی ﺑدھﻧد .ﭘﯾﺷﺗراﯾن ھﺷدارھﺎ را »ھﺎﻧﺗﯾﮕﺗون« ﻧﯾز در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود داده ﺑود.
 .١٣در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻧﮕﺎه اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺑﺗوان اﻧﺧﺎﺑﺎت ﮐﻧوﻧﯽ را در آﻣرﯾﮑﺎ درﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐرد .اﯾن ﻣورد ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﻧظﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔزﯾﻧش رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری .در ﻧظﺎم
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺎس ﭘﯾروز ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر ﻧظﺎم ﮐﺎﻟﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ از دﯾرﺑﺎز ﺗوﺳط ﭘدران ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار در
اﯾن ﮐﺷور ﭘﯽ رﯾزی ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧظﺎم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﮐوﭼﮏ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﻘﺷﯽ ﺣداﻗل
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ﺑراﺑر و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺧود ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .ﺗﺻور آﻏﺎزﯾن از اﯾن ﺗﻔﮑر ﻧﺷﺄت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
اﺑﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ اﯾﺎﻻت ﺑزرﮔﺗر ﻧﺗواﻧﻧد ﺑراﯾﺎﻟت ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﭼرﺑﻧد .اﯾن ﺗﺻور اوﻻً ﻧﺎدﻗﯾﻖ اﺳت و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻣروز دﯾﮕر ﮐﺎرﮐردی ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ ﻧدارد .ﺣداﻗل در ﭼﮭﺎر ﻣورد در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾروز ﺷده اﻧد ﮐﮫ آرای
ﻣردﻣﯽ را ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑوده اﻧد اﻣﺎ آرای ﮐﺎﻟﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑوده اﻧد .در اﯾن ﻣورد آﺧر ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ﻧﮫ ﻓﻘط اﮐﺛرﯾت آرای ﻣردﻣﯽ را ﮐﺳب ﮐرده اﺳت  ،ﺑل در اﯾﺎﻻت در ﺣﺎل ﻧوﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
اﻧدک رﻗﺎﺑت را واﮔذارﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧظﺎم ﯾﮑﺳره ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت و اﺳﺗدﻻل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ﻧﯾز ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول
اﺳت .ﻧﺧﺳت آﻧﮑﮫ اﯾﺎﻻت ﮐوﭼﮏ در ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﺣﻘﯽ ﺑراﺑر اﯾﺎﻻت ﺑزرگ ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داه اﻧد و ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﯾﮏ اﻧدازه ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﻧﺎﺗور اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن اﻣر اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺣﻘوق
اﯾﺎﻻت ﮐوﭼﮏ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارد ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺑت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﻣﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دو ﻣﺟﻠﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق اﯾﺎﻻت را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺣﺿور اﯾن اﯾﺎﻻت را ﻣﻧﻌﮑس
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾزان ﻣﺳﺎوی و دﯾﮕری ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺑت ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ .ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻣر ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺣﺎد
ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﺷود اﻧﺗﺧﺎب رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎدی اﺳت ﻋﺎم و ﺗﺎزه در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﮐﺳب ﻣواﻓﻘت ﺳﻧﺎ و ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن .اﯾن ﻧﮭﺎد اﮐﻧون اﻓﺗﺎده اﺳت دﺳت اﻗﻠﯾت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧظﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﮐﺎﻟﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ .ﮐﺎری ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت .ﻧظﺎم ﮐﺎﻟﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری
ﻧﻣﺎد وﺣدت اﯾﺎﻻت ﺳراﺳر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده اﺳت اﮐﻧون ﻧﻣﺎد اﺧﺗﻼف و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ رأی اﮐﺛرﯾت ﺷده اﺳت .آﻧﭼﮫ
ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕر دردﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔﯾر و وﺣدت آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد اﺻﻼح ﻧظﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
در اﯾن ﮐﺷور اﺳت .ﻧﻣﺎد وﺣدت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﺧص رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت و ﻧﻣﺎداﺗﺣﺎد ﻣﯾﺎن اﯾﺎﻻت  ،دوﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺳﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﮐﻧﮕره ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ دوﺑﺎر ﻧﻣﺎد اﻗﻠﯾت اﺳت .ﯾﮑﯽ آن ﮐﮫ رأی ﮐﺛرﯾت ﻣردم
را ﻧدارد و دودﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﺑﯾش از ﭼﮭل وﭘﻧﺞ درﺻد ﻣردم را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت
ﻧﮑرده اﻧد و اﯾن ﺟﻣﻊ را ﺑﮫ آرای رﻗﯾب رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭور ﺑﯾﻔزاﯾﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ رأﯾﯽ
ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﺿﺎدی دﯾﮕر در ﻧظﺎم ﺑﺣران زده ی
دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﻗدرﺗﻣﻧد و آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت.
ﺗﻣدﻧﮭﺎ و ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺣﻖ دارﻧد ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧود ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر دل ﻧﺑﻧدﻧد.
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت دوام ﻧﻣﯽ آورد .ﺣﮑوﻣت اﯾن ﮐﺷور ﻧﮫ ﻣﺗﺣدی اﺳت ﭘﺎﯾدار و ﻧﮫ ﺑرﺧوردار از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺧود .درھر ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺣران ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺑﺣران ﭘدﯾدارﺷده ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد .اﯾن ﭼرﺧﮫ ی
ﺑﺣران زا ﻣدام ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺣران ﻣﯽ راﻧد و ﺗردﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧطرآﻓرﯾن ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﮐل ﺟﮭﺎن.
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن داد ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗﻔﮑری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد و ﻧظﻣﯽ ﻧو ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﻣﺗﺄﺛر از
ارزﺷﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول .اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻻ ﻋده ای در اﯾران ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﺗن داده اﻧد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ واﻗﻌﮕراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب آﻣرﯾﮑﺎ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ واﻗﻊ از روی ﻧﮕراﻧﯽ اﺳت  ،ﻧﮫ از ﺳر دوراﻧدﯾﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ .اوﺑﺎﻣﺎ از
روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺻب رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری رﺳﯾد دﺳت دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی اﯾران دراز ﮐرد اﻣﺎ ﺑﺎ واﮐﻧﺷﮭﺎﯾﯽ
ﻏﯾرواﻗﻌﮕراﯾﺎﻧﮫ روﺑﮫ رو ﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ھﻣﺎن ھﻧﮕﺎم ﺧردﻣﻧداﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐرد ﺣﺎﻻ ﻧﺎﭼﺎر
ﻧﺑود ﺑﮕوﯾد ﻣﺎ »ﻧﮫ ﻋزا ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﻧﮫ ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﭼﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان
اﻧدﯾﺷﮫ  ١۵ﻧواﻣﺑر ٢٠١۶
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ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی درون
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی درون ﺑﺧش ﮔﻣﺷده ای از وﺟود ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ھرﮐس در طول زﻧدﮔﯽ اش ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺧود ﻣﯽ
ﮐوﺷد آن را ﺑﺎز ﺑﯾﺎﺑد» .آرﻧو ﮔروﺋِن« رواﻧﮑﺎو و ﻧوﯾﺳﻧده ای آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳوﺋﯾس زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻓرھﻧﮓ ،ﻣﺎ را از آﻏﺎز ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد و از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎﺷﯾم ،دورﻣﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺧﺷﮭﺎی وﯾراﻧﮕرﻣﺎن را ﮐﮫ ﻋﻧﺻر ﺧودی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ھﻣﭼون ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری واﻗﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد .ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر اﯾن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم ،ﺷﻌور ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎن
ﻧﺎﻗص ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻔرت ﭘراﮐﻧﯽ  ،ھوﻟوﮐﺎﺳت ،ﭘﺎﮐﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻗوﻣﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺗﯾزی ِ ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾن اﻧدﯾﺷﮕر ﺑﺎﯾد اﯾن ﻗﺎره ی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ی
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطﻔﻣﺎن را ﺑرﺑرﺳﯾم .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﻏراﯾز ﻓردی و ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرﺧﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی درون ﺑﺎ ﺧود ﺳرو ﮐﻠﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد و دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،ﺑرﺧﯽ
ھم ﻣوﺟودات دﯾﮕر را ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﺳﺗﯾز و ﻧﺑرد ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﮔراﯾش ِ
زﻧدﮔﯽ،آﯾﻧده ی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ھدف »آرﻧو ﮔروﺋن« اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘرﺗو
اﻓﮑﻧدن ﺑر اﯾن ﻣﻌﺿل ،ﺳﮭم وﯾراﻧﺳﺎز را ﭘس ﺑزﻧد و ﮐﻧﺎرﺑراﻧد.
»ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ﺳرﮐوب ژرف و طردﺷدﮔﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم .در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ رﺳم
ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد در دوران ﮐودک ﺑودن ﭘس راﻧده ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺗطﺑﯾﻖ
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﮐودک ﺣﻖ ﻧدارد ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑداﻧد .ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﮐودک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد زﯾرا اﯾن ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺧﻼف اﺳطوره ای اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ دارد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﺑت و ﺑﮫ ﺧﯾر او رخ ﻣﯽ دھد .از اﯾن رو ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن ﺳرﭼﺷﻣﮫ و ﻣﻧﺑﻊ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
ﻣﯽ ﺷود ﺑدان ﻋﻠت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اش از ﺳوی ﭼﯾزی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،طرد و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺳﺎن ھﻣﺎره اﯾن
ﺑﺧش از ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑدان آﮔﺎه ﺑﺎﺷد .ھﻣﯾن ﺟﺳﺗﺟوﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺑدﺑﺧﺗﯽ و
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد.
»ﮔروﺋن« اﯾن ﺳﺧن را ﺑراﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎراﻧش ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد ،ﻧﮫ از
ﺳر ﺳﺧن ﭘردازی ﯾﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﮔذرا .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ و رﻧﺞ ﺑﯾﻣﺎراﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ
اواﻋﺗﻣﺎد ﮐرده ﺑوده اﻧد و ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑوده اﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎران،
ﭘدراﻧﯽ )= ﭘدران و ﻣﺎدراﻧﯽ( ھواﺧواه ﻧﺎزﯾﮭﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد ﮐﮫ
ﺷﺟﺎﻋت داﺷﺗﮫ اﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺑرﺧوردی اﻧﺗﻘﺎدی ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﻧد .ھﻣﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﺎور او
ﻣوﺟب ﺷد ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻣﺎﯾﯽ ﮔﺷوده ﺷود و راز ﮔذار از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺷدن را آﺷﮑﺎر ﮐﻧد.
در ھﻣﯾن راﺑطﮫ »ﮔروﺋن« ﮔذﺷﺗﮫ ی ﺧود را ﻧﯾز ﺑر ﻣﯽ رﺳد .ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﭘراﺗوری آﻟﻣﺎن
ﺗوﺳط ﺟﻣﮭوری »واﯾﻣﺎر« و اﺛرﮔذاری اﯾن روﯾداد ﺑر ﺧﺎﻧواده اش ،در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺣﺿو دارد:
ھراس،ﮔرﺳﻧﮕﯽ،ﻧﻔرت ﮐوروھﻣﮫ ی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی ﻣﻧﺟرﺷد ،ﭘﺳزﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺧود اوﺳت .ھﻣﯾن اﻣر ﻧﮕﺎرش اﯾن ﮐﺗﺎﺑش را ﺗﺑدﯾل ﮐرد ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑس دﺷوار٦.

1.Gruen,Arno.Der Fremde in uns .dtv 2002.
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ﻣﺎ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ زﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻓزاﯾﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﯾم اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻋﻠﯾﮫ ھم ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﭼرا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺧﻼف آن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھم واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻋﻠﯾﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟

»ﻣﯾﻠووان ژﯾﻼس« ،ﯾﮑﯽ از ھﻣرزﻣﺎن »ﺗﯾﺗو« در ﺟﻧﮓ ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﭘﺳﺎﻧﺗر ﯾﮑﯽ از
ﺳرزﻣﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟت« ﺑﮫ ﺳﺎل
ﻣﻧﺗﻘدان ﺳرﺳﺧت او ﮔﺷت ،در ﮔزارﺷﯽ در زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ ﻧﺎم »
ِ
 ١٩۵٨از ﺑﯽ رﺣﻣﯾﮭﺎی دﻧﯾﺎی ﻣرداﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت را ھﻣﭼون ﻧﻘطﮫ ی ﺿﻌف ،ﺗﻘﺑﯾﺢ و
رﯾﺷﺧﻧد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
»ژﯾﻼس« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد روزی ﭘس از ﺟﻧﮓ ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم »اِﺳﮑوﻻ« از اھﺎﻟﯽ ﻣوﻧﺗﮫ ﻧﮕروی ﯾوﮔﺳﻼوی
ﯾﮏ ﺗرک ﻣﺳﻠﻣﺎن را دﯾد .ھر دو در راه ﮔذار از ﺷﮭری ﺑﮫ ﺷﮭر دﯾﮕرﺑودﻧد .اﯾن دو ﭘﯾش از آن
ﺟﻧﮕﻠﯽ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از درﺧت و ﮔﯾﺎه ﻣﯽ
ﯾﮑدﯾدﮔر را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﻧدﯾده ﺑودﻧد .راھﺷﺎن از ﻣﻧطﻘﮫ ی
ِ
ﮔذﺷت و از ﻧظر ﺣﻣﻠﮫ و ﯾورش ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﺑران ﺷﮭرت داﺷت و ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧوﺷﻧود ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻌﯾت ﯾﮏ »ﻣوﻧﺗﮫ ﻧﮕروﯾﯽ« طﯽ طرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ و آن ﻣرد اھل
ﻣوﻧﺗﮫ ﻧﮕرو اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐرد از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗرک ھﻣراه اﺳت ﭼون ﺑﯾم آن ﻣﯽ رﻓت
ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﮭﺎی ﺗرک در آن ﺣواﻟﯽ ﮐﻣﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن دو ﺑﺎ ھم ﺧوش وﺑش ﻣﯽ ﮐردﻧد وﺳﯾﮕﺎر ﺑﮫ
ھم ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ روﺷن ﺷد ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘدر ﺧﺎﻧواده اﺳت و ﺧوﯾﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت
آﻣﯾز دارد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب در ﻣﯾﺎن راه اﯾن دو ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷدﻧد.
»اِﺳﮑوﻻ« ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ »ژﯾﻼس« ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣس
ﻧﮑرده ﺑوده اﺳت.او درﻧظرش ﻣﺎﻧﻧد ھر ﮐس دﯾﮕری ﺑوده اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺗ ُرک ﺑود .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ھﻣﯾن ﺣس ﮐﮫ او را از ﺑﯾزاری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت،ﺣس ﮔﻧﺎه در او
ﭘدﯾدار ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود.
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﮔرﻣﯽ ﺑود .از
روز
»ژﯾﻼس« ﺳﭘس اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ رواﯾت »اﺳﮑوﻻ« :آن روزِ ،
ِ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ راھﺷﺎن از ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ای ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﮔذﺷت ھر دو اﺣﺳﺎس ﺧﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھر دو ﺑرزﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭼﯾزی ﺑﺧورﻧد و اﻧدﮐﯽ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﻧد»،اِﺳﮑوﻻ« ﺳﻼح ﮐﻣری
اش را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد .ﻣﯽ ﺧواﺳت اﻧدﮐﯽ ھم ﻓﺧر ﺑﻔروﺷد .ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺗﺎﯾش آﻣﯾز ﺑﮫ او
ﻧﮕرﯾﺳت و ﭘرﺳﯾد آﯾﺎ ﺳﻼح ﻓﺷﻧﮓ دارد؟ »اﺳﮑوﻻ« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ .در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ اﯾن ﻓﮑر از ﺳر
»اﺳﮑوﻻ« ﮔذر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣر ِد ﺗرک را ﺑﮑﺷد،ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت اﻧﮕﺷﺗش را ﺑﻔﺷﺎرد.
ھﻧوز ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑزﻧد .ﺳﻼح را روی ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺷﯾد و ﻣﯾﺎن
ﭼﺷﻣﺎﻧش را ھدف ﮔرﻓت .ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔﻔت :ﺑﻠﮫ اﯾن ﺳﻼح ﭘُر اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺗرا ھم
اﮐﻧون ﺑﮑﺷم .ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧﻧدﯾد و از »اﺳﮑوﻻ« ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﺳﻼح را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد زﯾرا ﻣﻣﮑن ﻣﯽ
ﺑود ﺗﯾری از آن رھﺎ ﺷود .درﺳت در ھﻣﯾن ﻣوﻗﻊ »اﺳﮑوﻻ« درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﺳﻔرش را ﺑﮑﺷد.اﮔر
ﻣر ِد ﺗرک را زﻧده ﻣﯽ ﮔذاﺷت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺷرم و ﮔﻧﺎه اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد .از اﯾن رو ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد
ﻣﯾﺎن دوﭼﺷم ﺧﻧدان ﻣرد ﺗرک درﺳت ھﻣﺎﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﺳﻼﺣش ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
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»اﺳﮑوﻻ« ﭘﺳﺎﻧﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت ادﻋﺎ ﮐرد در ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ
ﺳﻼح را روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود،ﻗﺻد ﮐﺷﺗن او را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﮔﻔت »اﻣﺎ ﭼﻧﯾن
ﺷد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ اﻧﮕﺷت ﺧود ﺑﺧود ﻣﺎﺷﮫ را ﮐﺷﯾد «.ﭼﯾزی در درون او ﺑﯾرون زد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮫ
دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑود و ﻗﺎدر ﻧﻣﯽ ﺑود آن را ﻣﮭﺎر ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﮫ ﻧظر »ﮔروﺋن« ﺑﺎﯾد در ﻟﺣظﮫ ای رخ
داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ »اﺳﮑوﻻ« ﺧود را آن ﻗدر ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﺗ ُرک ﻧزدﯾﮏ ﺣس ﮐرده ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺑراﯾن ﺷرم ﺧود ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد .ھرﭼﮫ اﯾن روﯾداد ﺗﺟﻠﯽ ﭘوچ و ﺑﯾﮭوده ای از ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﺑﮕذارد ،واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﺳﺑب آن ﻧﻔرت ﻧﺑود؛ﺑرﻋﮑس او ﺷﺧﺻﯽ را
ﮐﺷت ﯾﻌﻧﯽ »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای« را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از او ﻧﻔرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﻋﻠت از ﺧود ﺷرم ﻣﯽ
ﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه داﺷت .اﯾن اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﯽ و ﻧﯾﮑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ﮐﮫ
او در ﺧود ﺣس ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﺣﺳﺎس ﺿﻌف در درون ﺧود .از اﯾن رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾد
اﯾن ﺣس را از ﺧود دورﺳﺎزد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آن دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ﺑﮫ واﻗﻊ اﻧﺳﺎﻧﯾت را در درون
ﺧود ﮐﺷت.
ب ﮔﺷﺗﺎﭘو )ازﺷﮭر ﻟﯾون در
در رواﯾت دﯾﮕری »آرﻧو ﮔروﺋن« ﺑﮫ »ﮐﻼوس ﺑﺎرﺑﯽ« ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻗﺻﺎ ِ
ﻓراﻧﺳﮫ( ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﺷﺧص »ژان ﻣوﻟن« ،ﻣﺑﺎرز ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺷت
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ »ﻧﯾل آﺷرﺳون« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٨٣ﮔﻔت :ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ژان ﻣوﻟن را ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﮐردم ،اﯾن ﺣس را داﺷﺗم ﮐﮫ او ﺧو ِد ﻣن اﺳت .اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻﺎب ھرآﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اش روا ﻣﯽ داﺷت ﺑﮫ ﻧﺣوی آن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ
آورد».ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﻧﻔرت از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣواره ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎ ﻧﻔرت از ﺧود
ﺳروﮐﺎردارد .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﭼرا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر را ﻣﯽ آزارﻧد و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،ﺑﺎﯾد
ﻧﺧﺳت ﺑﺑﯾﻧﯾم از ﭼﮫ ﭼﯾز در وﺟود ﺧود ﻧﻔرت دارﯾم .زﯾرا ﺧﺻﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺻورﻣﯽ ﮐﻧﯾم در وﺟود دﯾﮕران
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در اﺻل در درون ﺧود ﻣﺎ ﭘﯾداﺷود .ﺑراﯾن ﺑﺧش از وﺟودﻣﺎن  ،اﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺧواھﯾم از
راه ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد آن ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺳرﭘوش ﺑﮕذارﯾم و در ﺳﮑوت از آن
درﮔذرﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮔروﺋن« ،از اﯾن راه اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ در وﺟودﻣﺎن
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت،دورﻧﮕﮭدارﯾم .ﻓﻘط از اﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺳﺟﺎم ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم و
ﺳرﭘﺎ و اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧﯾم.
در اﯾﻧﺟﺎ »ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﻓراﮔرد دروﻧﯽ را ﮐﮫ او ﺷرح ﻣﯽ دھد ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺳروﮐﺎر دارد و ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻧﻣوﻧﮫ ای دﯾﮕر ﻣﯽ آورد .ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﯾﮑﯽ
ﺷﻧﺎس ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻟﮫ ﺑود .از ﭘدرش ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ در ارﺗش آﻟﻣﺎن ھﯾﺗﻠری در
از ﺑﯾﻣﺎراﻧش ﯾﮏ زﻣﯾن
ِ
ﺟﻧﮓ ﺷرﮐت ﺟﺳﺗﮫ ﺑوده اﺳت .ﭘدر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻓﺗﺎری ﺳﺧت ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ در ﻗﺑﺎل ﻓرزﻧدش ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذاﺷت ،ﺑل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﺧطﯽ از دﺳﺗورھﺎﯾش اﯾن ﻓرزﻧد را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ھﻣﯾن رﻓﺗﺎر
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آورد .او را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ او ﺑرﺧورد ﻣﯽ
ﮐرد .ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن اﺣوال ،اﯾن ھﻣﺳر ﮐﮫ ﻣﺎدر ﻓرزﻧدش ﺑﺎﺷد از اﯾن ﻓرزﻧد ھﯾﭻ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد.
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓرزﻧد ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ ﺷده ﺑود،ﻣﺎدر دﺧﺎﻟت ﮐرد زﯾرا ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد اﮔر ﮐﺎری
ﻧﮑﻧد ھﻣﺳرش ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر اﯾن ﮐودک ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑود ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧد .در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓرزﻧد ﭘﺳر ھﻣواره ﻓرﻣﺎﻧﺑردار و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑود در ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ذھن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘدرﺗردﯾد
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد از اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه .اﻣﺎ ﺑرای در ﻣﺎن ﻧزد ﻣن آﻣد زﯾرا ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد
ﭼﯾزی در اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ او در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،درﺳت ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم از ﻧوﺟواﻧﯽ و
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ﺧﯾﻠﯽ زود ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﻧﺷود .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﮔرﯾﮫ و ﺟﯾﻎ و داد ﮐودﮐﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﯾد
ﺳﺧت ﺑرﻣﯽ آﺷﻔت؛ و ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷد .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﮐودک ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﻣﯽ ﺧواھد او را وادار
ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑﮑﻧد .آن ﻗدر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودک را ﺑﮫ دﯾوار ﺑﻔﺷﺎرد.
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺣد ﺑرﺳد .از اﯾن رو ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ »ﮔروﺋن« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﺑود.
»ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳروﮐﺎردارﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑر ﺧود او رﻓﺗﮫ
اﺳت ﺑردﯾﮕران ﺑﺎز ﺑﺗﺎﺑﺎﻧد و روا ﺑدارد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﭘﯾش ﻣﯽ آﻣد .واﮐﻧش او
ودﮐﺎن ﮔرﯾﺎن در واﻗﻊ ھﻣﺎن واﮐﻧش ﭘدر ﺑﮫ ﺧود او ﺑود ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷﯾرﺧوارﮔﯽ .ﺧﺷم او ھﻣﺎن
ﺑﮫ ﮐ
ِ
ﺧﺷم ﭘدر ﺑود .اﯾن ﻧﻔرت را در وﺟود ﺧود دروﻧﯽ ﮐرده ﺑود .ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺧﺷم ﺧود و ﺧﺷم
ﭘدر را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درد و ﻧﺎراﺣﺗﯽ اش ﺗﺑدﯾل ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﻋﻧﺻری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﯾرون از وﺟود
ﺧود اﯾن ﻋﻧﺻر را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧد.
ﻣورد دﯾﮕر ﺑﯾﻣﺎری اﺳت از داﻧﺷﮕﺎه .داﻧﺷﯾﺎر رﺷﺗﮫ ی رﯾﺎﺿﯾﺎت .ﻣﯽ ﮔوﯾد ھﻣﺎره در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
درﺳﮭﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ دﺷوارﯾﮭﺎﯾﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت .ﺗﻣﺎﯾل دارد در دﺳش ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﻣوﺿوع
ﺑرود و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﭘردازد .اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را ﺑﮫ
آﺧرﺑرﺳﺎﻧﻧد.در ﻧﺗﯾﺟﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻋﮭده ی اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑرﺑﯾﺎﯾﻧد .در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت از ﺟزﺋﯾﺎت
ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ،ﺑل آﮔﺎھﯽ از طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﻠﯾﺎت ﻣوﺿوع را از داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗظﺎردارﻧد .ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ
ﮔﻔت ﺧود از اﯾن اﻣر آﮔﺎه اﺳت و اﻣﺎ در ﺿﻣن ﻣﯽ داﻧد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﻗراردارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﺑرود
و ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﻣوﺿوع ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد و ﺗوﺟﮫ ﺑدھد .وﻗﺗﯽ از او ﻣﯽ ﭘرﺳم ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﻣوﺿوع ﺑرود
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد اﻣری ﻧﺎﺳودﻣﻧد و ﺑﯽ ﺑﺎزده اﺳت ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد:ﻣﺎدرم در واﻗﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﮐﺎﻣل و ﺑﯽ ﻧﻘص ﺑود و ﭘدرم ﻣﯾل داﺷت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﯾﺎﻣوزاﻧد .او ﺧود را آﮔﺎه ﺗر ازھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت .ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﯾﺟده ﺳﺎﻟﮫ ﺷده ﺑودم ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت ﺷﻧﮑش را ﭼﮕوﻧﮫ در دﺳت
ﺑﮕﯾرم .ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دھم ﺑﮭﺗر از او ھﺳﺗم ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯾﺎت روآوردم .ﺑدﯾن ﺳﺎن از او ﮐﮫ
ﻣﮭﻧدس ﻣﺎﺷﯾن ﺑود ﺑرﺗر ﺷدم .ﻣن از او ژرﻓﺗر و ﻋﻣﯾﻘﺗر ﺑودم.
ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﮐﮫ ﭘﺷت ﻓﺧرﻓروﺷﯽ ﭘدرش ﮐﮫ ﺧود را »ھﻣﮫ ﭼﯾزدان« ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،
ﻣﯾل و ﮐوﺷﺷﯽ در ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ھﻣﮫ ی اﻣور ﻗرارداﺷت .او ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت دﯾﮕران ﺧﺎﺻﮫ ﻓرزﻧدش
زﻧدﮔﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﯾﻣﺎر ﺳﺧن ﻣرا ﺗﺄﯾﯾدﮐرد .ﮔﻔت »ﺑﻠﮫ او ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت ھﯾﭼﮑس ﺑرﺑﯾﺎﯾد
وﺑﺎﻻﺗرﺑﺎﺷد .او ﻗدرت اﯾن ﮐﺎر را داﺷت «.ﻣﺎدرم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﮐوﭼﮏ ﺑودم ﻣرا روی ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ ﻣﯽ
ﻧﺷﺎﻧد و ﻣن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐردم.ﭘدرم ﻣﯽ آﻣد و ﻣرا ﮐﺗﮏ ﻣﯽ زد .ﺳراﻧﺟﺎم از او ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐردم .ﺑﮫ
او ﮔﻔﺗم اﯾن ﯾﮏ ﺗرور ﺑوده اﺳت .ﻗﺑول داﺷت ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳراﻧﺟﺎم از رﺑﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم اﯾن ھﻣﮫ دﻗﯾﻖ ﺑودن ﺷﻣﺎ و ﺑﮫ ژرﻓﺎ رﻓﺗن در واﻗﻊ ﺗﺑﻌﯾت ﮐردن از ﭘدر اﺳت زﯾرا
ﺗرور او ﺷﻣﺎ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﻣﯾﺎن ﺧود و او اﯾﻧﮭﻣﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
ﺑﯾﻣﺎر ﯾﮑﮫ ﺧورده ﺑود .ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن آدﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ و ﺑزرﮔﺳﺎﻟم ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻧوﻋﯽ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮕﺎﻧﮑﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧوددارم .رﻓﺗﺎرش در ﻧظرش ﺟﻠوه ای از دوران ﮐودﮐﯽ داﺷت .از ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت
ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﻓرزﻧدداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧود را در ﮐﺳوت ﯾﮏ ﭘدر ﺑﺑﯾﻧم.
ھر ﮔز ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرم.
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در اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ دﯾدم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭘدر ﺑﯽ رﺣم وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯽ دھد.
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﭘدرش ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن طﻐﯾﺎن ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ داد درک ﮐﻧد و ﺑﻔﮭﻣد ﺑﮫ ﻣﯾزان
زﯾﺎدی در اﻟﮕوی رﻓﺗﺎر ﭘدر ﺟذب و ادﻏﺎم ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮭﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه او ﺑﺎ ﭘدرش در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ﺑﮫ ژرف رﻓﺗﺎری و ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﭘرداﺧﺗن ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ ﺧوردﻧد.
»آرﻧوﮐروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ارزﺷﮭﺎی آزاردھﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن را از روی ﺗرس از ﺗرور ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﯾﻠﮭﺎی دروﻧﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .ﻧﯾﺎز و ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎﯾﯽ ،ھﻣﮫ ی ﻣﺎ
را در دوران ﺷﯾرﺧوارﮔﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘدروﻣﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم از ﻧظر رواﻧﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ
اداﻣﮫ دھﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم اﻋﺗﻣﺎدﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺑت،آﻏوش و ﺣﻣﺎﯾت اﻋطﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ
ﻣوﺟود ﺑﯽ ﭘﻧﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺣس و ﺗﺻور ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اداﻣﮫ دھد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ او از ﻧظر
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن اﺳت در ﻗﺑﺎل ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺧوﻧﺳرد و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن
ﺗﺻور و ھراﺳﯽ در اﺳﺎس ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل و ﺣﺗﯽ ﮐﺷﻧده اﺳت .ﺑﻘﺎی ﻣﺎ ھﻣﭼون ﮐودک واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﭘدر و ﻣﺎدرﻣﺎن ھﻣﺳﺎز ﮔرداﻧﯾم ﺧﺎﺻﮫ و ﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر رﻓﺗﺎری ﺳرد
و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ دارﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺧﺷن و ﺳرﮐوب ﮔرﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ »ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﮫ آن ﺑﭘردازد :آﻧﭼﮫ ﺧودی اﺳت ھﻣﭼون ﭼﯾزی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟدا ﻣﯽ ﺷود و
ﺟﻠوه ای ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﺻور ﮐودک از ﭘدروﻣﺎدر ﺗﺻوری اﺳت آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت .ﺣﺗﯽ
ﺧﺷوﻧت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ آﻧﺎن را واﮐﻧﺷﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﺧود زﯾرا ﭘدروﻣﺎدر در اﺳﺎس ﺧوب
اﻧد؛ وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﺑد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮔﻧﺎه و ﺗﻘﺻﯾر ازﻣﺎﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺣﺳﺎس ﺷرم در وﺟود ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧده
ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﺎ ھﻣﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم .ﺑدﯾن ﺳﺎن ﮐودک رﻓﺗﺎر ﻓﺎﻗد ﻣﺣﺑت ﭘدر و ﻣﺎدر
را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .ھرﭼﮫ ﺧﺻوﺻﯾت ﺧودش ھﺳت ،طرد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺧود را
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘوه ی ﺗرور دروﻧﯽ .اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطﻔش،ﻧﯾﺎزھﺎﯾش،ﺷﯾوه ی ادراﮐش
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻣوﺟودﯾﺗش زﯾرا ﻗﺎدرﻧد ﭘدروﻣﺎدر را ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧد از ﺗﺄﻣﯾن و
ﻧﮕﮭداری او درﯾﻎ ﮐﻧﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اش اﯾﻧﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘدروﻣﺎدر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھوﯾت ﯾﺎﺑﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن.
ِﮐودک ﭘدروﻣﺎدر
آﻧﭼﮫ ﺧودی اﺳت طرد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﺎﯾش رﻓﺗﺎر ﮐودک  -آزار و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﺿد
ِ
آن ﺧود ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾم .ﺑﯾﻣﺎرم ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧم ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
را ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و از ِ
ﭘس ذھﻧم ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﺗوﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷﯽ .در
درﺳت اﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم اﻣﺎ ھﻣواره در ِ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔرداﻧم«.
»آرﻧو ﮔروﺋن« ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﯾﺎدﺷده از ﻧﻣوﻧﮫ ی دﯾﮕری ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﯾﻣﺎری داﺷﺗم
ﺳﺎﻟﻣﻧد .ﺣرﻓﮫ اش ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑود .ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﺻورت ﺣﺳﺎﺑﮭﺎﯾش ﺑﺎ دﺷوارﯾﮭﺎی
ﻋظﯾﻣﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﭘرداﺧت ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺟﻠﺳﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ .ﻣﯽ
ﮔﻔت در ﮐودﮐﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﭘول ﻧداﺷﺗم .در دوران ﻣدرﺳﮫ از راه ﻧﺟﺎری درآﻣدی ﻓرﻋﯽ ﺑرای
ﺧودﺟورﮐرده ﺑودم .ﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن درآﻣد را ﺑﮫ ﭘدر ﻣﯽ دادم .ھرﮔز ﺣﻖ ﻧداﺷﺗم ﺧودم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرم.
»ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﯾن ﺑﯾﻣﺎر ﻣردی اﺳت ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت درﺑﺳﯾﺎری از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺷﯾوه ی
زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧش ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﺎاﻓﺗﺎده اﻣﺎ در اﯾن ﯾﮏ ﻣورد ھﻣﭼﻧﺎن در دوران ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﻣن ﯾﻌﻧﯽ »ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﺗﺎن ﭘول ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ وﺟدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣن ھﻣواره ﻧﺎراﺣﺗﯽ وﺟدان دارم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎراﻧم
دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ طﻠﺑم .در ﺿﻣن او ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺧﺳﯾس ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﮔﻔت ھﻣﺳرم از ﻣن اﯾراد ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
۶٠

ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ای ﻧﻣﯽ دھم .ﺗﺻورش ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﮫ او واﮔذار ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ در
اﯾﻧﺟﺎ در ﻣطب ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘول ﻣﯽ دھم ﺻدای ﭘدر را ﻣﯽ ﺷﻧوم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗو ﯾﮏ اﺣﻣﻘﯽ!
از او ﭘرﺳﯾدم ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داری وﻗﺗﯽ ﭘول ﻣﯽ دھﯽ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﺣﻣﻘم! ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯽ آﻧﭼﮫ در ﻣطب ﻣن رخ ﻣﯽ دھد در ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ارزش اﺳت؟ ﻓوری ﮔﻔت :ﻧﮫ.آﻧﭼﮫ
اﯾﻧﺟﺎ رخ ﻣﯽ دھد ﻋﺎﻟﯽ اﺳت.اﻣﺎ ﭼﯾزی در درون اﺳت ﮐﮫ ﻣرا از ﭘرداﺧت ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
او ﮔﻔﺗم ﭘرداﺧت ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﻣﻌﺎدل ﭼﯾزی ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده ای .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﺑراﺑر ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ ای .در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت» ﻧﮫ ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت «.ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﭘرداﺧت در ﺑراﺑر درﻣﺎن؟ ﮔﻔت ﻣن ﺑﮫ
زﺣﻣت ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺟراﺣﯽ ﻣرا ﯾﺎری داده اﻧد ﭼﯾزی ﺑدھم .ھدﯾﮫ )ﯾﻌﻧﯽ
ﭘرداﺧت( ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﺎدی اﺳت و ﺗﺟﻠﯽ ارزﺷﮕذاری ﻣن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران ﻧﯾﺳت .ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﺎﯾد
ﺑﯽ درﯾﺎﻓت ھدﯾﮫ ﻧﯾز درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ارزش ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺋﻠم .اﻧﺗظﺎرم اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕری
ﻋواطف ﻣرا درک ﮐﻧد .ﺑﮫ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗم در واﻗﻊ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎران ﭼﯾزی ﺑدھﯾد اﻣﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ »دادن« را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘدرﺗﺎن از »ﻧدادن« ﯾﮏ ﻓﺿﻠﯾت ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد .ﺑﮫ ﻧظرم ﺷﻣﺎ
ِ
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣد او ﺧﺳﯾس ﺑوده اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺧﺳت را ارزﺷﯽ واﻻ ﺑر ﻣﯽ
ﺷﻣرده اﺳت .ﺷﻣﺎ از اﯾن اﻣر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد اﻣﺎ آن را ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾد.
ﺑﯾﻣﺎرم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﺑﻠﮫ .ھﻔﺗﮫ ی ﭘﯾش ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم دﯾداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﺑﺎ ﭘدرم در زورﯾﺦ .او اﮐﻧون
ﺳﺧت ﺷﮑﻧﻧده و آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت و ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت درﺳت ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواﺳت ھﻧﮕﺎم ﻏروب ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ زورﯾﺦ ﺑﯾﺎﯾد .از ﻓرط ﺧﺳت ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﻗطﺎر ﺑﯾﺎﯾد.از اﯾن ﺑﯾم داﺷﺗم ﮐﮫ ﺗﺻﺎدف ﮐﻧد.
از اﯾن رو ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﮐردم ﭘول ﺑﻠﯾط ﻗطﺎر را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭘردازم .ﭘس ازدﯾدار ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او را ﺑﮫ
اﯾﺳﺗﮕﺎه راه آھن ﻣﯽ ﺑردم اﯾن ﻓﮑر از ﺳرم ﮔذﺷت ﮐﮫ ﭘول ﺑﻠﯾط را ﺑﮫ او ﻧدھم!
»ﮔروﺋن« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺷﻣﺎ دﺳﺗﺧوش اﻧﺷﻘﺎق ھﺳﺗﯾد!ﺑﺧﺷﯽ از وﺟود ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد
دﺳت ودﻟﺑﺎز ﺑﺎﺷد و ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺣو ھم ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺑﺧش دﯾﮕر وﺟودﺗﺎن ھﻣﺎن ﭘدرﺗﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد .
ﭘدر دروﻧﯽ ﺷده
ﺑﯾﻣﺎر اﺣﺳﺎس آراﻣش ﮐرد  .ﺑﮫ وﺿوح ﺧﺷﻧود ﺑود ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ِ
ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ وﺟود واﻗﻌﯽ او ﻧدارد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد.دراﯾﻧﺟﺎ »ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد ھﻣﮫ ی اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﻧﺻر ﺧودی را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺎن ﻧﮕرش ﺧود ،ھﻣدﻟﯽ وﻋواطﻔﺷﺎن
را طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺑﮫ آﻧﺎن ﯾﺎدداده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ در ﺧور ﺗﺣﻘﯾرﻧد،اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﻧد و ﺑﯽ
ارزﺷﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ اﻧﺳﺎن ﻋﻧﺻر ﺧودی را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻧﺻری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑدﯾن ﻋﻠت اﺣﺳﺎس
ﺷرم ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دو ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﮐوﺷد آن ﻋﻧﺻر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﻣﺟﺎزات ﮐﻧد .از اﯾن
رو اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺧﺻم؛ اﯾن ﺧﺻم وﺟود ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﭼﮫ در وﺟود ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷد وآن ﭼﮫ در وﺟود دﯾﮕری ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﺎﺳت و آن را ﻧﺎﺑود
ﺳﺎﺧت.
»ﮔروﺋن« اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد :در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی ﯾﮑﯽ از درﺳﮭﺎﯾم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ روان درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن
دﺧﺗر از ﻣن ﭘرﺳﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣن در ﮐﺎرم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻣﻌرض
اﻓﮑﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرم؟ دو روز ﭘﯾش ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﺟواﻧﺎن آﻟﺑﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم .از آن
ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد  :ﻣن ﯾﮏ ﺷﻐل ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﯽ ﺧواھم .در آن ﻣوﻗﻊ اﯾن ﺣس ﺑﮫ ﻣن دﺳت داد
۶١

ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯾﺎﻧﯽ ﻣدﻋﯽ اﻧد! اﻻن ﮐﮫ درس ﺷﻣﺎ را ﮔوش ﻣﯽ دھم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮭﻧﮫ  ،از
ﯾﺎدرﻓﺗﮫ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرم :ﻣن ھﯾﭼﮕﺎه ﺣﻖ ﻧداﺷﺗم ﺑﮕوﯾم» ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم« ،ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﮔﻔﺗم
»ﻣن ﺗﻣﺎﯾل دارم« .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑود ﮐﮫ از اﯾن ﺟواﻧﺎن آﻟﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻧﻔر ﺷدم ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮑﮫ آﻣوﺧﺗﮫ
ﺑودم از ﭼﯾزی در درون ﺧود ﻣﺗﻧﻔر ﺑﺎﺷم.
ﺳﭘس »ﮔروﺋن« ﺑﮫ ﻧﻘل از »ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف« ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ را ﻣﯽ آورد ﮐﮫ »اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف« در ﮐﻠﺑﮫ ای
ﭘﺎرﺗﯾزان ﺻرﺑﺳﺗﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭘﺎرﺗﯾزان ﺑﮫ اﯾﮑﻧﺎﺗﯾف ﻣﯽ
روﺳﺗﺎﯾﯽ در ﮐرواﺳﯽ ﺷرﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ِ
ﮔوﯾد ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﯾﺎن ﺻرﺑﮭﺎ و ﮐرواﺗﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕذارم .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل »اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف«
ﻣﯽ ﭘرﺳد ﭼرا ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗو ﺟور دﯾﮕری ھﺳﺗﯽ؟ ﭘﺎرﺗﯾزان ﺻرب ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﺑﮫ اطراف ﻣﯽ ﻧﮕرد و
از ﺳﯾﮕﺎری از ﺟﯾب ﮐُت ﺧﺎﮐﯽ رﻧﮕش در ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺑﯾن اﯾن ﺳﯾﮕﺎر ﺻرﺑﯽ اﺳت...
ﮔرواﺗﮭﺎ ﺳﯾﮕﺎر ﮐرواﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .اﻣﺎ ھردوﯾﺷﺎن ﺳﯾﮕﺎرﻧد .ﺷﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎن اﯾن را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد! ﺷﺎﻧﮫ
اش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ اﻧدازد و ﺑﺎز ﻣﺷﻐول ﺗﻣﯾز ﮐردن ھﻔت ﺗﯾرش ﻣﯽ ﺷود» .اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺑﺎ اﯾن
ھﻣﮫ ﭘرﺳش ﻣن از او ﭘرﯾﺷﺎﻧﺷن ﮐرده ﺑود .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﺳﻼﺣش را ﭘرت ﻣﯽ ﮐﻧد روی ﺗﺧت ﻣﯾﺎن
ﻣﺎ و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾم ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم .اون طرﻓﯾﮭﺎ)ﯾﻌﻧﯽ
ﮐرواﺗﮭﺎ( ﻣﯽ ﺧواھﻧد »ﺟﻧﺗﻠﻣن« ﺑﺎﺷﻧد! ﺧود را اروﭘﺎﯾﯾﮭﺎی ﺷﯾﮏ ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽ
ﺧواھم ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾم ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯾﮭﺎی ﮐﺛﺎﻓت ھﺳﺗﯾم!
»اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﻣن ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐرواﺗﮭﺎ و ﺻرﺑﮭﺎ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻧدارﻧد ﻣﮕر
ﺳﯾﮕﺎرھﺎﯾﺷﺎن .ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﮔﻔت ﻣﻌﺿل اﺻﻠﯽ ﮐرواﺗﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻورﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮭﺗر از ﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد درواﻗﻊ ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھم ھﺳﺗﯾم.
»زﯾﮕﻣوﻧد ﻓروﯾد« در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺎﺑوی ﺑﮑﺎرت«  ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ،
ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ی ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎ ،ﺣﺿوراﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺻوﻣت را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد٧.
»اﯾﮕﻧﺎﺗﯾف« اﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت ﺑرادران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻧﻔر ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ از
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن؟ از ﭼﮫ رو زﻧﺎن و ﻣردان ﻣدام ﺑرﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺷﺎن اﻧﮕﺷت ﻣﯽ ﮔذارﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﮐروﻣوزوم ﻣﯾراﺛﯽ ﻣﺷﺗرک دارﻧد؟ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣرزﮐﺷﯽ ﭼﻧدان زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﻧﯾﮭﺎﯾﺷﺎن را ،
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد» .ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼرا ﺗﻔﺎوت اﻧدک را ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽ داﻧﯾم؟ ﭼرا ﻣﺎ دﯾﮕری
را ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم؟ھرﭼﮫ رواﺑط ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت،
ﺧﺻوﻣت ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت؟ آﻧﭼﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳوق ﻣﯽ دھد وﺟوه ﺗﺷﺎﺑﮭﺷﺎن
اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻔﺎوﺗﺷﺎن!
ﺳراﻧﺟﺎم »ﮔروﺋن« ﺑﺎ ارﺟﺎع دادن ﺑﮫ ﻓروﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣﻧﺑﻊ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ی رﻓﺗﺎرھﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز و
ﺧﺷن ﻣﺎ ﻧوﻋﯽ ﺗرس اﺳت و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﯾن ﺗرس ھﻣﺎن»ﻣن« اﺳت .اﻣﺎ ﺳﭘس ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺻرف ﻧظر

.Freud Sigmund, Das Tabu der Virginität.Kleine Schriften II.1918.Kapitel 35.
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ﻣن« ﺧودم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از آن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود
از ﻓروﯾد اﯾن اﻣر ﺑرای ﻣن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم » ِ
ﺑﮫ ﻋﻧﺻری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺳﺗﻣر و داﺋﻣﯽ »ﺗرس« ﻣﺎﺳت .اﯾن »ﻣن« ﮐﮫ ﭘرورش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را در
درون ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺟدای از ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﻧﺎﺳت و ﻓرد ﺧود را ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد،ﻧﺎﮔﮭﺎن
ھﻣﭼون ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﯾزی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﻧﺎﻣطﺑوع درک ﻣﯽ ﺷود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ »ﻣن« ﻧﮫ ﻓﻘط
ﺑﺳﺗر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗرس اﺳت ،ﺑل ﻣﻧﺷﺎء و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﺗرس ﻣﯽ ﺷود .ﻓراﮔﯾر ﺑودن ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘط ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ی ﻋﺎم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﭼون ﻋﻧﺻر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﻧوﻋﺎﻧﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺑل ﻣﻧﺷﺎء ﺧﺻوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و اﯾن ﻧﯾﺎز را ﭘدﯾدﻣﯽ
آورد ﮐﮫ دﯾﮕران و ﺧود را ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﯾم.

+++

ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی درون

 .١ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻧوﯾﺳﻧده اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد .ﯾﮏ ﻣورد آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﯾزی
را ﻧدارﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﺧﺻوﺻﯾت و ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ذھن و در دروﻧﻣﺎن آن را ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯾم و
ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾﯾم ،اﻣﺎ اﯾن ﺧﺻوﺻﯾت را در دﯾﮕری ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؛ از اﯾن رو ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﯽ ﮐوﺷﯾم آن
دﯾﮕری را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﯾن ﺿﻌف ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺷود .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﺿﻌف ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻋﻧﺻر ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ھر وﺳﯾﻠﮫ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﮔر دﺳﺗﻣﺎن ﺑرﺳد
از ﻣﯾﺎن ﺑردارﯾم.
اﯾن ﻣورد را ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑرون ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .ﻓرد ،اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑرون را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدد ﭼون
ﺿﻌﻔﯽ را در درون او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ از آن ﺗﻧﻔر دارد .در ﺟرﯾﺎن ﻗﺗﻠﮭﺎی زﻧﺟﯾره ای اﻋﺿﺎی
ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑرای ﺗظﻠم ﺧواھﯽ ﺑروﻧد ﺟﻠوی دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و در آﻧﺟﺎ
دادﺧواھﯽ ﮐﻧﻧد و در ھﻣﺎﻧﺣﺎل از رژﯾم و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﺑود اﺳﺗﻣداد ﺑطﻠﺑﻧد
ﺑرای ﺣراﺳت از ﺟﺎﻧﺷﺎن .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﻧﺧﺳت ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی اﯾن ﮐﺎﻧون و ﺳﭘس ﺑﮫ
دﻓﻌﺎت ﭼﻧدﺗﻧﯽ دﯾﮕرﻣرﺗب ازاﯾن ﻗﻠم ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد درﻧﺷﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧد وﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﯾﺎری
ﺑرﺳﺎﻧد.ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن در ﺧواﺳت را ﭘذﯾرﻓﺗم ودرﭼﻧدﻧﺷﺳﺗﯽ ﺷرﮐت ﺟﺳﺗم .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧوارﺷد و در ﺑراﺑر در ورودی ﻣﺣوطﮫ ی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﻣﻌرض ﺗوھﯾن و
ﺗﺣﻘﯾر ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﮔﻔﺗم ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾﺑﯽ داد ﮐﮫ از دﺳﺗﮕﺎه رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﯾدار ﮐﻧﻧد و ﻣطﺎﻟب و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اطﻼع اﯾﺷﺎن ﺑرﺳد و ﺣﺗﯽ
اﺻرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺷﺧص رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭور در ﻣﻌرض راﺳﺗﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد و و اﮔر درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗﺗﻠﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت دارد ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ و رﺳﻣﯽ دﯾدار ﮐﻧد .اﯾن روش ﻣوﻓﻖ
ﺷد و در آﻏﺎز دوﺗن از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﯾدار ﮐردﻧد و ﺳﭘس وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و
ارﺷﺎد در دﻓﺗرش ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن را ﭘذﯾرﻓت و ﻗﺗﻠﮭﺎ را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺎدرﺳت و
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ﻧﺎﻣوﺟﮫ ﺧواﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ آن وﻗت ﺟرأت ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد آﺷﮑﺎرا دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺑزﻧﻧد ﺷروع
ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺗﻧد روی ﺑرای ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗن ﺑر ﺿﻌف ﺧود اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑردﻧد و در ﻏﯾﺎب
ﭘﺷت ﺳر اﯾن ﻗﻠم ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﮐﻧﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟم راﺣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﮐﺎری ﻧدارﻧد و ﺑﮫ اﯾن
ﺟﮭت ﺟرأت ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎﯾﯽ دﺷوار ﻣطرح ﺳﺎزم .از اﯾن رو ﺗﺑدﯾل ﺷدم ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣرﺗب
دﺳت اﺳﺗﻣداد ﺑﮫ ﺳوﯾش دراز ﻣﯽ ﮐردﻧد اﻣﺎ در ﺧﻔﺎ او را طرد ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺧود را اﻓرادی ﻣﻧزه و
ﺣﺗﯽ ﺷﺟﺎع واﻧﻣود ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن زﻧﯽ داﺷﺗﯾم ﺷﺎﻋر ﮐﮫ ﺧود را ﺳﺧت ﺷﺟﺎع ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﯾم دﯾداری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐرد اﻣﺎ در ھﻣﮫ ی دﯾدارھﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺟﺳت و در ھردﯾدار
رﻓﺗﺎری ﺳﺧت ﻧرم و آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔرﻓت .در اﯾن ﮐﺎر ،ﮔﺎه زﯾﺎده روی ھم ﻣﯽ ﮐرد .در
دﯾدار ﺑﺎ وزﯾر ارﺷﺎد دﺳﺗﮑﺷﯽ ﺑﮫ دﺳت ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﻧﯾﺎﯾد و ﺑﮫ وزﯾر ﮔﻔت ﺑﺎ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﻣن
دﺳت ﻣﯽ دھﯾد؟ از ﺷﮕردھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟﺳت و ﺳﺎﻟﻣﻧدی اش را ھم ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺟﮭت
ﭘذﯾرش .ﻧﺎﻣﮫ ای ھم ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ وزﯾر ارﺷﺎد ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﺗﻣﻠﻖ آﻣﯾز ﮐﮫ ﺿرورت ﻧداﺷت اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ھﺎﻟﮫ ای اﻣن ﺑراﯾش ﺑﺳﺎزد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﺑراﯾش اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺑﺎدﯾﮕران .ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر ھم ﮐﮫ
ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺻﺎﺣب ﻧﺎم ﺑود ﻣدام ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد
ﺧود را واﺳطﮫ ی ﺗﻣﺎﺳﮭﺎ ﺑﺳﺎزد .ھﻣﮑﺎر ﺻﺎﺣب ﻧﺎم دﯾﮕرش ﮐﮫ او را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ
داد ﻧﻘﺷﯽ ﻣؤﺛر ﺑﺎزی ﮐﻧد .اﯾن اﻓراد ﺑﺎھم ﻧﯾز رﻗﺎﺑت داﺷﺗﻧد و ﻣرا ﮐﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺗم و ﻧﮫ
اﺻراری ﺑرای ﺣﺿور در اﯾن ﺟﻣﻊ ﻣدام ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺗﮭﻣﺗﮭﺎ و اﻓﺗراھﺎ ﺳﮑوت
ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗردﯾد ﻧﺑود ﮐﮫ در ﻧظر اﯾﻧﺎن ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑرون ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﺑروم زﯾرا ﺑﮫ
اﯾن ﺟﻣﻊ و ارزﺷﮭﺎﯾش ﺑﺎور ﻧﻣﯽ داﺷﺗم و در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﻧﻘدﺷﺎن ﮐرده ﺑودم.
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑرون در دوﺳطﺢ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎر درﺳطﺢ ﻓردی .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻣﻼﺷدن ﻧﻘطﮫ ی ﺿﻌف
ﻓرد .دو دﯾﮕر در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﯾﺎ ﺟﻣﻊ ھم ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻓردی از ﺑرون ﺑﺗواﻧد اﺑراز
ﺷﺧﺻﯾت ﮐﻧد و ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرج دھد ﮐﮫ از ﻋﮭده ی آن ﺟﻣﻊ و واﺑﺳﺗﮕﺎﻧش ﺧﺎرج اﺳت.
»ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑرون« در اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت .از ﭼﯾزی ﻧﻔرت دارﯾم ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻣﺎ ﺗﺟﻠﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺿﻌف ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ھﻣﺎﻧﻧد آن ﺷوﯾم .اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﻧﻔرت از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی درون
ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﮔرﭼﮫ ﻋﻧﺻر ﺣﺳﺎدت را ھم دارﯾم اﻣﺎ ﺑﻐض اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ آن
اﺳت .ﺣﺳﺎدت ﺑﺎ اﯾن ﻣورد ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑﻐض اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﺿوردﯾﮕری
ﯾﺎ دﯾﮕران ﮔوﺷﮫ ای از وﺟود ﻣﺎ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد
ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺷم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑرون اﻏﻠب ھﻣراه اﺳت ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت در درون .اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟوددارد ﮐﮫ اﯾن ﺧﺷم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷود ﺑﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی وﺧﺷوﻧت .اﯾن ﺧﺷم را ﺷﺎﯾد ﻧﺗوان ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی
درون ﻧﺎﻣﯾد .رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﺑﯾﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ دارد .ﻋﻧﺻر ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﻘﺷﯽ
دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را در ﺟﺎﯾش و ﺑﮫ ﻣورد ﺳﻧﺟﯾد.
.٢ﻣورد دﯾﮕر وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای دور ﻗراردارد .اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرد
اﺣﺳﺎس ﺧطر ﺑﻼﻓﺻل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻓرد ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی دور از ﺧود
و ﺣﺗﯽ ﺳﺗﺎﯾش اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور ﻧزدﯾﮏ و ﻣﻠﻣوس ﻧدارد .ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻣﮭﺎﺟران و
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﻣﯽ ﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐرد .ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردم آوراه ﺗﺻوﯾری ﮐﻠﯽ در ذھن ﻣردم و
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن دارﻧد از آﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ آﻧﺎن را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد و ﺑر اﯾن ﺗﻣﺎﯾل آﺷﮑﺎر
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و ﭘﻧﮭﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻣدد ﮐﻠﯽ ﮔوﯾﯽ ﺳرﭘوش ﻣﯽ ﮔذارﻧد .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﻣﮭﺎﺟر و ﭘﻧﺎھﻧده در ﺟوار و در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد او را طرد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾم .اﯾن را ﻣﯽ ﺗوان ﺣﻘوق ﺑﺷر از دور ﻧﺎم
ﻧﮭﺎد.
در اﯾن اواﺧر دﯾدم ﯾﮑﯽ از رھﺑران ﺣزب »آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرای آﻟﻣﺎن« در ﺑﺎره ی ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑن ﺗﯾم ﻣﻠﯽ
ﻓوﺗﺑﺎل اﯾن ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت ﮔﻔت اﮔر اﯾن ﺷﺧص ﻓﻘط در
ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﭼﻧﯾن ﻓردی ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش ﺑﺎﺷد! در آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﺑﺎرھﺎ ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺳﻧت طوﻻﻧﯽ ﺑرﺗری
ورزﺷﯽ ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت اﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽ دھد ﻋواطف و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ورزﺷﮑﺎران ﻋﻠﻧﯽ اﺑرازﮐﻧﻧد.
در اﯾران ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﺳﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ اﯾران ﭘﻧﺎه آوردﻧد ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯾد ﮐﮫ اﺣزاب ﭼپ ﮐﮫ ﺧود را ﻣدﻋﯽ دﻓﺎع از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺷرو ع ﮐردﻧد ﺑﮫ
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺣزب ﺗوده ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور از اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد و ﺗوھﯾن ﺑﮫ آﻧﺎن
روا ﻣﯽ داﺷت .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮔرﭼﮫ در ﭘوﺷش دﻓﺎع از ﮐﺷور اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی و ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
اﺷﺎﻋﮫ داده ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ از ﻋواطف ﭘوﺷﯾده ی ﮔروه ھﺎﯾﯽ از اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﮫ ھﻧوز ﺷﮑﺳت ﺻﻔوﯾﮫ را
ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﻧﮓ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﺷد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾراز رﻓﺗﮫ ﺑودم ﺟﮭت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣت و ﺳرزﻧش ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳﺗﺎﻧداری ﻣواﺟﮫ ﺷدم .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﭼﮫ
ﮐﺎردارﯾد؟ ﻣردم ﻣﺎ را آزار ﻣﯽ دھﻧد و اذﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎزه ﻣﯽ آﯾﯾد و از ﺣﻘوﻗﺷﺎن ھم ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾد؟
ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻧداﺷت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻرف ذھﻧﯾﺎﺗش اﯾن ﺳﺧن را ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺧطﯾب ﻣﻌروف ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﮐﮫ رﺋﯾس ﻗوه ی ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺑود و در ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن و در
ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن ﻧﯾز ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت در ﺧطﺑﮫ ی ﻧﻣﺎزش ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺳﺧت ﻧﺳﺟﯾده ﺑرزﺑﺎن راﻧد و ازدواﺟﮭﺎی اﯾن ﻣردم را در اﯾران ﻏﯾر ﺷرﻋﯽ ﻗﻠﻣداد ﮐرد .اﯾن
داوری ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ﺷود و ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾران آﺳﯾب ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺳﺎﻧد.
در آن ﻣوﻗﻊ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ دادم و ﮔﻔﺗم اﯾﺷﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﺛﺑت ازدواج
و ﺷرﻋﯽ ﺑودن آن را در ک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ازدواج ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳد اﻣﺎ ﭼون اﯾن
ﻣﮭﺎﺟران ﺑرﮔﮫ ی ھوﯾت رﺳﻣﯽ ﻧدارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎﻧﮫ ای رﺟوع ﮐﻧﻧد ﻧﺎﭼﺎر ازدواﺟﺷﺎن
را ﺑﻧﺎ ﺑرﺳﻧت ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و از ﻧظر ﺷرﻋﯽ ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻖ ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھد و ﮔواه ھم
دارﻧد .ھﻣﯾن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ازدواﺟﮭﺎ رﺳﻣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻔﺗﮫ ی ﺑﻌد در ﺧطﺑﮫ ی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ
ھﻣﯾن آدم ﮔﻔﺗﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ وﺟﮭﮫ اش ﺧدﺷﮫ دار ﻧﺷود ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آراﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر آن
ﺷدت ﻗﺑﻠﯽ را ﻧداﺷت.
اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران از ﺣﺿور ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧوﺷﻧود ﻧﺑودﻧد .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ در ﺑراﺑر اﻧﺗﻘﺎدھﺎی اﯾن ﻗﻠم و دﻓﺎع ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از
ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﮫ ﻧوآراﯾﯽ ﮔراﯾش ﻧﺷﺎن دادﻧد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل دارد .در
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ ﭘردازم .ﻓﻘط اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻌﺎر رﺳﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

۶۵

ﺑود اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺑوﺗﮫ ی آزﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ در ﻋﻣل ،ﭼﯾزی ﻣطﻠوب
ﻧﻣﯽ ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭼرﺧش ﮐرد و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻌﻧﺎھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﮔرﻓت .در ﺟﻧﮓ
ﺳورﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻔﺎ ﻧﯾروھﺎی ھرﭼﻧد ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از رژﯾم ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺷور اﻋزام ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ی ﺟﻧﮓ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت اﯾن ﻧﯾرو ﮐﮫ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ
ﻧﯾروی ﻣﺳﺗﺷﺎری و آﻣوزﺷﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗرﺟﯾﺢ
دادﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ اﻋزام ﮐﻧﻧد .اﺣﺿور اﯾن ﻧﯾروھﺎ را ﺳﺧت ﻣﯽ
ﺷد ﺑﮫ ﭘﺎی اﯾران ﻧوﺷت .از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ آﻣدﻧد وﻟﺑﻧﺎن و از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر .اﯾن ﻧﯾرو
ﻧﻘﺷﯽ ﻋﻣده اﯾﻔﺎﮐرد درﻣﺳﯾرﯾﺎری دادن ﺑﮫ ﺑﺷﺎر اﺳد وﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ازاو .ھﻣﯾن ﻧﯾرو ﺗﺎھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ درﺻﺣﻧﮫ ی ﻧﺑرد اﺳت از ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای اﯾران ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد .ﺣﺗﯽ ﭘس از آن  .اﻣﺎ در
داﺧل اﯾران ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺿدﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از اﺻل ﺑﺎ ﺣﺿور اﯾران در
ﺳورﯾﮫ ﯾﺎ ﻋراق ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﮭم ﺷﯾﻌﯽ را ﺑد داوری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮔروه ھﺎی
رزﻣﻧده ی ﺷﯾﻌﯽ ﺳﺧت ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و آﻧﺎ را از ﻧظر ذھﻧﯽ ﻧﯾز طرد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع از ﻣﺧﺎﻟﻔت را ﮐﺟﺎ
ﺑﺎﯾد طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐرد .آﯾﺎ ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧوع ﺗﺎزه ای از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺑرون از ﻣﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾﻣش اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑدان ﻧﯾﺎز دارد و ﺣﺗﯽ ﺑﻘﺎی ﺧود را ﺑﺎ آن ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد.
اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در اﯾران ﯾﺎ در ﺟوار اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﯾﻧﺟﺎ رﯾﺷﮫ دارد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﺷود و ﻣردم ﻋﺎدی اﯾن ﺟرﯾﺎن را ﺑﮫ ﺳود ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﺗﺻور راﯾﺞ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾران در ﻣﻌرض
ﺧطر اﺳت و ﭼﻧﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ اﯾن ﺧطر را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧوع ﺗﺎزه ای از
ﺧﺻوﻣت ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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ﻓراﮔرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺧواه ﺑﺎ ﻗوم ﮐﺷﯽ و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺳروﮐﺎرداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم،ﺧواه ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺣﻘﯾر روزﻣره ی ﮐودﮐﺎن
ﺗوﺳط ﭘدران وﻣﺎدراﻧﺷﺎن،ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ از ﻧظر ﺧﺷوﻧت و ﺗﻧﻔر در ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﺷﺗرک اﻧد :اﺣﺳﺎس
اﻧزﺟﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕری ،ﺑﮫ »ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ«.
ﻣﺟرﻣﺎن ﺧود را »اﻧﺳﺎن« ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی ﭼﻧﯾن ﻋﻧواﻧﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد.آن
دﯾﮕری ھﻣﭼون »ﻏﯾراﻧﺳﺎن« ﺗﻧزل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﮔوﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن روش ﻗﺻد آن اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻧزه و
ﭘﺎک ﺟﻠوه ﮔر ﺳﺎزﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻣﻌرض زﺟر و آزار ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﻧد،
ﺧود را از ظن ﮐﺛﯾف ﺑودن ﻣﯽ رھﺎﻧﻧد .ﭘﺎک ﺑودن و ﮐﺛﯾف ﺑودن ،ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧﺳﺎن از ﻏﯾر اﻧﺳﺎن
ﻣﯽ ﺷود .در واﻗﻊ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ اﻧﺗزاﻋﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد» .دﯾﮕری« را در ﻓردﯾت
اﻧﺳﺎﻧﯽ اش ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾم .او ﺟزﯾﯽ اﺳت از ﯾﮏ ﮔروه  .ﻋواطف و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺧص او از ﻣﻧظر ﻣﺎ
ﻣﺣو ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾش ﺷﺧﺻﯾت او را ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ دھﯾم در ﺣد ﻋﺿوﯾت او در ﯾﮏ ﮔروه .ﭼﻧﯾن
ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﮫ اﻧﺗزاﻋﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ی ھﻣدﻻﻧﮫ را ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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»ھﻣدﻟﯽ« ﯾﺎ »اﺣﺳﺎس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ«) ( Empathieﯾﮑﯽ از ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدی ھر ﻣوﺟود زﻧده اﺳت.
ھﻣدﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮔذار ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی »ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯾت« اﺳت و ﻧطﻘﮫ ی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﯾﻌﻧﯽ
ھﺳﺗﮫ ی ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ »ﺧود ﺑودن« ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ اﮔر اﯾن »ﺧودﺑودن« ﺗﺣﻘﯾر
ﺷود و ھﻣﭼون ﭼﯾزی ﺟدا از ﻣﺎ اﻧﺷﻘﺎق ﺑﯾﺎﺑد  ،در اﯾن ﺻورت »ھﻣدﻟﯽ« ھم ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود
آزاداﻧﮫ ﺗﺣول ﺑﯾﺎﺑد.در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﻣﺎ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم اﺣﺳﺎس ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ دﯾﮕران داﺷت
ﺑﺎﺷﯾم،ﭘژﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﻓراﮔرد ﮐﮫ ﺑراﺛر آن ﻋﻧﺻر »ﺧودﺑودن«)=ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺧودﻣﺎن( ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود،ﻣﺎﻧﻊ
آن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ  ،ﻗدرت درک ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕری و ﺗﻔﺎھم ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎﺳﮭﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ھم ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺗزاﻋﯽ ﺑودن و ﺗﺻور ﮐﻠﯽ ﭘروراﻧدن ﻣﺑﻧﺎی رواﺑط ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھد .در واﻗﻊ »ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻓرد ﻣﺷﺧص و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗش را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
و او را ﺑﮫ ﺻرف ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه در ﻧظر ﻣﯽ آورﯾم  ،در اﯾن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ارﺗﺑﺎطﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎ اﯾن ﻓرد ﻣﺷﺧص ﺑﭘروراﻧﯾم زﯾرا او ﻣﺗﻌﻠﻖ اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﻌﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮔروه
داورﯾﮭﺎﯾﯽ در ذھن ﭘروراﻧده اﯾم.
ﺑﺳﺗر اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در دوران ﮐودﮐﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر »ﮔروﺋن« ﻣﯽ
ﺗوان اﯾن ﻣورد را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐرد ،ﺟﻣﻠﮫ ای اﺳت از ھﯾﺗﻠر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٣۴در ﻧﺷﺳت زﻧﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد »ھرﮐودک ﯾﮏ ﻧﺑرد اﺳت« .ﺑدﯾن ﺳﺎن
ھﯾﺗﻠر ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﮑﺗﮫ ای را ﺑرزﺑﺎن ﺑراﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻣروز ﻧﯾز در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻏرب ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺻوﻣﺗﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯾﺎن ﮐودک ﺷﯾرﺧوار و ﭘدر و ﻣﺎدر وﺟوددارد .در
ﻧﺑردی ﮐﮫ »اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن« ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐودک ﺑﺎﯾد وادار ﺷود ﺧود را ﺗﺣت اراده ی ﭘدروﻣﺎدر
ﻗراردھد و اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻟذت ﺟوﯾﯾﮭﺎی ﺧود ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺿﺎد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﺣل
آن ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺛر اﺻرار و ﻣﻘﺎوﻣت ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺳود ﮐودک اﺳت.
»ﮔروﺋن« در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد »ﻓروﯾد« ﻧﯾز ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺣﺗﯽ ﻓروﯾد ھم ﮔرﻓﺗﺎر اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی
ﺑود .ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ی اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدد آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳت ﮐودﮐﯽ را در ﻣرﮐز ﺗﻔﮑر ﻣﺎ
ﻗرار دھد ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻧﺑرد »اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎ ﭘذﯾر« ﻣﯾﺎن ﭘدروﻣﺎدرو ﮐودک ﺳﺧت ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑود .ﻓروﯾد ﺑر
ای ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ھرﮐودﮐﯽ ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ﻏرﯾزه ھﺎی ﻋﺎم اﺳت و ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻣﮕر ارﺿﺎی ﻋﻧﺎن
ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی ﻟذﺗﮭﺎﯾش .وظﯾﻔﮫ ی اﺻﻠﯽ ﻓرھﻧﮓ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻏرﯾزه ھﺎ را ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران
آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﻣﮭﺎر ﮐﻧد» .ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧظرھﺎی ھﯾﺗﻠر و ﻓروﯾد را در ﯾﮏ
ظرف رﯾﺧت .ھر دو اﻣﺎ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک دارﻧد و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐودک را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود و
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻏرﯾزی اش رھﺎ ﮐﻧﯾم  ،ﺧطری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ.
»ﮔروﺋن« ﺳﭘس ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد از »ﭼﻣﺑرﻟن« ﺑﮫ ﻧﺎم »آدوﻟف ھﯾﺗﻠر ،ﻣﺎدرآﻟﻣﺎﻧﯽ وﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐودﮐش« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٧اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼﻣﺑرﻟن در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﻧﺎزی
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗدرت دوﻟت از ﺧﺻﻠﺗﯽ اﺑدی ﺑرﺧوردار ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از
ﻗﺿﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮔروﺋن« ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت در واﻗﻊ ﻓراﮔردی اﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺳﻠﮏ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »دﮐﺗر ھﺎره« ﮐﺗﺎﺑﯽ ﭼﺎپ
زن ﻧﺎزی
ِ
ﻋده ای آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ِ
ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎدر آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐودﮐش« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۴١ﯾﻌﻧﯽ در دوران راﯾش ﺳوم ﮐﮫ
ﮔوﯾﺎ ﺻدھﺎ ھزار ﻧﺳﺧﮫ از آن ﺗوﺳط ﺣزب ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧﺗﺷﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎدران
۶٧

دوران ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﮔذار ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ« ﭘس از
وﭘدران ﺟوان ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﺗﯽ در
ِ
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﯾد و ﮐﺳﯽ ﻋﻠﺗﯽ ﻧﻣﯽ دﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ را از ﺑﺎزار ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارد .ﻧوﯾﺳﻧده ی اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﻌﻧﯽ »دﮐﺗر ھﺎره« ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ﺑﻧﯾﺎدھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺗرﺑﯾت ﮐودک
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺗرﺑﯾت در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧواھد ﻋﻧﺻر »ﺧودی« ﮐودک را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻧﺻری
»ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« .از ﻧظر »دﮐﺗرھﺎره« ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر دارﻧد .ﺑﮫ ﺳﺑب
ﺑرﺧورداری از ﺗوﺟﮫ ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر و ﻟوس وﻧُﻧُر ﺷدن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣدام دوروﺑر اوﻟﯾﺎی ﺧود ﺑﭼرﺧﻧد
ﮐﮫ اﯾن اﻣر از ﻧظر ﭘدرو ﻣﺎدر آزار دھﻧده اﺳت .ﻧوزادان از راه ﺟﯾﻎ و ﻓرﯾﺎد ﻣﺳﺗﻣرﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل
ﮔوﻧﺎﮔون ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،اراده و ﺧواﺳت ﺧود را ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧوزادان و ﮐوﮐﺎن ﺧردﺳﺎل از
ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ را ﺑﺎ وﺣﺷﯾﮕری وادار ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺗﻣﺎﯾﻼﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑرطﺑﯾﻌﺗﺷﺎن ﻧﺎﺗﻣﯾز ،ﮐﺛﯾف و ﻧﺎﭘﺎﮐﻧد و ھر ﭼﮫ دﺳﺗﺷﺎن ﺑرﺳد ﺑﮫ اﯾن ور و آن ور ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻧد.
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘدران وﻣﺎدران ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺑرﻣﯽ ﺷﻣرﻧد ،ﻋﺑﺎرﺗﻧداز :ﻧﺎﺗﻣﯾزی ،ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ،
ﺧﺷم ﺗﺧرﯾب .ﮐودﮐﺎن ،ﻓروﯾد ھم ﺑرھﻣﯾن ﺑﺎور ﺑود،ﻏرﯾزه ای ﺳﯾری
ﺣرص ،ﻋدم ﺛﺑﺎت )=ﻧﺎﭘﺎﯾداری(،
ِ
ﻧﺎﭘذﯾردارﻧد ،ھﻣواره دﻧﺑﺎل اﺻل ﻟذت اﻧد».ﮔروﺋن« ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ھﺷداری اﺳت ﺑرای ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای»ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ« ی ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺧواه ﯾﮭودی
ﺑﺎﺷد،ﮐوﻟﯽ،ﭼﯾﻧﯽ،ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ،ﮐروات،ﺻرب ﭼﭼن،ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﺎ ھر ﮐس دﯾﮕر .ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺗﻣﯾزی ،ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ از اﯾن دﺳت ﻣﺎ را از او ﻣﻧزﺟر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﯾﺗﻠر در وﺟود
ﯾﮭودﯾﺎن ھﻣﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﻣﯽ دﯾد و ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد »ﻗوﻣش«)=ﻣﻠﺗش( را از ھم ﻣﯽ ﮔﺳﻼﻧد .ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﺳﻔﻠﯾس را ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﻋﻣده ی ﻣﻠت آﻟﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺳت .ﭼﻧﯾن ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ را و ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣوروﺛﯽ و ﻋﻼج ﻧﺎﭘذﯾر از اﯾن دﺳت دارﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ از ﺑﻘﯾﮫ ﺟداﺳﺎﺧت.
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی دروﻧﯽ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ .آن ﺑﺧش ﮔﻣﺷده ای از ﮐودک اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر ﯾﺎ
ﭘدر ﯾﺎ ھردو آن را طرد ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﮐودک طرد و ﺗﻧﺑﯾﮫ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑر ﻧﮕرش واﻗﻌﯽ ﺧود اﺻرار ﺑورزد .ﺑﺎزده ﭼﻧﯾن ﻓراﮔردی و ﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .آدﻣﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط
ﻣﻧﮑر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﺧود ﻣﯽ ﺷود،ﺑل ﻋﻠل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﺧود را ھم دﯾﮕر ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺑﮫ ﺟﺎی
اﯾﻧﮭﺎ اﯾن ﻓراﮔرد ﺑﺎﯾد اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ دﯾﮕران ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺟرﯾﺎن آن
ﻗدر اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧودی را دﯾﮕر ﻧﺗوان ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧت.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮔروﺋن« ھﻣﮫ ی ﮐودﮐﺎن ﺗﺳﻠﯾم و ﺑﯽ ﭘﻧﺎه اﻧد .ﺑﻘﺎی ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺳﺎزﮔﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺗروردروﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن ﺟﻧﺑﮫ ای وﺟودی ﺑرای ﻣﺎ دارد .او در
ﺑﺎ ﭘدروﻣﺎدر .از اﯾن رو ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ
ِ
اﯾﻧﺟﺎ اﯾن وﺿﻊ را ﺑﺎ ازدﺳت دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻣﯽ ﮔوﯾد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ارزش ﻣﺎ در
اﺳﺎس واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت و ﻣﻧزﻟت و ﺳود ﻣﺎدی اﺳت،ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن دﺳﺗﺂوردھﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾد
آزادی ﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺗرور ﻗدﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻗدرﺗﯽ و ﻣدھوش
ﺑودن و ﺗﺳﻠﯾم ﺑودن ﺑﺎز ﺳرﺑرآورد  .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ی او در دوران ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھراﺳﯽ )= ﻧﻔرت از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ( ﻓزوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻧﯾﺎزدروﻧﯽ و ﻓﺷﺎر ﮔرﯾز از ﺗرور ﻗدﯾم )ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺗرور دوران ﮐودﮐﯽ( آن ﻗدر ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎﭼﺎرﯾم ﺑﺎ اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗر آن را دﻓﻊ ﮐﻧﯾم .اﯾن اﻣر ﺑدﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻧﺻر ﺧودی
را ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎء ﺗرور دروﻧﯽ اﺳت در وﺟود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ ﺟوﯾﯾم و ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻣﯽ
ﺧﯾزﯾم .در اﯾن ﻓراﮔرد ﻋﻧﺻر ﺧودی را در وﺟود اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺎھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت
۶٨

ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ ی ﮔﻔﺗﮫ ی »ﮐﻼوس ﺑﺎرﺑﯽ« ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود وﻗﺗﯽ »ژان ﻣوﻟن« را ﺑﺎزﺟوﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐردم اﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗم ﮐﮫ او ﺧود ﻣن اﺳت.
+++
»آرﻧو ﮔروﺋن« در اﺳﺎس ﺑﮫ ﻣواردی اﺷﺎره دارد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻓرھﻧﮓ آﻟﻣﺎﻧﯽ رخ داده اﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺳﺑب ھم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻗوم ﮐﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺧورد »ﺗوﺗﺳﯽ ھﺎ« ﺑﺎ »ھوﺗﯽ ھﺎ« را ﺑﮫ ﺑﺎورم درﺳت
ﺗوﺻﯾﺢ ﻧﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﮔذرا از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻓرھﻧﮓ ﺧودش آورده
اﺳت و ھﻣﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ھم ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ دھد ﺑس ارزﺷﻣﻧدﻧد .او ﺑر دوران
ﮐودﮐﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮔذارد .اﯾن ھﻣﺎن روﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓروﯾد ﭘﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده اﺳت و ﺑﮫ ھر
ﺣﺎل ژان ﭘﯾﺎژه ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن روﯾﮑرد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رواﻧﺷﺎﺳﯽ رﺷد ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت.
دی ﻣﺎه ١٣٩۵
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