ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ،ﻣردمﺷﻧﺎس و زﻧداﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ
ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه در اواﯾل ﻣﺎه ژوﺋن ﻣﯾﻼدی )ﺧرداد ﻣﺎه( دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .وی ﮐﮫ اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه »ﺳﯾﺎﻧس ﭘو« )ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻠّﯽ ﻋﻠوم
ﺳﯾﺎﺳﯽ( 1ﭘﺎرﯾس اﺳت ،در ﺳﺎل  1338در ﺗﮭران و در ﺧﺎﻧوادهای ﻣﺗوﺳط از ﺧراﺳﺎن ﻣﺗوﻟد ﺷد .رﯾﺷﮫھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای
ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وی ﭘژوھشھﺎﯾﯽ زﯾﺎدی را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﮐﮫ از ﺣوزهھﺎی
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ اوﺳت ،اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧراﺳﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ از اواﺧر دھﮫ  ،1380راه ﭘژوھش
ﺑراﯾش در اﯾن ﮐﺷور ھﻣوار ﺷود 2.ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدﻟﺧواه در اﯾن ﭘژوھشھﺎ ،ﺑر وﺟود ﯾﮏ »ﺧراﺳﺎن ﺑزرگ« ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﮫ در
واﻗﻊ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧراﺳﺎن اﺳت 3.ﺑﮫ دﻻﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺗﺎ اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﻣﻧﺎطق »ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت« ﺳﻠﺳﻠﮫھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺑوده اﺳت ،ازاﯾنرو ،ھزارهھﺎ در اواﺧر اﯾن ﻗرن ،در ﭘﯽ ﻗﺗل ﻋﺎﻣﯽ ﮐﮫ آنھﺎ
را در ﮐﺎﺑل ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﻧﺎه آوردﻧد .از دﻻﯾل دﯾﮕر اﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﺟﺎدهھﺎ و راهآھ نھﺎ ،ﺗﺟﺎرت ،ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣوجھﺎی
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دھﮫ  1360اﺳت.
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از طرف دﯾﮕر ،ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﻣﺗﺄﺛر از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﯽ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﭼون او ﺗﺑﺎری از ﺧراﺳﺎن داﺷت .ﻋﺎدلﺧواه
ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر دادﺧواھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﮫ آن اﻟزام داﺷت و در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋرﻓﺎن ﺷﯾﻌﯽ ﺑر
آن ﺣق اطﻼق ﻣﯽﮐرد.
ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه در دوران داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﺗﺎب ﺟﻧس دوم از ﺳﯾﻣون دوﺑوآر را ﺧواﻧد .ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺧواﻧدن اﯾن اﺛر در
اﻧﺗﺧﺎب رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽاش در ﭘﺎﯾﯾز  1356دﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب ،او در رﺷﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﯽ در داﻧﺷﮕﺎه اﺳﺗراﺳﺑورگ
ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،وی ھرﮔز ﭘلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧود را ﺑﺎ اﯾران ﻗطﻊ ﻧﮑرد .ھر ﺳﺎل ﺑﮫ دﯾدار
ﺧﺎﻧوادهاش ﻣﯽرﻓت ،در دوران ﺟﻧﮓ و زﯾر ﺑﻣبھﺎی ﻋراﻗﯽ ،ﺑﮫ ﭘژوھشھﺎی ﻣﯾداﻧﯽاش اداﻣﮫ داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣدرک دﮐﺗرای
ﺧود را ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ژان ﭘﯾر دﯾﮕﺎر از ﻣدرﺳﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭘﺎرﯾس 5اﺧذ ﮐﻧد .ﻣوﺿوع ﭘژوھش او
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﮐﺎرﺑرد ﺣﺟﺎب و ﺟﻠﺳﺎت ﻣذھﺑﯽ ،ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ و ﺑﺳﯾﺎر
دﻗﯾق از اﯾن ﺟﻧﺑش اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﮐﺗﺎب اول وی ،اﻧﻘﻼﺑﯽ زﯾر ﻧﻘﺎب ،زﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﯾران )ﮐﺎرﺗﺎﻻ (1991 ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن
ﭘژوھشھﺎ اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺳوءﺗﻔﺎھمھﺎی زﯾﺎدی را درﺑرداﺷت ،زﯾراﮐﮫ ﺧواﻧش آن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر دو ﺑﺣث اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻗرار
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ﮔرﻓت؛ ﯾﮑﯽ ﻻﯾﯾﺳﯾﺗﮫ ﻓراﻧﺳوی و دﯾﮕری ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم آﺗﻼﻧﺗﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻏرﺑﯽ .در ﺣﻘﯾﻘت ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﯾﮏ »زن اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯾﺳت ،ھرﭼﻧد او ﻣذھبﮔراﯾﯽ ﮐﺷورش را از درون ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد ،ﭼراﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف دﯾﮕر
ھﻣﮑﺎران اﯾراﻧﯽاش در ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ از طﺑﻘﮫ ﻣرﻓﮫ و ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ ﻣﯽآﯾﻧد ،ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘژوھشھﺎی
او ﻣردمﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻧظرﯾﮫﭘردازاﻧﮫ .او ﺗﺄﮐﯾد دارد ﮐﮫ ﭘژوھشھﺎﯾش ﺑر ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از زﻧﺎن در ﯾﮏ دوران ﻣﺷﺧص
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓھﺎی دﯾﮕر ﺗﻌﻣﯾم داده ﺷود ،ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﺟﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺻوص ﺣﺟﺎب در ﻓراﻧﺳﮫ وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﭘژوھش اﺧﯾرش درﺑﺎره رﻓت و آﻣد روﺣﺎﻧﯾون ،ﺧﺻوﺻﺎ ً اﻓﻐﺎنھﺎ ،در
ﻓﺿﺎی ﻓراﻣﻠﯽای ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾران و ﻋراق را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ،رﯾﺷﮫ در ﺗﻔﮑری ﻋﻣوﻣﯽﺗر و ﻗدﯾﻣﯽ دارد ﮐﮫ از اواﺳط
دھﮫ  1370ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه را ﺑﮫ ﺗﺄﻣل در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻔر در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﮐرده اﺳت.
در واﻗﻊ در ﮐﻧﺎر ژانﭘﯾر دﯾﮕﺎر ،ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﺷﺎﮔرد ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎنﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺗواﺿﻊ ژرارد آﻟﺗﺎب ) 1939ـ (2004
ﻣردمﺷﻧﺎس ﻓراﻧﺳوی ھم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب ،ﻣردمﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﺑر ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﮫ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﻏدﻏﮫھﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ .وی ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻌدد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﻠﮫ
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ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺣدود ﮐردن ﻗﺳﻣت ﺑزرﮔﯽ از ﻋﻠوم
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣوﺿوع اﺳﻼم ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾم دو ﻣوﺿوع زﻧﺎن و اﺳﻼم را ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه دھﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ دو ﮐﺗﺎب ﻣﮭم ﻓرﯾﺑﺎ
ﻋﺎدلﺧواه ،ﻣدرن ﺑودن در اﯾران )ﮐﺎرﺗﺎﻻ (1998 ،و ھزار و ﯾﮏ ﻣرز اﯾران )ﮐﺎرﺗﺎﻻ (2012 ،ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮔﺳﺗردهﺗر
ﻣﯽﭘردازﻧد :از ﯾﮏ طرف ﻣﺳﺋﻠﮫ آدم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺧوﯾش ،ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ
و ﺣﺿورش در ﺣوزه ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑرﻗرار ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﺳﺋﻠﮫ ظﮭور ﺷﮭروﻧدی و ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﻣت
و ﺳوی ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺷﮑلھﺎی ﻧوظﮭور ﺗﺟدد از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم را درﺑرﮔﯾرد؛ از طرف دﯾﮕر ،ﻣﺳﺋﻠﮫ رواﺑط اﯾران
ﺑﺎ ﺟﮭﺎن در درازﻣدت )و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺟزﺋﯽ از آن ﺑﺎﺷد( ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده اﺳت .ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب ،وی ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺑﮭم و دوﭘﮭﻠو ﻣﯽﭘردازد ،ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ھﻣﭼون ﻧﯾﮑوﮐﺎری،
ﺟواﻧﻣردی ،ﻗﺎﭼﺎق ،ﻗﺑرﺳﺗﺎن ،ﺣﺞ ،دﯾﺎزﭘورای اﯾراﻧﯽھﺎی ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،دوﺑﯽ ،ژاﭘن ،ﮐﻔﺗرﺑﺎزھﺎ و ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟران اﻓﻐﺎن .در ﮐﻧﺎر
اﯾن ﭘژوھشھﺎ ،او ﺑﺎ رﯾزﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﮏ ﻋﯾﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھم ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ آن ﺷﮑﻠﯽ از دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ آن ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﻧد ،اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .اﯾن
ﭘژوھشھﺎ ﺑﺎﻋث طﻌﻧﮫھﺎ و ﺳوءظنھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺷد ،ﭼﮫ از طرف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﮫ از طرف دﺳﺗﮕﺎه
اطﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾم ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ او را ﺗوﻗﯾف ﮐرده و ﺑرای ﻣرﻋوب ﮐردﻧش او را ﺑﮫ ﮐرات ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐرده اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری او را ھﻣﺗﺎی ﭘژوھﺷﮕر ﭼﯾﻧﯽ ـ ﺑﻠژﯾﮑﯽ ،ھﺎن ﺳوﯾﯾن ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ از روی ﺳﺎده ﻟوﺣﯽ ھﯾﭻ ﻧﻘدی ﺑر رژﯾم ﻧﻣﯽﮐﻧد
و ﯾﺎ ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ ،آزاد ﻣﺎﻧدن و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘژوھﺷﯽ .آنھﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﮭﻣتھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﻣﯽزدﻧد،
ﺣﺗﻣﺎ ً او را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .او ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻠﮫ اﺳﭘری 7ﻣﻘﺎﻟﮫای درﺑﺎره ﻧدا آﻗﺎﺳﻠطﺎن ،دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات
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https://www.persee.fr/doc/polix_02952319_2000_num_13_51_1107#xd_co_f=ODFhNmQyNGQtNDQzMi00YmIxLTljNTEtNDZjMDJl
MzAxNDM2~ et https://www.cairn.info/revue-politix-2007-4-page-179.htm
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ﺟﻧﺑش ﺳﺑز در ﺗﮭران ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ) (1388ﻧوﺷت و ﯾﺎ در ﻧﺎﻣﮫای ﺳرﮔﺷﺎده ﺑﮫ رﯾﯾسﺟﻣﮭوری وﻗت ،8ﻣﺣﻣود اﺣﻣدیﻧژاد از
ﮐﻠوﺗﯾد راﯾس ،داﻧﺷﺟوی دﮐﺗری ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑود دﻓﺎع ﮐرد .اﻣﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ھرﮔز ﮐﺎر »ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﻧﮑرد
و ھﯾﭻ وﻗت در ﻗﺎﻣت ﯾﮏ ﮐﻧشﮔر ظﺎھر ﻧﺷد .او ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻼش ﮐرده اﺳت ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درﺑﺎره ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣردمﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫاش ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ وﻗﺎﯾﻊ و ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت وﻓﺎدار ﺑوده اﺳت .وی در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﭘﺎرادوﮐسھﺎی اﯾران :ﺗﺻورات ﻧﺎدرﺳت در ﻣورد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﺎواﻟﯾﮫ ﺑﻠو (2013 ،ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﮫ
ﭘﯾشداوریھﺎ و ﺗﻌﺻبھﺎی ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺗﻠﻧﮕر ﻣﯽزﻧد.
از ﭘﯾرﻧﮓھﺎی ﻣوﺟود در آﺛﺎر ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ،ﻧﺳﺑﯾتﮔراﯾﯽ در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﻧﻘطﺎع ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘدﯾدار ﺷده ﭘس از اﻧﻘﻼب
 1358اﺳت.
در واﻗﻊ او ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و ھﯾﺟﺎنھﺎی اﻧﻘﻼب واﻗف اﺳت و ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ از ﻋواﻣل ﻣﺷروﻋﯾت رژﯾم در ﺑﯾن
ﻣردم ،ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑراﺑر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت و ﺧواھﺎن ﺑﺎزﮔﺷت
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯾﺳت .و ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی رژﯾم ﮔذﺷﺗﮫ را ﺗﺟدﯾد و ﺑﻌﺿﺎ ً
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎﻻﺧص در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ارﺿﯽ .ﻋﺎدلﺧواه در ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2017ﺑرای
ﮔروه ﭘژوھﺷﯽ ﺳری (CERI)9اﻧﺟﺎم داده ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،ﺧواﻧش او از اﻧﻘﻼب
 ،1358ﺧواﻧﺷﯽ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧظرﯾﮫھﺎی اﻟﮑﺳﯽ دو ﺗوﮐوﯾل اﺳت و ﺗﺣﻠﯾل او از اﺳﻼم ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﭘروﺗﺳﺗﺎﻧﯽ
ارﻧﺳت ﺗروﻟﭻِ ،ﻣﺗ ُدﯾﺳم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ادوارد ﺗﺎﻣﺳون و ﮐﺎﺗوﻟﯾﺳﯾﺳم ﻣﯾﺷل ﻻﮔره )ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺗﺎﯾن( اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در
ﻧوﺷﺗﮫھﺎﯾش ﺑﮫ آنھﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽدھد.
ﮐﺎرھﺎی ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه در ﺣوزه ﭘژوھشھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت .ﺟﺳﺎرت وی ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب ھزارهھ ﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﭼﺷم در ﭼﺷم ﻣﯽﺷود ،در ﺳﻔرھﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﭘژوھشھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ
ﻣﯽﭘردازد ،در ﺷﮭر ﻗم ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻓﻘﮫ ﻣﺷﻐول ﻣﯽﺷود ،و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﻧﮑﺗﮫﺳﻧﺟﯽ و ظراﻓﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ طﻧز وﻗﺎﯾﻊ را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣوزهھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،اﺣﺗرام و ھﻣدﻟﯽ دارد.
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ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﭘژوھشھﺎ در ﺣوزه ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﯾران ﻣﻌﺎﺻر ،آﺛﺎر ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه اﺳت ،اﻣﺎ ﻓراﺗر از اﯾران ،ﺳﮭم
ﻣﮭم ﮐﺗﺎبھﺎی وی در ﭘﯾﺷﺑرد ﻋﻠم ﻣردمﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﺧﺷم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در رﺷﺗﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺧﺻوص
ﺑﺎزداﺷت وی ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺣﺗراﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑراﯾش ﻗﺎﺋل اﺳت.
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اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽای ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده ﺷده در ﺣﻘﯾﻘت اﺧﺎذی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدی از ﺳردﻣداران اﯾران ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ
ﺗﺣﻣﯾل ﮐردهاﻧد و ﺑﯽﺗردﯾد اﻋﺗﺑﺎرﺷﺎن در ﺣد ﮐﯾﻔرﺧواﺳتھﺎی ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﻣﺳﮑو اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ھم وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺗرﺟﻣﮫھﺎی ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه از ﺷﺎﻋران ﻓراﻧﺳوی ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم و ﺷﺎﻧزدھم ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾت ادﺑﯽ ﻣﻧﺗﺷر
ﺷده ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﯽ از ھﻣدﺳﺗﯽ وی ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻏرﺑﯽ و ﯾﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ،ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ وھﺎﺑﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺑﮫ ﺟرمھﺎﯾش
اﻓزوده ﮔردد! واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺑﯽ اﺳﺗراﺗژی ﺗﻧشآﻣﯾز دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ و ﺷﯾوهھﺎی ﺑﻠﺷوﯾﮑﯽ
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ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑدﻧﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و اﻗداﻣﺎت ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز ﺳﺎلھﺎی ﭘس از 1357
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧدهاﻧد ،ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻏﻣﮕﯾن ﭘژوھﺷﮕران ﺷراﻓﺗﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .آنھﺎ طﻌﻣﮫ
ﺳﮭلاﻟوﺻوﻟﯽ ﺑرای اﻓراطﯾون از ھر ﮔروه و دﺳﺗﮫای ھﺳﺗﻧد.
اﯾﻧﮑﮫ دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑرای اھﺎﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﭘژوھش ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑرﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده
ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ،ﻣردمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه را ﺧطری ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و
دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﮐرده و ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه از ﺳﺎل  1356ﺳﺎﮐن
ﮐﺷور ﻓراﻧﺳﮫ و دارای ﻣﻠﯾت ﻓراﻧﺳوی اﺳت .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ارزش ﭘژوھﺷﮕر در »دﻧﯾﺎی ﺑﯽ در و ﭘﯾﮑر« اﻣروز
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد :زﻧداﻧﯽ در اوﯾن ،ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔﻔﺗﮫھﺎ ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن ﺗوﺳط ﮔروھﯽ
از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗﺑﻌﯾدی رژﯾم ،و ﻣﺟرم ﺑﮫ ﺧوشﺧدﻣﺗﯽ در ﺑراﺑر اﺳﻼم ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ از طرﻓداران اﻓراطﯽ ﻻﯾﯾﺳﯾﺗﮫ ﻓراﻧﺳوی.
ﻓرﯾﺑﺎ ﻋﺎدلﺧواه ﻋﻠﯾرﻏم داﺷﺗن ﻣﻠﯾت ﻓراﻧﺳوی ،ﺑﮫ ﮐرات درﺧواﺳت روادﯾدش ﺑرای ﺳﻔر ﭘژوھﺷﯽ ﺑﮫ دﻋوت داﻧﺷﮕﺎهھﺎ
در آﻣرﯾﮑﺎ رد ﺷده اﺳت.
و اﯾﻧﭼﻧﯾن اﺳت اﺣواﻻت ﺧوش ﻋﻠم در ﺳﺎل .2019
ژانﻓراﻧﺳوآ ﺑﺎﯾﺎرد ،اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻋﻠوم رواﺑط ﺑﯾناﻟﻣﻠل و ﺗوﺳﻌﮫ )ژﻧو( )(IHEID

