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نگاهی بهنظریات «احمدمحمود» درداستاننویسی

*

جواد مجابی

نویسنده و شاعر

عبدالرحمن نجل رحیم

نویسنده

طبق نظریه علمی جدید براس��اس مغزپژوهی رفتار ،جوهر شناخت
انسانرابایددرسازماندهیحرکتتندرمحورفعالیتمغز،جستوجو
کرد .یکی از اهداف هنر نیز که پیدایی آن سابقهای به قدمت ظهور انسان
هوشمند ابزار ساز دارد ،کشف زیبایی در رازهای پنهان ذهن ،به عبارتی،
همان کارکرد مغز غایب از نظراست  .هنر قصه گویی و روایتپردازی نیز
تاریخی طوالنی ،شاید به درازای عمر انسان سخنگو داشته باشد .حال
جالباستکهیکیازداستانسرایانموفقونامدارمعاصرایرانی-احمد
محمود-پسازممارستوتجربهطوالنیدررماننویسی،روایتیمشابه
با آن چه که نظریهپردازان در حوزه مغزپژوهی به آن رس��یدهاند را در
نظریات خود مطرح می کند .او آشکارا در تعریف داستان می گوید« :به
اینجارسیدهامکهداستان،تعریفحرکت،تعریفاشیایاحوادثنیست،
بلکه تعریف است در حرکت .رمان موجودی است زنده».
در نظریات اندیشهورزان امروزین در حوزه مغزپژوهی ،شناخت آدمی
در محور حرکت شکل میگیرد ،بنابراین روایت نیز زاییده حرکت است
و یک روایت موثر باید هر چه بیشتر از عنصر حرکت سود جوید .حال
بهنظر می رس��د که احمد محمود از مس��یر کشف و شهود هنری در
تجربه هنر داستاننویسی نیز به همان نتیجهای رسیده که مغزپژوهی
امروز از طریق تجربیات علمی ،مهر تایید به آن میزند.
محمود برای اینکه در مورد نظریه داستان نویسی «تعریف در حرکت»
خود از آخرین کارهای موف��ق خود مثالی بیاورد ،به رمان «مدار صفر
درجه» اشاره می کند :جایی که «باران» منتظر است «مائده» بیاید،
باران توی اتاق است و منتظر است (این را یکی از دوستان به من توجه
داد و ش��اید من تا این حد به موضوع آگاه نب��ودم) .او گفت که در این
صفحه ،بیش از ش��صت ،هفتاد فعل به کار رفته است ،بی قراری را در
حرکت باران می بینیم ،بی اینکه گفته ش��ود که بی قرار است و وقتی
مائده میآید تو ،مثل اینکه آب یخ رویش ریخته باشند ،آرام می شود.
در این توضیحات او مشخص است که زبان را در خدمت حرکت برای
بیان حالت بیقراری ش��خصیت داستان خود قرار داده و با به کار بردن
بیش از شصت ،هفتاد فعل در بیان حرکات «باران» می خواهد به ما می
فهماند که او برای دیدن «مائده» بیقرار بوده است .محمود در توضیح
بیشتر آن چه که هدف او بوده می گوید :خواستهام از طریق زبان ،حرکت
نشان داده شود .حتی فضا ساخته شود.
احمد محمود فرآیند نزدیک ش��دن به حاالت ذهنی شخصیتهای
داس��تان از طریق توصیف حرکت را تدریجی و ناآگاهانه و براس��اس
ضرورت برای خلق طپش زندگی ،عواطف و احساسات و جاری کردن
آن در رمان های خود می داند .او می گوید :اما بهتدریج ،حرکت جای
خودش را در داس��تانهایم پیدا کرد  .به عبارت دیگر خودش آمد .من
دنبالش نرفتم .طبیعت نوشتار سویی حرکت کرد که به حرکت رسید.
یک مرتبه حس کردم داستان دارد نفس می کشد ،زندگی می کند و
حرکت دارد .نثر داس��تان بدون اینکه از غم حرف بزند ،میتواند غم را
خلقکند،بیآنکهازشادیبگوید،میتواندشادیراخلقکند،میتواند
کندی را ،بی قراری را ،ترس را و درد را خلق کند ،شتاب و بی قراری را
می شود با جملههای کوتاه  ،سریع چکشی و یا افعال بسیار ایجاد کرد.
در چنین شرایطی میبینید که مثال در یک صفحه صد تا فعل می آید.

طرح
روالند توپور

طراح

یادداشت

درباره آثار ترجمه شده از ترکی استانبولی به فارسی

برایبیداریفرهنگی
تورقای شفق

مدیر موسسه یونس امره در تهران

استاد حلمی ضیا اولکن در مقدمه کتاب مهم خود بهنام تاثیر ترجمه
در نهضتهای بیداری چنین میگوید:
«بیداری های بزرگی ک��ه در ظاهر آغاز تمدنه��ای جدید بهنظر
می رسند درواقع اندیشههایی هستند که به همدیگر میپیوندند.
ایناندیشهپیوستهراترجمهتغذیهمیکند».تمدنهمیشهدرحال
حرکت است .هر ملت آبی است که به رودخانه بزرگ می پیوندد و با
خودش چیزهایی به این رودخانه عالوه میکند و برای خود چیزهای
جدید برمیدارد .چیزی که به دورههای بیداری قدرت میبخش��د
ترجمه اس��ت .همه حرکتهای بیداری با ترجمه آغاز ش��ده است.
بیداری یونان قدیم ب��ا ترجمههایی از آثار فینیقی و مصر و آناتولی،
بیداری ترکی – اویغوری با ترجمه هایی از آثار هند و ایران ،بیداری
اسالمی در دوره عباسیان با ترجمههایی ازآثار یونان و هند و ایران،
بیداری غرب مدرن یعنی رنس��انس با ترجمههایی از آثار اسالمی
(ترکی ،فارسی ،عربی) و یونانی شکل گرفته است .در دوره عثمانی
آثارمتعددیهمچونمنطقالطیر،مثنویموالنا،گلشنرازشبستری
و آثار شاعران و عارفان دیگر به ترکی ترجمه شده است .همچنان در
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کتابهای زیادی از ترکی استانبولی
به فارس��ی ترجمه شده است .برخی از این کتابها اصلشان ترکی
بود برخی نیز از زبانهای غربی به ترکی برگردانده شده بود که بعدا
به فارسی ترجمه شده است .مثال بینوایان ویکتور هوگوو اولین بار
از ترکی به فارسی ترجمه شده بود .همچنان کتاب مشهور دکارت
روش در گفتار نیز از ترکی ترجمه ش��ده بود .در سالهای اخیر هم
از ترکی به فارس��ی و هم از فارسی به ترکی استانبولی ترجمه های
متعددی در زمینههای مختلف صورت میگیرد ولی از نظر کیفیت
ترجمه جای سخن دارد .ترجمههایی که به چاپ میرسند باید مورد
نقدقراربگیرندتاکارهایترجمهبهبودپیداکند.دراینراستاموسسه
یونسامرهتصمیمگرفتجوایزترجمهآثارترکیاستانبولیراباهدف
کیفیتبخشی به ترجمه آثار ترکی استانبولی به فارسی و تقویت و
ترویج تبادالت فرهنگی و ادبی بین دو کشور برگزار کند .همچنین
آشنایی با دوستداران و فعاالن حوزه ترجمه ادبیات ترکی استانبولی
نیز از دیگر اهداف ما بوده اس��ت .با پایان مهلت ارسال آثار به دومین
جایزه ترجمه ترکی استانبولی ،آثار ثبتشده در دبیرخانه جایزه در
اختیارگروهداوریقرارگرفت.بیشترآثارارسالشدهرمانوشعراست.
عالقهمندان زیادی برای شرکت در این برنامه اعالم آمادگی کرده و
آثارخودرابرایماارسالکردند.همانطورکهپیشبینیمیشدبیشتر
آثار ارسالی در زمینه رمان و شعر بود .بیش از 16عنوان رمان 4،عنوان
شعر 5،عنوان پژوهشی ،یک عنوان نوشتار ،یک عنوان سفرنامه ،یک
عنوانبیوگرافیوهمچنین 5عنواناثرترجمهشدهباموضوعکودک
و نوجوان ارس��ال شده بود که این آثار توس��ط داوران و کارشناسان
مورد بررس��ی قرار گرفت .مراسم اعالم آثار برگزیده و اهدای جوایز،
امروز س��اعت  16در کانون زبان پارسی به نشانی خیابان ولیعصر،
سهراه زعفرانیه ،خیابان عارفنسب ،شماره ۱۲برگزار خواهد شد .در
این مراس��م در کنار اعطای جوایز نفرات اول تا سوم در شاخه ادبی و
همچنین نفر اول در شاخه پژوهشی ،جوایز ویژهای نیز به سه نفر از
افراد برجستهای که در طول سالیان دراز خدمات ارزندهای در زمینه
پژوهش و ترجمه از ترکی به فارسی داشتهاند ،تقدیم خواهد شد.

یا اگر قرار باشد کند حرکت کند ،خود نثر کند میشود و کند بودن را
به خواننده منتقل می کند.
بعید بود از نویس��ندهای چون احمد محمود بش��نویم که به س��ینما
عالقهمند نیست ،زیرا نظریه او درباره داستاننویسی و اصل قرار دادن
حرکت در تعریف رمان ،تمایل او به سینما را اجتنابناپذیر می کند.
از طرف دیگر ،حرکت ،اساس سینماس��ت و مدلی کامل تر از سینما
برای توضیح کار ذهن در درون مغز آدمی نداریم .او در تایید اینکه مدار
صفر درجه او چون س��ناریو ،آماده فیلم شدن مثل سایر آثارش است،
در تایید می گوید :این را که به س��ینما خیلی عالق��ه دارم انکار نمی
کنم ،روزگاری هم عالقهمند بودم که بروم در کار سینما ،حتی داشتم
می رفتم به چینه چیتای ایتالیا که به دالیلی نشد ،هر چند مقدمات
هم فراهم شده باشد ،اما نشد که بروم.
احمد محمود در دفاع از رئالیسم داستانهای خود که گاه آدمهای آن
حوادث آینده را میتوانند پیشبینی کنند ،به کار مغز اشاره می کند
و با شرط و شروط برای بخش کوچکی از مغز برای پیشبینی جایی
پیدا می کند .او می گوید ... :مغز انسان هنوز چنانکه باید کامال شناخته
نیست ،حاال چه اشکالی دارد تصور کنیم در مغز ،بخش ناشناختهای
هم وجود دارد که می تواند پیشبینی کند و چون انسان یک موجود
تاریخی است و هیچ بعید نیست که این بخش از مغز ،گاهی لحظهای
فعالیت مختصری بکند و آنچه را که قرار است در آینده اتفاق افتد اعالم
کند و هیچ بعید نیست که همین بخش از مغز در طول میلیونها سال
آینده بهتدریج و براساس نیاز فعال شود .پس مالحظه میکنید که
با شرط و شروط می شود راهی برای توجیه این پیش بینی ـ هرچند
تخیلی ـ پیدا کرد و البته این یا آن رئالیسم خشک مورد اشاره هرگز
هماهنگی ندارد.
معلوم است که احمدمحمود تالش دارد تا به انتقاد کسانی پاسخ دهد
که به رئالیسم خشک اعتقاد دارند که در آن پیشبینی جایی ندارد و
از کارکرد مغز در حال تحول و تکاملی صحبت می کند که زمینههای
اولیه پیشبینی در آن در حال فراهم شدن است .ولی واقعیتهای علم
مغزپژوهی امروز نشان می دهد که مغز ما بدون میلیونها سال تحول
در آینده هم کارش بر انتظار و پیشبینی اس��توار است و از این طریق
موفق به ساختن مدلهایی از واقعیت می شود .بنابراین ضرورتی ندارد
که برای توجیه واقعی بودن قدرت پیشبینی شخصیتهای رمانها
و خارج نشدن از جاده رئالیسم ،به فعالیت کشف نشده مغزی متوسل
ش��د .زیرا با وجود اس��تواری حرکت قصدمند آدم��ی بر پیشبینی،
ش��خصیتهای داس��تان نیز برای واقعی و باورپذیر شدن باید قدرت
پیشبینی داشته باشند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* حکایت حال (گفتوگو با احمد محمود) لیلی گلستان.
انتشارات معین۱۳۸۳.

دکه

پرندهنگری در «مِهر پارسه»
تا ز هتر ی��ن ش��ما ر ه
ماهنامه «مِهر پارسه» به
مدیرمسئولی امیرمهدی
طاهریف��ر و س��ردبیری
مرج��ان حاجیرحیمی
منتش��ر ش��د .پرون��ده
ویژه این ش��ماره «پرنده
و پرندهنگ��ری» اس��ت.
نگاهی ب��ه چن��د و چون
روز مل��ی پرن��د هنگری،
 10رمز پرندهنگری ،درباره کبوترخانهها ،نقش مایه پرندگان
بر س�لاح ،درباره کبوتران حرم امام رضا ،پرندهها در هنرهای
سنتی ،نگاهی به حضور سیمرغ در شاهنامه ،تأملی بر داستان
منطقالطیر ،نقش پرنده در فرشهای فارس،عقاب در تمدن
جیرفت ،عقابی برای پرچمهای هخامنشی و نگاهی به نقش
پرنده در آثار تاریخی خوزستان اهم عناوین این پرونده است.
سرگیرا؛ چادری شطرنجی از دیار ایل سنگسر ،زیلوبافی ،تبریز؛
یک هیچ بزرگ ،گردشگری کش��اورزی در خراسان جنوبی،
مسالکالممالک؛ س��ندی از خلیج پارس ،ثبت ملی نیانبان
برخی مطالب این شماره است .شماره  8مجله مهر پارسه ،در
 112صفحه و به قیمت 10هزار تومان نشر یافته است.
کتابخانه

منکهپیشتونیستم
«نامهه��ای زن��دان»
مروری است بر خاطرات
محت��رم میرعب��داهلل
یان��ی و ه��ادی پاکزاد؛
نامههایی عاشقانه میان
ای��ن دو ،یکی ک��ه برای
مدت  10س��ال به جرم
اقدام علیه امنیت کشور
محکوم و زندانی شده و
دیگری که به ظاهر آزاد
اس��ت ،اما درواقع او هم محکوم اس��ت تا پرتوان و بردبار
با تمام مش��قتها و چالشهای دش��وار و سخت پیشرو
درگیر شود.
در این نامهها این دو بیپروا از عش��ق و عالقه نس��بت به
یکدیگر بسیار میگویند ،و در عینحال نکات قابلتوجه
بس��یاری به چش��م میخ��ورد ،آنها تمام تالشش��ان را
میکنند تا در ش��رایط موجود رنجها را با شادی معاوضه
کنند .در خالل این نامهها زندگی اس��ت که جریان دارد.
در یکی از شبهای سرد زمستان هادی از زندان شهربانی
اصفهان برای همسرش که در انتظار تولد فرزندشان است،
مینویسد«:اگر کوچولو نیمهشب هوس کند تو را از این
رنج  9ماهه برهاند ،چطور خواهد شد؟ آخر من که پیش
تو نیستم تا فدایت ش��وم« »...نامههای زندان» از سوی
نشر اختران منتشر شده و قیمت آن  40هزار تومان است.

● ● آن روز بعدازظه��ر خانم خانه و فرزن��د کوچکش به ترتیب
متوجه نیمتنهای شدند که عین مجسمه توی طاقچه جا گرفته
بود و میلرزید .آن او را آورد پایین و دید همان شوهر بیوفاست
که یک ماهی گم شده بود بیهیچ خبری.
● ●مرد نمیدانس��ت کجا بوده و چرا از وس��ط به طور عرضی شقه
ش��ده .چرا با این حالت زنده مانده بیهیچ دردی .زن گفت :هر چه
باشد نصفهاش هم غنیمت است اما بی آن نیمهاش امور خصوصی
چه جوری حل و فصل میش��د؟ هیچ یک فعال ب��رای این معضل
راهحلینداشتند.امیدبستندکههردردبیدرمانیالبدچارهایدارد.
● ●همسر وفادار دو سه ماهی صبر کرد ،دید این آدم از هیچنظر
به دردش نمیخورد .رایزنی کرد که او را به عنوان مجسمه زنده
بفروشند .قیمت سرسامآوری رویش گذاشتند که زن با پول آن
یک کاخ بزرگ و س��ه اتومبیل و دو طویله اسب و شوهری جوان
خرید .بخ��ش دولتی فش��ار آورد نیمتنه را ارزانت��ر برای موزه
مردمشناس��ی بخرد اما مجموع��هداران در آن حراجی عجیب
توانس��تند قدرت بالمنازع خ��ود را برای تصاح��ب او به خوبی
نشان دهند.
● ●خریدار باذوقی که او را از دست رقبای کلکسیونر درآورده بود،
صاحب مجموعهای از تندیسهای مرمری بود .او قبال اطالعات
موثقی از کدبانو دریافت کرده بود که این نیمتنه غذا نمیخورد
و بول و غایط هم ندارد ،نمیتواند جایی برود و ادعایی بر چیزی
یا کس��ی ندارد .کارکرد اصلیاش خیالبافیهای بیوقفه است،
مقامات دولتی اعالم کردند بخش خصوصی ،غیرمسئوالنه دولت
را از یک منبع پرارزش جهت بررسیهای انسانی محروم کرده.
● ●نیمتنه به صاحبش اعتراض کرد :مرا بین این مجسمهها نگذار،
ناسالمتی من آدمم .صاحبش گفت :از کی بردهها برای اربابان خود
تعیین تکلیف میکنند؟ مرد گفت :دوره بردهبرداری قرنهاست
سرآمده .مجموعهدار گفت :میبینی که س��ر نیامده .ایدهپرداز
گفت :اگر میخواهی خیالهایم برایت نفعی داشته باشد ،کوتاه بیا!
● ●مجموعهدار که بهخاط��ر رقابت مال��ی و قدرتنمایی برابر
دولتیان برای تصاحب این موجود نادر؛ در فضای حقیقی و مجازی
جهان مشهور شده بود ،در برابر تقاضاهای بیشمار مقامات مهم
که خواستار دیدن و لمس گفتوگو با این تندیس -آدمی بودند
تن در داد که نمایش��گاهی یک نفره از این نیم نفر برگزار کند تا
ستارگان سینما ،سالطین صنعت ،پیرزنان عالیجاه ،پادشاهان
مخلوعورئیسجمهورهایمتواریونمایندگانرسانههایمعتبر
را از هنرهای مایملک خود آگاه کند.
● ●خطر نکرد که نطق افتتاحیه را به نیمتنه بسپارد .خودش از
چیزهایی گفت که برای مدعوین کمترین اهمیتی نداشت .همه
میخواستندازایناثرهنریکهحرفمیزندچیزیبشنوند.انگار
یکی از مجس��مههای میکلآنژ به سخن درآمده باشد .خیالباف
به آن گروه «س��لبریتی» خوشامد گفت و از حرفهایش چنین
فهمیده شد که شخص ،اگر چه نیمتنه خود را نمیداند در کجا از
دست داده اما خوشحال است که خیل عظیم دوستدارانش ،جای
نیمهتنه پایین او را پر کرده .این حرف به مذاق افراد باذوق خوش
نیامد و تاراخانه زودتر از صرف شام و غیره خلوت شد.

نگاه

به بهانه گشایش بخش ایرانشناسی کتابخانه دانشگاه پنتئون آتن یونان

به خاطر تعمیق  2هزار سال پیوند فرهنگی
حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

فرهنگ ايراني آنچنان جاذبهاي داشت كه اسكندر پس از ورود به
ن فراموش كرد و خوي
ايران ،انديشههاي بد خود را نسبت به ايرا 
و عادت ايرانيان را به خود گرفت.
منتسکیو

ایران و یونان ،هر دو از کهنترین ملل هستند .سرزمینهایی با پیشینه
چندهزارساله که مبدا و منشا مهمترین آثار فکری تاریخ بشریت بودهاند.
روابط دولتها اما چندان برمدار صلح حرکت نمیکرد .چه 2506 ،سال
پیش بود که نخستین جنگ میان آنان به وقوع پیوست .اگرچه ایرانیان
در نبردهای «ترموپیل» و «س��االمیس» پیروز شدند اما درنهایت ،این
یونانیها بودند که به سرکردگی اس��کندر مقدونی ،سرنگونی دودمان
هخامنشی را سبب شدند .نخستین تاریخنگاران غیرایرانی که از سرزمین
ما یاد کردند« ،ه��ردوت» و «گزنفون» بودند که یکی با غرض و دیگری
بیهیچ نیت ،روند و روال رخدادهای این نبردها را به رشته تحریر درآورد.

اين رابطه فرهنگي تا آنجا پيش رفت كه وقتي «ژوسپين» مدارس فلسفي
را تعطيل کرد ،دانش��مندان يوناني ،آن کش��ور را ترك گفته و به ايران
پناهنده شدند و در تيسفون مورد استقبال گرم انوشيروان قرار گرفتند.
«آنتیگونه زورناجی»؛ مدیر بخش تحقیقات شرقی بنیاد تحقیقات ملی
یونان معتقد است که «برخالف باور رایج که اعتقاد دارد پس از فتح ایران
توسط اس��کندر ،هلنیس��م در قلمروی دنیای تحت تصرف رواج یافت،
تحقیقات باستانشناسی در آثار باستانی موجود در ایران ثابت کرده که
فرهنگ هلنی تحتتأثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفته است ».از سوی دیگر،
در روزگار پس از اس�لام ،در قرون اولیه طی نهضت موسوم به «ترجمه»
در بیتالحکمه بغداد ،آثار افالطون و افلوطین و دیگران به عربی ترجمه
شد ،در رنسانس فکری اروپاییها موثر بود .اتفاقی که در اعصار سپسین،
به شکلی متقابل بهوقوع پیوست .این در حالی است که به گفته «یورگوس
مالینوس»استاددانشکدهالهیاتوتاریخدانشگاهآتنیونان،اگرچه«ایران
و یونان دارای تمدنی بزرگ در طول تاریخ بودهاند و خدمات ارزنده علمی
و فرهنگی به جهان ارائه کردهاند ،غرب تالش میکند ،این عامل مهم و
پیوند تاریخی دو ملت را نادیده بگیرد و جنگهای کوتاهمدت دو ابرقدرت
آن زمان را برای رسیدن به خود ،پررنگتر نشان دهد .اما واقعیت آن است
که در بقیه طول تاریخ درخش��ان خود با هم دارای ارتباطات سیاس��ی،
فرهنگی ،اقتصادی و تجاری خوبی بودهاند ».در قرن بیستم اما پیوستگی

روابط حفظ ش��د .فارغ از آنکه سفارت ایران در آتن در اول خرداد ۱۳۳۹
توسط جعفر کفایی تاسیس شده و مشارالیه تا مهر ۱۳۴۱سفیر بود .البته
باتوجه به قرابت ،تشابه و غنای فرهنگی دو ملت ایران و یونان ،بسترهای
مناسبی برای همکاری در زمینههای مختلف فرهنگی ،علمی و آموزشی
فراهم ش��ده اس��ت .در دوران معاصر ،در تاریخ  29آبان ماه  1335یک
موافقتنامه فرهنگی بین دو کش��ور منعقد شد و در سال  1373برنامه
مبادالت فرهنگی ،علمی و آموزشی بین دو کشور تنظیم شد.
حاال این روابط فرهنگی ،باگشایش بخش ايرانشناسي و ادبيات فارسي
کتابخانه دانشگاه پنتئون آتن ( )Panteion Universityکه سهشنبه
 5دی به وقوع پیوس��ت ،در آس��تانه تحولی تازه قرار گرفته است .خانم
«ازمینیکرییاری»،رئیسدانشگاهپنتئوندرسخنانيبااشارهبهقدمت
و تمدن تاريخي ایرانزمین گفته است که «بسیار خرسند هستیم بخش
زبان و ادبیات فارسی را در کتابخانه خود داریم تا دانشجویان و محققان
بتوانند از منابع ایرانی برای تحقیقات و مطالعات خود بهرهمنده شوند».

روايت يک تصوير

عضويت ايران در جامعه ملل
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

یکی از ویژگیهای جامعه جهانی پ��س از دوران صنعتی تالش برای
هماهنگی بیشتر کش��ورها بود .این تالش پس از جنگ جهانی اول و
با افزایش تعداد کشورهای مستقل بیشتر شد و سازمانهای مختلف
منطقهای و جهان��ی در زمینههای مختلف ایجاد ش��دند .در این بین
کاملترین س��ازمانی که برای هدایت جامعه بشری پس از جنگ اول
جهانی ایجاد ش��د «جامعه ملل» نام داشت .جامعه ملل ،یک سازمان
بینالمللی میاندولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای ،طی
سالهای  ۱۲۹۸تا  ۱۲۹۹خورشیدی تاسیس شد و تا زمان وقوع جنگ
جهانی دوم مهمترین نهاد بینالمللی میان دولتی بهشمار میآمد .پس
از خاتمه جنگ جهانی اول نماین��دگان  ۳۲دولت جهان در  ۱۸ژانویه
 ۱۹۱۹میالدی جهت برقراری نظام بینالملل در ژنو گردهم آمدند تا
یک سازمان بینالمللی جهانشمول بهعنوان «پارلمان جهانی» تأسیس
کنند .ابتکار تشکیل چنین س��ازمانی از وودرو ویلسون رئیسجمهور
آمریکا ب��ود اما خود آمریکا هرگز عضو این مجموعه نش��د .در  ۹ژوئن
 ۱۹۱۹کمیتهای متش��کل از نمایندگان دولتهای شرکتکننده در
کنفرانس صلح ورسای ،بهمنظور فراهم آوردن زمینه تأسیس جامعه
ملل گردهم آمده بودند .این کمیته تصمیم گرفته بود ابتدا ایجاد جامعه
ملل را اعالم کند و س��پس به بررسی موضوعات مربوط به فعال کردن
این سازمان بینالمللی بپردازد .در چنین شرایطی بود که عهدنامه صلح

ورسای در  ۲۸ژوئن  ۱۹۱۹به امضای دول شرکتکننده در کنفرانس
رس��ید و در تاریخ  ۱۰ژانویه  ۱۹۲۰الزماالجرا ش��د .این تاریخ در واقع
تاریخ رسمی تشکیل جامعه ملل محسوب میشود .اهداف این سازمان
خلع س�لاح ،جلوگیری از جنگ بهواسطه تامین امنیت همگانی ،رفع
اختالف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین
بهبود سطح زندگی جهانی بود .زبانهای رسمی این سازمان ،انگلیسی،
فرانسوی و اس��پانیایی بود و چهار ارگان اساسی به نامهای دبیرخانه،
هیات قانونگذاری ،ش��ورا و دادگاه دائمی بینالمللی عدالت داش��ت.
ارگانهای فرعی این سازمان عبارت بودند از :سازمان بهداشت ،سازمان
بینالملل��ی کار ،هیات مرکزی دائمی افیون ،کمیس��یون بردهداری،
کمیسیون مهاجرت و کمیتهای برای مطالعهشأن قانونی زنان .هرچند
ایران بهعنوان یکی از اعضای موسس این مجموعه بود اما قانون عضویت
ی از س��ال ۱۳۰۰
ایران در این مجموعه در روزی چون امروز یعنی ۹د 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .علیقلیخان نبیلالدوله،
کاردار ایران در واشنگتن نماینده ایران در دو اجالس اول جامعه ملل بود.
هیات نمایندگی ایران نیز متشکل از امیر ذکاءالدوله غفاری ،حبیباهلل
ش��هاب ،دکتر جلیلخان بود .جامعه ملل از آغاز با مسائل و مشکالتی
فراوان مواجه بود و نخس��تین شکایت هم از س��وی نماینده ایران در
مجمع مطرح شد .اردیبهشت سال ۱۲۹۹شمسی ارتش سرخ شوروی
به بهانه سرکوب نیروهای ضدانقالب کرانههای انزلی را گلوله باران کرد
و قسمتی از شهر را به تصرف درآورد .در این هنگام نصرتالدوله فیروز،
وزیر خارجه ایران که در هتل کارلتون لندن سکونت داشت در نامهای به
سراریک درامند ولف ،دبیرکل جامعه ملل از شوروی شکایت کرد .طرح

یکی از جلسات قدیمی جامعه ملل

مساله از سوی دولت ایران از حساسیت باالیی برخوردار بود ،چون گامی
مهم جهت س��نجیدن توان جامعه ملل در حل بحرانهای بینالمللی
محسوب میشد .در  ۱۴ژوئن  ۲۴/۱۹۲۰خرداد  ۱۲۹۹شورای جامعه
مللبرایرسیدگیبهشکایتایراندرلندنبهریاستلردکرزنتشکیل
جلسه داد ،اما به دلیل تقارن شروع مذاکرات دو دولت ایران و شوروی
برای پایان دادن به این وضعیت ،شورا بهتر دید تا زمان حصول نتیجه
مذاکرات ،رسیدگی به این موضوع را بهحالت تعلیق درآورد .جامعه ملل
سرانجام با پایان یافتن جنگ دوم جهانی منحل شد و سازمان جدیدی
بهنام س��ازمان ملل متحد به جای این سازمان تشکیل شد .تصویر باال
یکی از جلسات جامعه ملل را نشان میدهد.

