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در طــول تاریــخ ظهــور و بــروز
دیدگاههــا و ایدئولوژیهــای مختلــف
بــرای یــک سیاســت یــا جامعــه خــاص
و حرکــت بــه ســمت و ســوی متفــاوت
از آنچــه وجــود دارد باعــث کنشهــا
و واکنشهــای متفاوتــی از ســمت
همــگان شــده اســت .امــا آنچــه موجــب
پسرفــت و عــدم رشــد میشــود نــوع
نــگاه مــا بــه ایــن واکنشهاســت .نــگاه
ســخت و مطلــق بــه دیدگاههــا و برخــورد
جبههگونــه و دفاعــی نــه تنهــا ســدّی
بــرای شــناخت کامــل آن میشــود
بلکــه موجــب از بیــن رفتــن و نابــودی
آن نیــز خواهــد شــد .آنچــه اهمیــت دارد
نــگاه شــناختمدارانهای اســت کــه بــر
اســاس همهجانبهنگــری ،بیطرفانــه
و ریشــهای باشــد نــه بــا توجــه بــه
حواشــی فرعیاتــی کــه پیرامــون آن رخ
داده تفســیری متفــاوت از آنچــه بــه
واقــع هســت ارائــه دهیــم.

پروردگارا این سرزمین را از دشمن ،خشکسالی و دروغ در پناه دار.
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بـا مطالعـهی آثـار و نظریـات کارل
مارکـس 1بـا اصطلاح ناملمـوس
«ماتریالیسـم دیالکتیکـی» 2روبـهرو
میشـویم که در نظـر اول برای برخی
غیرقابلفهـم اسـت .درحالیکـه
ایـن موضـوع یکـی از سـتونهای
مهـم مارکسیسـم 3اسـت 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.
چراکـه بسـیاری از نقدهـای وارد
شـده ریشـه در ناآگاهـی از زوایـای
مختلـف نظریـات او دارد .همچنیـن
منتقـدان مارکـس بـا دانسـتن کامل
نظریـات او ،از وارد کـردن نقدهـای
بیپایهواسـاس پرهیـز خواهنـد کـرد.
بـرای بررسـی این موضـوع باید ابتدا
بـا اصطلاح ماتریالیسـم 4آشـنا شـد
4. Materialism

کـه خـودش چنـد معنـی متفـاوت
دارد .در خـارج از مسـائل فلسـفی
و مارکسیسـم ،از ماتریالیسـم بـه
عنـوان عالقـهی شـدید بـه پرداختن
بـه دنیـای مـادی یـاد میشـود .مث ً
ال
بـه کسـی کـه وقـت و دارایـی خـود
را صـرف جمـعآوری ثـروت و خریـد
وسـایل و کاالهـای مختلـف میکنـد،
ماتریالیسـت گفتـه میشـود .البتـه
ایـن تعریف بـا ماتریالیسـم موجود در
فلسـفه متفاوت است و در مارکسیسم
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جایـی نـدارد پـس در هنـگام مطالعه
مارکـس نبایـد از ماتریالیسـم
اینگونـه برداشـت شـود .در حقیقـت
ماتریالیسـم یـک فلسـفه اسـت کـه
جهـان را مسـتقل از افـکار و ایدههای
انسـان میدانـد و تاکیـد زیـادی بـه
بررسـی جهـان مـادی و سـاختار آن
دارد .بـا نـگاه کـردن بـه بٌعـد مخالف
ماتریالیسـم ،ایدئالیسـم ،5میتوانیـم
درک بهتـری از این موضوع به دسـت
بیاوریـم .در ایدئالیسـم ،ذهـن انسـان
ارجحیـت داده شـده و جهـان اطراف
مـا ،توسـط ذهـن و عقیدههـای مـا
شـکل گرفتهاسـت و زاییـدهی آن
ا ست .
همچنیـن نوع افراطیتر ایدئالیسـم،
ٌسلیپسـیزم ،6مبنـی بر این اسـت که
فقـط افـکار یـک شـخص میتوانـد
وجـود داشتهباشـد و باقـی اجسـام
اطـراف آن شـخص یـک توهم اسـت
کـه توسـط مغـز سـاخته شدهاسـت.
البتـه ماتریالیسـتهای افراطـی نیـز
وجـود دارنـد کـه بـاور دارنـد همـه
چیـز از مـاده سـاخته شـده حتـی
اواطف ،احساسـات و افکار انسـان نیز
حاصـل از فعـل و انفعاالت شـیمیایی
درون مغـز آدمـی اسـت .همچنیـن
دنیـا و اجسـام افـراد مسـتقل از فکـر
انسـان هسـتند و بههیچوجـه بـا
تغییـر فکـر یـا قـدرت تفکـر انسـان،
ً
مثلا در صـورت مـرگ یـا بیمـاری
روانـی ،تغییـری در جهـان مـادی
ایجـاد نخواهـد شـد .البته بایـد توجه
5. Idealism
6. Solipsism

کرد که ایدئالیسـم در فلسـفه ،بیشتر
تاکیـد بر اهمیـت ایدههـای گوناگون
بـه عنوان عوامـل محـرک در اتفاقات
مختلـف تاریخ جهان اسـت .در مقابل
ماتریالیسـتها معتقدنـد ایدههـا
توسـط جهان و محیط اطراف انسـان
شـکل میگیرنـد کـه ایـن جهـان
اطـراف شـامل محیـط فیزیکـی،
شـرایط بومشناسـی و البتـه نظـام
سیاسـی و اقتصـادی جامعه میشـود.
مارکـس بیشـتر دربـارهی مـورد آخر
صحبـت کردهاسـت.
مارکسیسـم و ماتریالیسـم در
هـم تنیـده شـدهاند .بـا ایـن وجـود
مارکسیسـتها از ماتریالیسـم افراطی
دوری میکننـد .مارکس معتقد اسـت
کـه ایدههـا و افـکار انسـان توسـط
شـرایط زندگـی وی شـکل میگیـرد
و ایـن ادعـا را کـه مـاده تنهـا عامـل
موثـر در جهـان اسـت انـکار میکرد.
او بـه تاثیـر و اهمیـت ایدههـا در
شـکلدهی و ایجـاد تغییـر در دنیـای
اطـراف بـاور داشـت .باید دانسـت که
ثابـت کردن ماتریالسـم یا ایدئالیسـم،
هـر دو کاری بسـیار سـخت و تقریبـا
غیرممکـن اسـت .بـا ایـن وجـود،
ماتریالیسـم از نظـر علمـی اصولیتـر
اسـت و عجیـب نیسـت کـه در اکثـر
علـوم ،تفکـر ماتریالیسـتی حاکـم
اسـت .یـک دانشـمند میتوانـد بـا
ایـن نوع تفکر ماتریالیسـتی بـه نتایج
علمـی محکمتری برسـد .دانمشـندی
کـه تفکـر ایدئالیسـتی دارد ،تحقیـق
و مطالعـه برایـش کار بسـیار سـختی
اسـت زیـرا دائمـاً از خـود میپرسـد
کـه آیـا نتایـج بهدسـتآمده درسـت
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اسـت یـا حاصـل ذهـن و مغـز مـن
ا ست ؟
سـالها اسـت کـه ماتریالسـم
برنـده ایـن جـدال در جامعـهی علـم
اسـت و دانشـمندان نتایـج بهدسـت
آمـده از ایـن تفکـر را بـه ایدئالیسـم
ترجیـح میدهنـد .باوجـود ایـن،
بـاز هـم روشهـای ایدئالیسـتی در
بسـیاری از علمهـا نقـش بزرگی دارد.
بهطورکلـی میتـوان گفت کـه هرگاه
علمـی نظـرات و ایدههـای فـردی
بـزرگ را بـه عنـوان عاملـی بـرای
تغییـر معرفی کند ،آن علم ریشـه در
ایدئالیسـم دارد .ماندگاری ایدئالیسـم
در بسـیاری از علمهـا بـه ایـن دلیـل
اسـت کـه توانایـی و قـدرت زیـادی
بـرای توجیـح بسـیاری از نظریههـای
بـی پایهواسـاس در اختیـار دارد.
ایدئالیسـم بـه نظریههایـی کـه
دلیـل محکـم و علمـی کافـی بـرای
پشـتیبانی آن وجـود ندارنـد بٌعـد
همگانـی میدهـد و آن را بـه عنـوان
اصلـی طبیعـی نشـان میدهـد .برای
نمونـه نظریههایـی ماننـد اصـرار بـر
جهانـی و همگانـی بـودن بـازار آزاد،
سـازگاری کاپیتالیسـم بـا انسـان آن
هـم بـه دلیـل روحیـه خودخواهـی
موجـود در همـهی انسـانها ،مخـرب
بـودن انسـان در مقابـل طبیعـت و
نشـان دادن آن بـه عنـوان دلیلـی
بـرای گـرم شـدن کـرهی زمیـن و
بـاور بـر ذاتـی بـودن خصوصیـات
رهبـر و پیـرو همگـی از ایـن نـوع
نظریههـای ایدئالیسـت هسـتند کـه
ماتریالیسـتها بـا ایـن نـوع نظریههـا
مخالـف هسـتند و در جـواب میتوان
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گفـت که رهبرهـا با توجه به شـرایط
بهخصـوص جامعهشـان خصوصیاتـی
را کسـب میکننـد و هیچکسـی
خصوصیـات یـک رهبـر خـوب را بـا
تولـد و بهصـورت ذاتـی بهدسـت
نمـیآورد .یـا بـا اشـاره بـه فرهنـگ
انیمیسـتیک بومیهـای قـاره آمریـکا
و عالقـه واحترامشـان بـه طبیعـت
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
توضیـح داده شـد ،زمـان آن فـرا
رسـیده کـه در جهت فهـم دیالکتیک
قـدم برداریـم .در فلسـفهی کهـن،
دیالکتیـک را میتـوان بـه مکالمـهی
بیـن دو نفـر با نقطهنظرهـای متفاوت
امـا فـارغ از احساسـات و عواطـف
دربـارهی یـک موضـوع تشـبیه کـرد.
دیالکتیـک در فلسـفه مارکـس امـا
برخلاف این تعریـف طبیعت و جهان
اطـراف را بـه عنوان کلی منسـجم که
َ
کاملا بـه یکدیگـر متصل
اعضـای آن
و مرتبـط هسـتند درنظـر میگیـرد.
دیالکتیـک هـر پدیـدهای را بهصورت
مجـزا بررسـی نمیکند بلکـه آن را با
مقایسـه بـا پدیدههـای دیگر بررسـی
میکنـد و منظـور از ایـن بررسـی،
فهمیـدن کل از طریـق فهمیـدن
اجـزای مختلـف و ارتباطشـان بـا
یکدیگـر اسـت .همچنیـن دیالکتیـک
بـه طبیعـت و جهـان بـه عنـوان یک

پدیـدهای کـه دائمـاً در حـال تغییـر
اسـت نـگاه میکنـد .بـه بیانـی دیگر
جامعـه و جهـان همیشـه در حـال
تغییـر اسـت کـه ایـن تغییر ناشـی از
شـرایط و تغییـرات مـادی در محیـط
اسـت کـه ایـن پدیـده را ماتریالیسـم
تاریخـی 7میگوینـد .بـرای نمونـه
تغییـر نظـام سیاسـی و اقتصـادی در
طـول تاریـخ بشـریت از حکومتهای

قبیلـهای بـه فئـودال و از فئـودال
بـه بـورژوازی و از بـورژوازی بـه
کمونیسـت مـواردی از ماتریالیسـم
تاریخـی اسـت .البتـه دالیـل ایـن
تغییـرات نیـز از پیشـرفت تکنولـوژی
و صنعـت و پیدایـش راههـای جدیـد
ارتباطـی گرفتـه تـا افزایـش آگاهـی
و هوشـیاری همگـی ریشـه در دالیل
8
مـادی دارنـد.

7. Historical Materialism

8. Joseph Stalin - Dialectical and
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ماتریالیسـم دیالکتیکـی چگونگـی و
دالیـل ایـن تغییـرات و تاثیـر آنهـا
بـر طبیعـت باقـی اجسـام را مطالعـه
میکنـد یـا بـه بیـان دیگـر بـه دنبال
سرچشـمهی ماتریالیسـم تاریخـی
اسـت .یکـی دیگـر از اصـول بسـیار
مهـم دیالکتیـک بررسـی تغییـر در
مقـدار یا انـدازه مـاده ،تغییر کمی،9
و تاثیـر آن روی به وجود آمدن تغییر
در ماهیـت مـاده ،تغییـر کیفـی،10
اسـت .بـرای نمونـه آبـی کـه روی
آتش اسـت ،تـا مدتی فقـط دمای آن
افزایـش مییابـد و تغییـری در حالت
فیزیکـی آن نـدارد امـا وقتـی کـه به
انـدازهای مشـخص گرمـا دریافـت
میکنـد یـا بـه بیانـی دیگر بـه نقطه
جـوش میرسـد ،حالـت یا فـاز آن از
مایـع بـه گاز تبدیل میشـود .در این
نمونـه افزایـش دمـا بـا دریافـت گرما
را تغییـری کمـی میگوییـم چراکـه
ماهیـت آب ثابت اسـت و فقـط اندازه
دمـای آن افزایـش مییابـد امـا وقتی
ایـن آب بـه نقطـه جـوش میرسـد و
بخـار میشـود و فـاز مایـع خـود را از
دسـت میدهـد کـه تغییـری کیفـی
اسـت .11پـس تغییـ ِر کمـی تـا حـد
معینـی صـورت میگیـرد و بعـد از
آن تنهـا تغییـر ،تغییـر کیفـی اسـت
کـه ایـن اصـل در جامعـه نیـز وجود
دارد کـه نمونـه آن تغییـر نظامهـای
مختلـف سیاسـی اسـت.
Historical Materialism
9. Quantitative Change
10. Qualitative Change
11. Friedrich Engels - AntiDühring

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 تناقضهـا در
دانشهـای مختلـف اشـاره میکند به
عنـوان نمونـه میتوان به دیفرانسـیل
و انتگـرال 12در ریاضـی ،کنـش و
واکنـش 13در مکانیـک ،ترکیـب
و تجزیـهی 14اتمهـا در شـیمی و
البتـه درگیـری طبقههـای 15مختلف
جامعـه در علوم اجتماعی اشـاره کرد.
تناقـض زمانـی بـه وجـود میآیـد که
دو چیـز خصوصیـات کیفـی متناقض
داشـته باشـند؛ بهگونـهای کـه ایـن
دو نمیتواننـد در یـک زمـان وجـود
داشـته باشـند .همچنیـن بایـد توجه
کـرد کـه تناقـض از ابتـدا تـا انتهـای
چیـزی وجـود دارد و نمیتـوان گفت
کـه مربوط بـه دوره یا بـازهی خاصی
اسـت .مائـو ایـن یافتهها را کـه بیانگر
وجـود تناقـض در همهچیـز اسـت
جهانـی بـودن تناقض نامیـد .در کنار
ایـن عـام بـودن تناقـض ،هـر تناقض
ویژگیهـای خاص خـود را نیز دارد و
هیـچ تناقضـی بـا تناقض دیگـر یکی
نیسـت .با مقایسـهی خصوصیات این
تناقضهـا میتـوان درک بهتـری از
یـک تناقض خـاص به دسـت آورد .با
اسـتفاده از ایـن گفتههـا ،مائو روشـی
را برای بهدسـت آوردن دانشـی جدید
12. Differentiation vs Integration
13. Action vs Reaction
14. Combination vs Dissociation
15. Class Struggle
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پیشـنهاد میدهـد بـه ایـن شـکل
کـه بـا مطالعـه و پرداختـن بـه یـک
تناقـض میتـوان ذات آن را فهمیـد و
بـا دانسـتن ذات میتـوان خـود آن را
فهمیـد .همچنیـن میدانیـم کـه این
تناقضهـا یـک چیـز را از یـک چیـز
دیگـر متمایـز میکنـد چراکـه هـر
تناقـض بـا دیگـری تفـاوت دارد .پس
بـا مقایسـهی ایـن تناقض بـا تناقضی
کلـی
دیگـر میتـوان یـک تناقـض
ِ
بیـن ایـن دو تناقـض را حل کـرد .به
ایـن ترتیـب بـا حرکـت از جـز به کل
و از کل بـه جـز پیدرپـی میتـوان
تناقضهـای 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
جلوگیـری میکنـد و نتیجـهای
نادرسـت بهدسـت میآیـد.16
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
آمـدن ایـن تناقضهـای جزئـی
اسـت .هماننـد تقابل بیـن پرولتریات
و بـورژوازی کـه خـود باعـث ایجـاد
تناقضهـای دیگـر ماننـد رابطـه بین
کشـورهای امپریالیسـت و مـردم
سـاکن کلونیهـای آنهـا .همچنیـن
دو سـوی یـک تناقـض نیـز همیشـه
بـه یک انـدازه قدرت ندارنـد و ممکن
اسـت یکی بـر دیگـری حاکم بشـود.
بهطورکلـی ایـن تناقضهـا همیشـه
16. Mao Zedong – On
Contradiction

ثابت نیسـتند و بسته به شرایط مادی
میتواننـد 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 کتابهـای
تاریـخ بتـوان دنبـال کـرد کـه نمونـه
آن انقلاب سوسیالیسـتی اسـت
کـه بـه ایـن تقابـل پایـان میدهـد
و قـدرت در دسـت اکثریـت مـردم
یعنـی پرولتریـات قـرار میگیـرد یـا
نمونـه دیگـر کـه در تاریـخ بسـیار
مشـهود اسـت ،آزادی کلونی از کشور
امپریالیسـتی کـه آنهـا را تحت نفوذ
دارند.
والدمیـر لنیـن ،رهبـر و بنیـان گذار
اتحاد جماهیر شـوروی ،دربـاره اتحاد
تناقضهـا صحبـت میکنـد ،طبـق
گفتـه او کل مطلـق قسـمتی از جـز
نسـبی و جـز نسـبی قسـمتی از کل
مطلـق اسـت .17بـرای 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 همـهی اجـزا
میتـوان 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 میتـوان تصویـر را کامـل کرد.
17. “There is absolute in relative
”and relative in absolute

در دیالکتیـک کل مطلقـی را کـه در
جـز نسـبی مشـاهده میکنیم نشـان
میدهـد که هـر دیالکتیک دارای یک
تناقـض درونی اسـت که ایـن تناقض
یـک شـرط مطلـق اسـت .همچنیـن
اجـزای مختلـف در یـک دیالکتیـک،
بـه ما کمـک میکنـد که یـک رابطه
دیالکتیـک بزرگتـر یـا یـک تناقـض
کلیتـر دیگـر را بهدسـت آوریـم کـه
در ایـن صورت جز نسـبی قسـمتی از
کل مطلق اسـت .اگر رابطهی بین کل
مطلـق و جـز نسـبی را کمـی دقیقتر
بررسـی کنیـم میبینیم که هـر دو از
یـک رابطـه متناقض پیـروی میکند.
میتـوان گفـت وجـود هر دو وابسـته
بـه یکدیگـر اسـت و هیچکـدام بدون
18
دیگـری وجود نـدارد.
دیالکتیـک ایـده خـود مارکـس
19
نیسـت بلکـه اولین بار توسـط هگل
مطـرح شـد و مارکـس بـا اسـتفاده
از تئـوری هـگل توانسـت تئـوری
دیالکتیـک خـود را بسـازد .البتـه که
بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد امـا بنیـان
آنهـا یکی اسـت .در دیالکتیک هگل
نیـز تناقضهای درونی بیـن دو نقطه
نظـر وجود دارد کـه منجر به آفرینش
یـک وجود جدیـد میشـود 20.با این
حـال دیالکتیک هگل توسـط مارکس
قابـل قبـول نیسـت چراکـه تئـوری
هـگل جهـان مادی یـا ماتریـال را در
نظـر نمیگرفـت .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 ایدههـای متناقض مختلف
در تقابـل یکدیگـر بودنـد و از تقابـل
ایـن تناقضهـا ،ایدههـای متناقـض
بیشـتری پدیـد میآمدنـد و ایـن
فراینـد تـا زمانی که انسـان بـه دانش
مطلـق برسـد ادامـه پیـدا میکـرد.
مارکـس بـه عنـوان یک ماتریالیسـت
بـه مطالعـه ماتریـال میپرداخـت
و بـه همیـن ترتیـب نظریـه هـگل
را در ماتریالیسـم بـه کار بـرد امـا
تفـاوت ایـن دو فراتر از این اسـت .در
دیالکتیـک هگل ،تغییـر کامال درونی
اسـت و فراینـد بهوجود آمـدن آن در
درون ذهـن انسـان رخ میدهـد یا به
عبـارت دیگـر دیالکتیک هـگل باعث
تبدیـل خـودش میشـود کـه ایـن
عامـل خـود باعـث شـود کـه رابطـه
تناقـض بـه نتیجـه نرسـد چراکـه
هـردو طـرف تناقض با یکدیگـر ادغام
میشـوند کـه این خـود بخـش ثابتی
از دیالکتیـک هـگل اسـت .امـا آلتوثر
ایـن رابطـه سـاده را در دیالکتیـک
مارکـس منکر میشـود .در دیالکتیک
مارکـس تنهـا زمانی تناقضهـا باعث
تغییـر کیفی میشـوند ،یعنی ماهیت
آن عوض شـود که شـرایط محیطی و
مـادی درسـت فراهم و ایـن تناقضها
بـه نقطـه اوج بهخصوصـی برسـند
یـا بـه عبـارت دیگـر تـا حـد خاصـی
تغییـرات کمـی صـورت بگیـرد .البته
ایـن تغییر کیفـی نهایی نیسـت بلکه
بـا ایـن تغییر یـک دیالکتیـک جدید
بـه وجـود میآیـد کـه خـود دارای
تناقضهـای خـاص خود اسـت و این
دنبالـه ادامهدار اسـت.

محمدامین عبیدی قمی

بازگشت به خویشتن
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بومگیری
همهگیری،دنیاگیریوبوم
همترازEpidemic & Pandemic & Endemic :

ســه واژه اندمــی ،اپیدمــی و پاندمــی را در دوســال گذشــته و بــا توجــه بــه وضعیــت بیمــاری کورونــا بســیار
میشــنویم .و بســیار باعــث تاســف اســت کــه بــا وجــود داشــتن همتــراز پارســی حتــی رســانههای رســمی و
شــخصیتهای سیاســی و نامــی کشــور نیــز نســخه بیگانــه را بــکار میبرنــد.
ایــن ســه واژه دارای ریشــه یونانــی هســتند .بــه عنــوان مثــال واژه پاندمــی کــه در یونانــی بصــورت پاندمــوس
ـم مــردم اســت.
خوانــده میشــد از دو بخــش پــان بــه َچم(معنــی) همــه و دِمــوس بــه چـ ِ
در پارســی ولیکــن مــا بــر اســاس اینکــه واژه «بیمــاریِ واگیــر» را بــکار میبریــم ،بهتــر اســت تــا معانــی منطقـهای
ایــن ســه واژه را بــا همخانوادههــای واگیــر همچــون «گیــری» ترکیــب کنیــم.
از آنجــا کــه اندمــی بــه چــم گســترش یــک بیمــاری در یــک منطقــه محــدود و بهگون ـهای بومــی اســت ،واژه
«بومگیــری» متناســب بهنظــر میآیــد.
و بــا توجــه بــه آنکــه پاندمــی بــه معنــای گســتر ه فــراوان در چندیــن منطقــه نزدیــک بــه هــم (در معیارهــای
یککشــور و همســایههایش و حتــی یــک قــاره اســت) واژه جــا افتــاده «همهگیــری» را بهتریــن گزینــه پی ـشرو
میبینیــم.
واژه دیگــر کــه در ایــن ســالها بــا آن پیــش از پیــش آشــنا شــدیم پاندمــی اســت .کــه بــه چــم گســترش جهانــی
و در جــای جــای گیتــی یــک بیمــاری تعریــف شــده .بــرای ایــن واژه گزینههــای متعــددی بــرای همتــرازی در
زبــان پارســی وجــود دارد ،ولیکــن بــرای آنکــه برخــی از واژههــای مطــرح شــده چــون در َچم(معانــی) دیگــر نیــز
بــکار رفتهانــد پســندیده اســت تــا واژه «دنیاگیــری» کــه درجــای دیگــر اســتفاده نشــده را بــکار گیریــم.
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نمود دنیاگیری کورونا بر
سجاد همتی بروجنی
محمدمهدی کریمی

اقتصاد و سیاست

دانشگاه امام صادق [

آثــار کرونــا؛ بررســی اقتصادی
و سیاسی

رکــود اقتصــادی دوران کرونــا،
کــه بســیاری از کشــورها آن را
تجربهکردنــد ،موجبشــد کــه
سیاســتگذاران در تشــخیص
اولویــت نجــات اقتصــاد و ســامت،
در یــک دوراهــی قــرار بگیرنــد .در
ایــن متــن ســعی شــده تــا اثــرات
ایــن بحــران در اقتصــاد و سیاســت
داخلــی و خارجــی تبییــن شــود.

تاثیرات کرونا بر اقتصاد
شــیوع کرونــا و واگراییهــای
بینالمللــی ناشــی از آن بهســرعت
بــه یــک بحــران اقتصــادی مبدلشــد.
کرونــا ســبب بحــران اقتصــادی در
حوزههــای صنعــت گرشــگری،
اقتصــاد نفتــی ،اقتصــاد متکــی بــه
واردات و صنعــت غذایــی در برخــی
بخشهــای آن شــد .بخــش عظیمــی
از ایــن رکــود بــه دلیــل کاهــش
تقاضاســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
مصرفکننــدهای بــرای خریــد کاال

و خدمــات در اقتصــاد جهانییافــت
نمیشــود .نمــود روشــن ایــن مســئله
در ســقوط اقتصــادی بیســابقه در
خطــوط هوایــی و صنعــت گردشــگری
اســت .در حــوزهی تجــارت خارجــی
دو مشــکل ایجــاد شــد :یکــی کمبــود
مــواد اولیــه بــرای تولیــد و دیگــری
مشــکل فــروش براثــر بســته شــدن
مرزهــا کــه ســبب کاهــش و تعطیلــی
تولیــد در کشــور شــد .بنگاههــای
اقتصــادی بــرای تطبیــق شــرایط
خــود بــا کاهــش تقاضــا در بــازار
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دســت بــه تعدیــل نیــرو میزدنــد،
کارگــران تازهبیکارشــده دیگــر
قــدرت خریــد قبلــی را نداشــتند و بــه
همیــن دلیــل کاهــش تقاضــا شــدت
بیشــتری پیــدا کــرد و ســبب ایجــاد
رونــد دوری در اقتصــاد شــد .با شــیوع
گســتردهی کرونــا سیاســتگذاران
ناچــار بودنــد کــه تصمیماتــی ســریع
اتخــاذ کننــد .بســیاری از کشــورها بــا
اتخــاذ سیاســتهای فاصلهگــذاری
اجتماعــی ،علیرغــم تمــام نقدهــای
وارد بــرآن ،ســبب تشــدید رکــود
اقتصــادی شــدند .نکتــهی قابــل
توجــه در ایــن سیاســت آن اســت
کــه بهســرعت منجــر بــه کاهــش
چشــمگیر فعالیــت افــراد ،مشــاغل
و کســبوکارها شــد کــه آنهــا را
نیازمنــد دریافــت کمکهــای مالــی
دولــت کــرد.
بــه

اقتصــاد

واکنشهــا
کر و نــا ز د ه
بــه دالیــل فــوق ،دولتهــا درصددند
تــا بــا بهرهگیــری از سیاســتهای
مختلــف اقتصــادی تبعــات ناشــی
از کرونــا را تــا حــد ممکــن کاهــش
دهنــد ،مثــ ً
ا در ایــاالت متحــده
بــرای کاهــش اثــرات همهگیــری
کرونــا بــر مشــاغل ،بزرگتریــن
طــرح بســتهی حمایــت مالــی در
تاریــخ ایــن کشــور بهتاییدرســید
و بودجــهای بــرای بقــای واحدهــای
خــرد و تســهیالتی بــرای جلوگیــری
از تعدیــل نیــرو در شــرکتهای
بــزرگ در نظــر گرفتهشــد .در برخــی
دیگــر از دولتهــا نظیــر انگلســتان
و مالــزی ،بانکهــای مرکــزی بــرای

ایجــاد تعــادل در اقتصــاد اقــدام بــه
کاهــش نــرخ بهــره بــرای تشــویق
فعالیتهــای تجــاری کردنــد .در
اســترالیا نــرخ بهــره بــه پایینتریــن
مقــدار خــود در تاریــخ ایــن کشــور
رســید.
یکــی دیگــر از تمهیــدات دولتــی،
برنامـهی خریــد اوراق قرضــه بــا هــدف
کاهــش نــرخ بهــره و تقویــت قیمــت
اوراق بهــادار اســت ،بــرای مثــال
ایــاالت متحــده بــرای جلوگیــری از
افــت عرضـهی پــول برنامـهی تســهیل
کمــی را برگزیــد .در ایــن برنامــه
بانــک مرکــزی بــا خریــد از بانکهــای
تجــاری و دیگــر نهادهــای خصوصــی
پایــهی پولــی را افزایــش میدهــد.
چیــن بــه عنــوان یــک نمونـهی بســیار
موفــق در کنتــرل آثــار اقتصــادی
کرونــا مبلــغ  750میلیــارد یــورو را
بــه برنامـهی تســهیل کمــی اختصــاص
داد (ایــن الگــو پــس از توفیــق در
چیــن در ایــاالت متحــده دنبــال شــد).
همچنیــن کشــورها ســعی کردنــد
ســرمایهگذاری در داخــل کشــور
خودشــان را جدیتــر بگیرنــد و بــرای
ورود ســرمایه بــه داخــل کشــور دقــت
بیشــتری بهخــرج دهنــد تــا در مواقــع
ضــروری و بحرانــی ســرمایهگذاران
نتواننــد آنهــا را تحــت فشــار قــرار
دهنــد ،مثــ ً
ا بهخاطــر کــم نشــدن
ســود ســرمایهگذاریهای خارجــی
فشــار آوردنــد تــا چرخــهی اقتصــاد
بــهکار افتــد و بــه محدودیــت-
هــای بهداشــتی بیتوجهــی شــود
درحالیکــه در کشــورهای پیشــرفته
ایــن مقــررات ســفت و ســخت اعمــال
میگــردد و امــکان فعالیــت اقتصــادی

مثــل گذشــته نیســت و ســایر مــوارد
اینچنینــی .کشــورها بایــد در داخــل
بــرای تولیــد مــواد ضــروری و اساســی
چرخـهی کامــل تولیــد را راه بیندازنــد
تــا متکــی بــه داخــل باشــند کــه
کنتــرل بیشــتری بــر آن اســت.

اثــرات در اقتصــاد بینالملــل
بــه روایــت آمــار
بــر اســاس آنچــه از سیاســتهای
اعمالــی کشــورهای مختلــف در
مواجهــه بــا بحــران کرونــا گذشــت،
نگرانــی تمــام دولتهــا از اثــرات
ایــن همهگیــری مشــاهده میشــود.
بــر همیــن مبنــا میبینیــم کــه آن
دولتهــا تمــام تــاش خــود را بــرای
تقلیــل آســیبهای ایــن بحــران
بــهکار بســتهاند .بــا تمــام ایــن
توضیحــات ،آســیبهای اقتصــادی
کرونــا در ســطح بینالملــل بــر
کســی پوشــیده نیســت .تــا جایــی
کــه بــه اعتقــاد برخــی اقتصاددانــان،
ضرب ـهی اقتصــادی همهگیــری کرونــا
حتــی بیشــتر از بحــران اقتصــادی
ســال  2008خواهــد بــود .آنــگل
گوریــا ،مدیــر کل ســازمان توســعه
و همــکاری اقتصــادی ،در ایــن بــاره
مــی گویــد« :حتــی اگــر در ایــن دوره
شــاهد یــک رکــود اقتصــادی جهانــی
نیــز نباشــیم ،شــکی در آن نیســت
کــه برخــی اقتصادهــای جهــان یــا
هیچگونــه رشــدی نخواهنــد داشــت
و یــا رشــد اقتصــادی آنهــا منفــی
خواهــد بــود و اقتصادهــای بــزرگ
نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند».
ایــن ســازمان همچنیــن پیشبینــی
 1/5درصــدی رشــد اقتصــاد جهانــی

را خوشبینانــه دانســت و وعــدهی
کاهــش  2/9درصــدی ایــن شــاخص
را داد .هرچنــد طــی آمــار بهدســت
آمــده تــا مــاه نوامبــر شــاهد کاهــش،
حتــی بیشــتر از ایــن عــدد و نــزول
بــه عــدد منفــی  3/4هســتیم کــه
بیشــترین کاهــش از زمــان بحــران
 2008اســت.
تاثیــر کرونــا بــر سیاســت و
بینالملــل
ســازمانهای
دولتهــا پــس از شــیوع کرونــا از
بحثهــای جهانــی شــدن فاصلــه
گرفتنــد و سیاســتهای نــگاه بــه
داخــل و ملیگرایانــه را در کانــون
توجــه قــرار دادنــد ،چــون متوجــه
شــدند کــه در شــرایط بحــران
دیگــر کشــورها بــه فکــر خــود
هســتند و کاری بــه اینکــه بــا
فــان کشــور همپیمــان و دوســت
هســتند ندارنــد .درنتیجــه ،نقــش
پیمانهــا ،اتحادیههــا و ســازمانهای
بینالمللــی اندکــی کمرنــگ شــد
چــون نتوانســتند کارایــی خــود را،
آنگونــه کــه ادعــا میکردنــد ،در
مواقــع بحرانــی مثــل بحــران کرونــا
ثابــت کننــد و بیشــتر در نقــش
ســازمانهای هماهنگکننــده و
منبــع آمــار و اطالعــات ظاهــر شــدند
نــه ســازمان اجرایــی بــه آن صــورت
کــه ادعــا میشــد و از آنهــا انتظــار
میرفــت .همچنیــن حمایتهــای
کشــورها از صنایــع و تولیــدات داخلــی
بیشــتر شــد ،علیرغــم اینکــه ســابق
بــر ماجــرای کرونــا برخــی معتقــد
بودنــد کــه بایــد نظــام تقســیم کار
جهانــی در دنیــا حاکــم شــود امــا

چــون در وقــت بحــران ممکــن اســت
همــکاری بیــن کشــورها در تامین مواد
مــورد نیــاز صــورت نگیــرد ،خوداتکایی
بهویــژه در صنایــع حســاس و حیاتــی
مثــل تولیــدات پزشــکی و غذایــی
مــورد توجــه کشــورها قــرار گرفــت.
همچنیــن در عرصــهی بینالملــل
بحــث دربــارهی جنــگ بیولوژیــک
و نگرانــی پیرامــون آن قــوت گرفــت
کــه قبـ ً
ا بــه ایــن انــدازه مــورد توجــه
نبــود چــون بعضــی تحلیلگــران
کرونــا را ناشــی از حملــهی زیســتی
دانســتهاند و ایــن فتــح بابــی شــد تــا
در نظریــات واقعگرایانــه کــه قــدرت
را بــه ســاح و مهمــات میدانســتند
تامــل جدیتــری شــود.
تاثیــر کرونــا بــر سیاســت
د ا خلــی
در جنبــهی داخلــی ،کشــورها از
دموکراســی کمــی فاصلــه گرفتنــد
چــون دیدنــد بــا آزاد گذاشــتن مــردم
نمیتــوان جلــوی شــیوع بیمــاری را
گرفــت ،زنجیــرهی انتقــال را قطــع و
بهدرســتی ایــن بحــران را مدیریــت
کــرد ،حتــی در برخــی کشــورها
شــاهد نوعــی دیکتاتــوری و اجبــار
بــرای کنتــرل رفتوآمدهــا و رفتــار
مــردم بودیــم مثــل پاکســتان کــه
در برهههایــی متوســل بــه زور شــد
تــا مــردم از خانــه خــارج نشــوند.
همچنیــن سیاســتهای خودیــاری
و خوداتکایــی جدیتــر مطــرح و
دنبــال شــد و در کشــورها میــان
همــه گروههــا و طیفهــا همگرایــی
و انســجام نســبی بــرای فائــق آمــدن
بــر ایــن بحــران شــکل گرفــت .مــورد

دیگــر کــه در سیاســت داخلــی
کشــورها مشــاهده شــدهبود ایـن بــود
کــه کشــورها تمرکــز خــود را بــر
بهداشــت و درمــان گذاشــتند و مثــل
ســابق عمــران و آبادانــی نقطــهی
تمرکــز نبــود و بحثهــای امنیــت
گســتردهتر و بــه بخشهــای دیگــر
مثــل امنیــت غذایــی و زیســتی هــم
تســری پیــدا کــرد.
ایــن واقعیــت وجــود دارد کــه ایــن
بحــران نیــز زمانــی بــه پایــان خواهــد
رســید و ایــن محدودیتهــای ایجــاد
شــده در فعالیتهــای اجتماعــی
رفــع خواهــد شــد .بدیهــی اســت
متغیرهــای زیــادی در بازگشــت
شــاخص رشــد و بهبــود اقتصــادی
تاثیــر خواهنــد داشــت .در ایــن راســتا
نیــاز اســت دولتهــا ضمــن افزایــش
رفــاه پولــی شــهروندان خــود تــاش
کننــد دسترســی کســبوکارهای
مختلــف را بــه منابــع مالــی تســهیل
نماینــد .همچنیــن نیــاز اســت بــا
توجــه بــه ماهیــت خــاص بحــران
حاضــر از صنایعــی نظیــر تجــارت
خردهفروشــیهای
الکترونیکــی،
اقتصــادی و بخــش بهداشــت حمایــت
شــود تــا از طریــق آن حداقــل مقــدار
رشــد اقتصــادی بــرای جبــران
خســارتهای کرونایــی صــورت
پذیــرد .درمجمــوع در ایــن ایــام
شــاهد تامــل جدیتــری در نظریــات
مــدرن بودیــم کــه خوشبینانــه و
ســادهانگارانه بــه محیــط بینالملــل
نــگاه میکردنــد و بعضــاً نشــانههایی
از بازگشــت بــه نظــرات ســابق کــه
مــردود و تاریخــی شــمرده میشــدند
بودیــم.

نگینقربانی

روحــــوضی

افســر و جاســوس
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کارگــردان :رومــن پول ِنســکی ()Roman Polanski
بر اســاس داســتانی از :رابــرت هریــس ()Robert Harris
آهنگســاز :الکســاندر دِپــا ()Alexandre Desplat
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خالصـهی داسـتان :افسـر و جاسـوس ،نـام رخشـارهای غمانگیـز و تاریخـی
محصـول سـال  ۲۰۱۹بـه کارگردانـی رومـن پوالنسـکی اسـت .ایـن رخشـاره
 ،۱۸۹۴کاپیتـان فرانسـوی آلفـرد
در مـورد ماجـرای دریفـوس اسـت .در سـال ،۱۸۹۴
دریفـوس بهاشـتباه متهـم به خیانـت و در جزیرهی شـیطان محکـوم به حبس
ابد شـد و...
بررسـی رخشـاره :مصداق بارز «هنر بازنشسـتگی ندارد» را در وجود افرادی
امثـال کلینـت ایسـتوود و رومـن پوالنسـکی میتـوان یافـت .پـس این شـما و
این رومن پوالنسـکی در آسـتانهی  ٨٧سـالگی!
پوالنسـکی کـه در زندگـی شـخصی خـود نیـز کـم حاشـیه نداشتهاسـت؛ از
کشـته شـدن همسـر او گرفتـه تـا امتنـاع از حضـور در دادگاههـای آمریکایـی
کـه نتیجـهی آن بیتوجهـی منتقـدان آمریکایی به رخشـارههای خوب اوسـت.
ایـن بـار هـم علیرغـم تحریـم داوران بـرای حضـور در افتتاحیهی رخشـاره او
/10
در ونیـز ،ایـن رخشـاره در نهایـت نادیـده نماند و جایـزهی ویژه هیئـت داوران
جشـنوارهی ونیـز را از آن خـود کـرد .او در رخشـاره جدید خود نیـز به حمایت
پوالنسکی یک بار دیگر تالش در تکرار پیانیست دارد.
از همکیشـان یهـودی خـود پرداختهاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در رخشـاره
محتوای تکراری و خسـته کننده ،میزانسـن نسـبتا قدرتمند،
«پیانیسـت» کـه معمـوالً رومـن پوالنسـکی را بـا آن میشناسـیم ،شـخصیت
بازیگردانـی قـوی ،کاربـرد دقیـق از رنگهـا کـه در چنـد
یهـودی در محوریـت اصلـی داسـتان قـرار دارد .امـا در رخشـاره یـک افسـر و
نمـا توانسـته بـود پالـت رنگـی فـوق العـادهای ایجـاد کنـد،
یـک جاسـوس شـخصیت یهـودی بـه نوعـی فرعـی محسـوب میشـود و مـا با
فیلمبـرداری بسـیار خـوب ،همـراه همیشـگی پوالنسـکی
سـرهنگ فرانسـوی ،در اکثـر دقایـق داسـتان همـراه میشـویم .نمای نخسـت
ادلمـن و حتـی تدویـن دقیـق د لـوز بنظـر رخشـاره را فراتر
دوربیـن حـرف نـدارد! جایـی کـه مـردم و خبرنـگاران و ارتشـیها بـرای عـزل
از فـرم نمیبـرد و از دیـدگاه من شکسـتی فیلمنامـهای برای
درجـهی دریفـوس حاضـر شـدهاند و فریادهـای خشـمگین «مـرگ بـر خائن»
پوالنسـکی محسـوب میشـود.
مـردم نشـان میدهـد کـه رخشـاره به دنبـال عدالتخواهی اسـت و شـخصیت
دریفـوس (کـه از یـک روایـت تاریخـی الهـام گرفتـه شـده) نیـز فریـاد «مـن
بیگناهـم» سـر میدهـد .گویی که ایـن فریـاد از درون خود رومن پوالنسـکی،
بـه دنبـال اتهامهـای همیشـگی آمریکاییهـا بـه او سـر مـیزد .تـم همیشـگی
پوالنسـکی بـرای ثابـت بـودن دوربیـن و میزانسـنهای صحیـح و فکر شـده ،بازی خوب شـخصیت اصلی داسـتان بـه عالوه فضاسـازی فوقالعـاده پوالنسـکی از پاریس
باعـث میشـود دو سـاعت تمـام بـه فرانسـه سـفر کنیم.
هـر چنـد در دقایقـی ریتـم روایتگـری بـه دلیـل فصلهایـی از داسـتان کـه لزومی به وجودشـان نبـود ،از جملـه روابط عاشـقانهی شـخصیت اصلی یا حضـور کمرنگ
امیـل زوال کنـد میشـود ،امـا تمـام اینهـا دلیـل نمیشـود که از تماشـای رخشـاره لـذت نبرد .پس دو سـاعت چشـمها و گوشهـای خود را به شـنیدن زبان شـیرین
فرانسـوی و تماشـای پاریـس زیبـا مهمـان کنید و به تماشـای ایـن فیلم خوب بنشـینید.
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