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بــروز  و  ظهــور  تاریــخ  طــول  در 
مختلــف  ایدئولوژی هــای  و  دیدگاه هــا 
ــا جامعــه خــاص  ــرای یــک سیاســت ی ب
ــاوت  ــه ســمت و ســوی متف ــت ب و حرک
از آنچــه وجــود دارد باعــث کنش هــا 
ســمت  از  متفاوتــی  واکنش هــای  و 
همــگان شــده اســت. امــا آنچــه موجــب 
ــوع  ــود ن ــد می ش ــدم رش ــت و ع پس رف
ــگاه  ــن واکنش هاســت. ن ــه ای ــا ب ــگاه م ن
ســخت و مطلــق بــه دیدگاه هــا و برخــورد 
ی  ــدّ ــا س ــه تنه ــی ن ــه و دفاع جبهه گون
می شــود  آن  کامــل  شــناخت  بــرای 
ــودی  ــن و ناب ــن رفت ــب از بی ــه موج بلک
آن نیــز خواهــد شــد. آنچــه اهمیــت دارد 
ــر  ــه ب ــت ک ــناخت مدارانه ای اس ــگاه ش ن
بی طرفانــه  همه جانبه نگــری،  اســاس 
و ریشــه ای باشــد نــه بــا توجــه بــه 
ــون آن رخ  ــه پیرام ــی ک ــی فرعیات حواش
داده تفســیری متفــاوت از آنچــه بــه 

ــم. ــه دهی ــت ارائ ــع هس واق

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

پروردگارا این سرزمین را از دشمن، خشکسالی و دروغ در پناه دار.
داریوش بزرگ )دیوار نیمروزی کاخ آپادانا، پارسه(



بـا مطالعـه  ی آثـار و نظریـات کارل 
ناملمـوس  اصطـاح  بـا  مارکـس1  
»ماتریالیسـم دیالکتیکـی«2  رو بـه رو 
می شـویم که در نظـر اول برای برخی 
درحالی کـه  اسـت.  غیرقابل فهـم 
سـتون های  از  یکـی  موضـوع  ایـن 
مهـم مارکسیسـم3  اسـت و دانسـتن 
آن نـه تنهـا بـرای پیـروان مارکـس 

1. Karl Marx
2. Dialectical Materialism
3. Marxism

حیاتـی اسـت بلکـه بـرای منتقـدان 
اساسـی مارکـس نیـز واجـب اسـت. 
وارد  نقد هـای  از  بسـیاری  چراکـه 
زوایـای  از  ناآگاهـی  در  ریشـه  شـده 
او دارد. همچنیـن  مختلـف نظریـات 
منتقـدان مارکـس بـا دانسـتن کامل 
نقد هـای  وارد کـردن  از  او،  نظریـات 
بی پایه واسـاس پرهیـز خواهنـد کـرد.
بـرای بررسـی این موضـوع باید ابتدا 
بـا اصطـاح ماتریالیسـم4  آشـنا شـد 

4. Materialism

متفـاوت  معنـی  چنـد  خـودش  کـه 
فلسـفی  مسـائل  از  خـارج  در  دارد. 
بـه  ماتریالیسـم  از  مارکسیسـم،  و 
عنـوان عاقـه ی شـدید بـه پرداختن 
بـه دنیـای مـادی یـاد می شـود. مثًا 
بـه کسـی کـه وقـت و دارایـی خـود 
را صـرف جمـع آوری ثـروت و خریـد 
وسـایل و کاال هـای مختلـف می کنـد، 
البتـه  می شـود.  گفتـه  ماتریالیسـت 
ایـن تعریف بـا ماتریالیسـم موجود در 
فلسـفه متفاوت است و در مارکسیسم 

   امیرحسین ناظمی

چهره )تمثیل( دیالکتیک
لورنت دو الهایر

   صنعت نفت اهواز

یالیسم  ماتر
دیالکتیک 
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جایـی نـدارد پـس در هنـگام مطالعه 
ماتریالیسـم  از  نبایـد  مارکـس 
این گونـه برداشـت شـود. در حقیقـت 
ماتریالیسـم یـک فلسـفه اسـت کـه 
جهـان را مسـتقل از افـکار و ایده های 
انسـان می دانـد و تاکیـد زیـادی بـه 
بررسـی جهـان مـادی و سـاختار آن 
دارد. بـا نـگاه کـردن بـه بٌعـد مخالف 
می توانیـم  ایدئالیسـم5،  ماتریالیسـم، 
درک بهتـری از این موضوع به دسـت 
بیاوریـم. در ایدئالیسـم، ذهـن انسـان 
ارجحیـت داده شـده و جهـان اطراف 
مـا  مـا، توسـط ذهـن و عقیده هـای 
آن  زاییـده ی  و  گرفته اسـت  شـکل 

. ست ا
 همچنیـن نوع افراطی تر ایدئالیسـم، 
ٌسلیپسـیزم6،  مبنـی بر این اسـت که 
می توانـد  شـخص  یـک  افـکار  فقـط 
اجسـام  باقـی  و  داشته باشـد  وجـود 
اطـراف آن شـخص یـک توهم اسـت 
کـه توسـط مغـز سـاخته شده اسـت. 
البتـه ماتریالیسـت های افراطـی نیـز 
وجـود دارنـد کـه بـاور دارنـد همـه 
حتـی  شـده  سـاخته  مـاده  از  چیـز 
اواطف، احساسـات و افکار انسـان نیز 
حاصـل از فعـل و انفعاالت شـیمیایی 
همچنیـن  اسـت.  آدمـی  مغـز  درون 
دنیـا و اجسـام افـراد مسـتقل از فکـر 
بـا  به هیچ وجـه  و  هسـتند  انسـان 
تغییـر فکـر یـا قـدرت تفکـر انسـان، 
بیمـاری  یـا  مثـًا در صـورت مـرگ 
مـادی  جهـان  در  تغییـری  روانـی، 
ایجـاد نخواهـد شـد. البته بایـد توجه 

5. Idealism
6. Solipsism

اسـت یـا حاصـل ذهـن و مغـز مـن 
؟  ست ا

ماتریالسـم  کـه  اسـت  سـال ها 
برنـده ایـن جـدال در جامعـه ی علـم 
اسـت و دانشـمندان نتایـج به دسـت 
آمـده از ایـن تفکـر را بـه ایدئالیسـم 
ایـن،  باوجـود  می دهنـد.  ترجیـح 
در  ایدئالیسـتی  روش هـای  هـم  بـاز 
بسـیاری از علم هـا نقـش بزرگی دارد. 
به طورکلـی می تـوان گفت کـه هرگاه 
فـردی  ایده هـای  و  نظـرات  علمـی 
بـرای  عاملـی  عنـوان  بـه  را  بـزرگ 
تغییـر معرفی کند، آن علم ریشـه در 
ایدئالیسـم دارد. ماندگاری ایدئالیسـم 
در بسـیاری از علم هـا بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه توانایـی و قـدرت زیـادی 
بـرای توجیـح بسـیاری از نظریه هـای 
دارد.  اختیـار  در  پایه واسـاس  بـی 
کـه  نظریه هایـی  بـه  ایدئالیسـم 
دلیـل محکـم و علمـی کافـی بـرای 
بٌعـد  ندارنـد  وجـود  آن  پشـتیبانی 
همگانـی می دهـد و آن را بـه عنـوان 
اصلـی طبیعـی نشـان می دهـد. برای 
نمونـه نظریه هایـی ماننـد اصـرار بـر 
جهانـی و همگانـی بـودن بـازار آزاد، 
سـازگاری کاپیتالیسـم بـا انسـان آن 
خودخواهـی  روحیـه  دلیـل  بـه  هـم 
موجـود در همـه ی انسـان ها، مخـرب 
و  طبیعـت  مقابـل  در  انسـان  بـودن 
دلیلـی  عنـوان  بـه  آن  دادن  نشـان 
و  زمیـن  کـره ی  شـدن  گـرم  بـرای 
خصوصیـات  بـودن  ذاتـی  بـر  بـاور 
ایـن نـوع  از  رهبـر و پیـرو  همگـی 
ایدئالیسـت هسـتند کـه  نظریه هـای 
ماتریالیسـت ها بـا ایـن نـوع نظریه هـا 
مخالـف هسـتند و در جـواب می توان 

4
کرد که ایدئالیسـم در فلسـفه، بیشتر 
تاکیـد بر اهمیـت ایده هـای گوناگون 
بـه عنوان عوامـل محـرک در اتفاقات 
مختلـف تاریخ جهان اسـت. در مقابل 
ایده هـا  معتقدنـد  ماتریالیسـت ها 
توسـط جهان و محیط اطراف انسـان 
جهـان  ایـن  کـه  می گیرنـد  شـکل 
فیزیکـی،  محیـط  شـامل  اطـراف 
نظـام  البتـه  و  بوم شناسـی  شـرایط 
سیاسـی و اقتصـادی جامعه می شـود. 
مارکـس بیشـتر دربـاره ی مـورد آخر 

کرده اسـت. صحبـت 
در  ماتریالیسـم  و  مارکسیسـم 
هـم تنیـده شـده اند. بـا ایـن وجـود 
مارکسیسـت ها از ماتریالیسـم افراطی 
دوری می کننـد. مارکس معتقد اسـت 
توسـط  انسـان  افـکار  و  ایده هـا  کـه 
شـرایط زندگـی وی شـکل می گیـرد 
و ایـن ادعـا را کـه مـاده تنهـا عامـل 
موثـر در جهـان اسـت انـکار می کرد. 
در  ایده هـا  اهمیـت  و  تاثیـر  بـه  او 
شـکل دهی و ایجـاد تغییـر در دنیـای 
اطـراف بـاور داشـت. باید دانسـت که 
ثابـت کردن ماتریالسـم یا ایدئالیسـم، 
هـر دو کاری بسـیار سـخت و تقریبـا 
وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  غیرممکـن 
ماتریالیسـم از نظـر علمـی اصولی تـر 
اسـت و عجیـب نیسـت کـه در اکثـر 
حاکـم  ماتریالیسـتی  تفکـر  علـوم، 
بـا  می توانـد  دانشـمند  یـک  اسـت. 
ایـن نوع تفکر ماتریالیسـتی بـه نتایج 
علمـی محکم تری برسـد. دانمشـندی 
کـه تفکـر ایدئالیسـتی دارد، تحقیـق 
و مطالعـه برایـش کار بسـیار سـختی 
اسـت زیـرا دائمـاً از خـود می پرسـد 
کـه آیـا نتایـج به دسـت  آمده درسـت 



گفـت که رهبر هـا با توجه به شـرایط 
به خصـوص جامعه شـان خصوصیاتـی 
هیچ کسـی  و  می کننـد  کسـب  را 
خصوصیـات یـک رهبـر خـوب را بـا 
به دسـت  ذاتـی  به صـورت  و  تولـد 
نمـی آورد. یـا بـا اشـاره بـه فرهنـگ 
انیمیسـتیک بومی هـای قـاره آمریـکا 
طبیعـت  بـه  واحترامشـان  عاقـه  و 
نشـان داد که انسـان به صـورت ذاتی 
نسـبت بـه طبیعـت مخرب نیسـت و 
ایـن رفتـار مخـرب کـه معنـی کلـی 
و گنگـی هـم دارد بـه دلیـل شـرایط 
خـاص اقتصـادی و صنعتـی جوامـع 
غربـی اسـت و ارتباطی با ذات انسـان 

نـدارد.
حال که مفهوم و اهمیت ماتریالیسم 
فـرا  آن  زمـان  شـد،  داده  توضیـح 
رسـیده کـه در جهت فهـم دیالکتیک 
کهـن،  فلسـفه ی  در  برداریـم.  قـدم 
دیالکتیـک را می تـوان بـه مکالمـه ی 
بیـن دو نفـر با نقطه نظرهـای متفاوت 
عواطـف  و  احساسـات  از  فـارغ  امـا 
دربـاره ی یـک موضـوع تشـبیه کـرد. 
امـا  مارکـس  فلسـفه  در  دیالکتیـک 
برخـاف این تعریـف طبیعت و جهان 
اطـراف را بـه عنوان کلی منسـجم که 
اعضـای آن کامـَا بـه یکدیگـر متصل 
و مرتبـط هسـتند درنظـر می گیـرد. 
دیالکتیـک هـر پدیـده ای را به صورت 
مجـزا بررسـی نمی کند بلکـه آن را با 
مقایسـه بـا پدیده هـای دیگر بررسـی 
بررسـی،  ایـن  از  منظـور  و  می کنـد 
فهمیـدن  طریـق  از  کل  فهمیـدن 
بـا  ارتباطشـان  و  مختلـف  اجـزای 
یکدیگـر اسـت. همچنیـن دیالکتیـک 
بـه طبیعـت و جهـان بـه عنـوان یک 

پدیـده ای کـه دائمـاً در حـال تغییـر 
اسـت نـگاه می کنـد. بـه بیانـی دیگر 
حـال  در  همیشـه  جهـان  و  جامعـه 
تغییـر اسـت کـه ایـن تغییر ناشـی از 
شـرایط و تغییـرات مـادی در محیـط 
اسـت کـه ایـن پدیـده را ماتریالیسـم 
نمونـه  بـرای  می گوینـد.  تاریخـی7  
تغییـر نظـام سیاسـی و اقتصـادی در 
طـول تاریـخ بشـریت از حکومت های 

7. Historical Materialism

فئـودال  از  و  فئـودال  بـه  قبیلـه ای 
بـه  بـورژوازی  از  و  بـورژوازی  بـه 
ماتریالیسـم  از  مـواردی  کمونیسـت 
ایـن  دالیـل  البتـه  اسـت.  تاریخـی 
تغییـرات نیـز از پیشـرفت تکنولـوژی 
و صنعـت و پیدایـش راه هـای جدیـد 
ارتباطـی گرفتـه تـا افزایـش آگاهـی 
و هوشـیاری همگـی ریشـه در دالیل 

مـادی دارنـد. 8

8. Joseph Stalin - Dialectical and 

کارل مارکس
پ. نازاروف | ج. ِگریلجوک
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ماتریالیسـم دیالکتیکـی چگونگـی و 
دالیـل ایـن تغییـرات و تاثیـر آن هـا 
بـر طبیعـت باقـی اجسـام را مطالعـه 
می کنـد یـا بـه بیـان دیگـر بـه دنبال 
تاریخـی  ماتریالیسـم  سرچشـمه ی 
از اصـول بسـیار  اسـت. یکـی دیگـر 
در  تغییـر  بررسـی  دیالکتیـک  مهـم 
مقـدار یا انـدازه مـاده ،تغییر کمی9،  
و تاثیـر آن روی به وجود آمدن تغییر 
در ماهیـت مـاده، تغییـر کیفـی10،  
روی  کـه  آبـی  نمونـه  بـرای  اسـت. 
آتش اسـت، تـا مدتی فقـط دمای آن 
افزایـش می یابـد و تغییـری در حالت 
فیزیکـی آن نـدارد امـا وقتـی کـه به 
دریافـت  گرمـا  مشـخص  انـدازه ای 
می کنـد یـا بـه بیانـی دیگر بـه نقطه 
جـوش می رسـد، حالـت یا فـاز آن از 
مایـع بـه گاز تبدیل می شـود. در این 
نمونـه افزایـش دمـا بـا دریافـت گرما 
را تغییـری کمـی می گوییـم چراکـه 
ماهیـت آب ثابت اسـت و فقـط اندازه 
دمـای آن افزایـش می یابـد امـا وقتی 
ایـن آب بـه نقطـه جـوش می رسـد و 
بخـار می شـود و فـاز مایـع خـود را از 
دسـت می دهـد کـه تغییـری کیفـی 
اسـت11. پـس تغییـِر کمـی تـا حـد 
از  بعـد  و  می گیـرد  صـورت  معینـی 
آن تنهـا تغییـر، تغییـر کیفـی اسـت 
کـه ایـن اصـل در جامعـه نیـز وجود 
دارد کـه نمونـه آن تغییـر نظام هـای 

مختلـف سیاسـی اسـت.

Historical Materialism
9. Quantitative Change
10. Qualitative Change
11. Friedrich Engels - Anti-
Dühring

بٌعد دیگر بسـیار مهـم در دیالکتیک 
تناقـض اسـت. در درون همـه اجزای 
جهـان خصوصیاتـی وجـود دارنـد که 
بـا یکدیگـر متناقـض هسـتند. مائـو 
زدانـگ، بنیـان گـذار جمهـوری خلق 
چیـن، بـه وجـود ایـن تناقض هـا در 
دانش هـای مختلـف اشـاره می کند به 
عنـوان نمونـه می توان به دیفرانسـیل 
و  کنـش  ریاضـی،  در  انتگـرال12   و 
ترکیـب  مکانیـک،  در  واکنـش13  
و  شـیمی  در  اتم هـا  تجزیـه ی14   و 
البتـه درگیـری طبقه هـای15  مختلف 
جامعـه در علوم اجتماعی اشـاره کرد. 
تناقـض زمانـی بـه وجـود می آیـد که 
دو چیـز خصوصیـات کیفـی متناقض 
ایـن  کـه  به گونـه ای  باشـند؛  داشـته 
دو نمی تواننـد در یـک زمـان وجـود 
داشـته باشـند. همچنیـن بایـد توجه 
کـرد کـه تناقـض از ابتـدا تـا انتهـای 
چیـزی وجـود دارد و نمی تـوان گفت 
کـه مربوط بـه دوره یا بـازه ی خاصی 
اسـت. مائـو ایـن یافته ها را کـه بیانگر 
اسـت  همه چیـز  در  تناقـض  وجـود 
جهانـی بـودن تناقض نامیـد. در کنار 
ایـن عـام بـودن تناقـض، هـر تناقض 
ویژگی هـای خاص خـود را نیز دارد و 
هیـچ تناقضـی بـا تناقض دیگـر یکی 
نیسـت. با مقایسـه ی خصوصیات این 
از  بهتـری  درک  می تـوان  تناقض هـا 
یـک تناقض خـاص به دسـت آورد. با 
اسـتفاده از ایـن گفته هـا، مائو روشـی 
را برای به دسـت آوردن دانشـی جدید 

12. Differentiation vs Integration
13. Action vs Reaction
14. Combination vs Dissociation
15. Class Struggle

شـکل  ایـن  بـه  می دهـد  پیشـنهاد 
کـه بـا مطالعـه و پرداختـن بـه یـک 
تناقـض می تـوان ذات آن را فهمیـد و 
بـا دانسـتن ذات می تـوان خـود آن را 
فهمیـد. همچنیـن می  دانیـم کـه این 
تناقض هـا یـک چیـز را از یـک چیـز 
هـر  چراکـه  می کنـد  متمایـز  دیگـر 
تناقـض بـا دیگـری تفـاوت دارد. پس 
بـا مقایسـه ی ایـن تناقض بـا تناقضی 
کلـِی  تناقـض  یـک  می تـوان  دیگـر 
بیـن ایـن دو تناقـض را حل کـرد. به 
ایـن ترتیـب بـا حرکـت از جـز به کل 
بـه جـز پی درپـی می تـوان  از کل  و 
تناقض هـای بیشـتری را حـل کـرد و 
دانـش جدیدی بـه دسـت آورد. البته 
در ایـن کار نبایـد یـک سـویه به یک 
موضـوع نـگاه کـرد چراکـه ایـن کار 
از فهمیـدن کامـل ذات یـک تناقـض 
نتیجـه ای  و  می کنـد  جلوگیـری 

نادرسـت به دسـت می آیـد16. 
ممکـن اسـت کـه در یـک تناقـض 
اصلـی و کلـی تعـداد زیـادی تناقـض 
جزئـی بـه وجـود آیـد. به طـوری که 
ایـن تناقـض کلـی عامـل بـه وجـود 
جزئـی  تناقض هـای  ایـن  آمـدن 
اسـت. هماننـد تقابل بیـن پرولتریات 
و بـورژوازی کـه خـود باعـث ایجـاد 
تناقض هـای دیگـر ماننـد رابطـه بین 
مـردم  و  امپریالیسـت  کشـور های 
سـاکن کلونی هـای آن هـا. همچنیـن 
دو سـوی یـک تناقـض نیـز همیشـه 
بـه یک انـدازه قدرت ندارنـد و ممکن 
اسـت یکی بـر دیگـری حاکم بشـود.  
همیشـه  تناقض هـا  ایـن  به طورکلـی 

16. Mao Zedong – On 
Contradiction
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ثابت نیسـتند و بسته به شرایط مادی 
می تواننـد تغییـر کنند امـا چیزی که 
ثابت اسـت همیـن تغییری اسـت که 
همیشـه در حـال وقوع اسـت. به این 
ترتیـب ممکن اسـت که یـک تناقض 
کلـی اهمیـت خـود را با گـذر زمان از 
دسـت بدهـد و به یک تناقـض جزئی 
تبدیـل شـود یـا بـه طـور کلـی نابود 
شـود و رد آن را فقـط در کتاب هـای 
تاریـخ بتـوان دنبـال کـرد کـه نمونـه 
اسـت  سوسیالیسـتی  انقـاب  آن 
پایـان می دهـد  تقابـل  ایـن  بـه  کـه 
مـردم  اکثریـت  دسـت  در  قـدرت  و 
یعنـی پرولتریـات قـرار می گیـرد یـا 
بسـیار  تاریـخ  در  کـه  دیگـر  نمونـه 
مشـهود اسـت، آزادی کلونی  از کشور 
امپریالیسـتی کـه آن هـا را تحت نفوذ 

رند.  دا
والدمیـر لنیـن، رهبـر و بنیـان گذار 
اتحاد جماهیر شـوروی، دربـاره اتحاد 
طبـق  می کنـد،  صحبـت  تناقض هـا 
گفتـه او کل مطلـق قسـمتی از جـز 
نسـبی و جـز نسـبی قسـمتی از کل 
مطلـق اسـت17. بـرای درک این گفته 
باید در نظر گرفت که یک کل از اجزا 
کوچکتر خاصی تشـکیل شـده است و 
همچنیـن هـر جز نیز قسـمتی از یک 
کل اسـت و بـا مطالعـه همـه ی اجـزا 
می تـوان بـه کل رسـید و آن را درک 
کـرد. مانند حـل کردن یـک پازل که 
بـرای ایـن کار هر تکه از یـک پازل را 
بـرای درک جایـگاه آن مطالعـه کرده 
و بـا قـرار دادن آن تکـه در جایـگاه 
خـود می تـوان تصویـر را کامـل کرد. 

17. “There is absolute in relative 
and relative in absolute”

در دیالکتیـک کل مطلقـی را کـه در 
جـز نسـبی مشـاهده می کنیم نشـان 
می دهـد که هـر دیالکتیک دارای یک 
تناقـض درونی اسـت که ایـن تناقض 
یـک شـرط مطلـق اسـت. همچنیـن 
اجـزای مختلـف در یـک دیالکتیـک، 
بـه ما کمـک می کنـد که یـک رابطه 
دیالکتیـک بزرگتـر یـا یـک تناقـض 
کلی  تـر دیگـر را به دسـت آوریـم کـه 
در ایـن صورت جز نسـبی قسـمتی از 
کل مطلق اسـت. اگر رابطه ی بین کل 
مطلـق و جـز نسـبی را کمـی دقیق تر 
بررسـی کنیـم می بینیم که هـر دو از 
یـک رابطـه متناقض پیـروی می کند. 
می تـوان گفـت وجـود هر دو وابسـته 
بـه یکدیگـر اسـت و هیچکـدام بدون 

دیگـری وجود نـدارد.18 
مارکـس  خـود  ایـده  دیالکتیـک 
نیسـت بلکـه اولین بار توسـط هگل19  
اسـتفاده  بـا  و مارکـس  مطـرح شـد 
تئـوری  توانسـت  هـگل  تئـوری  از 
دیالکتیـک خـود را بسـازد. البتـه که 
بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد امـا بنیـان 
آن هـا یکی اسـت. در دیالکتیک هگل 
نیـز تناقض های درونی بیـن دو نقطه 
نظـر وجود دارد کـه منجر به آفرینش 
یـک وجود جدیـد می شـود.20  با این 
حـال دیالکتیک هگل توسـط مارکس 
تئـوری  نیسـت چراکـه  قبـول  قابـل 
هـگل جهـان مادی یـا ماتریـال را در 
نظـر نمی گرفـت. موضـوع دیالکتیـک 

18. Vladimir Lenin – On the 
Question of Dialectics
19. Hegel
20. Thesis + Anti-Thesis = 
Synthesis

هـگل دربـاره قلمـرو ایدئالیسـم بـود 
کـه در آن ایده هـای متناقض مختلف 
در تقابـل یکدیگـر بودنـد و از تقابـل 
متناقـض  ایده هـای  تناقض هـا،  ایـن 
ایـن  و  می  آمدنـد  پدیـد  بیشـتری 
فراینـد تـا زمانی که انسـان بـه دانش 
می کـرد.  پیـدا  ادامـه  برسـد  مطلـق 
مارکـس بـه عنـوان یک ماتریالیسـت 
می پرداخـت  ماتریـال  مطالعـه  بـه 
هـگل  نظریـه  ترتیـب  همیـن  بـه  و 
امـا  بـرد  کار  بـه  ماتریالیسـم  در  را 
تفـاوت ایـن دو فراتر از این اسـت. در 
دیالکتیـک هگل، تغییـر کاما درونی 
اسـت و فراینـد به وجود آمـدن آن در 
درون ذهـن انسـان رخ می دهـد یا به 
عبـارت دیگـر دیالکتیک هـگل باعث 
ایـن  کـه  می شـود  خـودش  تبدیـل 
عامـل خـود باعـث شـود کـه رابطـه 
چراکـه  نرسـد  نتیجـه  بـه  تناقـض 
هـردو طـرف تناقض با یکدیگـر ادغام 
می شـوند کـه این خـود بخـش ثابتی 
از دیالکتیـک هـگل اسـت. امـا آلتوثر 
دیالکتیـک  در  را  سـاده  رابطـه  ایـن 
مارکـس منکر می شـود. در دیالکتیک 
مارکـس تنهـا زمانی تناقض هـا باعث 
تغییـر کیفی می شـوند، یعنی ماهیت 
آن عوض شـود که شـرایط محیطی و 
مـادی درسـت فراهم و ایـن تناقض ها 
برسـند  به خصوصـی  اوج  نقطـه  بـه 
یـا بـه عبـارت دیگـر تـا حـد خاصـی 
تغییـرات کمـی صـورت بگیـرد. البته 
ایـن تغییر کیفـی نهایی نیسـت بلکه 
بـا ایـن تغییر یـک دیالکتیـک جدید 
دارای  خـود  کـه  می آیـد  وجـود  بـه 
تناقض هـای خـاص خود اسـت و این 

اسـت.  ادامه دار  دنبالـه 



شماره پانزدهم - اردیبهشت 1400 محمدامین عبیدی قمی
بازگشت به خویشتن

ــیار  ــا بس ــاری کورون ــت بیم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــته و ب ــال گذش ــی را در دوس ــی و پاندم ــی، اپیدم ــه واژه اندم س
ــمی و  ــانه های رس ــی رس ــی حت ــراز پارس ــتن همت ــود داش ــا وج ــه ب ــت ک ــف اس ــث تاس ــیار باع ــنویم. و بس می ش

ــد. ــکار می برن ــه را ب ــخه بیگان ــز نس ــور نی ــی کش ــی و نام ــخصیت های سیاس ش
ــی بصــورت پاندمــوس  ــه عنــوان مثــال واژه پاندمــی کــه در یونان ــی هســتند. ب ــن ســه واژه دارای ریشــه یونان ای

ــردم اســت. ــه چــِم م ــوس ب ــی( همــه و ِدم ــه َچم)معن ــان ب ــده می شــد از دو بخــش پ خوان
در پارســی ولیکــن مــا بــر اســاس اینکــه واژه »بیمــارِی  واگیــر« را بــکار می بریــم، بهتــر اســت تــا معانــی منطقــه ای 

ایــن ســه واژه را بــا هم خانواده هــای واگیــر همچــون »گیــری« ترکیــب کنیــم.
ــه ای بومــی اســت، واژه  ــک بیمــاری در یــک منطقــه محــدود و به گون ــه چــم گســترش ی از آنجــا کــه اندمــی ب

»بوم گیــری« متناســب به نظــر می آیــد.
ــه هــم )در معیارهــای  ــه معنــای گســتره  فــراوان در چندیــن منطقــه نزدیــک ب ــه آنکــه پاندمــی ب ــا توجــه ب و ب
یک کشــور و همســایه هایش و حتــی یــک قــاره اســت( واژه جــا افتــاده »همه گیــری« را بهتریــن گزینــه پیــش رو 

می بینیــم. 
واژه دیگــر کــه در ایــن ســال ها بــا آن پیــش از پیــش آشــنا شــدیم پاندمــی اســت. کــه بــه چــم گســترش جهانــی 
ــرای همتــرازی در  ــن واژه گزینه هــای متعــددی ب ــرای ای و در جــای جــای گیتــی یــک بیمــاری تعریــف شــده. ب
زبــان پارســی وجــود دارد، ولیکــن بــرای آنکــه برخــی از واژه هــای مطــرح شــده چــون در َچم)معانــی( دیگــر نیــز 

بــکار رفته انــد پســندیده اســت تــا واژه »دنیاگیــری« کــه درجــای دیگــر اســتفاده نشــده را بــکار گیریــم.

واژه ماهواژه ماه
همه گیریهمه گیری،،دنیاگیریدنیاگیریووبومبوم  گیریگیری
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   سجاد همتی بروجنی
   محمدمهدی کریمی

   دانشگاه امام صادق ]

ونا بر نمود دنیاگیری کور
اقتصاد و سیاست

5  دقیقه

آثــار کرونــا؛ بررســی اقتصادی 
سیاسی و 

رکــود اقتصــادی دوران کرونــا، 
کــه بســیاری از کشــورها آن را 
کــه  موجب شــد  تجربه کردنــد، 
تشــخیص  در  سیاســت گذاران 
اولویــت نجــات اقتصــاد و ســامت، 
در یــک دوراهــی قــرار بگیرنــد. در 
ایــن متــن ســعی شــده تــا اثــرات 
ایــن بحــران در اقتصــاد و سیاســت 
ــود. ــن ش ــی تبیی ــی و خارج داخل

تاثیرات کرونا بر اقتصاد
واگرایی  هــای  و  کرونــا  شــیوع 
از آن به ســرعت  بین المللــی ناشــی 
بــه یــک بحــران اقتصــادی مبدل شــد. 
کرونــا ســبب بحــران اقتصــادی در 
گرشــگری،  صنعــت  حوزه  هــای 
ــه  ــی ب ــاد متک ــی، اقتص ــاد نفت اقتص
ــی  ــی در برخ ــت غذای واردات و صنع
ــای آن شــد. بخــش عظیمــی  بخش ه
از ایــن رکــود بــه دلیــل کاهــش 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  تقاضاســت؛ 
بــرای خریــد کاال  مصرف کننــده ای 

و خدمــات در اقتصــاد جهانی یافــت 
نمی شــود. نمــود روشــن ایــن مســئله 
در ســقوط اقتصــادی بی ســابقه در 
خطــوط هوایــی و صنعــت گردشــگری 
ــی  ــارت خارج ــوزه ی تج ــت. در ح اس
دو مشــکل ایجــاد شــد: یکــی کمبــود 
ــری  ــد و دیگ ــرای تولی ــه ب ــواد اولی م
ــدن  ــته ش ــر بس ــروش براث ــکل ف مش
مرزهــا کــه ســبب کاهــش و تعطیلــی 
تولیــد در کشــور شــد. بنگاه هــای 
شــرایط  تطبیــق  بــرای  اقتصــادی 
خــود بــا کاهــش تقاضــا در بــازار 
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ــد،  ــرو می زدن ــل نی ــه تعدی ــت ب دس
دیگــر  تازه بی کارشــده  کارگــران 
قــدرت خریــد قبلــی را نداشــتند و بــه 
همیــن دلیــل کاهــش تقاضــا شــدت 
ــرد و ســبب ایجــاد  ــدا ک بیشــتری پی
رونــد دوری در اقتصــاد شــد. با شــیوع 
سیاســت گذاران  کرونــا  گســترده ی 
ــد کــه تصمیماتــی ســریع  ناچــار بودن
اتخــاذ کننــد. بســیاری از کشــورها بــا 
فاصله گــذاری    سیاســت های  اتخــاذ 
ــای  ــام نقده ــم تم ــی، علی رغ اجتماع
وارد بــرآن، ســبب تشــدید رکــود 
قابــل  نکتــه ی  شــدند.  اقتصــادی 
توجــه در ایــن سیاســت آن اســت 
ــش  ــه کاه ــر ب ــرعت  منج ــه به س ک
چشــم گیر فعالیــت افــراد، مشــاغل 
و کســب وکارها شــد کــه آن  هــا را 
ــی  ــای مال ــت کمک  ه ــد دریاف نیازمن

ــرد. ــت ک دول

اقتصــاد  بــه  واکنش  هــا 
ه د ز نــا و کر

 بــه دالیــل فــوق  ، دولت  هــا درصددند 
تــا بــا بهره  گیــری از سیاســت  های 
مختلــف اقتصــادی تبعــات ناشــی 
ــش  ــن کاه ــد ممک ــا ح ــا را ت از کرون
متحــده  ایــاالت  در  مثــًا  دهنــد، 
همه گیــری  اثــرات  کاهــش  بــرای 
بزرگتریــن  مشــاغل،  بــر  کرونــا 
طــرح بســته ی حمایــت مالــی در 
به تایید رســید  کشــور  ایــن  تاریــخ 
ــای  ــای واحده ــرای بق ــه  ای ب و بودج
ــری  ــرای جلوگی ــهیاتی ب ــرد و تس خ
شــرکت های  در  نیــرو  تعدیــل  از 
بــزرگ در نظــر گرفته شــد. در برخــی 
دیگــر از دولت  هــا نظیــر انگلســتان 
ــرای  ــزی ب ــای مرک ــزی، بانک ه و مال

ــه  ــدام ب ــاد اق ــادل در اقتص ــاد تع ایج
ــویق  ــرای تش ــره ب ــرخ به ــش ن کاه
در  کردنــد.  تجــاری  فعالیت هــای 
ــن  ــه پایین  تری ــره ب ــرخ به ــترالیا ن اس
ــور  ــن کش ــخ ای ــود در تاری ــدار خ مق

ــید. رس
ــی،  ــدات دولت ــر از تمهی ــی   دیگ  یک
برنامــه ی خریــد اوراق قرضــه بــا هــدف 
ــت قیمــت  ــره و تقوی ــرخ به کاهــش ن
مثــال  بــرای  اســت،  بهــادار  اوراق 
ــری از  ــرای جلوگی ــده ب ــاالت متح ای
افــت عرضــه ی پــول برنامــه ی تســهیل 
برنامــه  ایــن  در  برگزیــد.  را  کمــی 
بانــک مرکــزی بــا خریــد از بانک   هــای 
ــی  ــای خصوص ــر نهاده ــاری و دیگ تج
پایــه ی پولــی را افزایــش می  دهــد. 
چیــن بــه عنــوان یــک نمونــه ی بســیار 
اقتصــادی  آثــار  موفــق در کنتــرل 
ــورو را  ــارد ی ــغ 750 میلی ــا مبل کرون
بــه برنامــه ی تســهیل کمــی اختصــاص 
داد )ایــن الگــو پــس از توفیــق در 
چیــن در ایــاالت متحــده دنبــال شــد(. 
همچنیــن کشــورها ســعی کردنــد 
کشــور  داخــل  در  ســرمایه گذاری 
ــرای  ــد و ب ــر بگیرن خودشــان را جدی  ت
ورود ســرمایه بــه داخــل کشــور دقــت 
بیشــتری به خــرج دهنــد تــا در مواقــع 
ســرمایه گذاران  بحرانــی  و  ضــروری 
ــرار  ــار ق ــت فش ــا را تح ــد آن ه نتوانن
ــدن  ــم نش ــر ک ــًا به  خاط ــد، مث دهن
خارجــی  ســرمایه گذاری های  ســود 
ــاد  ــه ی اقتص ــا چرخ ــد ت ــار آوردن فش
محدودیــت- بــه  و  افتــد  بــه کار 

شــود  بی توجهــی  بهداشــتی  هــای 
ــرفته  ــورهای پیش ــه در کش درحالی ک
ایــن مقــررات ســفت و ســخت اعمــال 
می گــردد و امــکان فعالیــت اقتصــادی 

ــوارد  ــل گذشــته نیســت و ســایر م مث
ــد در داخــل  ــی. کشــورها بای این چنین
بــرای تولیــد مــواد ضــروری و اساســی 
چرخــه ی کامــل تولیــد را راه بیندازنــد 
تــا متکــی بــه داخــل باشــند کــه 

ــت. ــر آن اس ــتری ب ــرل بیش کنت

ــل  ــاد بین المل ــرات در اقتص اث
بــه روایــت آمــار

ــت های  ــه از سیاس ــاس آن چ ــر اس ب
در  مختلــف  کشــورهای  اعمالــی 
ــت،  ــا گذش ــران کرون ــا بح ــه ب مواجه
اثــرات  از  دولت هــا  تمــام  نگرانــی 
ــود.  ــاهده می ش ــری مش ــن همه گی ای
ــه آن  ــم ک ــا می بینی ــن مبن ــر همی ب
ــرای  دولت هــا تمــام تــاش خــود را ب
بحــران  ایــن  آســیب های  تقلیــل 
ایــن  تمــام  بــا  بســته اند.  بــه کار 
اقتصــادی  آســیب های  توضیحــات، 
بــر  بین الملــل  ســطح  در  کرونــا 
ــی  ــا جای ــت. ت ــیده نیس ــی پوش کس
ــان،  ــاد برخــی اقتصاددان ــه اعتق ــه ب ک
ــا  ضربــه ی اقتصــادی همه گیــری کرون
حتــی بیشــتر از بحــران اقتصــادی 
آنــگل  بــود.  ســال  2008 خواهــد 
گوریــا، مدیــر کل ســازمان توســعه 
ــاره  ــن ب ــادی، در ای ــکاری اقتص و هم
مــی گویــد: »حتــی اگــر در ایــن دوره 
شــاهد یــک رکــود اقتصــادی جهانــی 
ــت  ــکی در آن نیس ــیم، ش ــز نباش نی
ــا  ــان ی ــای جه ــی اقتصاده ــه برخ ک
ــت  ــد داش ــدی نخواهن ــه رش هیچ گون
ــی  ــا منف ــادی آن ه ــد اقتص ــا رش و ی
خواهــد بــود و اقتصادهــای بــزرگ 
نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند.« 
ــی  ــن پیش بین ــازمان همچنی ــن س ای
ــی  ــاد جهان ــد اقتص ــدی رش 1/5 درص
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را خوش بینانــه دانســت و وعــده ی 
ــاخص  ــن ش ــدی ای ــش 2/9 درص کاه
ــت  ــار به دس ــی آم ــد ط را داد. هرچن
آمــده تــا مــاه نوامبــر شــاهد کاهــش، 
ــزول  ــدد و ن ــن ع ــتر از ای ــی بیش حت
ــه  ــتیم ک ــی 3/4 هس ــدد منف ــه ع ب
ــران  ــان بح ــش از زم ــترین کاه بیش

2008 اســت. 

تاثیــر کرونــا بــر سیاســت و 
بین الملــل ســازمان های 

ــا از  ــیوع کرون ــس از ش ــا پ  دولت  ه
فاصلــه  شــدن  جهانــی  بحث هــای 
گرفتنــد و سیاســت های نــگاه بــه 
را در کانــون  داخــل و ملی گرایانــه 
ــه  ــون متوج ــد، چ ــرار دادن ــه ق توج
بحــران  شــرایط  در  کــه  شــدند 
خــود  فکــر  بــه    کشــورها  دیگــر 
بــا  این کــه  بــه  کاری  و  هســتند 
فــان کشــور هم پیمــان و دوســت 
هســتند ندارنــد. درنتیجــه، نقــش 
ــازمان های  ــا و س ــا، اتحادیه ه پیمان ه
شــد  کم رنــگ  اندکــی  بین المللــی 
چــون نتوانســتند کارایــی خــود را، 
ادعــا می  کردنــد، در  آن گونــه کــه 
ــا  ــران کرون ــل بح ــی مث ــع بحران مواق
نقــش  در  بیشــتر  و  کننــد  ثابــت 
و  هماهنگ کننــده  ســازمان های 
منبــع آمــار و اطاعــات ظاهــر شــدند 
ــه آن صــورت  ــی ب ــازمان اجرای ــه س ن
ــار  ــا انتظ ــد و از آن ه ــا می ش ــه ادع ک
حمایت هــای  همچنیــن  می رفــت. 
کشــورها از صنایــع و تولیــدات داخلــی 
بیشــتر شــد، علی  رغــم این کــه ســابق 
ــد  ــی معتق ــا برخ ــرای کرون ــر ماج ب
ــیم کار  ــام تقس ــد نظ ــه بای ــد ک بودن
جهانــی در دنیــا حاکــم شــود امــا 

چــون در وقــت بحــران ممکــن اســت 
همــکاری بیــن کشــورها در تامین مواد 
مــورد نیــاز صــورت نگیــرد، خوداتکایی 
به  ویــژه در صنایــع حســاس و حیاتــی 
مثــل تولیــدات پزشــکی و غذایــی 
ــت.  ــرار گرف ــورها ق ــه کش ــورد توج م
بین الملــل  عرصــه ی  در  همچنیــن 
بحــث دربــاره ی جنــگ بیولوژیــک 
ــت  ــوت گرف ــون آن ق ــی پیرام و نگران
کــه قبــًا بــه ایــن انــدازه مــورد توجــه 
تحلیل گــران  بعضــی  چــون  نبــود 
ــتی  ــه ی زیس ــی از حمل ــا را ناش کرون
دانســته اند و ایــن فتــح بابــی شــد تــا 
ــدرت  ــه ق ــه ک ــات واقع گرایان در نظری
ــتند  ــات می دانس ــاح و مهم ــه س را ب

تامــل جدی تــری شــود.

سیاســت  بــر  کرونــا  تاثیــر 
خلــی ا د

 در جنبــه ی داخلــی، کشــورها از 
دموکراســی کمــی فاصلــه گرفتنــد 
چــون دیدنــد بــا آزاد گذاشــتن مــردم 
ــاری را  ــیوع بیم ــوی ش ــوان جل نمی ت
ــع و  ــال را قط ــره ی انتق ــت، زنجی گرف
ــت  ــران را مدیری ــن بح ــتی ای به درس
کشــورها  برخــی  در  حتــی  کــرد، 
شــاهد نوعــی دیکتاتــوری و اجبــار 
ــار  ــا و رفت ــرل رفت وآمده ــرای کنت ب
ــه  ــتان ک ــل پاکس ــم مث ــردم بودی م
ــد  ــه زور ش ــل ب ــی متوس در برهه های
تــا مــردم از خانــه خــارج نشــوند. 
همچنیــن سیاســت های خودیــاری 
و  مطــرح  جدی تــر  خوداتکایــی  و 
دنبــال شــد و در کشــورها میــان 
ــی  ــا هم گرای ــا و طیف ه ــه گرو  ه ه هم
ــق آمــدن  ــرای فائ و انســجام نســبی ب
بــر ایــن بحــران شــکل گرفــت. مــورد 

داخلــی  سیاســت  در  کــه  دیگــر 
کشــورها مشــاهده شــده بود ایــن   بــود 
کــه کشــورها تمرکــز خــود را بــر 
بهداشــت و درمــان گذاشــتند و مثــل 
ســابق عمــران و آبادانــی نقطــه ی 
تمرکــز نبــود و بحث هــای امنیــت 
ــر  ــای دیگ ــه بخش ه ــترده تر و ب گس
ــی و زیســتی هــم  ــل امنیــت غذای مث

ــرد. ــدا ک ــری پی تس
 ایــن واقعیــت وجــود دارد کــه ایــن 
بحــران نیــز زمانــی بــه پایــان خواهــد 
ــای ایجــاد  ــن محدودیت ه رســید و ای
اجتماعــی  فعالیت هــای  در  شــده 
رفــع خواهــد شــد. بدیهــی اســت 
بازگشــت  در  زیــادی  متغیرهــای 
شــاخص رشــد و بهبــود اقتصــادی 
تاثیــر خواهنــد داشــت. در ایــن راســتا 
ــش  ــا ضمــن افزای ــاز اســت دولت ه نی
ــاش  ــی شــهروندان خــود ت ــاه پول رف
کســب وکارهای  دسترســی  کننــد 
ــی تســهیل  ــع مال ــه مناب ــف را ب مختل
نماینــد. همچنیــن نیــاز اســت بــا 
توجــه بــه ماهیــت خــاص بحــران 
حاضــر از صنایعــی نظیــر تجــارت 
خرده فروشــی های  الکترونیکــی، 
اقتصــادی و بخــش بهداشــت حمایــت 
شــود تــا از طریــق آن حداقــل مقــدار 
جبــران  بــرای  اقتصــادی  رشــد 
صــورت  کرونایــی  خســارت های 
ایــام  ایــن  در  درمجمــوع  پذیــرد. 
ــات  ــری در نظری ــل جدی ت شــاهد تام
مــدرن بودیــم کــه خوش بینانــه و 
ــل  ــط بین المل ــه محی ــاده انگارانه ب س
ــانه هایی  ــاً نش ــد و بعض ــگاه می کردن ن
ــه  ــابق ک ــرات س ــه نظ ــت ب از بازگش
مــردود و تاریخــی شــمرده می  شــدند 

ــم. بودی
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خالصـه ی داسـتان:خالصـه ی داسـتان: افسـر و جاسـوس، نـام رخشـاره ای غم انگیـز و تاریخـی  افسـر و جاسـوس، نـام رخشـاره ای غم انگیـز و تاریخـی 
محصـول سـال محصـول سـال ۲۰۱۹۲۰۱۹ بـه کارگردانـی رومـن پوالنسـکی اسـت. ایـن رخشـاره  بـه کارگردانـی رومـن پوالنسـکی اسـت. ایـن رخشـاره 
در مـورد ماجـرای دریفـوس اسـت. در سـال در مـورد ماجـرای دریفـوس اسـت. در سـال ۱۸۹۴۱۸۹۴، کاپیتـان فرانسـوی آلفـرد ، کاپیتـان فرانسـوی آلفـرد 
دریفـوس به اشـتباه متهـم به خیانـت و در جزیره ی شـیطان محکـوم به حبس دریفـوس به اشـتباه متهـم به خیانـت و در جزیره ی شـیطان محکـوم به حبس 

ابد شـد و...ابد شـد و...

بررسـی رخشـاره:بررسـی رخشـاره: مصداق بارز »هنر بازنشسـتگی ندارد« را در وجود افرادی  مصداق بارز »هنر بازنشسـتگی ندارد« را در وجود افرادی 
امثـال کلینـت ایسـتوود و رومـن پوالنسـکی می تـوان یافـت. پـس این شـما و امثـال کلینـت ایسـتوود و رومـن پوالنسـکی می تـوان یافـت. پـس این شـما و 

این رومن پوالنسـکی در آسـتانه ی این رومن پوالنسـکی در آسـتانه ی ۸٧۸٧ سـالگی! سـالگی!
پوالنسـکی کـه در زندگـی شـخصی خـود نیـز کـم حاشـیه نداشته اسـت؛ از پوالنسـکی کـه در زندگـی شـخصی خـود نیـز کـم حاشـیه نداشته اسـت؛ از 
کشـته شـدن همسـر او گرفتـه تـا امتنـاع از حضـور در دادگاه هـای آمریکایـی کشـته شـدن همسـر او گرفتـه تـا امتنـاع از حضـور در دادگاه هـای آمریکایـی 
کـه نتیجـه ی آن بی توجهـی منتقـدان آمریکایی به رخشـاره های خوب اوسـت. کـه نتیجـه ی آن بی توجهـی منتقـدان آمریکایی به رخشـاره های خوب اوسـت. 
ایـن بـار هـم علی رغـم تحریـم داوران بـرای حضـور در افتتاحیه ی رخشـاره او ایـن بـار هـم علی رغـم تحریـم داوران بـرای حضـور در افتتاحیه ی رخشـاره او 
در ونیـز، ایـن رخشـاره در نهایـت نادیـده نماند و جایـزه ی ویژه هیئـت داوران در ونیـز، ایـن رخشـاره در نهایـت نادیـده نماند و جایـزه ی ویژه هیئـت داوران 
جشـنواره ی ونیـز را از آن خـود کـرد. او در رخشـاره جدید خود نیـز به حمایت جشـنواره ی ونیـز را از آن خـود کـرد. او در رخشـاره جدید خود نیـز به حمایت 
از هم کیشـان یهـودی خـود پرداخته اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در رخشـاره از هم کیشـان یهـودی خـود پرداخته اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در رخشـاره 
»پیانیسـت« کـه معمـوالً رومـن پوالنسـکی را بـا آن می شناسـیم، شـخصیت »پیانیسـت« کـه معمـوالً رومـن پوالنسـکی را بـا آن می شناسـیم، شـخصیت 
یهـودی در محوریـت اصلـی داسـتان قـرار دارد. امـا در رخشـاره یـک افسـر و یهـودی در محوریـت اصلـی داسـتان قـرار دارد. امـا در رخشـاره یـک افسـر و 
یـک جاسـوس شـخصیت یهـودی بـه نوعـی فرعـی محسـوب می شـود و مـا با یـک جاسـوس شـخصیت یهـودی بـه نوعـی فرعـی محسـوب می شـود و مـا با 
سـرهنگ فرانسـوی، در اکثـر دقایـق داسـتان همـراه می شـویم. نمای نخسـت سـرهنگ فرانسـوی، در اکثـر دقایـق داسـتان همـراه می شـویم. نمای نخسـت 
دوربیـن حـرف نـدارد! جایـی کـه مـردم و خبرنـگاران و ارتشـی ها بـرای عـزل دوربیـن حـرف نـدارد! جایـی کـه مـردم و خبرنـگاران و ارتشـی ها بـرای عـزل 
درجـه ی دریفـوس حاضـر شـده اند و فریادهـای خشـمگین »مـرگ بـر خائن« درجـه ی دریفـوس حاضـر شـده اند و فریادهـای خشـمگین »مـرگ بـر خائن« 
مـردم نشـان می دهـد کـه رخشـاره به دنبـال عدالت خواهی اسـت و شـخصیت مـردم نشـان می دهـد کـه رخشـاره به دنبـال عدالت خواهی اسـت و شـخصیت 
دریفـوس )کـه از یـک روایـت تاریخـی الهـام گرفتـه شـده( نیـز فریـاد »مـن دریفـوس )کـه از یـک روایـت تاریخـی الهـام گرفتـه شـده( نیـز فریـاد »مـن 
بی گناهـم« سـر می دهـد. گویی که ایـن فریـاد از درون خود رومن پوالنسـکی، بی گناهـم« سـر می دهـد. گویی که ایـن فریـاد از درون خود رومن پوالنسـکی، 
بـه دنبـال اتهام هـای همیشـگی آمریکایی هـا بـه او سـر مـی زد. تـم همیشـگی بـه دنبـال اتهام هـای همیشـگی آمریکایی هـا بـه او سـر مـی زد. تـم همیشـگی 

پوالنسـکی بـرای ثابـت بـودن دوربیـن و میزانسـن های صحیـح و فکر شـده، بازی خوب شـخصیت اصلی داسـتان بـه عالوه فضاسـازی فوق العـاده پوالنسـکی از پاریس پوالنسـکی بـرای ثابـت بـودن دوربیـن و میزانسـن های صحیـح و فکر شـده، بازی خوب شـخصیت اصلی داسـتان بـه عالوه فضاسـازی فوق العـاده پوالنسـکی از پاریس 
باعـث می شـود دو سـاعت تمـام بـه فرانسـه سـفر کنیم. باعـث می شـود دو سـاعت تمـام بـه فرانسـه سـفر کنیم. 

هـر چنـد در دقایقـی ریتـم روایت گـری بـه دلیـل فصل هایـی از داسـتان کـه لزومی به وجودشـان نبـود، از جملـه روابط عاشـقانه ی شـخصیت اصلی یا حضـور کمرنگ هـر چنـد در دقایقـی ریتـم روایت گـری بـه دلیـل فصل هایـی از داسـتان کـه لزومی به وجودشـان نبـود، از جملـه روابط عاشـقانه ی شـخصیت اصلی یا حضـور کمرنگ 
امیـل زوال کنـد می شـود، امـا تمـام این هـا دلیـل نمی شـود که از تماشـای رخشـاره لـذت نبرد. پس دو سـاعت چشـم ها و گوش هـای خود را به شـنیدن زبان شـیرین امیـل زوال کنـد می شـود، امـا تمـام این هـا دلیـل نمی شـود که از تماشـای رخشـاره لـذت نبرد. پس دو سـاعت چشـم ها و گوش هـای خود را به شـنیدن زبان شـیرین 

فرانسـوی و تماشـای پاریـس زیبـا مهمـان کنید و به تماشـای ایـن فیلم خوب بنشـینید.فرانسـوی و تماشـای پاریـس زیبـا مهمـان کنید و به تماشـای ایـن فیلم خوب بنشـینید.

جاســوس و  افســر 
J › A c c u s é

نگین قربانی

12روحــــوضی
7

)Roman Polanski( کارگــردان: رومــن پولِنســکی
)Robert Harris( بر اســاس داســتانی از: رابــرت هریــس
)Alexandre Desplat( ــال ــاندر ِدپ ــاز: الکس  آهنگ س
طنــز تلــخ، توطئــه پــردازی | فرانســه، ایتالیــا | 132 دقیقــه

بودجــه: 24 میلیــون دالر | باکــس آفیــس: 18.2 میلیــون دالر 
2019 ســال:   |  César Awards جوایــز  نامــزدی   12

پوالنسکی یک بار دیگر تاش در تکرار پیانیست دارد.
محتوای تکراری و خسـته کننده، میزانسـن نسـبتا قدرتمند، 
از رنگ هـا کـه در چنـد  کاربـرد دقیـق  قـوی،  بازیگردانـی 
نمـا توانسـته بـود پالـت رنگـی فـوق العـاده ای ایجـاد کنـد، 
پوالنسـکی  همیشـگی  همـراه  خـوب،  بسـیار  فیلمبـرداری 
ادلمـن و حتـی تدویـن دقیـق د لـوز بنظـر رخشـاره را فراتر 
از فـرم نمی بـرد و از دیـدگاه من شکسـتی فیلمنامـه ای برای 

پوالنسـکی محسـوب می شـود.

6.5 /10

%77 7.2

https://www.imdb.com/title/tt2398149/?ref_=nv_sr_srsg_3
https://www.rottentomatoes.com/m/an_officer_and_a_spy


باشد که دروغ، ستم و نژادستایی در گیتی ریشه کن 15

شود.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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