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اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی*
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چکیده
این مقاله با نگاهی به تحوالت گسترده تاریخی، به بررسی مهم ترین عناصر در شکل گيری جهانی شدن که بستر پيدایش اندیشه 
جهان وطنی را فراهم کرده است پرداخته و در ادامه تأثيرات آن را در سه گانه مستند کاتسی )ساخته گادفری رجيو( بررسی می کند. 
این اصطالح، مفهوم مهمی در حوزه مطالعات ميان رشته ای است و وارد حوزه های گسترده دیگری چون جامعه شناسی، گرایش های 
سياسی، اقتصادی، اخالقی و فرهنگی شده است. بدین منظور از آراء و نظرات تعدادی از اندیشمندان که در راس آنان امانوئل کانت 
قرار دارد به عنوان چارچوب نظری استفاده شده و هم چنين در بحث های مختلف جهانی شدن به دیدگاه نظریه پردازان این حوزه که 
مرتبط با موضوع هستند ارجاع داده شده است. پرسش اساسی این است که سه گانه کاتسی تا چه اندازه تحت تأثير جهانی شدن و 
تفکر جهان وطنی قرار گرفته است و از مفاهيم بنيادِی مفهوم جهان وطنی تا چه اندازه در ساخت این فيلم ها استفاده شده است. با 
توجه به تحليل های انجام گرفته و بررسی ابعاد مختلف این اندیشه، و از آنجا که مفهوم جهان وطنی دربرگيرنده موضوعات مختلف 
است، تأثير مدرنيته و جهانی شدن و تأثير آن بر اقتصاد جهانی، مساله جنگ و صلح، و عدالت جهانی در این سه گانۀ مستند و فيلم های 

مورد نظر بررسی شدند.
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امروزه جهان دچار تحوالت سریع و شگفت انگيزی شده و مدام درحال 
تغيير و دگرگونی است. ملت ها به سمت به هم پيوستگی و جامعه جهانی در 
حرکت اند. زندگی انسان ها در نقاط مختلف کره زمين بسيار در هم تنيده 
شده، به طوری که تقریباً زندگی هيچ فردی از افراد بشر کامالً مستقل از 
دیگری نيست. جهانی شدن1 پدیده ای پيچيده و چندبُعدی است که ابعاد 
مختلف سياسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطی،  زیست محيطی،  و 
فناوری را در برمی گيرد که  باید از منظرهای گوناگون تجزیه وتحليل شود. 
جهانی شدن به مثابه فرآیندی که بيانگر محوشدن مرزهای جهان وحرکت 
موجب  است،  مختلف  عرصه های  در  بيشتر  همگنی  به سوی  تدریجی 
فشردگی زمان و مکان در اثر گسترش ارتباطات و حرکت از کثرت به وحدت 
گردیده و بستری برای شکل گيری اندیشه جهان وطنی2 را فراهم  کرده است. 
مقاله حاضر با تکيه بر مطالعات گسترده در زمينه های مختلف پيدایش 
جهانی شدن، درآمدی اجمالی بر اندیشه جهان وطنی داشته و با استفاده 
از نظریه های مختلف دراین حوزه پژوهش را پيش می برد. پس از واکاوی 
تاریخچه و تحوالت تاریخی، سياسی،  اجتماعی و فرهنگی که منجر به 
گسترش جهانی شدن و پيدایش اندیشه جهان وطنی شده اند، و آشنایی با 
آرا و نظرات نظریه پردازان در این حوزه، به بررسی این اندیشه و تأثيرش بر 
سه گانه مستند کاتسی می پردازیم. در ادامه با بررسی و تحليل یافته ها به 
ردیابی مفاهيم جهان وطنی چون مدرنيته، جنگ و صلح،  عدالت جهانی و 

دیگر عوامل که به نوعی با آن مرتبط بوده می پردازیم. 
بدین منظور ابتدا به بررسی واژه جهان وطنی، ریشه، پيشينه و تاریخچه 
پيدایش جهان وطنی از دوران یونان و روم باستان، تا اوایل دوران مدرن، 
روشنگری و قرن های نوزدهم و بيستم می پردازیم. سپس درباره مفاهيمی 
چون دولت -  ملت و شهروند توضيحاتی ارائه شده و با مفهوم شهروند جهانی 
که از جمله مفاهيم کليدی درک مفهوم اندیشه جهان وطنی است آشنا 
می شویم. در تاریخ اندیشه ها خواهيم دید که سقراط چطور برای بار اول به 
جهان وطن بودن خود اشاره می کند و می گوید: من شهروند آتن یا یونان 

نيستم،  من شهروند جهان هستم. فالسفه دیگر از جمله کانت به بسط و 
گسترش این تفکر می پردازند و اینجاست که ایده آل صلح مطرح می شود. 
درادامه با تعاریف و نظریات جهانی شدن در نظریه های اجتماعی معاصر 
آشنایی بيشتری با بحث جهانی شدن و گستردگی آن پيدا کرده و به درک 
دقيقی از مهم ترین و اثرگذارترین اندیشه های مربوط به متفکران مطرح در 
این حوزه می پردازیم. درادامه به بررسی مستند های سه گانه کاتسی ها که 
به صورت مستقيم یا غيرمستقيم متأثر از نظریه های جهانی شدن هستند  و 
یا اندیشه جهان وطنی و ویژگی های متعدد آن به نوعی بر آنها تأثير گذاشته 
است تحليل و موشکافی می شوند.  با جمع بندی تمام مطالب ارائه شده به 
پرسش های اساسی پژوهش که اندیشه جهانی شدن و جهان وطنی چيست، 
مدرنيته چه تأثيری بر اقتصاد جهانی، مساله جنگ و صلح، و عدالت جهانی 

گذاشته است، پاسخ داده می شود.
اهداف کلی این مقاله را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

1. بررسی ابعاد گوناگون جهانی شدن و اندیشه جهان وطنی و تأثير آن 
در سه گانه کاتسی؛

2.بررسی مدرنيته، اقتصاد جهانی و عدالت جهانی و چگونگی   ارتباط آن 
در سه گانه کاتسی؛

3.بررسی و طرح مساله جنگ و تروریسم و اشاره به صلح   دموکراتيک 
کانت و نقش مؤثر آن. 

با توجه به اهداف باال سه پرسش اصلی این مقاله عبارتند از:
1. اندیشه جهان وطنی چيست و چه تأثيراتی بر سه گانه   مستند  کاتسی 

گذاشته است؟
2. مدرنيته، اقتصاد جهانی و عدالت جهانی در کدام  یک از این مستندها و 

تا چه اندازه تأثير گذار بوده است؟
3. تأثير مساله جنگ و تروریسم و صلح در سه گانه و ارتباط آن با 

جهان وطنی کجاست؟

روش پژوهش
روش تحقيق در این مقاله توصيفي-   موردي است. در این پژوهش از 
منابع مکتوب فارسي و التين مرتبط با جهانی شدن و اندیشه جهان وطنی 
استفاده شده و سپس با مشاهده مستند هاي سه گانه کاتسي به کارگرداني 
گادفري رجيو، تحليلي از چگونگي تأثيرگذاري و بسط مفاهيم کليدي این 

اندیشه دراین مستند ها صورت گرفته است.

پیشینه پژوهش
سيسرون3 عقيده داشت: »فکر تشخيص می دهد که انسان برای این 
به وجود آمده است که در حيات و سرنوشت یک دولت زمينی سهيم گردد 
)فاستر، 1383، 384(. او، وفاداری آگاهانه به این شهر جهانی یعنی جامعه 
بشری را بلندپایه ترین آیين اخالقی می داند و در عين حال تأکيد می کند 
که وفاداری به ميهن و زادگاه نيز احساسی پر ارج است ولی ميان این دوگونه 

وفاداری منافاتی نمی بيند )عنایت، 1390، 128(.
اپيکوریان4 سه قرن پيش از ميالد مسيح اعتقاد داشتند:  »تمامی عالم 

فقط یک کشور است و سرتاسر کره خاکی فقط یک خانه است« )بابایی، 
داشتند:  جهان وطنی  به  نزدیک  عقيده ای  نيز  رواقيان5   .)208  ،1389
» از نظر آیين کشورداری و سياست رواقيان توجهی به شهر دولت خود 
نداشتند و همه جهان را »شهر« خود می ناميدند و »مرد دانا« یا زئوس را 
پادشاه این شهر برمی شمردند« )همان، 214(. شاید در مقام اندیشه برای 
نخستين بار، مکتب صوفی گرایان و مخصوصاً رواقيان پس از ارسطو، اولين 
کانون اندیشه ای بود که در برابر   بستگی های منطقه ای و محلی،  برادری 
همه ی انسان ها را با مفهوم جهان وطنی مطرح نمود )حميدی و دیگران، 
1389، 48(. اتفاقات بعد از عصر رنسانس، چون انقالب کبير فرانسه که 
سرآغازی برای آزادی بشر و تصویب حقوقی چون حقوق شهروندی و حق 
مقاومت در برابر ستم بود و در اعالميه رسمی حقوق بشر6 در سال 1948 
به آن اشاره شده، منجر به شناخت حقوق انسان های روی کره زمين بدون 
در نظر داشتن رنگ پوست و نژاد و قوميت شد که این حقوق شامل حق 
کار، حق آموزش، حق زندگی، حق انتخاب و غيره بود )پزشک زاد، 1383، 
115(. از طرف دیگر، در بررسی های پدیدارشناختی جهان وطنی، به نگاهی 
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بر می خوریم که جهان را با تمام انسان ها و دیگر موجودات آن به منزله 
منابعی برای افزایش ثروت و قدرت خود می بيند. یعنی تمام بدنۀ اجتماع 
و پدیده های آن را صرفاً ابزاری در جهت توليد بيشتر و منفعت فراوان تر 
ارزیابی می کنند )فيض اللهی، 1394، 8(. اینجا شاید کليدی ترین پرسش 
که رابطۀ بين جهان وطنی و جهانی شدن است مطرح شود که پاسخ به 
به  مربوط  و  نزدیک  مفاهيم  و  اندیشه جهان وطنی  بهتر  برای درک  آن 
آن و هم چنين شناخت واقعی تر آثار و پيامد های آن ضروری می نماید. 
جهانی شدن عنوان عامی است برای آن بخش از ادبيات نظری که تالش 
دارد به شکلی بی طرفانه به تبيين علل و عوامل و پدیدآورنده، تحليل، 
فرایند و پيش بينی مسير جهان وطنی در گذشته و حال و آینده بپردازد. 
این پدیده گاه برای توصيف ویژگی های فرایندی و قراردادی این پدیده نيز 
به کار می رود. در واقع جهان وطنی فرایندی است که به طور ناخودآگاه، از 
گذشته های دور در قالب ميل به جهانی شدن، آغاز شده و همواره وجود 
داشته است و در آن اشخاص و اقوام، با جوامع و تمدن های بزرگ معاصر 
خود همواره در حال بده بستان و درهم تنيدگی بوده اند )فيض اللهی،  1394، 
7(. جهانی شدن یک فرایند طبيعی یا پروسه تاریخی است که تحقق آن 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنتونی گيدنز7، جامعه شناس معروف بریتانيایی، 
معموالً این ویژگی جهانی شدن یعنی پروسه بودن آن را مورد تأکيد قرار 
داده و بر همين اساس، از جهانی شدن به عنوان نيروی غيرقابل مقاومت یاد 

می کند )حقيقی، 1391، 253(.

مبانی نظری پژوهش
جهانی شدن

جهان ظرف چند دهه گذشته با سرعتی روز افزون شاهد تغيرات کمی 
و کيفی شگرفی بوده است. از منظری کلی،  می توان گفت که جهان به 
شکل بی سابقه ای برای ساکنان آن کوچک شده است. از یک سو، جمعيت 
روزافزونی برای استفاده از منابع طبيعی محدود و در مواردی رو به پایان با 
هم رقابت می کنند. منابعی از قبيل زمين،  آب، انرژی، جنگل  هاو دریاها. از 
سوی دیگر،  زندگی مردم در نقاط مختلف کره زمين به گونه ای روزافزون 
به صورت کالفی پيچيده و درهم گره خورده درمی آید به طوری که تقریباً 
زندگی هيچ فردی از افراد بشر کامالً مستقل از زندگی دیگری نيست. 
فناوری های جدید مخابراتی نيز یکی پس از دیگری به سرعت در زندگی 
بشر وارد می شوند. از رادیو و تلویزیون گرفته تا اینترنت، انسان  ها را وارد 
جهانی بيش از پيش به هم پيوسته کرده اند، چنان که مردم سراسر جهان 
می توانند نه تنها از کوچک ترین اتفاق در دور افتاده ترین نقطه کره زمين به 
طور تقریباً هم زمان باخبر شوند، بلکه می توانند نظرات خود را در مورد آن 
اتفاق یا هر موضوع دیگری با بقيه افراد کره زمين در ميان بگذارند. نکته مهم 
این است که این به  هم پيوستگی زندگی انسان  ها دیگر اختياری هم نيست. 
حتی سرنوشت دهقانی که در دشتی دورافتاده روی تکه زمينی کار می کند 
و از تمامی وسائل ارتباط جمعی نيز محروم است و در تمام عمر خود هم 
جز محل تولدش جای دیگری را ندیده است بدون اینکه خود بداند به شکلی 
عميق با سرنوشت بقيه بشریت گره خورده است. تغييرات جهانی آب و هوا، 
سرنوشت همه ساکنان زمين را به هم مربوط کرده است. همه انسان ها در 
اتمسفری واحد زندگی می کنند، آب همه اقيانوس ها به هم مرتبط است، 
اکوسيستم کره زمين به مثابه نظامی درهم تنيده و بسيار پيچيده به سرعتی 

بی سابقه در حال تغيير است. در یک کلمه، بشریت در حال عبور از »زندگی 
در جهان های گوناگون« به مرحله جدید »زندگی در جهانی واحد« است. 
جهانی که در آن مرزهای مصنوعی از قبيل کشور، مليت و نژاد اهميت و 

کارایی اش را به تدریج از دست خواهد داد )سينگر،  1388، 9 -10(. 
با توجه به شرایط و تغييرات گسترده ای که جهانی شدن در پيش روی 
انسان معاصر قرار داده است، تفکر درباره اندیشه جهان وطنی و عوامل و دالیل 
ایجاد آن در بستر جامعه جهانی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اندیشه 
جهان وطنی دارای مفاهيم ترکيبی پرشمار و گاه پيچيده از جریان های 
گوناگون و متعارض است. وام   گيری از نظریه های فلسفی، سياسی، ادبی، 
اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و تأثيرات آنها برروی هم، زمينه ها و بنياد های 
مفهومی این اندیشه را گسترش می دهد. برای بررسی محور های اصلی این 
اندیشه ناگزیریم تا به بستر و تاریخچه پيدایش آن پرداخته و به بررسی 
بعضی از اصطالحات نظير مدرنيسم، جهانی شدن و غيره که در شکل گيری 

جهان وطنی تأثير گذار بوده اند بپردازیم.
در ادامه به بررسی جهانی شدن یا گلوباليسم که از بسترهای مهم پيدایش 
جهان وطنی است می پردازیم. جهانی شدن فرایند گسترش فزاینده ارتباطات 
پدیده های مختلف در یک مقياس جهانی، همراه با حصول آگاهی به این 
فرآیند است. بنابراین جهانی شدن به عرصه خاصی محدود نمی شود، بلکه 
فرآیندی است که به تدریج   کليه حوزه های زندگی اعم از علمی، سياسی، 
 اقتصادی، نظامی، حقوقی و فرهنگی را در بر می گيرد. جهانی شدن مرحله  ای 
است که از طریق آن روابط اجتماعی و انسانی کيفيتی بدون مرز و بدون 
زمان به خود می گيرد. به طوری که زندگی انسان ها در سطح کره خاکی، به 
مثابه مکانی واحد شکل گرفته است و در نهایت با یک نوع نگرش و نگاه به 
زندگی، انسجام یافته و به حيات خود ادامه می دهد. با ظهور جهانی شدن ها 
در همه ابعاد زندگی بشر، شاهد شکل گيری عقاید و ارزش های همگون در 
سطح جهان هستيم. جهانی شدن مفهومی است که بر کوچک شدن جهان 
و افزایش خودآگاهی در مورد جهان به عنوان یک کل داللت دارد )لطفی 

ترازک، 1395، 6(. 
پس از نگاهی به جهانی شدن در تاریخ اندیشه ها و نظریه های اجتماعی 
معاصر توجه به این امر که چگونه جهانی شدن ازجنبه های گوناگون از جمله 
ابعاد فرهنگی، سياسی و اقتصادی در حال تغيير  جهان و زیستگاه ماست به 
بررسی چارچوبی از نظریه های کليدی جهانی شدن و نظریه پردازان آن برای 
فهم جنبه های فرهنگی و اخالقی آن می پردازیم. در پایان نتيجه می گيریم 
جهانی شدن با ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب برای ارتباط ملل دیگر و 
درهم آميختگی مکانی و زمانی زمينه گسترش اندیشه جهان وطنی را فراهم 

می کند.

واژه شناسی
واژه کاسموپوليتيسم، به لحاظ لغوی از دو واژه یونانی cosmo به معنی 
دنيا و polities به معنی شهروندی ساخته شده است. این واژه را جهان وطنی 
یا جهان ميهنی ترجمه کرده اند و مفهوم آن اصطالحاً این است که همه 
کشورهای دنيا یک کشور و همه ساکنين این کشورها در واقع یک ملت 
بوده و هم وطن هستند. جهان ميهنی مفهومی است که باور به متعلق بودن 
تمام جهان و مردم آن به یک حکومت جهانی، همراه با عدم وابستگی های 
قومی ملی و باور به اینکه جهان، ميهن مشترک تمامی مردم است می پردازد. 
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)ویکی پدیا فارسی(. در این مفهوم، تعلقات مادی و معنوی ویژه ای به کشور 
خاصی )به ویژه خودی( وجود ندارد و فرد جهان ميهن عالیق فرهنگی، 
سنتی و سياسی ویژه ای نسبت به سرزمين و کشور اصلی خود ندارد و بنا 
به اعتقاد به مشترک بودن جهان به عنوان سرزمين تمامی بشر، به حکومت 
جهانی می اندیشد که با هرگونه مرز فرهنگی، سياسی، و اجتماعی مغایرت 
دارد. کلمه cosmopolitan ]جهان وطن یا جهان وطنانه[ که از کلمه یونانی 
Kosmopolites )شهروند جهان( مشتق  شده، در توصيف دیدگاه های مهم 
بسيار گوناگونی در فلسفه اخالق و فلسفه اجتماعی سياسی به کار رفته 
 است. هسته مبهم تمام دیدگاه های جهان وطنانه این ایده است که همه 
انسان ها، بدون توجه به وابستگی های سياسی شان، شهروندان یک اجتماع 

واحد هستند )یا می توانند و باید باشند( )کالینگلد، 1394، 14-13(.

جهانی شدن و مدرنیته
بر این مبنا، بسياری از نظریه پردازان معتقدند که مبدأ فرایند جهان وطنی 
را باید از زمان آغاز جهانی شدن و در تمدن های باستان یعنی از حدود پنج 
هزار سال تاریخ جهانی،  محاسبه کرد. از نظر آنان با شکل گيری چنين 
تمدن هایی در واقع فرایند جهانی شدن هم آغاز شده است. آنان معتقدند که 
ميل جهانی شدن یک روند تاریخی و ميل ذاتی بشری است و قدمتی بسيار 
طوالنی در حيات جوامع انسانی دارد )فيض اللهی، 1394، 7(. از دیدگاه 
نومارکسيست هایی مانند آندره گوندر فرانک8 و امانوئل والرشتاین9، فرایند 
جهانی شدن هنگامی آغاز شده که نطفه نظام جهانی بسته شده است و 
این تاریخ به 2500  سال پيش از ميالد مسيح باز می گردد. دسته دیگر 
از نویسندگان هم چون اریک ولف10 و ویلکسينين،  جهانی شدن را همان 
تاریخ تمدن جهانی می دانند که حدود1500 سال پيش از ميالد و از مصر 
باستان و تمدن سومر آغاز می شود )گل محمدی،  1386، 22(. تمدن های 
ماقبل تاریخی مورد نظر آنان اغلب تمدن هایی گسترش طلب بوده اند که 
همواره به لحاظ سياسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و غيره گرایش به 
تبادالت جهانی و جهانگيرشدن داشتند و برای رسيدن به این هدف از 
بازکردن مرزهای جغرافيایی خود به روی همسایگان و یا نفوذ همه جانبۀ 
خود به دیگر اجتماعات جهانی به بهانه های مختلف تجاری، اقتصادی ابایی 
نداشتند. اما شمار دیگری از نظریه پردازان بر این باورند که جهانی شدن و 
بالطبع جهان وطنی، پيامد مجموعه عواملی است که با شکل گيری تجدد 
آغازشده است. آنان نقطه آغاز جهان وطنی را کوتاه تر از زمان اشاره شده 
توسط صاحب نظران نامبرده، اعالم کرده اند و اعتقاد دارند که با شکل گيری 

تجدد، فرایند جهانی شدن هم آغاز شده است )فيض اللهی، 1394، 7(.
گيدنز جهانی شدن را به عنوان پيامدهای تجدد و در درون آن تصویر 
می کند و نه بيرون از آن. او فرایند جهانی شدن را چيزی جز گسترش 
تجدد نمی داند که چهار ویژگِی اقتصاد سرمایه داری، نظام دولت ملت، نظم 
نظامی جهانی و تقسيم کار بين الملل را داراست که این ویژگی های عناصر 
اصلی تجدد می باشند )کچوریان، 1387، 64(. در این تعریف جهانی شدن، 
معادل مدرنيسم است که باعث می شود انسان ها در گذر از سنت به مدرنيته، 
روابط و مناسبات اجتماعی فراتر از جامعه محلی و قومی و مذهبی خود را 
تجربه کنند و با تحوالت زمان خود همگام شوند. تحوالتی که وجه اقتصادی 
و حتی فرهنگی آن را نباید از نظر دور نگاه داشت )فيض اللهی، 1394، 
8(. مارکس11 و انگلس هم درک تاریخی جهانی شدن و آغاز این فرایند را 

مستلزم درک و شناخت تاریخ سرمایه داری می دانند. چون از دیدگاه آنان 
نظام سرمایه داری همواره متصدی یکپارچه سازی اقتصادی و فرهنگی جهان 
بوده است    )گل محمدی، 1386، 75(. بنابراین می توان این گونه برداشت نمود 
که فرایند جهان وطنی مفهومی زایيده از دل جهانی شدن است و قدمت 
این دو نيز با قدمت مفاهيم وابسته به آن چون اقتصاد و سرمایه داری هم 
هماهنگ بوده است، چرا که در تبيين بحث جهانی شدن و توصيف جایگاه 
جهان وطنی، باید به مفاهيم سبب ساز و مرتبط با آن، که نقش مهمی در 

همبستگی و همگونی جهانی دارند نيز توجه ویژه ای داشت. 
بر خالف ریشه های کهن و دور و دراز جهانی شدن، از کاربرد خود واژه 
جهانی شدن و مشتقات آن از جمله جهان وطنی در نوشتارهای بشری، بيش 
از چند دهه نمی گذرد. کاربرد عمومی این واژه و واژه های مترادف و هم 
خانوادۀ دیگر تا حدود سال1960 آغاز نشده بود. اگر چه در سال های پس از 
جنگ جهانی دوم، واژه جهانی شدن گاه وبی گاه در محافل و آثار خاص به کار 
می رفت، ولی برای نخستين بار در سال 1961 به فرهنگ وبستر راه یافت که 
بر بازشناسی آشکار اهميت فزایندۀ پيوندها و ارتباطات جهان گستر داللت 

داشت )فيض اللهی، 1394، 8(.

چارچوبی از نظریه های جهانی شدن
بررسی دیدگاه های نظری مختلف در بحث جهانی شدن درکی کلی از 
جهانی شدن و فرایندهای پيچيده آن در دسترس ما قرار می دهد.  با توجه به 
کثرت نظریه پردازان در این حوزه، به مطالعه آثار کليدی برای فهم جنبه های 

فرهنگی جهانی شدن می پردازیم. 
دیدگاه اصلی آنتونی گيدنز در بحث جهانی شدن، درکتاب پيامدهای 
مدرنيته مطرح شده است. گيدنز استدالل می کند که جهانی شدن پدیده ای 
است که نمی توان آن را خارج از شرایط مدرنيته که آن را ایجاد می کند 
درک کرد. او نشان می دهد که شرایط مدرنيته خودش ذاتاً جهانی کننده 
است و این موضوع در برخی از بنيادی ترین ویژگی های سازمان های مدرن،  
به ویژه جابه جایی و بازتابندگی آنها آشکار است. او می گوید که مدرنيته شکل 
پویا و دگرگون کنندۀ زندگی اجتماعی است که از قرن هفدهم به بعد در 
اروپا ظاهر شد و پس از آن از لحاظ تأثير کم و بيش جهانی شد. وجه تمایز 
آن از جوامعه پيشين، آهنگ دگرگونی اجتماعی، وسعت این دگرگونی و 
افزایش و توسعۀ سازمان های مدرن است. با وجود این، مهم تر از همه، نقش 
آن در دگرگونی زمان و فضا است، و همين عقيدۀ گيدنز محور مفهوم پردازی 
او دربارۀ جهانی شدن است. این ویژگی اصلی دگرگونی فضا و زمان در 
شرایط مدرنيته به این معنی است که زمان ها در همۀ فرهنگ های ماقبل 
مدرن هنوز وابسته به فضا )و مکان( بودند تا این که »همسانی اندازه گيری 
زمان به وسيلۀ ساعت مکانيکی با   همسانی در زماِن سازمان بندی اجتماعی 
هماهنگ شد.« این موضوع موجب یکسان سازی جهانی تقویم ها و زمان در 
همۀ مناطق شد. گيدنز  می گوید: این تهی شدن زمان تا حد زیادی شرط 
الزم برای تهی شدن فضا بود و بر آن الویت داشت. زیرا »هماهنگی در زمان 
مبنای کنترل فضا است.« به نظر گيدنز ظاهر شدن »فضای تهی« را می توان 
به عنوان جدایی فضا و مکان درک کرد. مکان به عنوان »محل« یا جای 
روابط اجتماعی که به لحاظ مادی و فيزیکی با هم هستند، تعریف می شود. 
مدرنيته به تدریج فضا را از این مفهوم مکان جدا می کند، زیرا روابط بين افراد 
غایب دیگر )ناهم حضوری( ترویج می شود. بنابراین مکان به پدیده ای در هم 
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آميخته تبدیل می شود زیرا مکان ها به طور کامل تحت نفوذ قرار گرفته و 
براساس تأثيرات اجتماعی کامالًً دوردست از لحاظ فيزیکی، شکل می گيرد. 
این »روابط بسط یافته« ماهيت مکان ها را در شرایط مدرنيته می سازند و 
نمایانگر جدایی فضا از زمان است. جهانی شدن به نظر گيدنز نمایانگر تشدید 
و توسعۀ پویایی ذاتی مدرنيتۀ معاصر و دگرگونی مداوم فضا و زمان آن است. 
ماهيت فرایند های بسط زمان ـ فضا برای درک جهانی شدن معاصر اهميت 

دارد )جونز، 1396، 54(. 
رویکردی در نظریه پسااستعمارگرایی12

استعمار13  درتعریف  پسااستعماری«  اصطالحات  »فرهنگ  درکتاب 
این چنين آمده است: در واقع استعمارگرایی زمانی رخ داده است که مردم 
تقابل دوگانه ای را که جهان براساس آن تقسيم بندی شده است، پذیرفته اند. 
در طی دوران سلطه استعمار، انسان های استعمار شده به انحای مختلف 
بر ضد این تسلط،  فعاالنه و منفعالنه،  مقاومت کرده اند و در پایان سدۀ 
نوزدهم این گونه مقاومت ها به شکل فعاليت های منسجم سياسی درآمده اند. 
قسمت عمده سده بيستم، در نزد مردم بخش های بزرگی از جهان، در 
برگيرندۀ درگيری های طوالنی و پيروزی نهایی بر ضد سلطه استعماری، 
بود. مردم در آسيا،  از دست دادن جان و مال و منابع  به بهای سنگين 
آفریقا و آمریکای التين بر ضد سياستمداران و مجریان قدرت های اروپایی، 
امپراتوری ها یا مستعمره نشين هایی که جهانشان را غصب کرده بودند مبارزه 
کردند. سرانجام وقتی که حاکميت ملی پدید آمد، حکومت ها از وضعيت 
مستعمراتی به پسامستعمراتی و خودمختار تغيير شکل یافتند: استقالل! 

)باغبان، 1397، 11(.
کانت14 و صلح پایدار 15

امانوئل کانت فيلسوف شهير آلمانی، چهره ای مطرح و متفکر شناخته شدۀ 
جهان وطنی مدرن است که با تئوری های صلح طلبانۀ خود،  تالش زیادی به 
از  او  بياورد.  ازمغان  امنيت را برای مردم جهان به  عمل آورد تا صلح و 
جنگ هایی که در سطح دنيا به دالیل مختلف به وقوع می پيوست بيزار بود 
و به دنبال راهی برای پایان دادن به درگيری ها بود. کانت اصوالً جنگ را 
بزرگ ترین شری می داند که ممکن است دامان بشریت را بگيرد. از این رو 
در نظریه صلح پایدار خود تالش کرده است طرحی ارائه کند که منجر به از 

بين بردن این شر بزرگ شود )صبوری،1380، 101(.
 او به نقش دموکراسی و قانون مداری دولت ها، به عنوان یکی از منابع 
اصلی صلح توجه زیادی داشت و خواهان حکومت های مشروع در جهان بود. 
ریشه مبحث صلح دموکراتيک در جهان به »صلح جاوید« کانت برمی گردد 
که با رواج این تئوری در سطح روابط بين الملل و به عنوان پدر نظریۀ صلح 
دموکراتيک،  مروج این ایده است که دموکراسی ها جنگ طلب نيستند و در 
هيچ جنگی، دو دموکراسی رو در روی هم قرار نگرفته اند )قنبرلو،1390، 
16(. کانت رسيدن به این صلح پایدار در جهان را در گرو اخالق و خردمندی 
انسان ها در وهلۀ نخست و قانون مداری و دموکراسی نظام حاکم و ارادۀ آزاد 

ملت ها از سوی دیگر می داند )فيض اللهی، 1394، 15(.
 کانت در اثر خود طرح فلسفی به سوی صلح ابدی،  با بازنگری موضوع 
صلح جهانی،  اصولی را در برابر حاکمان قرار می دهد که پيروی از آنها، به 
باور وی،  منتهی به استقرار صلح پایدار و ابدی در سطح جهان خواهد شد. 
او بر اهميت آن چه »مهمان نوازی جهان شمول می نامد انگشت گذاشته،  و 

از این مفهوم تعریفی به دست داده که بر اساس آن، شهروندان یک کشور 
شهروندان کشورهای دیگر را به دیده دشمن ننگریسته و به آنها احترام 
می گذارند. به عبارت دیگر، منظور از »مهمان نوازی جهان شمول« کانت، 
همانا احترام متقابل شهروندی در چارچوب اتحاد فدراتيو جمهوری های 
هم سو و هم ذات و هم پيمان است. با پيروی از این اصول است که صلح 
جهانی و ابدی کانتی در تاریخ سرانجام خواهد پذیرفت. بر اساس همين باور 
فلسفی بود که دو تجربه قرن بيستمی جنگ جهانی اول و دوم، به ترتيب 
به تشکيل دو مجمع جهانی،  یعنی جامعه ملل یا سازمان مجمع انفاق ملل 
در1920، و دیگری تحت عنوان سازمان ملل متحد در 1945، منجر شد 
)پرهام، سایت توانا(. قطعاً بررسی جامع تمامی نظریات در حوزه جهانی شدن 
و موارد ذکرشده فراتر از حيطه این مقاله است. اما با نگاهی اجمالی به 
همين سواالت، و مطالبی که بحث شد در ادامه به بررسی تأثيراتی که روند 
جهانی شدن و جهان وطنی بر فيلم های منتخب مستند که در این پژوهش 

انتخاب شده اند می پردازیم. 

سه گانه کاتسی 
سه گانه کاتسی ها به کارگردانی گادفری رجيو به ترتيب کویانيسکاتسی16 
زندگی(  )دگرگونی های  پوواکاتسی17   ،)1982( توازن(  بدون  )زندگی 
)1988( و ناکویاکاتسی18 )زندگی به مثابه جنگ( )2002( است. هر کدام 
از این سه گانه تعمقی است در ابعاد متفاوت زندگی مدرن، و هر سه عظمت 
آفرینش و زندگی انسان ها را نشان می دهند. هم چنين این فيلم ها هشداری 
است برای بشر اگر انسان ها نتوانند بين طبيعت و تکنولوژی تعادل برقرار 
کنند چه رخ خواهد داد. هر یک از این سه فيلم توسط استعاره ای خاص 

.)criterio معرفی می شود  )سایت

کویانیسکاتسی )زندگی بدون توازن( 1982
کویانيسکاتسی: زندگی بدون توازن، فيلم مستند به کارگردانی گادفری 
رجيو19 است که در سال1982 منتشر شد. فيلم با تصویری از دیوار یک 
غار شروع می شود. دیواری که روی آن یک نقاشی باستانی مربوط به یکی 
از تمدن های قدیمی که احتماالً تمدن سرخ پوست هاست، دیده می شود. 
هم زمان صدایی را می شنویم که کلمه ای را تکرار می کند »کویانيسکاتسی«. 
در زبان هوپی که زبان سرخ پوست هاست، این کلمه به معنای »زندگی 
دیوانه وار« است .بعد از نمای نقاشی غار، به نمایی بسيار متفاوت برخورد 
به صورت  پرتاب  احتراق یک موشک در حال  لحظۀ  از  نمایی  می کنيم. 
اسلوموشن )حرکت آهسته(. بی شک این سکانس اسلوموشن از لحظۀ پرتاب 
موشک را می توان سکانسی با ماهيت تاریخی خواند. موشک نمادی  است 
از مدرنيته و دستاوردی   ا ست افتخارآميز برای انسان مدرن. این اسلوموشن 
کارکردی دوگانه دارد؛ از طرفی وظيفۀ بسط فرم فيلم را بر عهده دارد، به 
گونه ای که در بخش بعد فيلم جوش وخروش آبشار را اسلوموشن می بينيم 
و در آینده خواهيم دید که چگونه این فرم )یعنی ارجاع نما به نمایی دیگراز 
جنس خود و استفاده از تکرار برای اثرگذاری و ایجاد حس مقایسه( در طول 
فيلم به بهترین شکل بسط می یابد. وجه کارکردی دوم این اسلوموشن همان 
وجه تاریخی آن است. فيلم در اولين ثانيه اش یعنی اولين نما که یک پالن 
سکانس است، با یک نقاشی باستانی ما را به تاریخ ارجاع می دهد؛ و سپس 
برش می خورد به یک انفجار. انفجاری که یک موشک را در حال پرتاب 
نشان می دهد. این آميزش فرم و محتوا ما را مجبور به یک خوانش تاریخی 

اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی



58
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 26، شماره 4، زمستان 1400

از سکانس پرتاب موشک می کند. اسلوموشن انفجار بخش پایينی موشک 
در حال پرتاب، همان انفجار مدرنيته در تاریخ است. مدرنيته ای که از قرن 
هجده شروع شده و انفجارش به قرن بيستم رسيد )سایت نقد فارسی(. از 
دیدگاه آنتونی گيدنز مدرنيته و جهانی شدن پدیده های تفکيک ناپذیرند و 
نمی توان یکی را بدون دیگری توضيح داد یا به درستی درک کرد. بنابراین، 
حوزه نظریه پردازی او درباره جهانی شدن بسيار وسيع، و شامل مجموعه ای 
گسترده از استدالل ها درباره جامعه و اقتصاد جهانی معاصر و چگونگی 

شکل گيری آن است )جونز، 1396، 60(.
غلبۀ انسان بر طبيعت، هدف و شعار مدرنيته بود. انسانی که در رنسانس 
خود را بازیافته و دیگر گناه از نوع کليسایی  و وابستگی خود به خدا از 
نوع کاتوليکی اش را در خود احساس نمی کند. انسان مدرن، یا همان سوژه 
دکارتی خود را مرکز هستی می بيند و دیگر در صدد تطبيق خود با طبيعت 
نيست بلکه می خواهد خود بر طبيعت چيره شود. این نماها از طبيعت بکر 
برش می خورد به یک اتوموبيل؛ انسان وارد می شود. می بينيم که انسان تمام 
چهرۀ این طبيعت بکر را به نفع خود تغيير داده است. در همان صحراهای 
سوت وکور نيروگاه هایی احداث شده است، انفجارهای آزمایشی رخ می دهد، 
سد احداث شده است و هزاران نشانه از انسان در این طبيعت به جا مانده 
است. طبيعتی که کامالً مغلوب بشر شده است. اوج این شکست طبيعت و 
چيرگی انسان بر آن در نمای پایانی این سکانس است. یعنی سکانس ورود 
انسان به طبيعت به واسطه تکنولوژی که فرزند مشروع مدرنيته است. این 
نما که جوهر معنای کل این سکانس را در خود دارد بدین گونه است: گياهی 
در پيش زمينه و انفجاری در پس زمينۀ دور. قارچ حاصل از این انفجار )که 
ناخواسته ما را به یاد هيروشيما و ناکازاکی می اندازد( رفته رفته بزرگ تر شده 
و به سمت باال می رود. انگار سعی در رسيدن به قامت گياه دارد. بلندای 
این انفجار قامت گياه را پشت سر گذاشته و بسيار از آن باالتر می رود. این 
همان غلبه انسان مدرن بر طبيعت است. غلبه ای که از نوع انفجار و جنگ و 
خشونت است و در عين حال ظاهری آرام دارد. در سکانس های بعدی فيلم 
که زندگی شهری به تصویر کشيده شده، دائم نماهایی از مردم را می بينيم 
که از کنار یا مقابل دوربين رد می شوند و در این هنگام نگاهی به دوربين 

می اندازند )سایت نقد فارسی(.
در سکانس بعد، در ابتدا انسان هایی را می بينيم که با تعجب در حال 
تماشای  چيزی اند. آن ها برج شيشه ای مدرنی را تماشا می کنند که تصویر 
ابرهای در حال حرکت به روی آن افتاده است. درست مثل ابرهای در حال 
حرکت سکانس طبيعت بکر. این سکانس که پر است از تصاویر تانک ها و 
هواپيماهای جنگی و نيروهای نظامی، با نمایش متعدد انفجارهای بمب ها 
پایان می یابد و برش می خورد به شهری که سایۀ ابرها روی ساختمان ها 
افتاده و با دور تند فيلم برداری شده است، درست مانند سایۀ ابرهایی که 
روی کوه ها در سکانس طبيعت افتاده بود. ارجاع به سکانس های قبل از 
طریق ایجاد حس تکرار به وسيله برخی نشانه ها و فضا در نماها، همان 
فرمی  است که تا آخر فيلم مرتب بسط می  یابد، و این فرم ما را وارد جایگاه 
مقایسه می کند، مقایسه ای که نتيجۀ آن نزدیک شدن به جایگاه و نگاه 
شخصيت دوربين )کارگردان( است. در ادامۀ این سکانس که با سایۀ ابرها 
روی ساختمان ها شروع شده بود، انفجار برج های وآپارتمان هایی را می بينيم 

که شيشه ای )مدرن تر و بلندتر( نيستند.
این، نوعی اشارۀ زیرکانه به تفکر انتقادی مدرنيته است، همان گفتمان 

نقد همه چيز با عقل و در آخر نقد خود عقل؛ این که مدرنيته همه چيز را 
نقد می کند حتی خودش را. آپارتمان های قدیمی تر منفجر می شوند، و فقط 
شيشه ای های بلند باقی می مانند. این انفجارها هم دقيقاً ارجاع به انفجار 
اوليه فيلم و انفجارهای سکانس قبل است. گویی مدرنيته برای به جلو رفتن 
همه چيز را خراب می کند و در نظر خود ارتقا می دهد )همان(. بدین ترتيب 
می توان دید که استدالل گيدنز این است که »مدرنيته ذاتاً جهانی کننده 
است« و آن را به عنوان یک فرایند فضایی زمانی تعریف می کند که در هریک 
از جنبه های مهم زندگی اجتماعی معاصر می توان شناسایی کرد ) جونز، 
1396، 67(. در سکانس زندگی شهری وارد بُعد دیگری از فيلم می شویم. 
حال که با فضا و خصوصيات این برهه از زندگی بشری آشنا شده ایم، فيلم 
ما را وارد زندگی انسان ها می کند. کدام انسان ها؟ انسان های مدرن که در 
یک جامعه  زندگی می کنند، کدام جامعه؟ جامعۀ مصرفی! جامعۀ مصرفی 
که حاصل مدرنيته است انسان های مصرفی را در خود حل کرده است. در 
قسمت هایی از این سکانس کار کردن سریع و بی وقفۀ انسان ها با تدوین 
موازی با عمل ماشين آالت و ابزار صنعتی مقایسه می شود. انسان ها روبات وار 
کار می کنند تا در مجتمع های بزرگ شهرهای مصرفی مک دونالد بخورند، 
لباس های مارک دار بخرند، سينما بروند و به قول بودریار یک جوراب را در 
کنار یک تابلوی نقاشی خریداری کنند. انسان های مصرفی که همه چيز را 
مصرف می کنند، دست آخر خود به شی مصرفی تبدیل می شوند. برای مثال 
نمایی که توليد سوسيس را در کارخانه نشان  می دهد، سوسيس ها در یک 
مسير فلزی مستقيم، در حال حرکت هستند و دست هایی باالی سر آن ها 
سوسيس هایی را که شکل متفاوت و غيرمعمول را دارند برمی دارند و حذف 
می کنند! برش می خورد به انسان هایی که در یک مسير فلزی مستقيم )پله 
برقی( حرکت می کنند؛ انسان مصرفی در آخر تبدیل به شی مصرفی می شود 
و به عبارتی خودش را مصرف می کند. در این سکانس سرگرمی های انسان 
مدرن را می بينيم که بازی های کامپيوتری  است. انسان هایی که در هنگام 
بازی به نحو عجيبی اصال شاد نيستند، بيشتر خشمگين اند. یکی از بازی های 
کامپيوتری که در فيلم می بينيم یک بازی از نوع هزارتوست، گویی خود 
همين بازیکن در هزارتوی مدرنيته گم شده است. در ریتم تند انسان هایی 
را می بينيم که دیوانه وار خرید می کنند که مصرف کنند و در پی آن ریتم 
تندی از تصاویر تلویزیونی از شوهای معروف دهۀ هشتاد ميالدی را می بينيم 

که مردم در حال تماشای آن اند. این مردم تصویر را هم مصرف می کنند.
حرکت در بين قفسه های مرکز خرید از همان نوع حرکت تند ماشين ها 
در خيابان است. در آخر دوربين مانند یک ماشين وارد جاده می شود وبا 
تندترشدن حرکت نورهای کنار جاده حالتی انتزاعی پيدا کرده و به رنگ های 
درهم تبدیل می شوند. انگار انسان مدرن و مصرفی، در فضای شهری، وارد 
دور بطالن و دیوانه وار مصرف شده و در آخر خود به شی مصرفی تبدیل 
شده است و راه نجاتی نيست. سکانس پایانی از بخش زندگی شهری در 
فيلم، سکانسی ا ست که بيشترین نمای نزدیک از افراد را دارد، موسيقی 
غم انگيز این سکانس بُهت و سردرگمی موجود در چهرۀ افراد را بيش از 
پيش برجسته می کند. دست چروکيدۀ یک بيمار که به تقاضای کمک 
باال می رود، همان عجز انسان به بن بست رسيده مدرن است. در پایان این 
سکانس غم انگيز که چند نما از فجایعی مانند فقر هم در آن بود، می بينيم 
که انسان هایی روح وار که جسم ندارند، به دور خود می چرخند. انسان های 
بی هویتی که خود را باخته و ماهيت خود را از دست داده اند و سرگردان اند. 
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برش به یک موشک. همان موشکی که در ابتدای فيلم دیدیم. موشک ، این 
فرزند مشروع تکنولوژی که خود فرزند مشروع مدرنيته است، به سمت باال 
پرتاب می شود. با آتشی که از قسمت پایينی اش خارج می شود، و با سرعت 
خيره کننده اش، در امر صعود بسيار جدی می نماید! موشک ناگهان منفجر 
می شود. این موشک که در ابتدای فيلم انفجار و احتراقش برای پرتابش بود، 
این بار خودش در آسمان منفجر می شود، و دوباره ندای »کویانيسکاتسی« 
به گوش می رسد، موشک  در هوا و در حال صعود منفجر می شود و تکۀ 
آهنی ای از آن باقی می ماند. تکه آهنی که با ریتم آرام موسيقی در حال 
سقوط است. اما نه سقوط معمولی؛ در حال سکوت، به دور خود می چرخد، 
دوربين زوم می کند، اسلوموشن شدیدتر می شود. این چرخش نوعی ارجاع 
کلی به تماميت فيلم است و بار احساسی خود را از آن می یابد، گویی این 
تکه آهن، این بازمانده از انفجار مدرنيته، همان انسان سردرگم امروزی  است، 
انسان پسامدرن که دیگر آرزوی جهان ایده آل را از سر انداخته و فقط به 
دور خود می چرخد تا زندگی را به پایان برساند. انسان های تلویزیون و فضای 
مجازی و واقعيت مجازی؛ انسانی غيرانسانی. در آخر، فيلم به نقاشی درون 
غار برمی گردد. این حرکت دایره ای و رسيدن به نقطۀ اول، همان سردرگمی 
انسان های درون فيلم و همان حرکت وضعی تکه آهن باقی مانده از موشک 
است. انگار پایانی برای این دور باطل وجود ندارد و انسان محکوم به تکرار 
است. گفتيم »کویانيسکاتسی« در لغت یعنی زندگی دیوانه وار، زندگی 
نامتوازن، زندگی در پریشانی و زندگی از هم پاشيده شده. در معنایی دیگر 
»کویانيسکاتسی« حالتی از زندگی است که برای نوع دیگری زندگی کردن 
به کار می رود، فيلمی غيرروایتی و نامتعارف است که فرم جدیدی را ابداع 

کرده که در اوج ادغام آن با محتواست )سایت نقد فارسی(.

ناکویاکاتسی )زندگی به مثابه جنگ( )2002(
با وجود اینکه توليد فيلم ناکاتسی سال ها قبل از حادثه 11 سپتامبر 
شروع شده بود اما معانی خاصی را از این حادثه در ذهن ما می آورد. تصاویر 
رژه سربازان، موشک ها، انفجار بمب ها و بدبختی های انسانی که با عالئم 
تجاری نشان داده می شوند،  سياستمداران و توده های درهم تنيده همگی 
به ما نشان می دهد که جنگ حاال در سبک زندگی ما خالصه شده است. 
اما آیا جنگ همواره واقعيتی جداناپذیر از زندگی بشر نبوده است؟ فيلم در 
پایان به این نتيجه ناراحت کننده می رسد که انسان ها برای رسيدن به صلح 
باید کره خاکی را ترک کنند )سایت راجر ایبرت(. همان طور که در فيلم 
می بينيم ما با طرح مسأله ای به نام جنگ و تروریسم که از مفاهيم پنهان 

این مستند است روبه رو هستيم.
جنگ و صلح، پيشينه ای بسيار طوالنی به درازای زندگی بشریت دارد. 
فارغ از تالش های علمی برای تبيين مفهوم جنگ عادالنه و قانون گذاری های 
بين المللی برای تعيين محدودیت و مشروعيت آن،  پدیده جنگ همواره 
ناخوشایند بوده است. از این رو دانشمندان حوزه های گوناگون علوم اجتماعی 
تالش کرده اند تا با نظریه های دقيق، راه های دستيابی به صلح فراگير و 
عادالنه را فراروی دولت ها و ملت ها بگذارند. بی تردید مهم ترین یا دست 
کم بحث برانگيزترین این تالش ها،  آموزه صلح دموکراتيک بوده است که بر 
مفاهيم اخالقی جهانشمول اتکا دارد. به واقع آیا می توان برای آرمان صلح 
جهانی بنيان  ای اخالقی مشترک جست و در دوران کنونی جهانشهرگرایی 
اخالق را محقق ساخت؟ گمان می رود در مدرنيته اخير بنيان های اجتماعی 

جهان شهرگرایی فروپاشيده و این مفهوم به یک دلبستگی تفننی تبدیل 
شده است، زیرا هرگز نمی توان الگویی ویژه از شهروندی فرهنگی ارائه کرد 
که بر نگرش ها و ارزش های در حال دگرگونی جوامع کنونی حاکم باشد و 
فرایند تعامل ها و تحول های درونی آن را ترسيم کند. با وجود این،  تالش 
برای تبيين واقعيت های کنونی و چشم اندازهای آینده جوامع با بهره گيری 
از الگوی جهان شهرگرایی، به ویژه از جایگاه اخالقی همچنان اهميت دارد 
)براتعلی پور، 1394، 40(. در اینجا به مسأله مهم رواداری می رسيم، و اینکه 
آیا بشریت متشکل از دولت ها و شهروندان آنها، در جهانی که هر لحظه 
آتش جنگ های کوچک و بزرگ برافراشته می شود، می توانند با رواداری به 
صلح دست پيدا کنند؟ چرا که به نظر می رسد بدون رواداری، نه شهروند 
جهانی وجود خواهد داشت و نه جهان وطنی. در دهه های  گذشته و به ویژه 
در سال های اخير افزایش نمودها و مظاهر نارواداری در سطوح مختلف از 
قبيل نژادپرستی،  قوميت گرایی،  یهودستيزی، اسالم هراسی، بيگانه ستيزی، 
خصومت های مذهبی    و  جنسی،  ضرورت آموزش رواداری و تبليغ آن ميان 
افراد، گروه ها، جوامع و ملل را بيش از پيش به مسأله ای مهم و اساسی مبدل 
ساخته است. متون بين المللی در زمينه حقوق بشر ضرورت ترویج رواداری 
را به منظور مبارزه با تمامی اشکال نارواداری و هم چنين حمایت از اقليت ها 
و مهاجرین مورد توجه قرار می دهند )اسالمی، 1392، 102(. از آنجایی که 
هدف غایی و نهایی از اعمال و پياده سازی رواداری، همان گونه که در بند 
یک ماده یک اعالميه اصول رواداری اشاره گردیده، جایگزین سازی فرهنگ 
صلح با فرهنگ جنگ است، آموزش رواداری نيز باید بر این هدف معطوف 

باشد )اسالمی،1392، 74(.

پوواکاتسی )دگرگونی های زندگی( )1988(  
پوواکاتسی درباره کار کارگران در جهان سوم است که وجود جوامع 
مدرن را امکان پذیر می کند. نماهای اوليه فيلم صدها مرد را نشان می دهد 
که در معادن طالی سراپالدا برزیل مشغول کار طاقت فرسا هستند. این 
صحنه نشانگر کار سخت و سبِک زندگی تعداد زیادی از انسان هاست که 
انسان های  که  همان طور  دنيای جدیدی شده اند،  رنج سبب ساختن  با 
فراوانی این سختی را در ساختن دیوار چين و اهرام مصر تحمل کردند. 
برزیل، مصر، هنگ کنگ، هند،  فيلم در کشورهای مختلفی چون  این 
 کنيا،  و نپال فيلمبرداری شده است و پيوندی نامرئی را بين مردمانی از 
بخش های خاصی از جهان نشان می دهد. پواکاتسی تنها در پایان فيلم 
معنای عميق خود را نشان می دهد. نوعی از زندگی که به اجبار برای ادامه 
پيدا کردن زندگی عده ای از انسان ها، زندگی عده ای دیگر باید قربانی شود. 
فيلم خواستار تحوالت جهانی به نفع بشریت و محيط زیست است. هرچند 
کویانيسکاتسی و پوکاتسی بر تأثيرات اجتماعی، روانشناسانه و معنوی تحول 
توسعه در دو قرن گذشته تمرکز کرده اند، ناکاتسی بازتابی از تحول عظيمی 
از تجربيات جهانی است که در عصر دیجيتال به اوج خود رسيده است 

 .)criterion سایت(
جان راولز با ابتنای بر نظریه آرمانی معقوليت عدالت جهانی، تالش می کند 
پاسخ مناسبی برای بی عدالتی های جهان واقعی ارائه کند. در دموکراسی 
جهان شهری، مردمان ليبرال و شایسته به طرزی کامالًً سامان یافته، در قبال 
جوامع تحت فشار و بی قانون، عادالنه رفتار می کنند. این امر مستلزم آن 
است که این مردمان وظيفه اخالقی خود را در برابر بی عدالتی های بزرگ و 

اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی
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پی نوشت ها

1. Globalization.
2. Cosmopolitanism.
3. Cicero.
4. Epicureanism.

5. Stoicism.
6. Universal declaration of human rights.
7. Anthony Giddens.
8. Andre Gunder Frank.

مصایب اجتماعی گسترده جهان واقعی به درستی ایفا کنند. عدالت به مثابه 
انصاف در شرایط آرمانی قرار دارد و اصولی را برای جامعه پيشنهاد می کند 

که می تواند مورد اتفاق همگان قرار گيرد )براتعلی پور، 1394، 47(.
جهانی که در آن به سر می بریم نقطه تقارب و تداخل پدیده ها و از بين 
رفتن مرز ميان آنهاست. معادالت دوقطبی پيشين که مرزهای فرهنگی 
را مشخص و از هم جدا می کرد )مانند ما و دیگران،  خودی و غيرخودی، 
شرق و غرب، شمال و جنوب( عميقاً رنگ باخته است و تمام این معانی 
در ترکيبات گوناگون در نسبت های متغير و در منظومه هایی که هر دم 
فرو می پاشند و دوباره شکل می گيرند از ميان رفته اند. امروزه از یک سو 

تا  گرفته  هوایی  خطوط  از  جهانی  تعامالت  و  ارتباطات  زیرساخت های 
اینترنت، ایجاد شبکه های فراملی و جهانی را تسهيل کرده و موجب پيوند 
مردم،  سازمان ها و گروه ها، در نقاط مختلف جهان شده اند و از سوی دیگر 
افزایش این گونه تعامالت سبب شده است تا حوزه های محلی و جهانی 
)در حيطه های فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سياسی و غيره( در هم ادغام 
شوند تا جایی که شاهد شکل گيری »جهان بدون مرز« باشيم. جهانی که 
مهم ترین ویژگی مردمان آن زیستن در »فضایی بدون مرز« است )عطاری، 

.)6 ،1391

در پژوهش حاضر پس از بيان مسأله، مفاهيم اساسی اندیشه جهان وطنی 
و جهانی شدن به صورت گذرا بررسی شد. سپس جهت روشن ترشدن بحث 
کویانيسکاتسی  ترتيب  به  رجيو  گادفری  کارگردانی  به  کاتسی  سه گانه 
)زندگی بدون توازن( )1982(، پوواکاتسی )دگرگونی های زندگی( )1988(  
و ناکویاکاتسی )زندگی به مثابه جنگ( )2002( بر مبنای این اندیشه تحليل 
شد. در اینجا طبق محتوای فيلم ها وجمع بندی بررسی های صورت گرفته، 
تحليل کلی فيلم ها و ویژگی های اساسی ومعانی مهم آن بيان می شود. با 
توجه به اهميت سينما به عنوان یک رسانه قدرتمند، در ادامه بيان مساله 
در این زمينه، با تمرکز بر رسانه سينما این پرسش را مطرح کردیم که 
اندیشه جهان وطنی و جهانی شدن چه تأثيری بر سينمای جهان گذاشته 
است؟ مدرنيته، اقتصاد جهانی و عدالت جهانی در این مستند ها تا چه اندازه 
تأثيرگذار بوده است؟ تأثير مساله جنگ و تروریسم و صلح در سه گانه و ارتباط 
آن با جهان وطنی کجاست؟ طی بررسی و مطالعه روند تاریخی جهانی شدن، 
که اندیشه جهان وطنی از بستر آن شکل می گيرد و تحليل فيلم های مستند 
که متأثر از این روند تاریخی هستند، به چندوجهی و چندنتيجه ای بودن 
فرایندهای جهانی شدن پی بردیم. هنگامی که موضوع جهانی شدن در ميان 
باشد دالیل بسياری وجود دارد که مطالعات تطبيقی را ضروری می سازد، 
زیرا باید چشم انداز وسيع تری از دگرگونی ها و تحوالت را در کشورهای 
جهان مدنظر قرار دهيم. همان طور که در بخش های مختلف این پژوهش 
اشاره کردیم، تفاوت های مهمی در چگونگی مفهوم پردازی جهانی شدن و 
اندیشه جهان وطنی ازسوی اندیشمندان وجود دارد. این تفاوت ها سرانجام از 
رویکردهای معرفت شناختی متفاوت برای درک چيستی جهانی شدن ناشی 
می شود. هر یک از این فيلم ها از زاویه خاص به تحليل یکی از مفاهيم 

جهانی شدن و جهان وطنی پرداخته است. 
در سه گانه کاتسی، ابتدا در اولين فيلم این سه گانه، کویانيسکاتسی، به 
دیدگاه آنتونی گيدنز در باب مدرنيته و جهانی شدن پدیده های تفکيک ناپذیر 
اشاره کردیم که نمی توان یکی را بدون دیگری توضيح داد یا به درستی 
بسيار  جهانی شدن  درباره  او  نظریه پردازی  حوزه  بنابراین،  کرد.  درک 

وسيع، و دربرگيرندۀ استدالل هایی دربارۀ جامعه و اقتصاد جهانی معاصر و 
چگونگی شکل گيری آن است. بنابراین، طبق استدالل گيدنز »مدرنيته ذاتاً 
جهانی کننده است« و آن را به مثابۀ فرایندی فضایی  ـ   زمانی تعریف می کند 
که در هریک از جنبه های مهم زندگی اجتماعی معاصر می توان آن را 
شناسایی کرد. در این فيلم شاهد عناصر بی شمار مدرنيته هستيم که طبق 
گفته گيدنز ما را به سوی جهانی شدن رهنمون می سازد. در ناکاتسی با طرح 
مسأله ای به نام جنگ و تروریسم که از مفاهيم پنهان این مستند است رو 
به رو هستيم. بنابراین، این فيلم با اتکا بر صلح دموکراتيک کانت، به بررسی 
امکانات دوری جستن از جنگ می پردازد و با طرح مسأله رواداری ضرورت 
آموزش در این زمينه را در بين جوامع برای جلوگيری از جنگ خاطرنشان 
می کند. در پواکاتسی به مسأله کار طاقت فرسای کارگران در جهان سوم 
برای پيشرفت جوامع مدرن اشاره می شود و با اتکا بر نظریه آرمانی معقوليت 
عدالت جهانی جان راولز، تالش می کند پاسخ مناسبی برای بی عدالتی های 

جهان واقعی ارائه گردد.
با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله، به نظر می رسد نتيجه گيری 
کلی در مورد تأثير جهانی شدن و اندیشه جهان وطنی   بر سينمای جهان، به 
علت گستردگی آن دشوار است. رهيافت بينارشته ای که مورد تحليل قرار 
گرفت تأیيدی بر این پيچيدگی است. بنابراین، بازنمایی جامع و نتيجه گيری 
کلی در این خصوص باید با تمرکز بر تمام نظریات مطرح شده باشد. با توجه 
به تحليل های انجام گرفته در این پژوهش و مفاهيم بنيادی این نهضت 
فکری که منجر به تحرک اندیشه و ایده برای ساخت دنيا و زندگی بهتر و 
رسيدن به صلح می شود، می توان نتيجه گرفت سينما می تواند با ارائه مناسب 
محتوا در جهت آموزش و روشنگری قدم برداشته، به صلح جهانی کمک 
کند. در این رهگذر شایسته است با شناختی عميق و همه جانبه از پدیده 
جهانی  شدن و بررسی منابع غنی هنر جهان، زمينۀ تقویت و ساماندهی 
پژوهش در حوزه جهانی شدن و آگاه سازی و آموزش برای توانمند سازی 

محتوای سينما برای برقراری ارتباط مؤثر در سطح جهانی فراهم شود.
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9. Immanuel Wallerstein.
10. Eric Wolf.
11. Karl Marx.
12. Postcolonialism.
13. Colonialism.
14. Immanuel Kant.
15. Perpetual peace.
16. Koyaanisqatsi.
17. Powaqqatsi.
18. Naqoyqatsi .
19. Godfrey Reggio.
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This essay examines the most important elements on the 
formation of globalization, and cosmopolitan thought, and 
then examines its effects on Qatsi trilogy directed by God-
frey Reggio. The term of globalization is a significant con-
cept in the field of interdisciplinary studies and has entered 
into other broad fields such as sociology, political, economic, 
moral and cultural orientations. Throughout modern history, 
intellectuals such as Immanuel Kant, tried to understand cos-
mopolitanism and world peace. Kant in his book “Perpetual 
Peace: A Philosophical Sketch” used these notions as a theo-
retical framework by reconsidering the issue of world peace, 
and puts before the rulers the principles that he believes will 
lead to the establishment of lasting and eternal peace in the 
world. Also, we have referred to the views of other theorists 
in this field. In this article, Godfrey Reggio’s trilogy includ-
ing Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982), Powaqqatsi: 
Life in Transformation (1988), and Naqoyqatsi: Life as War 
(2002) are analyzed based on this idea. The fundamental 
question addressed here is to what extent Qatsi trilogy has 
been influenced by globalization and cosmopolitanism ide-
ology, and also how much these movies have used the basic 
concepts of this ideology. In Koyaanisqatsi, we refer to An-
thony Giddens’ view of modernity and the globalization of 
inseparable phenomena, one of which cannot be explained 
or understood without the other. According to Giddens, 
“modernity is inherently globalizing”. He defines this as a 
spatial-temporal process when it can be identified in any im-
portant aspect of contemporary social life. Throughout the 
film, we see countless elements of modernity that, according 
to Giddens, lead us to globalization. In Naqoyqatsi we are 
confronted with an issue called war and terrorism, which is 
one of the hidden concepts of this documentary. Therefore, 
referring to Kant’s democratic peace by which he pointed to 
the possibility of avoiding war, and raised the issue of toler-
ance, emphasizing the need for education in this field among 
societies to prevent war. So we come to the important issue 

of tolerance, and whether humanity, made up of govern-
ments and their citizens, can achieve peace through toler-
ance in a world where the fires of small and large wars are 
rising at every moment. The reason seems to be that without 
tolerance, there will be neither a global citizen nor a cosmo-
politan. In Powaqqatsi, we have addressed the issue of the 
arduous work of labors in the third world for the advance-
ment of modern societies. Then, based on John Rawls’ ideal 
theory of the rationality of universal justice, we have tried to 
provide an appropriate answer to the question of injustices 
in the real world. This film calls for a global change for the 
benefit of humanity and the environment. Finally, according 
to the analysis and examination of the various dimensions 
of this idea, we conclude that this idea has influenced this 
trilogy from different angles due to its coverage of universal 
themes and broad semantic dimensions.
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