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< ســـرمـقالـــه
روی خط آی ِاس ِای- آیندة جامعه شناسی

دو س��ال از آغ��از ب��ه کار مجله گفتگوی جهان��ی می گذرد. ما از 8 صفح��ه به 30 صفحه 
و از 5 زبان به 13زبان رس��یده ایم. ما کار خود را با یک الگوی اس��تاندارد ش��روع کردیم 
و ب��ه یک نوع طراحی ویژه دس��ت یافتی��م و این خبرنامه را به ی��ک مجله تبدیل کردیم. 
این مجله به صورت اینترنتی منتش��ر می ش��ود، اما هر کجا که می روم نس��خه های چاپی 
آن )ب��ه زبان همان جا( در کیف من س��نگینی می کند. مجلة گفتگ��وی جهانی دریچه ای 
جامعه ش��ناختی ب��ه تحوالت جهانی می ُگش��اید و محل��ی برای ثب��ت فعالیت های انجمن 
بین المللی جامعه شناس��ی، کنفرانس ها، مباحث جامعه ش��ناختی، س��تون های ویژه، اخبار 
جامعه شناسی های ملی و غیره است. اما مهم تر از همه اینها، گفتگویی است که این مجله 
در درون و در می��ان گروهه��ای ترجمه به راه انداخته اس��ت. مثاًل در این ش��ماره اعضای 
جوان و مش��تاق البراتوار جامعه شناسی مردم مدار ورش��و از کنفرانسی که برای راه اندازی 
مجلة گفتگوی جهانی به زبان لهس��تانی برگزار کردند گزارش��ی تهیه کرده اند؛ کنفرانسی 
که موجب گس��ترش دامن��ة بحث گفتگوی جهان��ی درباره چهرة جهانی و جهان ش��مول 
جامعه شناس��ی می ش��ود. بنابراین، یک��ی از نتایج راه اندازی مجلة گفتگ��وی جهانی ایجاد 
ش��بکه ای از گروه ه��ای هم بس��تة جامعه شناس��ان ج��وان که م��روج  نس��خه های متنوع 

جامعه شناس��ی جهانی هس��تند، بوده اس��ت. 
قاعدة مش��ابهی نیز بر کالس جهانی »جامعه شناس��ی مردم م��دار، گفتگوی زنده!« حاکم 
اس��ت. در اینجا گروهی از جامعه شناسان مس��تعد وجود دارند که در جوامع خود مشغول 
زندگی و پژوهش هس��تند و برای دانش��جویان کنجکاو دوره کارشناس��ی دانشگاه برکلی 
از تجارب اش��تغال خود می گویند. آنها از Skype برای ایجاد ارتباط با یکدیگر اس��تفاده 
می کنند. این جامعه شناس های فوق متعهد مردم مدار بسیار به کارشان عالقه مند هستند و 
مطالعات خود را رها نمی کنند. این گفتگوها ضبط شده و روی تارنمای انجمن بین المللی 
جامعه شناس��ی قرار می گیرد و هر کس که بخواهد می تواند با مراجعه به نش��انی اینترنتی 
http://www.isa-sociology.org/public-sociology-live این گفتگوها را تماشا 
کند. به خصوص، دانش��جویان و اس��اتیدی که در شهرهای بارس��لونا، تهران، ژوهانسبورگ، 
س��ائو پائولو، کی اف و اُسلو به تماش��ای این گفتگوها می پردازند و چکیده بحث های خود را 
روی فیس بوک می گذارند، با این کار به نوبه خود موجب در گرفتن بحث و مناظره بیش��تر 
می شوند. در نتیجه ما مراکز، البرتوارها و نهادهایی ایجاد می کنیم که از طریق ایجاد ارتباط 
با دیگران از فعالیت های یکدیگر مطلع می شوند، این کار موجب رشد اجتماع جامعه شناسان 

جهانی می شود که به خاطر تفاوت هایشان به یکدیگر پیوند خورده اند.
رس��انه های اجتماعی باع��ث تقویت و افزایش می��ران تعامالت چهره به چهره می ش��وند و 
همزمان س��طح این تعامالت را جهانی می کنند. مثاًل در این ش��ماره الله بهبهانیان مطلبی 
درباره مجموعه ویدئویی س��فرهایی به جامعه شناس��ی نوش��ته و از اعضای پخش و پراکنده 
کمیته اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناس��ی می پرس��د که چه چیزی آنها را به س��وی 
جامعه شناس��ی کش��انده و در این راه با چه چالش هایی مواجه هس��تند. بیش��تر اعضا قباًل 
نمی توانس��تند مسئوالن انجمن را ببینند یا صدایشان را بش��نوند، اما آنها حاال به راحتی با 
یک کلیک در دس��ترس هس��تند. بنابراین در اینجا نمونه کارهایی ارائه می شود که به طور 
کلی انجام آن از هر کجای دنیا امکان پذیر است؛ مدل هایی که دیگران می توانند از آنها کپی 
ک��رده، آنها را اصالح کنند و بهبود ببخش��ند. اینترنت هم می توان��د منجر به تنّزل کیفیت 
آموزش ش��ود و هم می تواند به آن کمک کند. می تواند موجب تضعیف ارتباطات شود و هم 
آن را تقوی��ت کند. بنابراین ما به میزانی که کنترل اینترنت را در اختیار داریم می توانیم در 

مورد نحوه استفاده از آن تصمیم بگیریم.
گفتگوی جهانی 5 بار در سال در 13زبان منتشر می شود و در سایت ISA  قابل دسترسی 

burawoy@berkeley.edu :است. نوشته های خود را به مایکل بورووی ارسال کنید

این مصاحبه،  روشنفکر  آیندة جامعه شناسی چینی. در 
جایگاه  سون،   لیپینگ  چینی،  جامعه شناس  و  برجسته 
جامعه شناسی را درزندگی عمومی چین شرح می دهد و  

توضیح می دهد که چرا چین،  در رأس رکود قرار دارد.

آشپزی.  راهنمای  به  جامعه شناسی  استاد  از 
ترک،  هستید؟جامعه شناس  دیگری  حرفة  به دنبال 
ودات میلور به ما می گوید که چطور به یک چهرة 
شد،که  تبدیل  طرفداران،  از  گروهی  با  تلویزیونی 
بهترین  در  پخش شده  آشپزیي  برنامه  بر  همگی 

ساعت تلویزیون بنا شده است.

ون کریکن  روبرت  آکادمی.  در  ستاره سازی  دربارة  
می نویسد؛  دانشگاه  در  ستاره سازی  تهاجم  دربارة 
]فرایندی[ که سیتسمی شبیه ستاره سازی در هالیوود 
می سازد که در آن»برنده همه چیز را می برد« و به 

تجاری شدني مخربي کار علمی منجر می شود.
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< این شــماره:
سردبیر: 

مایکل بورووی.

سردبیران اجرایی: 
لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همکاران تحریریه:
 مارگارت آبراهام، تینا اویس، راکائل سوس�ا، جنیفر پالت، رابرت 

ون کریکن.

سردبیران مشاور: 
ایزابال بارلینس�کا، لوئیس شوول، دیلک س�ینداگلو، تام دووایر، 
ج�ان فرینز، س�ری حنف�ی، خایمی خیمین�ز، هبیب�ول کاندکر، 
سایمون ماپادیمنگ، ایشوار مودی، نیکیتا پوکروسکی، اما پوریو، 
یوشیمیچی س�اتو، ویناتا سینا، بنجامین تییرینا، چین-چان یی، 

النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب: 

سری حنفی و مونیر سیدانی. 

برزیل:
 گوس�تاو تانیگوت�ی، جولیانا تان�چ، پدرو مانچینی، فابیو س�یلوا 
تسوندا، سلیا دا گراکا آریباس، آندریزا گالی، رناتا بارتو پریتورلن.

کلمبیا:
 ماری�ا خ�وزه آلوارز ری�وادوال، سباس�تین ویلمیزار س�انتاماریا، 

آندرس کاسترو آروجا. 

هند: ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، یودی سینگ.

ایران:
 ریحانه جوادی، ش�هراد ش�هوند، فاطمه مقدس�ی، ساغر بزرگی، 
نس�ترن محم�ودزاده،  نجمه طاهری، تارا عس�گری الل�ه، میالد 

رستمی.

ژاپن:
 کاراهیس�ا نیش�یهارا، م�اری ش�یبا، تاموهی�رو تاکام�ی، یوتاکا 
ایوادیت�ه، کازاهی�رو ایکدآ، ی�و فوکودا، میچیکو س�امبه، تاکاکو 
ساتو. کوسوکو هیمنه، شوهیی اوگاوا، یوکو هوتا، یوسوکه کوساکا

لهستان: 
میکوالژ میرزژوس�کی، کارولینا میکوالژوس�کا، جاکوب روزنبام، 
مایکال چلمینسکی، امیلیا هودزینسکا، جولیا لگات، آدام میولر، 
وجتک پرچوک، آنا پیکتوس�کا،،آنا ارزسنیک،کنراد سیمازسکو، 

زوفیا ولودارسیزیک

روسیه:
النا زدراوو میسلووا،آنا کادنیکووا، النا نیکوفوروا، آسجا ورونکوا.

تایوان: 
جینگ-موآ هو.

ترکی�ه: نیالی چابک کایا، گونور ارتونگ، یونکا اوداباش، مصطفی 
آیکوت آتار

مشاوران رسانه ای: آنی لین، خوزه ریگوئرا 

< شــورای ســردبــیــری:
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سرمقاله: آیندة جامعه شناسی

آیندة جامعه شناسی چینی
مصاحبه با لیپینگ سون، چین

< ستاره سازی
دربارة ستاره سازی در دانشگاه

روبرت ون کریکن، استرالیا

از استاد جامعه شناسی تا راهنمای آشپزی
ودات میلور، ترکیه

< خشونت و اعتراض در آمریکای التین
خشونت زمردهای سبز

جان پارا، کلمبیا

استرداد زمین در کلمبیا
نادیا رودریگز، کلمبیا

جنبش دانشجویی در شیلی
میلتون ویدال، شیلی

< در ISAچه می گذرد؟

نشست کمیتة اجرایی در بیروت،۲01۲
مایکل بورووی، آمریکا

البراتوار دکتری، نوامبر۲01۲
تینا اویس، آفریقای جنوبی

سفر به جامعه شناسی
الله بهبهانیان

< کنفرانس ها

جنبش های عربی
آمینا عربی و جولیان جورجنمیر، لبنان

یک یا چند جامعه شناسی؟ گفتگوی لهستانی
میکوالژ مِیژوسکی،کارولینا میکوالژوسکا و جاکوب روزنبام، لهستان

< ستون های ویژه
معرفی گروه های ویراستاری: گروه ایران

ریحانه جوادی، ایران

جایگاه جهانی جامعه شناسی فرانسوی زبان
آندره پتیتات، سوئیس

AISLF پیچ تاریخ: مطالب بایگانی بیشتری دربارة
جنیفر پالت، انگلستان

< از مناطق
چالش های پیش روی جامعة جامعه شناسی هند 

ایشوار مودی، هند
جامعه شناسی مردم مدار در دانشگاه آنکارا

گوونار ارتونگ و یونکا اوداباس، ترکیه

دموکراتیک سازی آینده ها
مارکوس اس اسکالز، ایاالت متحدة آمریکا
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<آیندة جامعه شناسی                                                                                                                                      
   چینی؟

   مصاحبه با لیپینگ سون
این مصاحبه توسط مایکل بورووی و به کمک پروفسور یوآن ِشن، لینا هو و زئوینگ ِچنگ برای گلوبال دیالوگ 
انجام شده است. لیپینگ سون یکی از روشن فکران مردمی و برجستة چین است. او استاد جامعه شناسی دانشگاه 

سینگوآ در پکن است.

>>

م ب: ش��ما به تازگی مطالبی دربارة به بن بست رسیدن یا توقف توسعة 
چینی نوش��ته اید و آن را »تل��ة ُگذار« نامیده  ای��د. منظورتان از »تلة 

ُگذار« چیست؟

ل س: تلة گذار به معنی توجه نش��ان دادن به فرایند اصالحاتی است 
که مانع اصالحات بیش��تر می شود. کس��انی که از این اصالحات نفع 
می برند، خواهان حفظ وضع موجود هستند و امیدوارند که قالب های 
نه��ادی را ثابت نگه دارن��د و ویژگی های در حال تحول آن ها را حفظ 
کنند. همچنین می خواهند »نهادهای مختلط«ی تأس��یس کنند که 
منافع شان را به حد اعلی برساند. همة این مسائل باعث تحریف توسعة 
اجتماعی اقتصادی می شود و انبوهی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
را ب��ه بار م��ی آورد. گذار چین، در مقایس��ه با گذار اتحاد ش��وروی و 
اروپای شرقی، نوعی گذار گام به گام است و همین امر نیز مسئله ساز 
می ش��ود، چراکه موفقیت اولیة این فرایند اصالحی، خود باعث ایجاد 

موانعی بر سر راه آن شده است.

م  ب: دقیقاً منظورتان چیست؟

ل س: انحص��ار دولت بر همة منابع و ظرفیت اجرایی باالی آن، ضامن 
موفقیت اقتصادی چین بوده اس��ت. این مدل ویژة توس��عة اقتصادی، 
بر بوروکرات های فاس��دی متکی است که از طریق یک دولت رانت جو 
مش��غول فعالیت هس��تند. ب��ا این حال، گس��ترش این بوروکراس��ی 
قدرتمند، مانِع گذار بیش��تر به سوی یک اقتصاد بازار واقعی مبتنی بر 

»حکومت قانون« شده است.

م ب: ش��ما یک روشن فکر مردمی معروف در چین هستید. این مسئله 
برای شما به چه معنا است؟ شما در عمل چگونه جامعه شناسی را در 

سون،  لیپینگ  چینی ،  برجستة  جامعه شناس 
نکتة جالبی دربارة تلة گذار مطرح می کند 
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میان مخاطبان مختلف ترویج می کنید؟ جامعه شناس��ی مردم مدار شما 
چه تأثیراتی در خودتان داشته است؟

ل س: تفاوت میان جامعه شناسی »سنتی« و جامعه شناسی »مردم مدار« 
از این قرار اس��ت: جامعه شناس��ی س��نتی در وهلة اول به تولید دانش 
درب��ارة زندگ��ی اجتماعی عالقه مند اس��ت. این دان��ش جامعه را تحت 
تأثیر قرار می دهد؛ اما این تأثیرات به صورت »غیر مس��تقیم« و در واقع 
پیامد پیش بینی نش��دة جامعه شناس��ی سنتی اس��ت. در مقابل، هرچند 
جامعه شناسی مردم مدار نیز منجر به تولید دانش دربارة جامعه می شود، 
عالق��ة اولیة آن به تأثیرگذاری در جامعه اس��ت. به گفتة رابرت ِمرتون، 
کارکرد بارز جامعه شناسی سنتی در تولید دانش و کارکرد پنهان آن در 
تأثیرگذاری در جامعه اس��ت. جامعه شناسی مردم مدار، درست در مقابل 

جامعه شناسی سنتی قرار می گیرد.

تف��اوت میان ای��ن دو ن��وع جامعه شناس��ی در حین انتخ��اب موضوع 
پژوهش و ش��یوة نتیجه گیری آن مش��خص می ش��ود. ما وقتی در چین 
به انتخاب یک موضوع پژوهش��ی دست می زنیم، اولویت را به مهم ترین 
مشکالت اجتماعی ای می دهیم که نیازمند راه حل هستند؛ مثاًل پژوهش 
درب��ارة وقوع تغییر در س��اختار اجتماعی در ط��ی فرایند گذار، تضادها 
و تعارض ه��ای اجتماعی، تلة گذار و مانند آن. هدف ما روش��ن اس��ت: 
رس��یدن به نتایجی که در درک عمومی از موضوعات مورد بررسی تأثیر 

بگذارد و حتی اثرگذاشتن در سیاست گذاری های حکومتی.

س��ه راه عمده ب��رای تأثیرگذاری وجود دارد: انتش��ار مقاالت آکادمیک 
در مج��الت علمی ب��رای تحت تأثیر ق��رار دادِن جهت حرکت رش��تة 
جامعه شناسی؛ ایراد سخنرانی در رسانه های جمعی )از جمله رسانه های 
اجتماع��ی همچون توئیتر( برای تأثیرگذاری در درک عمومی؛ نوش��تن 
گزارش های پژوهش��ی ب��ا موضوعات خاص و تأثیرگ��ذاری در دولت از 
طریق انتش��ار این گزارش ها در رس��انه های خب��ری و اجتماعی. با این 

حال، ما به طور کلی مستقیماً وارد فعالیت  های اجتماعی نمی شویم. 

م  ب: به نظر شما نقش یا کارکرد جامعه شناسی، در چیِن امروز چیست؟

ل س: از آنج��ا که جامعة س��نتی چین دس��تخوش تغیی��رات اجتماعی 
چش��مگیری شده، جامعه شناسی تأثیر بیش��تری در زندگی مردم دارد. 
در این روزگار، جامعه شناس��ی می تواند به اندازة سیاست های دولت، در 
نظرهای مردم تأثیرگذار باشد. بنابراین، جامعه شناسان مدل های مختلفی 
از صنعتی ش��دن )نظیر شرکت های ش��هری و روستایی یا TVEs( ارائه 
کرده و توصیه هایی در خصوص پیوس��تگی توس��عة روستایی و شهری 
کرده ان��د که دولت در س��طح محلی از آن ها حمای��ت می کند. مفاهیم 
نظری مطرح ش��ده توس��ط جامعه شناس��ان، مانند مفه��وم »اجتماع«، 
سرلوحة اسناد سیاستی دولتی شده و به دنبال کنار گذاشتن نظام واحد 
کاری، ای��ن مفاهیم منجر به انجام گرفت��ن اقداماتی در زندگی عمومی 

شده  اند. 

م ب: امروزه، مشکالت پیِش روی یک روشن فکر مردمی چینی چیست؟ 
آیا چیزی هس��ت که ش��ما نتوانید دربارة آن بنویسید یا سخن بگویید؟ 
یا اینکه راه خاصی برای دور زدن موضوعات حساس دارید؟ شما منتقد 

دولت هستید، چگونه از خطرها جان سالم به در می  برید؟

ل س: در واق��ع، در اوض��اع فعلی چین محدودیت های بس��یاری دربارة 
صحبت کردن بر س��ر موضوعات عمومی وجود دارد. با این حال، ضمناً 
باید یادآور ش��د که آزادی عمل روش��ن فکران مردمی، بیشتر از چیزی 

اس��ت که ش��ما تصور می کنید. بسیاری از مس��ائل عمومی مستقیماً به 
بحث گذاشته می ش��وند. همچنین می توان برخی از موضوعات حساس 
را در قالب »الفاظ ظریف و س��نجیده« بیان ک��رد. مثاًل می توان با ذکر 
نمونه های تاریخی دربارة واقعیت های امروزی س��خن گفت یا می توان با 
اشاره به تجربة اتحاد شوروی و اروپای شرقی و غیره، دربارة چین حرف 
زد. ظهور اینترنت، وبالگ ها و توئیتر موجب گس��ترش چشمگیر فضای 
بحث مستقیم دربارة موضوعات حساس شده؛ زیرا نظارت بر رسانه های 
خبری نس��بت به گذشته کمتر است. همچنین باید بگویم که واقع بینی 
جامعه شناس��ی و تمرکز آن بر شواهد )یعنی علمی بودن جامعه شناسی( 
به گسترش فضای بحث آزادانه دربارة مسائل عمومی کمک کرده است.

م ب: چه شد که وارد رش��تة جامعه شناسی شدید؟ شنیده ام که سال ها 
بر روی پروژه های مربوط به تاریخ ش��فاهی دهقانان کار می کرده اید. از 

چنین پژوهش جامعه شناختی ای، چه چیزهایی آموختید؟

ل س: م��ن ابت��دا دانش��جوی ارتباط��ات بودم و س��پس در س��ال آخر 
دانش��گاه، به جامعه شناسی تغییر رشته دادم. آن موقع، دوران بازسازی 
جامعه شناس��ی در چین پ��س از یک دوره ممنوعیت 30 س��اله بود. در 
دهة 1۹80، عالقة اصلی پژوهشی من به نوسازی بود، چرا که آن موقع 
نوس��ازی موض��وع اصلی مورد بح��ث در جامعة چین ب��ود. مطالعة من 
دربارة جوامع روستایی از طریق تاریخ شفاهی، در سال 1۹۹۶ آغاز شد. 
ه��دف من، گردآوری اطالعاتی دربارة جامعة روس��تایی به منظور درک 
زندگی روزمرة دهقانان و فهم »منطق عمل کمونیستی« موجود در این 
زندگی بود. ما می خواس��تیم اصالحات اقتص��ادی چین را به مثابة یک 
فرایند »گذار تمدنی«، تجزیه و تحلیل کنیم؛ یعنی فرایندی که زندگی 
اجتماعی را سازماندهی می کرد و اعمال روزانة مردم را در بر می گرفت. 
به همین دلیل بود که به مناطق روس��تایی رفت��م تا با دهقان ها دربارة 

تجاربشان در دورة انقالب مصاحبه کنم.

م ب: در طول 30 س��ال گذشته، ش��اهد چه تغییراتی در جامعه شناسی 
بوده اید؟ آیندة جامعه شناسی چینی را چگونه می  بینید؟

ل س: مکت��ب امریکای��ی دغدغة انباش��ت دانش دارد، مکت��ب اروپایی 
دل مشغول ارزش ها است و مکتب چینی نیز عالقه مند به واقعیت است. 
یعن��ی مکتب چینی س��نتاً به واقعیت توجه دارد. ب��ا این حال، به دلیل 
تأثی��رات جامعه شناس��ی امریکایی و همچنین چن��د عامل دیگر، توجه 
جامعه شناس��ی چینی به واقعیت رو به کاهش اس��ت. به نظر می آید که 
رش��تة جامعه شناسی بیشتر س��رگرم مطالعة خوِد دانش جامعه شناسی 
است تا جامعه. حتی زمانی که تحقیقی دربارة جامعه انجام می شود نیز 

این تمایل وجود دارد که دانشی چندپاره تولید شود.

م��ن هم��واره معتقد بوده ام ک��ه مطالعة نهادهای اجتماع��ی، مخصوصاً 
بررس��ی رویدادها و فرایندهای آن ها، بس��یار مهم اس��ت. این مس��ئله، 
حتی اگر دل مش��غول بس��ط خوِد جامعه شناسی باش��یم، حائز اهمیت 
اس��ت. بنیان گذاران رشتة جامعه شناس��ی، همگی دغدغة توضیح دادن 
تمدن س��رمایه داری را داش��تند. از طرف دیگر، بدون ش��ک، کمونیسم 
نمایندة یکی دیگر از تمدن های مهم تاریخ بش��ری بوده است. کمونیسم 
مجموع��ه نهادها، ارزش ها و منطق هایی دارد که با س��رمایه داری غربی 
خیل��ی متفاوت هس��تند و در س��ال های اخیر نیز دس��تخوش تحوالت 
تاریخی شده اند. من معتقدم که مطالعة ویژگی ها، منطق ها و فرایندهای 
گذار این تمدن کمونیس��تی بای��د الهام بخش و انگی��زه ای جدید برای 

جامعه  شناسی معاصر و در واقع کل علوم اجتماعی باشد.
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< دربارة ستاره سازی                                                                                                                                       
    در آکادمی

رابرت فن کریکن، دانشگاه سیدنی، استرالیا، رئیس اداره امور مالی و عضویت 
انجمن جامعه شناسی بین المللی در فاصله سال های 2010 تا 2014

امروزه به وضوح می توان ش��کاف هایی را در دانشگاه ها مشاهده کرد که 
روز به روز عمیق تر و دامنه دارتر می شوند و اجتماع دانشگاهی را به طور 

کلی به سه گروه تقسیم می کنند:

1. یک دسته ی سرآمد از پژوهشگران سرشناس که یا کمتر به تدریس 
یا مس��ئولیت های اجرایی اش��تغال دارند و یا بالکل از این فعالیت ها به 

دور هستند.

۲. »طبق��ه ای میانی« از کس��انی که در آن واح��د به تدریس و تحقیق 
می پردازند  که از هر دو طرف تحت  فش��اری مدام در حال افزایش اند ؛ 
از آن ها خواس��ته می شود که هم تحقیقات بیشتر و بهتری انجام دهند 
و هم به تعداد روز به روز  بیش��تری دانش��جو درس بدهند. حاصل کار 
دس��تة نخست یعنی گروه برجستة پژوهش��گراِن صرف، به عنوان معیار 
داوری پژوهش ها مورد اس��تفاده قرار می گی��رد اما این معیار برای افراد 
دس��تة اخیر دست یافتنی نیست. به همین دلیل آنها محکوم به شکست 
و س��رخوردگی  و  در پی دس��ت یابی  به جای��گاه واالی پژوهش صرف 

هستند.

3. گروه کثیر پرولتاریای در حال گسترش��ی  از معلمان و پژوهش��گران 
پاره وقت و غیر رس��می که شرایط کاری نامطمئن و نامناسبی را تجربه 
می کنند و همواره امیدوارند روزی شغل تمام وقت و حق استادی دائمی 

پیدا کنند. 

به چندین طریق می توان چنین گرایش هایی را بررس��ی و تحلیل کرد، 
اما تأمالتی که من در این نوش��تار بیان خواهم کرد به نحوی هس��تند 
که در آن ها گونه ای خاص از »عقالنیت مبتنی بر ش��هرت« نیز دخیل 
اس��ت. پیوندی میان مکانیسم های اقتصادی و اجتماعِی تشکیل دهندة 
ب��ن و بنیاد وضعی��ت چهره هایی اجتماعی که معموالً به عنوان س��تاره 
می شناس��یم- بازیگران، چهره های سرش��ناس برنامه های تلویزیونی و 
ستاره های ورزشی- و تحوالتی که دانشگاه ها را در سراسر جهان تحت 
تأثی��ر قرار می دهند، وجود دارد. پروژة کالن تر من این بود که از طریق 
تحلیل دوبارة ش��هرت به دغدغه های نظری محوری در جامعه شناس��ی 
از قبیل نابرابری، هوی��ت، قدرت و حکومت بپردازم و پژوهش علمی به 
طرق مختلف نمونه ای مهم از روند ها و پویایی های جامعة ش��هرت مدار 

است.

پی��ش از این ه��م بحث هایی پیرامون مش��هور بودن)س��تاره بودن( در 
نوش��ته های رابرت مایکل و دیگران وجود داشته ولی در این میان سی. 
رایت میلز سهم مهمی داشته است. این سهم ناشی از اشارة او به شیوه 
های تاثیر انواع و اقسام رقابت ها در معرفی افرادی خاص به عنوان ستاره 
اس��ت. او از بازیگرانی مطرح صحب��ت می کند که نقش مرجعی عملی و 
شناختی برای سایر  رقابت کنندگان دارند. میلز در کتاب نخبگان قدرت 

) آکسفورد، 1۹57: 74( می نویسد:

در آمریکا نظام جامعه به گونه ایس�ت که کس�ی که بتواند چند توپ س�فید 
کوچ�ک را بهتر از هر کس دیگری در چندین س�وراخ زمین بیندازد می تواند 
به چنان س�طحی از محبوبیت اجتماعی دست یابد که با رئیس جمهور ایاالت 
متحده ارتباط داش�ته باش�د. و یا مجری پرحرف ]برنامه های سرگرم کنندة [
تلویزیون یا رادیو می تواند به صمیمی ترین دوس�ت مدیران صنعتی کش�ور، 
اعضای کابینه و مقامات ارش�د نظامی بدل ش�ود. مهم نیست که  این فرد در 
چه زمینه ای توانمند اس�ت؛ مهم این اس�ت که مادامی که بتواند بر رقیبانش 

برتری یابد، یک چهرة محبوب و سرشناس خواهد بود.

البته این حرف میلز کامال درس��ت نیس��ت، هرچند قهرمان گلف هم به 
واسطة شهرتش به س��طوح باالیی دست می یابد،  این ستاره های راک 
هس��تند که بیش از دیگران امکان ارتباط با رئیس جمهور کشور را پیدا 
می کنند. نکتة اصلی این اس��ت که  دامنه و میزان دیده شدن است که 
برجس��تگی و ش��هرت فرد را تعیین می کند. فارغ از اینکه در آغاز چه 

عاملی سبب برجسته شدن فرد شده است.

>>

پیر بوردیو، ستاره ای مخالف ستاره سازی
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روبرت مرتون این مسئله را چنانکه در فعالیت های علمی دیده می شود ، 
با نام »اثر متی« صورت بندی می کند و در این نامگذاری به انجیل متی 
۲5:۲۹ اشاره دارد : »آنکه دارد، بیشتر خواهد داشت و در فراوانی غرقه 
خواهد ش��د و آنکه ندارد، هیچ نخواهد داش��ت، حتی آنچه دارد را هم 
از کف می دهد.« به نظر مرتون دانش��مندانی که جایزة نوبل را دریافت 
می کنند به مراتب بیشتر از همکاران و همترازانشان مورد توجه قرار می 
گیرند. مهم نیس��ت که برتری پژوهشی که سبب دریافت جایزه شده در 
چه بوده ، همین که به پژوهش��گری توجه ویژه می ش��ود برای برتری او 

کفایت می کند.

این مطلب را هربرت س��یمون در سال 1۹71 به تفصیل بیشتری مورد 
بررس��ی قرار داد. به نظر او هر زمان در جایی انبوهی از دانش و معرفت 
وجود داش��ته باش��د ولی چندان به چش��م نیاید، آنچه در این موقعیت 
کم اما ضروری اس��ت »توجه« اس��ت. توجه به این معنا عبارت است از 
ت��وان جهت دادن ش��ناخت در جهتی خاص یا ب��ه امری خاص از میان 
س��ایر ام��ور. »توجه« حقل��ه ی مفقوده  یا  خیر موقعیت��ی در  جریانی 
اس��ت که ریچارد ِسِنت  آن را »سیستم ستاره سازی« در موسیقی می 
داند. منظور او از این تعبیر این اس��ت که یک موس��یقی دان یا نوازنده 
تنها زمانی قادر اس��ت فراتر از دیگران قرار بگیرد که بتواند خصوصیات 
شخصیتی الزم برای جلب توجه را داشته باشد و در جلب توجه توده ی 

مخاطبان، از سایر رقبا پیشی بگیرد.

توجه روزافزون به رده بندی های جهانی و اصالح مداِم روش های ارزیابی 
و سنجش عملکرد،  فضایی رقابتی  میان گروه های آکادمیک، دانشگاه ها 
و کشورها  به وجود می آورند  و هر کجا رقابتی در میان باشد،  سیستم 
در حال تولید  فرد یا مجموعه ای سرشناس -از قبیل محقق سرشناس، 
دانش��ور برجسته و دانش��گاه منحصر به فرد- است. ممکن است بگویید 
میزان ارجاعات به یک پژوهش، معیاری اس��ت برای سنجش اینکه این 
پژوهش تا چه حد تأثیرگذار بوده اس��ت، اما این معیار چیز دیگری هم 
هس��ت و آن این که نویس��ندة  آن پژوهش چقدر شناخته ش��ده است.  
وقتی نقل قولی از بوردیو یا کسی چون او را در کار خود می آوریم، علت 
اصلی اش این نیس��ت ک��ه بود یا نبود آن ارجاع تفاوت چش��مگیری در 
تحلیل ما ایجاد می کند، بلکه ما از این طریق می خواهیم آشنایی خود 

با بوردیو را به مخاطب نشان دهیم.

سیس��تم فعلی ش��هرت آکادمیک در سه س��طح عمل می کند: فردی 
)معموال پژوهش��گران و به ندرت معلمان( ، سازمانی )دانشگاه ها( و ملی 
یا منطقه ای )کش��ورها یا فرهنگ های کشورها(.  معرفی این سه سطح 
ممکن است استعارة  به کار برده شده را کمی از لحاظ معنایی گسترش 
ده��د، ب��ا این حال در بس��یاری از وجوه افراد، س��ازمان ها یا کش��ورها 
می کوش��ند – یا مجبورند بکوشند- کیم کارداشیِن ]سوپراستار[ زمینة 
علمی خود یا میان دانش��گاههای س��طح جهان باش��ند. دقیقاً به همان 
صورت که دیده ش��دن سوپراس��تاری چون کیم کارداشین به او امکان 
کس��ب درآمد از طریق جل��ب حامی مالی و فروش عک��س ها و مارک 

پوش��اکش را می دهد، رده بندی هم برای یک دانش��گاه مهم است چرا 
که بر تعداد دانش��جویان آن ، موقعی��ت اجتماعی و میزان حمایت های 
مالی از س��وی حامیان آن، خیرین و دولت می افزاید. و  به همین دلیل 
است که دانشگاه ها پول و وقت زیادی صرف توسعه و بهبود نام و نشان 

خود می کنند. 

از تحلی��ل جامعه ش��ناختی مقولة ستاره ش��دن چ��ه چیزهایی می توان 
آموخت که به کار پاس��خ دادن به تغییرات پیش گفته در دانشگاه بیاید؟ 
در اینج��ا نمی ت��وان به طور کام��ل و با تمامی جزئیات به این مس��ئله 
پرداخ��ت ولی می کوش��م به عنوان آغازی بر این بح��ث به معرفی چند 
حال��ت ممکن بپردازم. نخس��ت اینکه اگر نظام دانش��گاهی را به مثابة 
ماش��ین تولید و توزیع توجه در نظر بگیریم و باور داش��ته باش��یم که 
مس��ئلة اصلی ارزش پژوهش��ی اثر تولید شده در دانش��گاه نیست بلکه 
مس��ئلة اصلی توجه اس��ت، این امکان به وجود خواه��د آمد که درکی 
نقادانه تر به بازی ]رقابت[ بر سر جایگاه و موقعیت در دانشگاهها داشته 
باشیم. درک اینکه آنچه به عنوان شایسته ساالری معرفی می شود چیزی 
نیس��ت جز »ستاره ساالری« به ما کمک خواهد کرد بپذیریم بسیاری از 
گرایش های اصلی در دانشگاه ها در واقع پیرامون تالش برای جلب توجه 

تعریف می شوند.

دوم اینک��ه اگ��ر بپذیریم ب��ازی فعالیت ه��ای دانش��گاهی همان بازی 
ستاره س��ازی]خارج از آکادم��ی[ اس��ت، می توانی��م با مش��اهدة آنچه 
در قلم��روی وس��یع تر ]بازی[ ش��هرت در س��ایر حوزه ه��ا جریان دارد 
اس��تراتژی های مش��ابهی را در فعالیت های آکادمیک خود اتخاذ کنیم. 
همة ما شنیده ایم که اندی وارهول می گوید »در آینده هر کسی ]فقط[ 
برای 15 دقیقه مشهور خواهد بود« اما او بعدها تعبیر دیگری را به جای 
این عبارت به کار برد و گفت »در 15 دقیقه هر کس��ی مش��هور خواهد 
ش��د«. این س��از و کار را به خوبی می توانیم در ازدیاد گونه های مختلف 
افرادی که روز به روز  در میدان فعالیت های بیش��تری مطرح و شناخته 

)ستاره(می شوند، مشاهده کنیم.

ب��ه جای پذیرفتن سلس��له مراتب موقعیت های دانش��گاهی که در حال 
حاضر به صورت نظامی ماش��ینی درآمده و ش��بیه سیستم ستاره سازی 
هالیوود در دوران قدیم اس��ت می توانیم سیس��تم شناسایی و قدردانی 
خاص خودمان را داش��ته باشیم و به سطوح »پایین تر« اهمیت دهیم و 
از پژوهشگران غیر مش��هور حمایت کنیم. به قیاس تمثیل پیش گفته، 
می توانیم گسترده ای از شبکه های پژوهشی را به وجود آوریم که هرچند 
به ستاره س��ازی منتهی نمی ش��وند ولی از آن ها لذت می بریم یا گمان 
می کنیم انجام شدنشان خوب است و به کاری می آید. می توانیم منطق 
»همه چیز برای برنده اس��ت« را که این روزها در دانش��گاه ها در حال 
اجراس��ت، رد کنیم، تا خودمان را با یکدیگر آشنا کنیم،  به جای اینکه 
یکدیگر را با »خیره ش��دن به مرکز« با تمرکز بر ستاره سازی دانشگاهی 

گمراه کنیم.
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< ســتــاره شـــدن:
       از استاد جامعه شناسی تا                                                                                                                                               

      راهنمای آشپزی
 ِودات میلور، استانبول، ترکیه

ممکن است گمان کنید شخصی که در صفحة 
تلویزیون روبروی من نشسته، در حال شرکت 
در یک نشست معنوی است. او سرش را میان 
دس��ت هایش گرفته و چش��مان نیمه بازش بر 
نقطة خاص��ی متمرکز ش��ده اند. ناگهان تلفن 
همراه��ش از جیب کتش س��ر می خ��ورد و به 
داخل دریا می افتد. این ]اتفاق[ یک اغتش��اش 
اس��ت. در این لحظه، دوربین، م��رد قدبلند و 
الغری را با پیش��بند آشپزی و در حالی که دو 
دندان جلوی دهانش افتاده، نش��ان می دهد. او 
با فریاد از خدمت��کار می خواهد تلفن همراه او 
را پی��دا ک��رده و تحویلش ده��د. در این میانه 
اما، م��رِد روبروی م��ن به طرز عجیب��ی انگار 
هی��چ خبری از این اتف��اق بد ندارد ]و به جای 

مضطرب ش��دن[ از مرد قدبلند می پرسد: »چرا 
در این غذا، به جای ش��راب ش��یرین از سرکة 

سیب استفاده کرده اید؟«

نمی توان��م جلوی خنده ام را بگیرم. با حالتی از 
ناباوری و سردرگمی دارم خودم را در تلویزیون 
تماش��ا می کنم. البته این برنامه، یک »نمایش 
واقعی« نیست. برنامة مربوط به خوردنی هاست 
که می دانم در س��اعات پربینن��دة روز و اواخر 
هفته، در یک شبکة بزرگ تلویزیونی در ترکیه، 
با نام اِن تی وی پخش می شود. من ستارة این 
برنامه هس��تم؛ در این برنامه به رستوران های 
مختلف سر می زنم، تعداد زیادی غذا را امتحان 
می کن��م، در مورد کیفیت اج��زاء و مزة غذای 

حاص��ل از آن ه��ا داوری می کنم، به َآش��پزها 
انتق��اد می کن��م و از آن ها می خواه��م دربارة 
غذایی که پخته اند توضی��ح بدهند. همچنین، 
اگر رس��توران، لیس��ت مشروت داش��ته باشد، 
میخواهم که از هر کدام یک گیالس پر کنند و 

نظرم را دربارة هر کدام از آنها می دهم.

م��ن به هم��راه تهی��ه کنندة این ش��بکه و دو 
فیلمبردار سفر می کنم. اغلب به رستوران های 
ترکی��ه س��ر می زنی��م ول��ی ت��ا به ح��ال به 
رستوران هایی در رم، کاتالونیا، جورجیا، سوریه 
و لبن��ان ه��م رفته ایم. در پای��ان بازدید از هر 
رس��توران، دو س��ه دقیقه ای ب��ه ارزیابی کلی 
غذاه��ا می پردازم و در نهایت، با دادن س��تاره، 

>>

آشپزی.  راهنمای  میلور،  ودات 
چندان از غذایش راضی نیست 
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به آن رستوران نمره می دهم. محدودة ستاره ها 
از یک تا پنج است. وقتی به رستورانی چهار یا 
پنج س��تاره می دهم، آن رستوران گوی سبقت 
را از رقبای خ��ود می رباید و حتی اگر تا پیش 
از این کاماًل خالی از مشتری بوده باشد، از این 
پس با تعداد زیادی از مشتریان مواجه می شود.

من یک آش��پزم؟ نه. به سختی قادرم یک تخم 
مرغ را بپزم. من یک ستاره ام؟ بله. مردم مرا در 
خیابان به می شناسند و همیشه تقاضای عکس 
گرفتن می کنن��د. در بس��یاری از انجمن های 
مج��ازی درب��ارة م��ن می نویس��ند. پیوس��ته 
درب��ارة ش��خصیت و انگیزه های��م حدس هایی 
می زنند و همیش��ه کنجکاوند اطالعاتی دربارة 
زندگی ش��خصی من به دس��ت بیاورن��د. مدام 
نامه هایی از دانش��جویان به دستم می رسد که 
می پرسند: »چطور می توانیم مثل تو بشویم؟« 
و همچنی��ن پیوس��ته نامه های��ی از والدی��ن 
دانش آموزان دبیرس��تانی به دستم می رسد که 
از من می خواهند دست خطی برای فرزندانشان 
بفرس��تم چرا که من »اس��طورة« آن ها هستم 
و آن ها می خواهند وقتی بزرگ ش��دند »ِودات 

میلور« بشوند.

ام��ا من کی هس��تم؟ همة ای��ن چیزها چطور 
اتف��اق افتادن��د؟ وقتی به 30س��ال پیش نگاه 
می کن��م، دانش��جوی س��ال اول��ی تحصیالت 
تکمیل��ی را می بینم که پ��س از اتمام تحصیل 
کارشناسی خود در رش��تة اقتصاد در دانشگاه 
بوسفوروس ترکیه، وارد خوابگاه دانشگاه برکلی 
شده است. ]این دانشجو[ به پِیر سرافا، جریان 
های نئوکینزی، آلتوس��ر و مارکسیس��ت های 
س��اختارگرای فرانس��وی عالقمند بود. اما در 
دانش��گاه برکلی، روش مردم نگاری را  »کشف 
کرد« و ب��ه »مطالعات م��وردی عمیق« برای 
پی بردن به مکانیس��م پوی��ای تغییر اجتماعی 
عالقمند شد. استاد راهنمایش، مایکل بورووی، 
او را قانع کرد که روش شناسی تطبیقی، بسط 
چارچوب نظری الزم برای فهم و طرح پرسش 
دربارة »استقالل« دولت در اقتصاد سرمایه داری 
وابس��ته ای چون ترکی��ه را تس��هیل می کند. 
بنابراین، بعد از بررس��ی روش شناختی تحلیلی، 
تز خود را دربارة مقایسة برنامه ریزی اقتصادی 
ترکیه و فرانس��ة پ��س از جن��گ جهانی دوم 
انتخاب کرد تا تفاوت های ساختاری در مسئلة 
اس��تقالل دولت و روابط طبقاتی در کشورهای 

»مرکزی« و »پیرامونی« را بررسی کند.

ادع��ای  ش��ده ام  وسوس��ه  لحظ��ه،  ای��ن  در 
»بی گناهی« کنم و بگویم عالقة من به ش��راب 
فرانس��وی نتیجة ناخواس��تة انتخاب فرانس��ه 

به عن��وان بهتری��ن نمونة اقتص��اد دولتی برای 
بررس��ی بود. ام��ا، نه. چنین نب��ود. من قبل از 
انتخاب این موضوع و پیش از انتخاب فرانس��ه، 
ب��ا پرداخ��ت ده دالر برای یک بطری ش��راب 
بورگاندی فرانس��وِی1۹8۲، در دانشگاه برکلی 
اغوا ش��ده بودم. آنقدر پول نداش��تم که برای 
اتاقم در خوابگاه یک رادیو بخرم، ولی ش��راِب 
خوب، می خوردم. نوش��یدن ش��راب بورگاندی 
خوب، برای من تجربه ای ژرف و اغواکننده بود. 
ش��راب قرمز بورگاندی رایحه ای ترکیبی دارد، 
حس چش��ایی را درگیر می کند و فریبنده و با 
ته مزه ای تند، به کام انس��ان می نشیند. شراب 
بورگاندی آنقدر پیچیده و هوس انگیز است که 
تمامی آنچه در فرهنگ بورژوادموکراتیک غربی 
برایم عزیز اس��ت را در نظرم مجس��م می کند. 
و تم��دن غربی را ک��ه در برابر پیوریتانیس��م 
فرهنگی خس��ته کنندة دوران ریگان در آمریکا 
و حکومت نظامی ژنرال َکنان اِوَرن در ترکیه به 

رقابت واداشته شده بود، پاالیش می کند. 

 خانم��ی که ق��رار بود ب��رای اعط��ای بورس 
فول برای��ت ب��رای پایان نام��ه با م��ن مصاحبه 
کند، پرس��ید: »چرا فرانس��ه و ترکیه را با هم 
مقایس��ه می کنید؟« هنوز چهرة تعجب زدة او 
را بعد از شنیدن پاسخم به یاد دارم: »شراب و 
غ��ذا«. او البد حرف مرا پذیرفته بود که بورس 
به من تعلق گرفت. در پاس��خی که داده بودم 
راس��تگو بودم. مالکوم ِگلَدِول در اثر معروفش، 
طردشدگان: داستان موفقیت، قاعده ای تقریباً 
به دلخواه اما پذیرفتن��ی، را صورت بندی کرده 
اس��ت: قاعدة 10000 س��اعت. بسیاری مردم، 
با اس��تعدادهای ذاتی، خلق می شوند ولی برای 
ب��ه فعلیت رس��اندن آن ها، باید ب��ه کار معتاد 
ب��ود و 10،000 س��اعت ب��ه کاری که انتخاب 
کرده ایم بپردازیم تا بتوانیم از دیگران پیش��ی 
بگیریم. خب، در م��ورد قانون 10،000 بطری 
شراب چطور؟ مطمئنم در حدفاصل سال های 
1۹85ت��ا1۹۹0 و در دوران تحصیلم، با رفتن 
ب��ه کلوپ های مختلف و ش��رکت در گروه های 
تس��ت کنندة ش��راب، ب��ه این ]تع��داد بطری 

شراب[ نزدیک شدم.

س��ال های بعد به س��رعت برق س��پری شدند. 
به عن��وان متخص��ص اقتصادسیاس��ی در بانک 
جهان��ی مش��غول کار بودم؛ ولی وقتی رس��الة 
دکت��ری ام در 1۹۹0 برن��دة »جای��زة بهترین 
پایان نام��ه« از انجم��ن جامعه شناس��ی آمریکا 
شد، دوباره تحریک شدم به زندگی دانشگاهی 
برگ��ردم. در دانش��گاه ب��راون و جورجی��ا تِک 
تدری��س ک��ردم و از دانش��گاه اس��تنفورد در 

رش��تة حقوق مدرک گرفت��م و به مقام وکالت 
قضایی رس��یدم. حتی یک سال تحصیلی را در 
موسسة مطالعات پیش��رفته گذراندم و افتخار 
ارتباط نزدیک با یکی از بزرگترین اندیشمندان 
قرن بیس��تم، آلبرت هیرش��من، را پیدا کردم. 
همچنین، مدتی را در سیلیکون َولی گذراندم.

با این حال، مخصوصاً بعد از تجربة س��یلیکون 
َولی، دیگر هیچ گاه دانشگاهیان ترغیبم نکردند. 
مشارکتم در پروژه ای دربارة »چگونگی افزایش 
کارای��ی در اس��تفاده از مش��اوران خارجی در 
گ��روه حمل ونقل دانش��گاه جورجیا«، تیر آخر 
را زد. تمایل��ی ب��ه تکنوکرات ش��دن نداش��تم. 
عالقمندی های مش��ترک با همکارانم نداشتم. 

باید به دنبال جایگزین می گشتم.

یکی از دوس��تان س��ال های فعالیت��م در بانک 
جهانی در واشنگتن دی سی، س��ردبیر روزنامة 
خوشنام میلی یِت ترکیه شده بود. او به دنبال 
کس��ی بود که اطالعات خوبی در زمینة شراب 
و غذا داش��ته و به صداقت هم ش��هره باشد. او 
از من خواس��ت اگر می توانم هر دوهفته یک بار، 
یک س��تون روزنامه اش بنویس��م. از آن موقع 

پیوسته برای این نشریه می نویسم. 

آی��ا توضیح نظری ای برای محبوبیت من وجود 
دارد؟ گم��ان می کن��م بله. عواملی که س��بب 
ش��هرت و محبوبیت من ش��دند شبیه عواملی 
هستند که سبب به قدرت رسیدن حزب عدالت 
و توس��عه)AKP( در سال ۲00۲ بودند. اتحاد 
سکوالر متش��کل از نخبگان نظامی بروکراتیک 
و طبقة س��رمایه دار انحصارطلب، قدرت و نفوذ 
خود را در عرصة سیاس��ت و اقتصاد از دس��ت 
داده بود. حزب عدالت و توسعه به کمک همین 
وضعیت فساد سیاس��ی و بحران اقتصادی و با 
ارائة مدل��ی از پوپولیس��م اس��المی که وعدة 
ش��فافیت و عدالت داش��ت، توانست به قدرت 
دس��ت یابد. این حزب از شکاف در بدنة قدرت 
حاکم و حمایت بخش هایی از طبقة سرمایه دار 
جامعه برای رس��یدن به ق��درت، بهره می برد. 
عالوه براین، حزب عدالت و توس��عه، بخش های 
به حاشیه رانده ش��دة ثروتمندان آناتولی ، تّجار 
تحصیل کردة  اعضای  شهری، ساختمان سازها، 
انجمن جوانان محافظ��ه کار و توده های عظیم 
جوامع فقیر شهری را در حمایت از خود بسیج 

کرد.

در تعجبم از این که چقدر برنامة من در بخش 
آس��یایی ترکیه و در میان طبقة فقیر ش��هری 
مشهور اس��ت. یقیناً طبقة تحصیل کرده ای که 
توان مالی بیرون از خانه غذاخوردن را دارد جزو 

>>
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طرفداران من هس��تند؛ اما چگونه می توان این 
محبوبیت میان توده های حاشیه نشین شهری 
و به خص��وص جوانان را توضیح داد؟ اینکه من 
»خارج از مجموعه« ب��ودم قطعاً به محبوبیتم 
کمک کرده اس��ت. من جزو شبکه های قدیمی 
صنعت مواد غذایی و نوشیدنی نبودم و از اتحاد 
صمیم��ی و نزدیک با رس��توران دارها و صنایع 

مواد غذایی پرهیز می کردم.

اما معتقدم عام��ل مهم دیگری هم وجود دارد 
ک��ه توضیخ دهن��دة محبوبت م��ن خصوصاً در 
میان جوانان اس��ت. مؤلفه های س��خت گیرانه 
و پاکدینان��ة دیانت اس��المی از زمان به قدرت 
رسیدن حزب عدالت و توسعه در جامعة ترکیه 
برجسته شده است. وقتی این سخت گیری علیه 

لذت جس��مانی به س��رکوب مخالفان سیاسی 
ضمیمه می ش��ود جوانان به س��وی درون خود 
س��وق پیدا می کنند و به دنیای غنِی تخیالت 
خود پناه می برن��د. تحمل نکردن اعتراض های 
دس��ته جمعی و سانس��ور ش��دید رس��انه های 
گروه��ی، رعب و وحش��ت ایج��اد می کند اما 
ب��ه تخیل دام��ن می زند. جوانان، سیاس��ت را 
»آلوده« و اقتص��اد را »ناپاک« می دانند. آن ها 
به خوب��ی می دانند که در چنی��ن فضایی باید 
برای رس��یدن به »موفقیت« صداقت را قربانی 
کرد. فرد ظاهراً بی دغدغه در سن پدارانشان که 
رابطة خوبی با غذا و شراب دارد، رفیق و همزاد 
خوبی است. برخالف پس زمینة ناامیدکننده و 
آرمان های کوتاه م��دت، ماجراجویی مدامی در 
جس��تجوی »مزه« داشته باش��یم، جذاب ترین 

چیزی است که زندگی در این شرایط می تواند 
در اختیار ما قرار دهد.

ش��اید من »جایر ب��ورگانِ« ]شراب س��از[ این 
جوان��ان هس��تم که ب��ه آن ها کم��ک می کنم 
انرژی ه��ای روانی خ��ود را دوچن��دان کنند و 
به آن ه��ا امکان می دهم هوس های جس��مانی 
سرکوب شده در جامعه فرهنگ خشن و شرایط 
اقتصادی دش��وار را آزاد کنند. این »ایدئالیسم 
طبق��ات  حاشیه نش��ین  جوان��ان  پیچی��دة« 
اقتصادی، آن روی سکة »فرهنگ ستاره سازی« 
و وضعیت ستاره به مثابه یک »اسطوره« است. 
ج��ز تکرار حرف مارکس، کار دیگری نمی توان 
ک��رد: »مرگ فرهنگ ستاره س��ازی، در رهایی 

ستاره هاست.«
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< خشونت                                                                                                                                               
   زمردهای سبز

جان پارا، دانشگاه ایسزی، کالی، کلمبیا

ندارد.  سبز  زمرد  کلمبیا،   از  بیش  کشوری،  هیچ 
خانواده های متخاصم،  معدن کاری را به یک تجارت 
درخطرناک ترین  که  کرده اند  تبدیل  خشونت آمیز 
شرایط، ادامه دارد. در این عکس، مردی است که 

غنائم خود را می شمارد. عکس از جین سوکور.

خش��ونت جناحی که در کلمبیا رخ می دهد به 
موضوعی برای تحلیل جامعه ش��ناختی تبدیل 
ش��ده اس��ت، به خصوص از طریق رشته ای که 
موس��وم به خشونت شناس��ی  است. این شاخة 
کلمبیای��ی جامعه شناس��ی، ب��دواً، متعه��د به 
مطالع��ة دوره ای از تاری��خ کلمبیا به نام دوران 
خشونت )1۹45تا1۹۶51۹۶5( بود، بنیان این 
دوره در کتاب پایه ای دوران خشونت در کلمبیا، 
مطالعاتی در باب فرایند اجتماعی )1۹۶۲( اثر 
بیش��اپ ژرمن گوزمن کامپ��و ، اورالندو فالس 
بوردا  و ادواردو یومانا  مشخص شده است. این 
اثر، روی مفهوم »فقر س��اختاری« » بنا ش��ده 
که شامل بسط جامعه شناختی آشوبی است که 
موجب خشونت داخلی شده است. یک رخداد 
خاص، ترور جرج الیزر گایتان ، دیکتاتور نظامی 
حزب آزادی خواه در ۹ آوریل 1۹48، خشونت 
پیوسته ای را که در بینش اجتماعی و سیاسی 

وجود داش��ت، به عالم واقع رساند. لیکن دلیل 
اساس��ی ازهم گس��یختگی »جثة اجتماعی «، 

بی وحدتی نمادین دولت ملت است.

نیروهای سیاس��ی، نظامی و مذهبی متعددی 
توده ه��ا را برانگیختن��د تا ارتش را به دس��ت 
گیرند و ب��ا هماوردهای چریکی خود تا مرگ، 
در نبردی درگیر ش��وند. اح��زاب آزادی خواه و 
محافظ��ه کار، اح��زاب س��نتی تاریخی کلمبیا 
هستند، و از زمانی به ارث مانده اند که نیروهای 
استقالل )1810تا1830( ملت را ایجاد کردند. 
خشونت از زمان استقالل تا به امروز، در حیات 
روزمرة دولت ملت وج��ود دارد. تنها در فاصلة 
18۶3تا188۶، نُه جنگ داخلی بزرگ رخ داد 
که درگیری های جناحی و ریشه های خشونت 
در سدة بیس��تم را بنیان گذاشت و همان گونه 
ک��ه دانیل پیکه  در کتاب نظم و خش��ونت  به 

وضوح توضیح داده است، از نسلی به نسل بعد 
انتقال یافته و این روند، تا به امروز ادامه دارد.

خشونت شناس��ی که حوزة مطالعاتی خود را به 
تمام انواع خشونت در زمان و مکان بسط داده 
اس��ت، برای علوم اجتماعی در کلمبیا و درک 
تاریخچه و جامعة کلمبی��ا، به موردی مرکزی 
تبدیل ش��ده اس��ت. در واقع، هن��وز کارهای 
بس��یاری باید انجام شود: باید آثار تاریخ نگارانه 
و قوم نگارانه تولید کنیم که درک خش��ونت در 
حیات روزم��ره را امکان پذی��ر خواهد کرد. اثر 

خود را به قصد کمک به این وظیفه نگاشتم.

نه تنه��ا رویارویی ه��ای نظامی ک��ه در دوران 
خش��ونت به وجود آمدند کش��ور را در خون و 
آت��ش غلتانده اند، بلکه وحش��ی گری بی پایان 
نیز خش��ونت را به بخش��ی از زندگ��ی روزمره 
تبدیل کرده اس��ت. در پایان دوران خش��ونت، 

>>
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طی جنگ س��رد در سال های 1۹۶0 و 1۹70، 
گروه های گوناگون، ارتش را به دس��ت گرفتند 
ت��ا جنبش های چریکی مارکسیس��ت را بنیان 
نهن��د. یک��ی از این گروه ه��ا، FARC )ارتش 
انقالبی کلمبیا( اس��ت که از جناح های مسلح 
حزب آزادی خواه برخاس��ته  و تا به امروز فعال 
است. یکی دیگر از احزاب، نیروهای شبه نظامی 
هستند که از واکنش نظامیان حزب محافظه کار 
و طرفداران خصوصی س��ازی نیروهای امنیتی 
و نظام��ی روئیده ان��د ک��ه توس��ط قاچاقچیان 
مواد مخدر ایجاد ش��ده اس��ت. کشمکش های 
مسلحانة بی پایان و ماهیت بسیاری از اقدامات 
و درگیری ه��ای نظام��ی، گس��ترش ت��رور و 
وحش��ی گری با برنامه، همگ��ی، خیل عظیمی 
از آواره ها را ایجاد کرده اند. خش��ونت آنقدر در 
زندگی روزمره ریش��ه دوانده است که به روابط 
صمیمانه هجوم برده و سبب تقسیم بندی های 
آشتی ناپذیر، بین و حتی درون خانواده ها شده، 
و موج��ب س��کوت های دردناکی ش��ده که از 

نسلی به نسل بعد انتقال یافته اند. 

اجازه دهید به پژوهشم دربارة منطقة زمردهای 
س��بز بازگردیم. این منطقه در مرزی دورافتاده 
در رش��ته کوه های ش��رقی آند است که حدود 
80000نفر ساکن دارد و در فاصلة 40کیلومتر 
از چیکوینکوی��را ، مرک��ز منطقة بوی��اکا  واقع 

اس��ت. فقط ظرف مدت ده س��ال، این منطقه 
ش��اهد گ��ذار از اقتص��اد دهقانی ب��ه اقتصاد 
معدن مح��ور بوده اس��ت. این منطق��ه ثروتی 
نامتناهی ب��رای معدود س��اکنانی ایجاد کرده 
اس��ت که در جس��تجوی زمردهای ارزشمند، 
در مع��ادن حفاری می کنند. تح��ول از اقتصاد 
محلی، باعث گسستگی گروه بندی های خانوادة 
دهقانی شده و اتحادهای خویشاوندی نوینی را 
به وجود آورده اس��ت. این پیوستگی های جدید 
میان اکث��ر خانواده هایی ک��ه در تجارت زمرد 
فعالیت می کنند، نیازمند همکاری کارفرمایان 
و گاردهای امنیتی در اکثر خانواده هایی اس��ت 
که کس��ب و کار یکس��انی دارند. همانطور که 
آنتون بالک  در کتاب مافیای دهکدة سیسیل؛ 
مطالعه ای در باب کارفرمایان روستایی بی رحم 
)18۶0ت��ا1۹۶0(  توضی��ح داده، این موضوع 
باعث مستحکم شدن خانواده های مافیا در یک 
سنت دهقانی شده است که در آن، ارزش های 
خانوادگ��ی، ش��رافت، خون، و وف��اداری برای 

مدیریت اقتصاد، اساسی هستند.

ب��ه این دلیل ک��ه دول��ت کلمبی��ا در اداره و 
محافظت از معادن در برابر ساکنین بی رحمی 
که در جس��تجوی زمرد هس��تند، با شکس��ت 
مواج��ه ش��د، در دهة1۹70، معادن را، رؤس��ا 
و ب��زرگان، یا به زبان محلی، خوانین  تس��خیر 

دو  1۹۶0ت��ا1۹۹1،  بی��ن  دورة  در  کردن��د. 
»جن��گ زمرد « به وقوع پیوس��ت که در آنها، 
رؤسا برای تس��لط بر بهره برداری های معدنی، 
مبارزه می کردند. در نتیجه، حداقل 5000 نفر 
از س��اکنین، بدرود حیات گفتن��د. در 1۹۹1، 
جنگ با امضای معاهدة صلحی خاتمه یافت که 
مورد توافق خوانین زنده مانده، بود. با این حال، 
درگیری ه��ای بین تاجران زمرد از بین نرفت و 
ما مجبوری��م به این موضوع، ظهور قاچاقچیان 
مواد مخدر و ش��به نظامیان را بیفزاییم. عناصر 
جدیدی که در این منطقه پدید آمدند، تسلط 
بر خانواده ه��ا در زمینة اقتصادهای غیر قانونی 
و ارتش ه��ای خصوص��ی را موجب ش��دند که 

فرهنگ درون زای خشونت را تشدید کردند.

می ت��وان خصائل مش��ابهی را در دیگر مناطق 
کلمبیا یافت. خش��ونت، ب��ه اکثر محدوده های 
خصوص��ی مانند رواب��ط خانوادگ��ی و تربیت 
فرزن��د، وارد ش��ده اس��ت که همگ��ی آنها در 
نتیجة انفجار اقتص��ادی و نظارت نکردن دولت 
پدید آمدند. این امر از لحاظ اخالقی و سیاسی 
دلس��ردکننده اس��ت، اما نیاز به ح��وزة علوم 
اجتماع��ی برای درک و انتش��ار الگوهای تضاد 
نیز ضرورتی جدید را مطرح می کند که مبانی 

الزم برای مداخلة دولت را مشخص کنند. 
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< استرداد زمین 
    در کلمبیا

نادیا مارگاریتا رودریگز، دانشگاه روزاریو، بوگوتا، کلمبیا

مناقش��ه بر س��ر اس��ترداد زمی��ن در کلمبیا با 
تصویب قانون 1488، موسوم به قانون قربانیان، 
در تاری��خ 10 ژوئ��ن ۲011 آغاز ش��د. با توجه 
به ایجاد مش��کالت بزرگ سیاس��ی، اقتصادی و 
اجتماعی در نتیجه اس��ترداد زمین و همچنین 
ب��ا توجه ب��ه اینکه دولت به صراح��ت بر وجود 
منازعه مس��لحانه صحه گذاش��ت، ای��ن رویداد 
یک مرحله مهم در تاریخ کلمبیا تلقی می شود. 
فصل س��وم قان��ون 1488 به مبحث اس��ترداد 
زمین ب��ه دهقانانی می پردازد ک��ه در طول دو 
دهه گذش��ته در اثر منازعه مسلحانه زمین های 
خود را از دست داده اند. این منازعه در طول 50 

س��ال اخیر کلمبیا را تحت تأثیر قرار داده است. 
مفاد این فصل بحث برانگیز است؛ چراکه دولت 
قوی��اً از آن حمایت می کن��د و می توان آن را به 
نوعی تالش دولت برای جبران غفلت 50 س��اله 
از این موضوع دانست. با وجود تمام تالش هایی 
که برای اجرای این قانون ش��ده، موانع بسیاری 

بر سر راه آن وجود دارد.

موضوع اس��ترداد زمین در کلمبیا را می بایست 
در پرتو تمرکز ش��دید مالکی��ت زمین که یکی 
از مش��کالت عمده بر س��ر راه توسعة روستایی 
اس��ت، بررسی کرد. برخی کارشناسان استدالل 
می کنن��د ک��ه مس��ئله تمرکز ش��دید  مالکیت 

>>

بیش از 4میلیون دهقان کلمبیایی، مانند این 
ترک  به  مجبور  گذشته،  15سال  در  پیرمرد، 
زمین هایشان شده اند. عکس از ژولین وسکوز.
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زمین نه تنها باعث ایج��اد نابرابری های عمیق 
سیاس��ی و اجتماعی ش��ده، بلکه یکی از علل 
مهم منازعة خونین در کلمبیا نیز بوده اس��ت 
 ,۲00۹  Machado  ,۲00۲  Fajardo(
PNUD ۲011(. تمرک��ز زمین موجب ایجاد 
یک س��اختار دو وجهی ارضی ش��ده که در آن 
بیش��تر زمین ه��ای حاصل خیز، ب��ه یک گروه 
کوچ��ک از نخبگان اقتصادی و سیاس��ی تعلق 
دارد.1  این س��اختار از دوران اس��تعمار حاکم 
بوده و در طول زمان نیز بدتر شده است. بعد از 
کوشش  های نافرجام به منظور انجام اصالحات 
ارضی در قرن بیستم، به مخصوص در سال های 
 ،)3۶  :۲000  ,Molina(  1۹۶1 و   1۹۶3
گروه های مسلحانه ای در دهة 1۹۶0 پا گرفتند 
که خواه��ان بازتوزیع اراضی بودن��د. بنابراین 
بخش هایی بزرگی از مناطق روس��تایی کلمبیا 
در ی��ک بحران ش��به دائمی به س��ر می برند و 
بازیگ��ران قانونی و غیر قانونی بر س��ر کنترل 
زمی��ن، جنگی ب��ر پ��ا کرده اند ک��ه منجر به 
آوارگی نظام مند، خش��ن و عظیم 4 میلیون نفر 
از دهقانان ش��ده است. پس چالش پیش روی 
نهادهای مسئول اس��ترداد زمین، بسیار بزرگ 

است.

وضعیت موجود به دلیل محدودیت های قانونی 
و ب��ه خاط��ر بس��تر اجتماعی ای که اس��ترداد 
زمی��ن در آن انجام می ش��ود، پیچیده اس��ت. 
مرکز مطالعات توس��عه ای دانش��گاه روزاریو به 
منظور درک مش��کالت اجرای این قانون یک 
رویکرد بین رشته ای )ترکیبی از حقوق و علوم 
اجتماع��ی( اتخاذ کرده اس��ت. بخش��ی از این 
پروژه به پژوهش دربارة واحد استرداد قانونی۲  
می پ��ردازد؛ این پژوه��ش حول پنج مس��ئلة 

پیچیدة زیر است:

نخست، منازعة مسلحانه، در مناطقی به وقوع 
می پیوندد که مش��مول قانون اس��ترداد زمین 
می ش��وند و این امر موجب می شود که دولت 
نتوان��د به دهقان��ان تضمین بدهد ک��ه دوباره 
زمین هایش��ان را از دست ندهند. چالش پیِش 
روی دولت کلمبیا، این اس��ت که با پایان دادن 
به منازعة مس��لحانه، امنیت دهقانان را تأمین 

کند.

دوم، بر اس��اس قانون، استرداد به معنای الغای 

القاب یا غرامت ها است. این تعریف از استرداد 
جایی برای جبران خسارت های وارده بر زمین 
یا افراد در نظر نمی گیرد و وضع سابق را اعاده 
نمی کند. در نتیجه، این سیاس��ت به پس دادن 
حق مالکیت زمین محدود نمی شود؛ بلکه باید 
زندگ��ی همراه ب��ا کرامت در ای��ن زمین ها را 
برای قربانیان امکان پذیر کند. به عالوه، س��لب 
مالکیت با موارد متعدد نقض حقوق بشر همراه 
بوده و بر قربانیان آسیب های جدی وارد آورده 
و بنابراین بازگش��ت آن ها به زمین هایش��ان را 
دشوارتر ساخته است. خالصه، قربانیان نیازمند 

حمایت هایی َورای محدودة قانونی هستند.

سوم، با توجه به نابرابری های شدید توسعه ای، 
آموزشی و بهداشتی میان شهر و روستا، احتماالً 
دهقانان��ی که از آن ها س��لب مالکیت ش��ده و 
اکن��ون در مناطق ش��هری زندگ��ی می کنند، 
تمایلی به بازگشت به مناطق روستایی ندارند. 
سلب مالکیت ارضی موجب از هم پاشیدگی تار 
و پود اجتماعی شده و بازسازی این اجتماعات 

برای آن ها دشوار خواهد بود.

چه��ارم، اگ��ر بخواهیم ک��ه مال��کان زمین به 
ج��ای اینکه اراضی خود را اج��اره بدهند یا به 
کسانی که اکنون بر آنها مسلط هستند )بیشتر 
ش��رکت های ِکش��ت و صنعت( بفروشند، روی 
آن ه��ا کار کنند، بای��د از آن ه��ا حمایت های 

اقتصادی، فنی و تولیدی کرد.

پنجم، مش��کالت قانونی و نهادی متعددی نیز 
هس��ت که باید آن ها را از پیش رو برداش��ت؛ 
مش��کالتی نظیر آموزش مأموران دولتی برای 
اجرای قانون اس��ترداد زمی��ن و تربیت قّضات 
متخص��ص در ام��ور اراض��ی )کلمبی��ا چنین 
قاضی های��ی ن��دارد(. دولت باید نش��ان بدهد 
که ای��ن زمین ها را قطعاً پ��س خواهد گرفت. 
این مس��ئله ، موجب طرح پرس��ش های مهمی 
می شود: دولت چگونه زمین های مشمول قانون 
اس��ترداد را از مالکان فعلی می گیرد، در حالی 
که فعاًل بیش��تر این زمین ها ج��زء زمین های 
دیگری هس��تند که قانون خری��داران آن ها را 

معاف کرده است؟

در نهایت، یک مش��کل سیاس��ی س��اختاری 
گس��ترده تر نی��ز پیش رو اس��ت: تض��اد میان 

نخب��گان ملّ��ی و منطق��ه ای ب��ر س��ر کنترل 
اراضی ش��امل تضاد منافع اقتصادی حاصل از 
بهره ب��رداری از منابع طبیع��ی موجود در این 
اراض��ی نیز می ش��ود. موارد نمادین اس��ترداد 
زمی��ن همچ��ون کورب��ارادو، جیگوامین��دو یا 
هاسیندا الس پاواس گویای این است که حتی 
اگر مشکالت قانونی هم برطرف شوند، وضعیت 
توزیع قدرت در س��طح محلی مانعی بر سر راه 

اجرای قانون استرداد زمین است. 
____________

1. ضری��ب جینی ارضی گوی��ای میزان تمرکز 
امالک زراعی اس��ت. هرچه ک��ه این ضریب به 
عدد 1 نزدیک تر باش��د، میزان تمرکز بیش��تر 
است. ضریب جینی کلمبیا، برابر با 0.87، یکی 

از باالترین ضرایب جینی در جهان است.  

۲ . این همان نهادی است که به موجب قانون 
برای اجرای اس��ترداد زمین ایجاد ش��د. پیش 
از ای��ن نهادی تحت عن��وان برنامه حفاظت از 
اراض��ی و مردم محروم ش��ده )PPTP( وجود 
داشت که اهداف و فعالیت های متفاوتی داشت 
و از حمای��ت سیاس��ی یا قانون��ی ای که واحد 

امروزی از آن برخوردار است بهره مند نبود.  
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< جنبش دانشجویی                                                                                                                                         
     در شیلی

میلتون ال. ویدال، دانشگاه اومانیسم مسیحی، سانتیگو، شیلی

شیلی کشوری کوچک در جنوب است. اگر به 
نقش��ة جهان نگاه کنید ما را در باالترین نقطة 
آمری��کای جنوبی خواهید یاف��ت. این منطقه 
گه گاه س��رخط اخبار بین المللی می ش��ود. در 
س��ال ۲011، جنبشی که اس��تادان دانشگاه و 
دانش��جویان رهبری می کردند، به مس��ئله ای 
مهم در صحنة بین المللی که پیش از این و در 
این س��ال پر از اعتراض های مدنی بود، تبدیل 

شد.

م��ا در نابرابرتری��ن منطقة جهان ق��رار داریم. 
یک سوم از جمعیت این منطقه، در فقر زندگی 
می کنن��د و از ص��ور قدیمی و تازة خش��ونت، 
بدرفتاری و سوءاس��تفاده، فساد و اتالف منابع 
کمیاب رن��ج می برند. در این ش��رایط، زنان و 
مردان به طرق مختلف دور هم جمع می شوند 
ت��ا برای رویاهایش��ان مبارزه کنن��د، از حقوق 

بنیادیشان پاسداری کنند و از حکومت هایشان 
بخواهند که به وعده هایش��ان عمل کرده و در 
تصمیم گیری ها خیر عمومی را لحاظ کنند. این 
مطلب یقیناً دربارة ش��یلی هم صادق است. در 
این میان بسیاری از نارضایتی های متعددی که 
سبب ش��ده مردم آمریکای التین به خیابان ها 
بیاین��د، خیل��ی آش��کارتر از حق��وق مدن��ی 
دانش��جویان و دان��ش آموزان دبیرس��تانی اند. 
نباید فراموش کرد که این کشور جنوبی، مبدأ 
و اله��ام  خش سیاس��ت های نئولیبرالی بود که 
دولت های آمریکای التی��ن، خصوصاً در حوزة 

آموزش دانشگاهی، از میانة دهة70 اجرا شد.

اما چرا این اعتراض ها از ش��یلی آغاز شد؟ چرا 
این اعتراضات را ]افراد[ بس��یاری در کشور ما 
به رسمیت شناختند؟ به بیان خیلی ساده باید 
گفت امید نئولیبرالی به شکست انجامیده بود. 

در واقع، وعدة تحصیل دانشگاهی برای همگان 
ب��ه بدترین وضعی��ت ممکن دچار ش��ده بود: 
افزایش ثبت نام در دانش��گاه ها تنها در صورتی 
ممکن بود که دانش��جویان و خانواده هایش��ان 
ناچ��ار به قرض گرفتن ش��وند. هزینة تحصیل 
دانش��گاهی در ش��یلی از باالترین ها در جهان 
اس��ت و اغلِب دانش��گاه ها، ش��هریة خود را به 
ص��ورت قس��طی دریاف��ت می کنند. ب��ه بیان 
جامعه شناس��انه، در کش��وری با توزیع شدیداً 
نابراب��ر1 درآمدها ، مهم اس��ت ک��ه تحصیالت 
دانش��گاهی را به عنوان خی��ر عمومی و عاملی 
بسیار مؤثر در تحرک اجتماعی در نظر بگیریم.

خانوادگ��ی  س��رمایه گذاری های  ای��ن  به��رة 
ب��رای آموزش عال��ی، از بیش��ترین بهره ها در 
آمریکای التین اس��ت و شهریة دانشگاه ها روز 
ب��ه روز در حال افزایش اس��ت. ق��درت خرید 

>>
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خانواده هاس��ت که می توان��د محدودیت هایی 
ب��رای این افزایش ایجاد کن��د. روی هم رفته، 
خانواده ه��ای ثروتمن��د هزین��ة بیش��تری را 
ص��رف تحصیل در مدارج پایین ت��ر )ابتدایی و 
دبیرس��تان( می کنن��د و از آنجا که پذیرش در 
دانش��گاه هم مبتنی بر نم��رة آزمون و توانایی 
مالی خانواده ها صورت می گیرد، در س��ال های 
بع��د، فزن��دان ای��ن خانواده ه��ا از تحصیل در 
بهترین دانش��گاه ها هم بهره مند می شوند. این 
در حالی است که فرزندان خانواده های با توان 
مالی پایین ت��ر و تحصیالت پایه ای متوس��ط، 
برای تحصیل در دانش��گاه های معمولی، ناچار 
به ازخودگذش��تگی و پرداخت هزینه های باال 
هستند. به همین دلیل، حرکت اعتراضی برای 
دس��تیابی به تحصیل و آموز ش بهتر، تالشی 

علیه نابرابری های مدنی به شمار می رود.

نکتة عجیب دربارة ای��ن حرکت اعتراضی این 
بود که هفته به هفته توان و قدرت این جنبش 
که توس��ط دانشجویان رهبری می شد در حال 
افزایش بود. محتوای خواس��ت ها، نیروی مدنی 
که بس��یج ش��ده ب��ود و اتحاد بی��ن المللی ای 
که ایجاد ش��ده بود به مرزهای ش��یلی محدود 
نمی ش��د. برعکس، جنبش های دانشجویی در 
دفاع از آموزش عمومی در کشورهای اروگوئه، 
بولی��وی، برزیل، پورتوریکو، اک��وادور و کلمبیا 
هم به موفقیت هایی دس��ت یافته بودند. با این 
وجود، در یک بررس��ی و بازاندیشی بین المللی 
دربارة این جنبش ها، خوب اس��ت به ویژگی ها 
و خصایص جنبش اعتراضی دانشجویی شیلی 

توجه شود. 

نخس��ت اینکه، دانش��گاه ها هن��وز نقش نوعی 
فشارس��نِج حی��ات مدن��ی را بر عه��ده دارند. 
پافش��اری بر این پیوستار تاریخی ممکن است 
س��اده و ابتدایی به نظر برس��د، ول��ی اغلب به 
فراموشی سپرده می ش��ود. سیاستمدارانی که 
بای��د به اصالح��ات عمیق و اساس��ی در نظام 
آموزش عالی دس��ت بزنند، این کار را به تأخیر 
می اندازند. این تأخیر، ناش��ی از آن اس��ت که 
آنها گمان می کنند تحصیالت باالتر، مسئله ای 
حاشیه ای است؛ این در حالی است که مدیریت 
اقتصادی هم گم��ان می کند، کمبودهای مالی 
حوزة آموزش عالی را می توان با تزریق منابعی 
از بخش عمومی، بانک و خانواده ها یا همة این 
منابع به طور یک جا، برطرف کرد. اما این تفکر 
شدیداً غلط است. دانشگاه ها، همواره، جایگاهی 
بی��ش از یک واحد سیاس��ی داش��ته اند. همة 
تغییرات اجتماعی اساس��ی، به نحوی، نس��بتی 
با دانش��گاه ها دارند. مثاًل تبعی��دی یهودی از 
امپراط��وری ایران��ی بخت النص��ر، گفتگوهای 
سیاسی افالطون در آکادمی، مجادله های پیش 

از نهض��ت اصالح پروتس��تانی لوت��ر و ترجمة 
انجیل به آلمانی، کالونیس��م در دانش��گاه ژنو، 
ای��ران پیش و پ��س از انقالب اس��المی، چیِن 
پیش از جمه��وری خلق، انق��الب فرهنگی یا 
میدان تیان آن من، مکزیِک پیش و پس از قتل 
عام دانش��جویان در تالتلکو را در نظر بگیرید، 
در همة این ها، دانش��گاه ها نهادهای تأثیرگذار 
جهان��ی و دارای اهمیت سیاس��ی و اجتماعی 
بس��یار باال ب��وده و هس��تند. بنابرای��ن،  آن ها 
همیش��ه موضوع اصلی توجه جامعه شناس��انه 

بوده اند.

دوم اینکه، آموزش و تحصیل در هر س��طحی 
و به ط��ور خ��اص در س��طح آم��وزش عال��ی، 
نمی توان��د در فش��ار میان دو قط��ب دولت و 
بازار قرار داش��ته باش��د. هامبولت حق داشت 
که مدت ه��ا قبل، معتقد بود دخالت دولت، در 
ام��ر آموزش اخالل ایجاد می کند. ش��هروندان 
آمری��کای التین، همگی می دانند که دولت در 
این، منطقه قدرتی اس��ت که همیشه به صورت 
بروکراس��ی اداری بروز می کند. جامعه شناسان 
ک��ه  می دانن��د  به خوب��ی  آموزش وپ��رورش 
سنگین ترین بار بر دوش اصالحات در سیستم 
آموزشی، از میان برداشتن این بروکراسی است. 
ب��ا این وجود، خود هامبولت هم معتقد بود که 
ما ب��دون همراهی دولت نمی توانی��م کاماًل از 
پ��س انجام ای��ن کار برآییم. ما بای��د از دولت 
بخواهیم ش��رایط نه��ادی الزم برای آموزش را 
فراه��م آورد. عالوه برای��ن، ب��رای جلوگیری از 
تبدیل شدن دانشگاه به عرصة نزاع عالئق افراد 
مختلف، ب��ه حمایت دول��ت نیازمندیم. بدین 
معن��ا، آموزش وپرورش، خیر عمومی اس��ت و 
دانش��گاه ها حتی اگر با مناب��ع مالی خصوصی 
هم اداره شوند، جزء نهادهای عمومی به شمار 
می آیند. توانایی دانش��گاه ها برای ارائة مدرک 
ب��ه دانش��جویان، به اطمینان جامع��ه به آن ها 

بستگی دارد.

س��وم اینکه، جنبش دانش��جویی در ش��یلی و 
به طور کلی، در آمریکای التین، با کاالیی شدن 
آموزش وپرورش مخالف اند. منطق اقتصاد بازار، 
با آموزش علمی س��ازگار نیست. بیایید ]برای 
فهم بهتر این موضوع[ رابطة اس��تاد و دانشجو 
را از نزدیک بررس��ی کنیم. آم��وزش، همواره 
نتیجة فعالیت های جمعی است. چنین تالشی، 
فروختنی نیس��ت و از همین رو، نمی توان آن 
را ب��ه کاال تبدی��ل کرد. دانش��جویان، تنها در 
صورت مش��ارکت فع��ال در فعالیت های علمی 
می توانن��د آم��وزش ببینند. به همی��ن دلیل 
اس��ت که همواره از دانشجویان می خواهیم در 
سمینارها ش��رکت کنند، گزارش بنویسند، در 
تیم های تحقیقاتی مش��ارکت کنند و ایده های 

خود را با دیگر دانشجویان به اشتراک بگذارند. 
این تلقی، که اس��تادان فروشنده و دانشجویان 
خریدار هس��تند، نه تنها گمراه کننده است )و 
باید با دالیلی بی��ش از انگیز ه های ایدئولوژیک 
به چالش کش��یده ش��وند(، بلکه مانعی در راه 
تأمین هدف آموزش وپرورش به ش��مار می رود. 
به نظر من بس��یار خطرناک است که استادان 
دانش��گاه این ایده را بپذیرند که دانش��جویان 
مش��تریان آنها هس��تند. دانش��جویان نیازمند 
آزادی آکادمیک ان��د و این آزادی، جز با آزادی 
استادانش��ان ممکن نخواهد بود. اما این آزادی 
آکادمی��ک را، اقتصاد ب��ازار از بین می برد. اگر 
استادان دانشگاه به عنوان ارائه دهندة خدمات، 
یعنی به عنوان کارمنداِن صاحبان دانش��گاه به 
حساب بیایند، آن ها نیز در عوض از دانشجویان 
خود برای پیش برد منافعشان استفاده خواهند 

کرد.

در نهایت، باید بگوییم اعتراض دانشجویی خبر 
خوبی برای جوامع، دانشگاه ها و جامعه شناسان 
است. دانش��گاه جایی است که جامعه خودش 
را به موضوعی ب��رای تحقیق تبدیل می کند و 
از این طریق، به بازتأیید خود دس��ت می یابد. 
همیش��ه در ای��ن فرایند خودآگاه��ی جامعه، 
منافع و نزاع هایی بر س��ر قدرت وجود داش��ته 
که آزادی آکادمیک را تهدید می کرده اس��ت. 
با ای��ن وج��ود، ای��ن منازعه ها نتوانس��ته اند 
دانش��گاه را از بین ببرند. باید به این ش��یوه به 
جنب��ش دانش��جویی در ش��یلی و به طور کلی 
در آمریکای التین و سراس��ر دنی��ا نگاه کنیم. 
گم��ان می کنم دوام این جنب��ش، به نفع یک 
جامعة دموکراتیک اس��ت. جامعه و دانش��گاه، 
قدرتمندانه، از طریق جنبش دانشجویی با هم 
مرتبط می شوند و این ارتباط، زمینه ای جذاب 
برای جامعه شناس��ی به وجود می آورد. کسانی 
که می گویند جامعه شناسی در آمریکای التین 
رو به افول اس��ت، در اشتباه اند. جامعه شناسی 
در کشورهای جنوب در سالمت اند و امیدوارم 
این خبر، ش��ما خوانندگان صبور را خوشحال 

کند.
_________

1. ش��یلی کش��وری در ح��ال ظهور در س��ازمان همکاری 
اقتصادی و توس��عه اس��ت. بر اساس این س��ازمان، ضریب 
جینی در ش��یلی، 0.50 اس��ت که نش��ان دهندة بیشترین 
 Society at( نابرابری در میان کشورهای این دسته است
 .)۲011 ,a Glance, Social Indicators, OECD
این نکته، می تواند نش��ان دهندة بیش از این باشد: میانگین 
درآمد 10درصد پولدارترین ش��یلیایی، از ]همتایانشان[ در 
نروژ بیشتر است؛ در حالی که، 10درصد فقیرترین ها، شبیه 
جمعیت ساحل عاج هستند. اکثریت شیلیایی ها )۶0درصد( 

به طور میانگین، درآمدی کمتر از آنگوالیی ها دارند.
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< نشست کمیته اجرایی                                                                                                                                           
   در بیروت

    1۹تا2۳ مارس 2012
مایکل بورووی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، و رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی

اعض��ای کمیت��ة اجرای��ی انجم��ن بین المللی 
جامعه شناس��ی به م��دت 5 روز، در دانش��گاه 
میزبان��ی  ب��ه   )AUB( بی��روت  امریکای��ی 
و  حنف��ی  س��ری  پروفس��ور  س��خاوتمندانة 
جامعه شناس��ی،  دپارتم��ان  در  همکاران��ش 
انسان شناسی و مطالعات رسانه گرد هم آمدند. 
دو روز این نشست با یک سمپوزیوم بین المللی 
به پشتیبانی دانشگاه آمریکایی بیروت، انجمن 
جامعه شناس��ی لبنان و بنی��اد فریدریش اِبِرت 
استیفتونگ، درباة »شورش ها عربی« همزمان 
ب��ود )گزارش این س��مپوزیوم در این ش��مارة 

گفتگوی جهانی آمده اس��ت(. سخنران هایی از 
سراس��ر جهان عرب در این سمپوزیوم شرکت 
ک��رده بودند و رویکردهای مقایس��ه ای با دیگر 

مناطق جهان داشتند.

ای��ن ماراتن پنج روزه با برگزاری نشس��ت های 
جداگان��ه کمیتة برنامه ری��زی کنگره یوکوهاما 
در سال۲014 به ریاست راکوئل سوسا، کمیتة 
انتش��ارات به ریاست جنیفر پاِلت، کمیتة امور 
مالی و عضویت به ریاس��ت رابرت وان کریکن، 
کمیت��ة هماهنگی های پژوهش��ی به ریاس��ت 

مارگارت آبراهام و کمیتة رابط انجمن های ملی 
به ریاست تینا اویس آغاز به کار کرد.

کل اعضای کمیتة اجرایی، در دو روز آخر هفته، 
دور هم جمع شدند. من از سفرهای زیادی که 
به نقاط مختلف دنیا داشتم و از پیشرفت هایی 
ک��ه در طول یک س��ال گذش��ته در خصوص 
برنامة روی خط آی اس اِی حاصل ش��ده بود، 
گزارشی ارائه دادم )س��رمقاله را ببینید(. یکی 
از مهم ترین کارهای این نشست، تصمیم گیری 
دربارة محل برگزاری کنگرة جهانی سال۲018 

اعضای کمیتة اجرایی ISA، جامعه شناسی را با غذاهای 
لذیذ لبنانی می آمیزند. عکس از مارکوس اسکالز.

>>
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انجم��ن بین المللی جامعه شناس��ی بود. ما در 
نهایت از میان پنج ش��هر بوداپست، کپنهاگ، 
ملب��ورن، زاراگوزا و تورنتو، دو ش��هر تورنتو و 
زاراگ��وزا را برگزیدیم و پس از بررس��ی محل 
برگ��زاری پیش��نهادی این دو ش��هر، تصمیم 
نهایی را خواهیم گرفت. ما تصمیم گرفتیم که 
در ش��ورای بین المللی علم )ICSU( تقاضای 
عضویت کنیم. بر مبنای گزارش کمیتة فرعی، 
به بررسی امکان راه اندازی جوایز و پاداش های 
انجمن بین المللی جامعه شناس��ی پرداختیم و 
بر آن ش��دیم که جزئیات مربوط به راه اندازی 
ی��ک جایزة بین الملل��ی در زمینة پژوهش های 
جامعه ش��ناختی را پیگیری کنیم. در اینجا به 

ارائة گزارش های معاونان انجمن می پردازم. 

< مارگارت آبراهام، معاون کمیتة پژوهش

 )RCC( پژوهش��ی  هماهنگی ه��ای  کمیت��ة 
نشس��ت فوق العاده پُرباری در بیروت داش��ت. 
ما گزارش های زیر را  بررس��ی کردیم: وضعیت 
تجدیدنظر در اساس نامة  کمیته های پژوهشی، 
کارگروه ها و گروه ه��ای موضوعی؛ فعالیت های 
همة کمیته های پژوهشی، گروه های موضوعی، 
کارگروه ها در فاصلة س��ال های ۲00۶تا۲010 
انجمن  و دومی��ن گردهمایی جامعه شناس��ی 
بین الملل��ی جامعه شناس��ی در اوت ۲01۲ در 

بوینس آیرس.

بخش مهمی از این نشست به بررسی اقدامات 
ای��ن گردهمایی  مقدمات��ی ب��رای برگ��زاری 
اختص��اص داده ش��د. ۶01۹چکی��دة مقاله از 
7۹۲8نویس��نده برای ۶۹3جلس��ه به دست ما 
رسیده که 51 جلسه به زبان اسپانیایی برگزار 
خواهد ش��د. ما از سرتاسر دنیا برای شرکت در 
این گردهمایی درخواس��ت هایی داش��تیم که 
35۲8درخواست )45درصد کل درخواست ها(، 

از منطقة امریکای التین است.

انتظ��ار داریم میزان مش��ارکت باال باش��د، اما 
می دانیم که به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی، 
از ش��مار شرکت کنندگان کاس��ته خواهد شد. 
م��ن از انتش��ارات Sage خواس��ته ام که یک 
فضای مجازی با دسترسی باز در اختیار ما قرار 
بدهد تا به تبادل و انتشار دانش و پژوهش های 
مرتبط با موضوع گردهمایی، عدالت اجتماعی و 
به زودی اطالعات  بپردازیم.  دموکراتیک سازی، 

بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد.

گ��زارش و بحث های��ی ک��ه درب��ارة بازبین��ی 
اساس نامة کمیتة پژوهش/گروه های موضوعی/

کارگروه ه��ا داش��تیم، حاکی از آن اس��ت که 
اساس نامة برخی از آنها، هنوز نیازمند بازنگری 

اس��ت. الزم اس��ت که این بازنگری ها تا پیش 
از برگ��زاری انتخاب��ات بعدی به اتمام برس��د. 
همچنین دربارة ضرورت تجدیدنظر در آرایش 
پژوهش��ی/گروه های  کمیته های  مدیره  هیئت 
تص��دی  دورة  به وی��ژه  موضوعی/کارگروه ه��ا، 
مناصب، به بحث و بررس��ی پرداختیم. اعضای 
این هئیت ه��ا باید برای یافتن اعضای داوطلب 
جدید برای نامزدی در انتخابات بعدی، ُمجدانه 

قدم بردارند.

کمیتة هماهنگی های پژوهشی درخواست های 
کمک هزین��ه پژوهش��ی را بررس��ی ک��رد. در 
مجم��وع، 1۶۹00دالر امریکا، به هجده کمیتة 
پژوهش��ی/گروه موضوعی/کارگ��روه در س��ال 
۲011 اختصاص داده ش��ده بود و 8۶۶0یورو 
نیز، به سیزده کمیتة پژوهشی/گروه موضوعی/
داده  تخصی��ص   ۲01۲ س��ال  در  کارگ��روه 
ش��د. جنیفر پ��الت، معاون کمیتة انتش��ارات، 
ش��یوه نامه های مج��الت کمیت��ة پژوه��ش را 
گردآوری کرده و در آدرس زیر قرار داده است:

http : / /www .isa-sociology .org /
.about/rc_aims.htm

در نهای��ت، گزارش اقدام��ات کمیتة پژوهش/
دورة  در  موضوع��ی  کارگروه ها/گروه ه��ای 
زمان��ی ۲00۶تا۲008و ۲008ت��ا۲010 بحث 
و بررس��ی شد. بیش��تر این مجموعه ها فعال و 
به س��ازماندهی کنفرانس ها، انتشار خبرنامه ها 
و دیگ��ر اقدام��ات حرفه ای مش��غول بودند. به 
منظور گ��ردآوری مؤثرتر اطالع��ات مربوط به 
پژوهش/کارگروه ها/گروه های  کمیت��ة  فعالیت 

موضوعی، یک فرم جدید طراحی شد.

< جنیفر پالت، معاون کمیتة انتشارات

س��وجاتا پَِتل، دبیر بخ��ش مطالعات sageدر 
جامعه شناس��ی بین الملل��ی )SSIS( به همراه 
ناش��رانsageتوافق کردند کتاب هایی در هند 
منتش��ر کنند که ب��ه پول هن��دی، به اعضای 
انجم��ن بین الملل��ی جامعه شناس��ی در هند و 
خریداران ساکن در کشورهای در حال توسعه 
فروخته ش��ود. هرچن��د، کتابچه ه��ای با جلد 
گالینگور، همچن��ان در کتابخانه های غرب، با 
قیمت غربی در دس��ترس خواهد ب��ود. از این 

پیشنهاد به گرمی استقبال شد.

همچنین، توافق شد که انجمن های ملی بدون 
پرداخت هزینة معمول دریافت مجوز، به انتشار 
ترجمة مق��االت مجلة جامعه شناس��ی معاصر 
)CS( یا جامعه شناس��ی بین الملل��ی بپردازند. 
مجل��ة جامعه شناس��ی معاص��ر هر س��اله یک 

شماره اضافی منتشر می کند و به مرور مقاالت 
استخراج شده از Sociopedia می پردازد.

ق��رار ب��ر این ش��د ک��ه س��ردبیران مجالت و 
معاون کمیتة انتش��ارات در همة مراس��م های 
انجمن بین المللی جامعه شناس��ی فعالیتی در 
زمینه های مرب��وط به بخش انتش��ارات انجام 
بدهند؛ مثاًل جلسة »دیدار سردبیران«، کارگاه 
آموزش��ی درباره نوش��تن مقاله، یا نشس��ت با 
س��ردبیران منطقه ای. همچنین، سردبیران هر 
سال کنفرانس هایی برگزار می کنند تا مجالت 
انجمن را تبلیغ کنند، به بررسی پیشرفت های 
جدید بپردازند و نویس��ندگان، ناقدان کتاب و 

داوران جدیدی را به خدمت بگمارند.

< راکوئل سوسا، معاون کمیتة برنامه ریزی 

با مس��رت به همکاران خود اعالم می کنیم که 
نشست اخیر کمیتة برنامه ریزی کنگرة ۲014 
یوکوهاما در بیروت، ی��ک موفقیت بزرگ بود. 
موض��وع ای��ن کنگ��ره، مواجهه با ی��ک جهان 
نابرابر: چالش های جامعه شناس��ی خواهد بود. 
پی��ش از ای��ن، فراخوان مقال��ه و برگزارکنندة 
جلس��ه داده ایم و آخرین مهلت آن 15 ژانویه 
۲013 اس��ت. می توانی��د برای کس��ب اطالع 

بیشتر به تارنمای انجمن به نشانی

http : / /www .isa-sociology .org /
congress۲014/ مراجعه کنید. مشتاقانه از 
پیشنهادهای ش��ما دربارة جلسات اختصاصی 
ی��ا تکمیلی و همچنین جلس��ات هم اندیش��ی 
نویس��ندگان و منتق��دان اس��تقبال می کنیم. 
دوس��ت داریم که اعضای انجم��ن، این رویداد 
ب��رای مش��ارکت در  را فرصت��ی فوق الع��اده 
متعالی تری��ن مناظ��رة بین الملل��ی در زمین��ة 
موضوعات اجتماعی در زمانة ما تلقی کنند! از 
آنجا که بسیاری از اعضای انجمن، بیشتر عمر 
حرفه ای خود را وقف کار بر روی مسائل مرتبط 
به فقر، نابرابری و بی عدالتی کرده اند، انتظار ما 
این اس��ت که کنگرة یوکوهاما کمک مهمی به 

دانش و عمل اجتماعی بکند.

کمیتة برنامه ریزی موافقت کرد که ده جلس��ة 
شبه عمومی، دربارة موضوعات زیر برگزار کند: 
نابرابری ها و  نابرابری س��اختاری؛  ش��کل های 
س��اختارهای قدرت؛ تولید و طرزکار نابرابری؛ 
آس��یب های اجتماع��ی حاص��ل از نابرابری ها؛ 
مفاهیم عدالت در س��نت های مختلف تاریخی 
و فرهنگ��ی؛ عدالت و نظام های اجتماعی؛ غلبه 
بر نابرابری ها؛ کنشگران و تجارب آنان؛ عدالت 
زیس��ت محیطی و آینده پایدار؛ جامعه شناسی 
و نابرابری ها. ش��رکت کنندگان این جلسات از 
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میان س��نت های مختلف و از هم��ة نقاط دنیا 
خواهند بود. امیدواریم که این جلسات در کنار 
جلسات کمیتة س��ازماندهی محلی و ریاستی، 
برای همکاران ما جذابیت داش��ته باش��د و به 
بازس��ازی عل��وم اجتماعی جهانی ب��رای قرن 

بیست و یکم کمک کند.

< تینا اوی�س، معاون کمیت�ة انجمن های 
ملی

ما به بررسی و تصریح معیارهای عضویت عادی 
جمع��ی در انجمن بین المللی جامعه شناس��ی 
پرداختیم. بر اساس آیین نامة انجمن، عضویت 
عادی جمعی، بر اساس تصمیم کمیتة اجرایی 
و ب��ه توصی��ة کمیتة راب��ط انجمن های ملی و 
کمیتة عضویت و امور مالی پذیرفته می ش��ود. 
اس��اس نامة اعضای عادی جمعی باید مطابق با 

مواد1 و ۲ اساس نامة انجمن باشد:

• اعضای عادی جمعی باید در قالب انجمن های 
غیرانتفاع��ی علمی و نمایندة جامعه شناس��ان، 
صرف نظر از مکت��ب فکری، رویکردهای علمی 

و نظرهای ایدئولوژیک آنها، باشند. 

• ه��دف اعضای عادی جمعی، باید پیش��رفت 
دانش جامعه شناختی باش��د. ساختار آنها باید 
پذیرای نظرهای جامعه شناس��ان و تالش برای 
حمایت و تقویت توس��عة آزاد جامعه شناسی از 
طریق فعالیت ه��ای مختلفی همچون برگزاری 

کنفرانس ها و تأسیس انتشاراتی ها باشد. 

• متصدی��ان این س��اختارها باید از طریق یک 
فرایند با قاعدة دموکراتیک انتخاب شوند.

فرایند جدید بررس��ی درخواست های عضویت 
عادی جمعی را تأیید کردیم؛ این درخواست ها 
در فاصلة نشس��ت پیش��ین کمیت��ة اجرایی و 
نشست فعلی، به دست مان رسیده بود. انجمن 
عل��وم اجتماعی اس��لوونی در نیمه دوم س��ال 
۲011 عضوی��ت جمع��ی در انجم��ن را تقاضا 
کرده بود. این درخواس��ت از طریق یک فرایند 
اینترنتی بررس��ی و تصویب ش��د. درخواس��ت 

انجمن جامعه شناس��ی و انسان شناسی اوگاندا 
ه��م در ای��ن نشس��ت تصوی��ب ش��د. انجمن 
بین الملل��ی جامعه شناس��ی در ح��ال حاضر، 
۶0عضو عادی جمعی دارد، البته برخی از آنها 
حق عضویت نپرداخته اند و متأس��فانه جایگاه 

خوبی ندارند.

بر مبنای معیارهای مقرر در نشست سال۲011 
کمیتة راب��ط انجمن ه��ای مل��ی در مکزیکو، 
ب��ه انجمن ه��ای جامعه شناس��ی بن��گالدش، 
بلغارس��تان، موزامبیک و فیلیپین کمک هزینة 
ش��رکت در کارگاه ه��ای آموزش��ی منطقه ای 
اعطا ش��د. همچنین، به انجمن جامعه شناسی 
بنگالدش و فیلیپین کمک شد تا تارنمای خود 

را راه اندازی کنند.

ش��ورای  کنفران��س  برگ��زاری  طرح ه��ای 
انجمن های ملی )CNA( در حال شکل گیری 
است. این کنفرانس در ماه مه ۲013، در شهر 
آن��کارای ترکیه برگ��زار خواهد ش��د. موضوع 
کنفرانس نیز، جامعه شناسی در دوران طغیان: 
رویکردهای تطبیقی خواهد بود. این کنفرانس 
با همکاری دپارتمان جامعه شناس��ی دانش��گاه 
فنی خاورمیانه، انجمن علوم اجتماعی ترکیه و 
انجمن جامعه شناسی ترکیه برگزار خواهد شد.

< رابرت وان کریکن، مع�اون کمیتة امور 
مالی و عضویت

گ��زارش کمیتة امور مالی و عضویت از افزایش 
م��داوم تعداد اعضای انجم��ن به حدود 5000 
نف��ر حکایت می ک��رد. در حال حاض��ر، هزینة 
عضوی��ت دائم، 300دالر  اس��ت و کمیتة امور 
مالی و عضویت پیشنهاد داده که حق عضویت 
 ،A به چندین دس��ته تقس��یم ش��ود: دس��تة
 ،C ۲00یورو و دس��تة ،B 300ی��ورو؛ دس��تة
100ی��ورو و این ارقام تنه��ا در کنگرة جهانی 
۲014 یوکوهاما تغییرپذیر اس��ت. ما پیشنهاد 
کردی��م که امکان کم��ک مالی ب��ه انجمن از 
طری��ق تارنمای آن تس��هیل ش��ود و به دنبال 
راه هایی برای جذب کمک مالی بیشتر بگردیم.

خالص��ه ای از صورت وضعیت مالی س��ال های 
۲010 و ۲011 ارائ��ه کردیم که در دس��ترس 
اعضا ق��رار می گی��رد و همچنین گزارش��ی از 
جزئی��ات بودج��ه دورة ۲010ت��ا۲014، برای 
بررسی درخواست بودجة اضافی، ارائه دادیم. در 
کل می ت��وان گفت که وضعیت مالی مان خوب 
اس��ت. به دلیل افزایش فعالیت ه��ای انجمن، 
هزینه های اداری و کارمندی مان افزایش یافته، 
اما درآمدهای حاصل از انعقاد قرارداد جدید در 
سال ۲011 با انتشارات sage، این هزینه ها را 
جبران کرده اس��ت. تصمیم گرفتیم که بودجة 
بیشتری به مجله گفتگوی جهانی، سفرهایی به 
جامعه شناسی و سفرهای سردبیران اختصاص 

بدهیم.           

< بخش های دیگر

کوئیچ��ی هاِس��گاوا، رئی��س کمیت��ة محل��ی 
س��ازماندهی کنگرة جهان��ی ۲014 یوکوهاما، 
گزارش دلگرم کننده ای به ما ارائه داد. همچنین 
گزارش های ارسالی نمایندگان مان در سازمان 
مل��ل )جان فریت��ز، رادولف ریچت��ر، روزماری 
باربِِرت و هیلد جکوبس��ن(، موسسة بین المللی 
جامعه شناس��ی حقوق )رامون فِلِچا( و ش��بکة 
توس��عة جهان��ی )اِما پُِریو( بررس��ی کردیم. به 
گزارش چین چون یی دربارة چگونگی پیشرفت 
البراتوار دانشجویان دکتری سال ۲011 تایوان 
گوش دادیم. ی��ک نامة جمعی از طرف کمیتة 
اجرایی نوش��تیم و از اهمیت پژوهش در زمینة 

علوم اجتماعی در اتحادیة اروپا دفاع کردیم. 

از  همچنی��ن یادداش��تی منتش��ر کردی��م و 
پذیرایی گ��رم و صمیمی میزبان م��ان در این 
گردهمای��ِی لذت بخش و دلچس��ب در بیروت، 
به ِویژه از س��ری حنفی، عباد کس��ار، ش��عیب 
دیاب در دانش��گاه امریکایی بیروت و همچنین 
از کارکن��ان خس��تگی ناپذیر دبیرخانة انجمن 
به خاطر تسهیل این نشست پیچیده و حمایت 
آنها از گام های بلندی که انجمن رو به س��وی 

آینده بر می دارد، تشکر کردیم.    
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< سیاحت در شمال                                                                                                                                             
    آفریقا 

        هم زمان با بحث دربارة پایان نامه تان
 تینا اویس، دانشگاه ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی و معاون انجمن های ملی در انجمن بین المللی 

جامعه شناسی،  2010 تا 2014

دهمین البراتور دکتری ISA در محیطی مجزا از دانشگاه ژوهانسبورگ 
آیلند در وال دم در نزدیکی وارینینگ در آفریقای جنوبی، از 8تا11نوامبر 
س��ال ۲011 برگزار ش��د. یک گروه متنوع، متشکل از دوازده دانشجو از 
کش��ورهای دور از همی مانند چین، ایران، اروپا ، ایاالت متحده آمریکا، 
مکزیک و برزیل از بین 50متقاضی انتخاب ش��دند. دو دانش��جوی اهل 
آفریق��ای جنوبی آنها را به ه��م پیوند دادند. استادانش��ان نیز به همین 
ترتیب بسیار متنوع بودند: جین ماری فرنیتز از ایاالت متحده، چین چون 
یو از تایوان، یوش��یمیکی س��اتو از ژاپن. بن مایة البراتوار دکتری امسال 

دربارة طرد اجتماعی، شهروندی و سرمایة اجتماعی بود.

فعالیت ها با »خوش��امدگویی به دانشجویانی که به آفریقا برگشته اند« از 
خالل دیدار از غارهای استرکفوتن که دورنمای میراث جهان در خاستگاه 

بشر هستند و دانشمندان، بسیاری از گونه های انسان و فسیل دیگر 
حیوان��ات را که مرب��وط به بیش از چهار میلیون س��ال پیش، تولد 
بش��ریت، است، در آنجا کشف کرده اند. مهم ترین و مشهورترین این 
فسیل ها عبارتند از: »خانم پلِس«، یک جمجمة آسترالوپیتِی ]انسان 
گونه هایی منقرض که در جنوب ش��رقی آفریقا زیس��ت می کردند و 
قائم و ابزار س��از بودند[ ۲.1میلیون ساله و »پا کوتاه«، نمونة تقریباً 
کامل استخوان بندی استرالوپیتی که بیشتر از 3 میلیون سال دارد. 
بعد از بازدید، دانش��جویان و اعضای دانش��کده ابتدا با مینی بوس و 

سپس با قایق به جزیره رفتند. 

خ��ود البراتور به همراه جلس��اتی که دانش��جویان دکتری و اعضای 
دانش��کده کارهای خود را ارائه   می کردند، چهار روز طول کش��ید. 
این، امکان برگزاری بحث های زنده و گفتمانی پرشور را برای افراد از 
ملیت های مختلف فراهم می کرد. فعالیت هایی شامل ماشین سواری، 
س��فر با قایق دورتادور جزیره در ش��ب های گرم تابس��تان، محیط 
مناس��بی را برای همه فراهم کرد تا بهتر بتوانند با یکدیگر آشنا شوند. از 
 Braai ،فعالیت های دیگر در جزیره، پختن کباب سنتی آفریقای جنوبی
، و کمپ آتش بود. روز شنبه دانشجویان و اعضای دانشکده با تورگردی 
در مس��یر ِس��ئوتو، درعین حال که با ناهار مخصوص »شبین« پذیرایی 
می شدند با تاریخ معاصر جنوب آفریقا هم آشنا می شدند. البراتور، شنبه 
ش��ب، با شام خداحافظی، در هتلView که منظره ای دیدنی از طبیعت 
منحصربه فرد Melvill koppies در ژوهانسبورگ دارد، به پایان رسید. 

در پایان دوست دارم از ریاست دانشکدة علوم انسانی، پروفسور روری ریان، 
که بودجة الزم برای میزبانی محلی البراتور را فراهم کردند، تش��کرکنم. 
مطمئنم که ش��رکت کنندگان البرات��ور دکتری خاط��رة به یادماندنی از 

اقامتشان در جزیرة ژوهانسبورگ خواهند داشت. 

»روایت هایی جذاب از تلفیق زندگی نامه و تاریخ«
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< سفرهایی از مجرای                                                                                                                                            
    جامعه شناسی

الله بهبهانیان، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایاالت متحده آمریکا

 س��فرهایی ب��ه جامعه شناس��ی ی��ک س��ری 
مصاحبه های انجام شده با کمیتة اجرایی انجمن 
بین المللی جامعه شناسی است. مصاحبه ها که 
از طری��قSkype  ب��ا اعضای کمیت��ه که در 
سراس��ر دنیا مس��تقر هس��تند، صورت گرفته 
اس��ت، نگاه اجمالِی نادری را به این س��فرهای 
ش��خصی محققان ب��ه جامعه شناس��ی فراهم 
می کند. مصاحبه ها بر دو سوال اصلی متمرکز 
هستند: محققان چطور به سوی جامعه شناسی 
جذب ش��ده اند و با چ��ه چالش های��ی مواجه 
گش��ته اند. همة مصاحبه ها در صفحه اینترنتی 

ISA در دسترسی است :

http : / /www .isa-sociology .org /
./journeys-through-sociology

مصاحبه ها درعین حال ک��ه مملو از روایتهای 
شخصی ش��گفت هس��تند، همگی، بسیاری از 
تجربه هایی را که توس��ط جامعه شناس��ان در 
طول مکان و زمان به اش��تراک گذاش��ته شده 
است، برجس��ته می کنند. به صورتی بنیادی تر، 
آنها به احس��اس کنجکاوی عمیق��ی در مورد 
جهان اجتماعی اش��اره می کنند. بدین ترتیب، 
یوش��یمیکی س��اتو راج��ع به این ک��ه چطور 
جذب جامعه شناس��ی به مثابه راهی برای فهم 
»پازل های اجتماعی« ش��ده بحث می کند، در 
حال��ی که جنیفر پالت از هیج��ان کار با انواع 
گوناگون داده ه��ای تجربی صحب��ت می کند. 
کنجکاوی جامعه شناس��انة بسیاری از محققان 
مذک��ور، از طری��ق تجربه س��فر ی��ا مهاجرت 
برانگیخته ش��ده اس��ت. تصور جامعه شناسانة 
مایکل بورووی با س��فر به ایالت متحده، کانادا 
و زامبی��ا برانگیخته ش��د؛ در حالی که تجارب 
مهاجرت هبیبل خانک��ر از بنگالدش تا کانادا، 

س��نگاپور و ای��االت متحدة عربی، چش��م انداز 
او را به عنوان یک »جامعه ش��ناس س��یار« که 
در تحقیق تطبیقی درگیر اس��ت، ش��کل داد. 
تام دایر تج��ارب آغازین از »بیگانگِی« رش��د 
در ی��ک خان��وادة ایرلن��دی در نیوزلن��د و در 
طول س��فر خ��ود در دوران جوانی��ش و اینکه 
چط��ور این بیگانگی او را راغب به اندیش��یدن 
جامعه شناسانه دربارة جهان کرده است توضیح 
می دهد. وینتا س��ینها نی��ز هنگامی که حس 
»رن��ج« را اس��تادان جامعه شناس��ی اش به او 
القاء کرده اند ش��رح می دهد و اینکه چطور این 
]حس[ امکانات جدی��ِد هیجان انگیزی را برای 
تفس��یر جهان ارائه می دهد، در واقع ازمضمون 

مشابهی بحث می کند.

ج��ای تعجب نیس��ت که بس��یاری از محققان 
مذکور از ابتدا با اس��تادانی الهام بخش، جذب 
این رشته ش��دند، الهامی که قصد دارند آن را 
به دانش��جویان خودشان هم انتقال دهند. تینا 
اویس تأثیر استادان خودش و نحوة بهره گیری 
از جامعه شناس��ی برای فهم چالش هایی که در 
حال حاضر دانش��جویان آفریق��ای جنوبی ]با 
آنها[ مواجه هس��تند، ش��رح می دهد. سیمون 
مپدیمن��گ، او هم از آفریق��ای جنوبی، تحت 
تأثیر اس��تادانی ک��ه عمیقاً درگی��ر پیکارهای 
ضد آپارتایدی بودند، با این رش��ته آش��نا شد 
و به مش��غلة خ��ود برای پرورش نس��ل جدید 
جامعه شناس��ان سیاه پوس��ت آفریقای جنوبی، 

هدایت شد.

موضوعی که مکرراً در مصاحبه ها ظاهر ش��د، 
پیگیری جامعه شناسی به معنی تغییر اجتماعی 
در کن��ار تمام بحث هایی اس��ت ک��ه به قدرت 
بالقوه آن در توجه کردن به مس��ایل اضطراری 

اجتماع��ی، سیاس��ی و اقتص��ادی برمی گردد. 
جیمی ژیمنز یادآور زمانی می شود که به عنوان 
یک دانشجو در  1۹58 بر روی اولین کامپیوتر 
در مکزیک، که به نظر می رس��ید مسایل ملت 
را به ط��ور تضمینی حل کن��د، کار می کرد؛ و 
اینکه]ای��ن کار[ چگون��ه او را پیگی��ر پژوهش 
کّمی همس��از ب��ا مس��ایل اجتماعی اقتصادی 
کرد.  دیلک س��یندوگلو توصی��ف می کند که 
چطور آش��وب سیاسی در اواخر دهة هفتاد در 
ترکیه، او را به س��مت جامعه شناس��ی کشاند. 
»می خواس��تم بدانم در ترکیه چه می گذرد. و 

هنوز هم در پی فهم آن هستم.«

بس��یاری از مصاحبه ه��ا ش��امل روایت ه��ای 
شگفت و فصل مشترکی از بیوگرافی و تاریخی 
می ش��وند که محقق��ان مذکور را در مس��یر 
جامعه شناسی قرار داده است. آیشوار مودی از 
دورة بعد از اس��تقالل هند و اینکه چطور توجه 
دانشمندان علوم اجتماعی به بازسازی و توسعه 
جلب ش��ده، صحبت می کن��د. چین چون یی 
تحت تأثیر دگردیسی اجتماعی چشمگیر دهة 
هفتاد تایوان، به س��مت جامعه شناس��ی جذب 
شده بود؛ در حالی که سفر به جامعه شناسِی اما 
پوریو با آرزوی فهم تغییرات اجتماعی سریعی 
ک��ه بر فیلیپین در ط��ول حکومت نظامی رفته 
بود، برانگیخته شد. النا دراوومیسلووا از میزان 
تأثی��ری که پ��در و همکاران��ش در راه اندازی 
صحب��ت  داش��تند  ش��وروی  جامعه شناس��ی 
می کند؛ و از اینکه چطور بعد از دلسردشدن از 
این رش��ته در اواخر دهة هفتاد، جامعه شناسی 
بار دیگر با گش��ایش هایی که پرس��تروکا انجام 

داد، شروع به شکوفایی کرد.

ک��ه  را  دی��دی  همچنی��ن،  مصاحبه ه��ا، 

>>
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جامعه شناس��ان در جهان، ب��ا آن، با چالش ها 
روبرو می شوند، به دست می دهد. برخی از این 
چالش ها، دشواری هایی هستند که جنسییت، 
نژاد یا ملیت به وج��ود می آورند، در حالی که 
برخی دیگر بیشتر، به گونه ای جهانی، مشترک 
هس��تند. بس��یاری از محقق��ان در جن��وب 
جهان، بر تالش برای بس��ط دادن تئوری های 
جامعه ش��ناختی، ورای مرزه��ای اروپامح��ور 
س��نتی و نیاز به توجه به نابرابری های مداوم 
در جهان توس��ط دانش جامعه ش��ناختی )در 
چارچوب زبان، مجله ها، نش��ریه ها، الویت های 
تحقیق��ی و...( تأکی��د می کنند. بس��یاری از 
ای��ن محققان ب��ا چالش ه��ای به عهده گرفتن 
تحقیقاتی که ریش��ة محل��ی و ارتباِط جهانی 
دارند، دست وپنجه نرم می کنند. ساری حنفی 
به این تنش، به گونه ای رس��ا، در رابطه با نشر 
توج��ه می کند و آن را به مثاب��ه گزینه ای بین 
»انتش��ار جهانی و نابودی محلی« و »انتش��ار 

محلی و نابودی جهانی« توصیف می کند.

همچنین، تع��دادی چالش های دیگر، ش��امل 
آنهای��ی که مرتب��ط ب��ا الزامات س��ختگیرانه 
مرزها هس��تند، به گونه ای بیشتر جهانی شده، 
از خالل مصاحبه ها آش��کار می ش��وند. راکوئل 
سوس��ا تالش های خود را برای توسعة پژوهش 

میان رش��ته ای و هم��کاری در آمریکای التین 
و اهمیت »جس��تجو برای گونه ه��ای مختلف 
توصیف واقعیت اجتماعی« شرح می دهد. رابرت 

َون کریکن استدالل می کند که جامعه شناسی 
می تواند نقش تعیین کننده ای در ترغیب تفکر 
میان رشته ای داشته باش��د. همچنین، توضیح 
می دهد که چطور همیشه، به خاطر راه هایی که 
او را قادر به تعامل ب��ا انواِع دیگِر دانش کرده، 
تمایل به میدان تحقیق داشته است. همچنین، 
بس��یاری از مصاحبه ه��ا، روی چالش برقراری 

تعادل بی��ن نقش های مختلف جامعه ش��ناس 
)تدریس، تحقیق، مدیریت، عمل گرایی و غیره( 
و مذاک��ره بر س��ر بخش ه��ای مختلف تحقیق 
جامعه ش��ناختی )حرفه ای، انتقادی، دولتی و 
عموم��ی( تأکید می کنند. م��ارگارت آبراهام، 
دربارة ای��ن عمل تعدیل کننده، از خالل فصل 
مش��ترک پژوهش خود، تدریس و عمل گرایی 
دربارة خش��ونت داخلی در اجتماعات آسیای 

شرقی در آمریکا تأمل می کند. 

این مصاحبه ها، گیرایی متنوع جامعه شناسی 
برای نس��ل های متفات در مکان های متفاوِت 
جهان را نش��ان می دهند. آنها نشان می دهند 
ک��ه رهب��رانISA  ت��ا چ��ه ان��دازه، گیرا و 
خرسندکننده هستند. اگر به من شک دارید، 
به انته��ای هر مصاحب��ه که مراجع��ه کنید. 
پاسخگوها به ما گفته اند که اگر جامعه شناس 
نمی ش��دند دوست داش��تند که چه حرفه ای 
داش��ته باشند: وکیل، پزشک، خبرنگار، معمار، 
حتی رق��اص عربی، بالرین، صاح��ب بار، نجار 
یا مجری برنامة آش��پزی به ن��ام »آن را به هم 
بزن«.  ب��ه هرحال، خوش شانس��یم که چنین 
گروه انس��انی و متنوعی، در خدمت انجمن ما 

هستند.

»بسیاری از مصاحبه ها 
روایت هـای  شـامل 
شگفت و فصل مشترکی 
تاریخ  و  بیوگرافی  از 

می شوند«
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< جنبش های عربی: چشم انداز                                                                                                                                        
   جامعه شناسانه و مقایسة جغرافیایی 

آمینا عربی و جولیان جورجنمیر، فردریک- البرت- استیف تانگ، لبنان 

فرجام جنبش های مردمی دنیای عرب همچنان 
مبهم باقی مانده اس��ت. با این وجود، در حال 
حاضر روش��ن اس��ت که چش��م انداز سیاسی 
منطقه از زمان پایان رسمی استعمارگرایی، تا 
حدی، پیش بینی ناپذیر شده است و ایدة ظاهراً 
ریشه کن نش��دنی بنیادگ��رای »اس��تثناگرایی 
عربی«، س��رانجام، بی اعتبار ش��ده اس��ت. در 
۲0و ۲1م��ارس س��ال ۲01۲، کنفرانس��ی که 
در دانش��گاه آمریکای��ی بی��روت برگزار ش��د، 
دانش��گاهیان را ن��ه تنها از دنی��ای عرب، بلکه 
از هند، آمری��کای التین، آمریکای ش��مالی و 

همچنی��ن اروپا و آفریق��ا گرد هم جمع کرد تا 
دربارة سلس��لة گس��تردة موضوعات مرتبط با 
شورش  ها و انقالب ها گفت وگو کنند. کنفرانس 
مشخصاً با هدف برجسته کردن چشم اندازهای 
جامعه شناس��انه که اغلب نادیده گرفته ش��ده 
بودند و با هدف توس��عة سناریوهایی برای خط 
س��یر آیندة جنبش ها در خالل مقایس��ه های 
تاریخ��ی، بین کش��وری و بین ق��اره ای برگزار 

شده بود. 

مارکوس اسکالز از دانشگاه ایلینیوس در اوربانا 
ش��امپاین، در س��خنرانی خود دربارة جنبش 

اشغالی وال استریت، امکان ایجاد یک چشم انداز 
تطبیقی با ارتقاء چارچوب نظری برای پژوهش 
دربارة جنبش ه��ای اجتماع��ی را فراهم کرد. 
از مش��ابهت های خیره کنن��ده بین  بس��یاری 
شورش  های عربی و جنبش اشغالی آشکار شد؛ 
از جملة این مش��ابهت ها، سرش��ت بی رهبرِی 
گفت وگویی ش��ان اس��ت. درب��ارة جنبش های 
عربی، محمد بّیمه، از دانش��گاه پیتزبورگ، به 
سنت های دیریِن آنارشیستِی قومی بازمی گردد. 
از نظر او، جنبش های مردمی در سرتاسر جهان 
عرب، می تواند بیان خاطره ای تاریخی باش��د 

>>

هنر انقالبی در خیابان محمدمحمد،  
کاریو. عکس از مونا ابازا.
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که شدیداً به خودکامگی مشکوک است و برای 
انتساب افرادی که نه تنها نمایندة مردمند، بلکه 

قانون گذاران واقعی هستند، تالش می کنند. 

نق��ش اش��تیاق ن��اب ب��رای دموکراس��ی در 
ب��ود.  مجادل��ه  موض��وع  مک��رراً  جنبش  ه��ا، 
گرچ��ه مش��ارکت کنندگان ب��ر س��ر اهمیت 
نارضایتی ه��ای اقتص��ادی توافق داش��تند، اما 
تفس��یر ماتریالیستی را برای توجیه دگردیسِی 
ای��ن چنین عمیق��ی که جوامع عربی دس��ت 
خوش آن هس��تند، تقلیل گرایانه و نامناس��ب 
ش��مردند. مورد بحرین، که عبدالهادی خلف، 
از دانش��گاه الن��د، آن را بررس��ی ک��رد، نمونة 
ش��ورش سیاسی ناب است که س��ردم دارانش 
علیه سیاس��ت »نان و سیرک« پادشاه اعترض 
کردند و مطالبة تبدیل ش��دن به »شهروندها، 
ن��ه چیزها« را مطرح کردند. س��اری حنفی، از 
دانش��گاه آمریکایی بیروت، دربارة شکل جدید 
عاملیت سیاسی برخاسته از جنبش های عربی 
بحث می کند که در تضاد آش��کار با به اصطالح 
فردگرایی نئولیبرال نیس��ت و رهایی مطلق از 
ماهی��ت جمعی را می پروراند، اما از کنش گران 
خود می خواهد ت��ا فعاالنه پیوندهای اجتماعی 
خود را بازاندیش��ی کرده؛ در ص��ورت نیار، نه 
صرف��اً پیوندهای اجتماعی  ش��ان، بلکه ماهیت 
جمعی ش��ان را تغییر دهند. ب��رای حنفی، این 
»فردگرایی بازاندیش��انه« قدرت فراتر رفتن از 
ش��کاف های فرقه ای و قومی و بنابراین، هموار 
کردن راه برای نوعی »میهن پرس��تی نوین« را 
دارد. آنط��ور که در بحث ه��ای بعدی آمد، اگر 
آنچه که از آن س��خن رفت محقق شود، گرچه 
به صورت متعدل باشد، حتی با در نظر گرفتن 
تونس و مصر )پایگاه های ادعاشدة بازاندیشی(، 
رأی دهی بعد از انقالب همچنان به طور گسترده 
با پایبندی های فرقه ای و قومی تعیین می شد. 

راکوئل سوسا الیزاگا از دانشگاه ملی خودمختار 
مکزی��ک و ادگاردو الندر از دانش��گاه مرکزی 
ونزوئ��ال در کارکاس، ب��ا برداش��ت از تجرب��ة 
آمریکای التین، بیش��ترین تأکیدش��ان بر نیاز 
ب��ه انقالب اجتماعی به ج��ای صرفاً تغییر یک 
رژیم بود. غلبه بر ساختارهای استثمار و ستم، 
مانند بیشتِر کش��ورهای آمریکای التین، تنها 
از طری��ق پافش��اری بر »گذاره��ای چانه زنی« 
برای رس��یدن ب��ه لیبرال دموکراس��ی، ممکن 

می ش��ود. تینا اویس از دانشگاه ژوهانسبورگ، 
دربارة »انقالب های چانه زنی شده« در آفریقای 
جنوبی که سنت گرایِی ذاتی را نشان می دهند، 

انتقادی مشابه ارائه می کند. 

همانطور که در آمریکای التین مش��اهده شد، 
نیروهای مس��لح باید به عنوان بازیگران اصلی 
تغییر رژیم در نظر گرفته ش��وند. یِزید ساییق 
)مرکز خاورمیانة کارنگی، بیروت( به  نفوذ ارتش 
در تقریباً تمامِی حوزه های اجتماعی در نتیجة 
نقش حیاتی آن در ساختن قدرت اقتدارگرا در 
دنیای عرب اش��اره می کند. بنابراین، بازسازی 
مناس��بات ارتش داخلی یکی از اضطراری ترین 
و خطرپذیرترین چالش ه��ا برای حکومت های 
بع��د از انقالب اس��ت؛ از دید س��اییق، اختالل 
حتمی عالی��ق اجتماعی باثبات ممکن اس��ت 
تبدی��ل ب��ه مانعی برای مح��دود کردن قدرت 
ارتش در جامعه ش��ود. مونا آبازا با دقیق شدن 
در نقش فضای عمومی در درگیری های جاری 
بین انقالبی ها و ارتش، از دانشگاه آمریکایی در 
کایرو، در اثر خود با نام »بازاندیشی های بعد از 
انقالب« نش��ان می دهد که ارتش مصری هنوز 
از زیِر کنترِل دموکراتیک بودن فاصله داشته و 
قصد دارد قدرت را برای خودش تصاحب  کند.

این گونه مناس��بات ارتش داخل��ی در ترکیه، 
اغلب به عنوان مدل مناس��ب برای جهان عرب 
در نظر گرفته می ش��ود. ]اما[ دیلک سیندوگلو 
از دانش��گاه بیلکن��ِت آنکارا، آن را زیر س��ؤال 
برد، چرا که او به کاس��تی هایی در دموکراسی 
ترک��ی اش��اره می کند و مش��خصاً درب��ارة » 
دموکراتیک سازی کورجنسی« هشدار می دهد. 
فاطیما کوبایسی از دانشگاه قطر، و جین ماری 
فریتز از دانش��گاه سینس��یناتِی ایاالت متحده، 
بیش��تر بر نق��ش زنان در پروس��ة تغییر دقیق 
ش��دند. فریتز ب��ه احتماالت بنیادینی اش��اره 
می کند که به برهه های تغییر سیاس��ی به ارث 
می رسد که »پنجره ای از فرصت ها« را به روی 
تحوالت اجتماعی و توانمندی زنان باز می کند.

جاس��تین گنگلر از دانش��گاه قطر، ب��ا در نظر 
گرفتن این سؤال که برای پروراندن دموکراسی 
چه کس��ی مناسب تر است، ]گفتة[ عقل سلیم 
را که تعهد مدنی را به درک بیش��تر ارزش های 
دموکراتیک تعبیر می کند، مردود می ش��مارد. 

گنگل��ر با توج��ه ب��ه داده های به دس��ت آمده 
از پیمای��ش ارزش ه��ای جهانی، ی��ک فرضیة 
بحث برانگیز مطرح می کن��د: اینکه حداقل در 
قطر، برای مثال، جامعة مدنی، مجرای مناسبی 
برای دموکراسی سازی نیست بلکه بیشتر برای 
دستیابی به ساختاری مش��ورتی است. گوران 
تربورن از دانش��گاه کمبریج، بحث جنسیت را 
گسترش داد و ادعا کرد که حتی در ملت های 
دموکراتی��ک، جامع��ة مدنی قب��ل از هر چیز، 
س��پهری اس��ت که در آن، عالیق ویژه، بیشتر 
از ارزش های دموکراتیک ناب نمایان می شوند.

مایکل ب��ورووی از دانش��گاه کالیفرنیا، برکلی، 
در س��خنرانی اخیر خود، حنف��ِی برنامه ریز  را 
به خاط��ر »نبوغ برجس��ته«اش در هموارکردن 
مس��یری به سوی چش��م انداز سیس��تماتیک 
تطبیقی درب��ارة جنبش های عربی، تحس��ین 
کرد. این کنفرانس، حتی اگر نتواند سنتزی از 
تجارب دموکراسی کشورها و مناطق مختلف را 
فراهم کند قدم، مهمی به سوی روش تطبیقی 
واقعی اس��ت. تنها تعدادی از شرکت کنندگان 
در درجة نخس��ت به این مسئله پرداختند که 
ب��ا توجه به تجربة دیگر کش��ورها، چه نتایجی 
برای جنبش های عربی ترسیم ش��دنی اس��ت؛ 
همانطور که اغلب سخنرانی ها و بحث ها، اغلب 
به ملت ه��ا و مناطق ویژه پرداختند و بیش��تر 
بر جزئی��ات و مطالعات موردی در مقایس��ه با 
دانش سیس��تماتیک و تجربی دربارة انقالب ها 
و دموکراتیک س��ازی تأکید کردن��د. بنابراین، 
چارچ��وب فراگیرتر تحلی��ل تطبیقی تغییرات 
رژی��م ک��ه در دام ادعاه��ای س��ادة معمول��ی 
نیفت��اده، همچن��ان در حال توس��عه اس��ت. 
نکت��ه ای که باید به یاد داش��ت این اس��ت که 
شرح خودجوش انقالب های عربی، با مدل های 
)شبه(مشخص، مجسم نمی شوند بلکه ترجیحاً 
همانط��ور که گوران تربورن بی��ان می کند، به 
»پیش بینی ناپذیری عاملیت بش��ری« نس��بت 
داده می ش��وند. در نتیج��ه، همانطور که ناهال 
گاهال ،روزنامة السفیر، در سخنرانی متعهدانة 
خود به ما متذکر می ش��ود، کس��انی که دربارة 
تغییر سیاس��ی بح��ث می کنند بهتر اس��ت از 
فرصت حقیقتاً تاریخی که دارند، استفاده کنند 
و تئوری های بازاندیش��انة خود را بر روی عمل 

انقالبی پیاده کنند. 
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< یک یا چندین جامعه شناسی؟                                                                                                                                     
   گفتگویی لهستانی

میکوالژ مِیرژوسکی، کارولینا میکوالژوسکا و جاکوب روزنبام، البراتوار جامعه شناسی مردم مدار، دانشگاه ورشو، لهستان1

سمینار» گفتگوی جهانی«  در ورشو، دربارة آیندة جامعه شناسی

اولین ش��مارة گفتگوی جهانی که در لهستان 
منتشر ش��د، گفتگوی جهانی سال دوم، شماره 
دوم، بود ک��ه بحثی قابل توجه در مورد جایگاه 
جامعه شناسی در دنیایی نابرابر داشت. شورای 
سردبیری محلی که با یکدیگر در یک البراتوار 
کار  دانش��جویی  مردم م��دار  جامعه شناس��ی 
می کردن��د، تصمیم ب��ه دادن زمینه ای محلی  
ب��ه این بحث جهانی گرفتند. ما س��میناری را 
برگزار کردیم که به مسائل مطرح شده از سوی 
پیتر زتومپکا  و مخالفانش، آنطور که از چش��م 
انداز لهستانی دیده می شود، اختصاص داشت.

ای��ن نشس��ت در 1۹ ژانوی��ه )۲01۲( برگزار 
ش��د و دانش��جویان، کاندیداه��ای دکتری، و 

استادانی را از دانش��کده های مختلف دانشگاه 
و هم از س��ایر دانش��گاه ها جذب کرد. در این 
س��مینار هر کسی در بیان افکار خود آزاد بود، 
اما برای ش��روع، س��ه میهمان دعوت شدند تا 
سخنرانی های مقدماتی را ایراد کنند. پروفسور 
آن��ا گی��زا- پولش��کوک ، متخصص��ی بنام در 
جامعه شناسی خانواده و روابط اجتماعی است 
که در بخش سازمانهای مردم نهاد لهستان نیز 
فعالیت می کند. پروفسور آنتونی سولک، رئیس 
 )PTS( سابق انجمن جامعه شناس��ی لهستان
اس��ت. او متخصص روش تحقی��ق، نظریه های 
افکار عمومی، و تاریخ جامعه شناس��ی لهستان 
اس��ت. دکت��ر ایزابال وگن��ر نیز ح��وزة اصلی 
مطالعاتش، مش��اغل حرفه ای دانش��مندان و 

موزیسین هاس��ت. او تحقیقاتی را در فرانس��ه، 
 EHESS لهستان، و ایاالت متحده با همکاری
در پاریس و دانشگاه هاروارد  انجام داده است. 
بحث ه��ای مط��رح ش��ده در س��مینار، دامنة 
گس��ترده ای از موضوع��ات را پوش��ش می داد، 
از تعارض��ات در ح��وزة جامعه شناس��ی گرفته 
ت��ا اصالح علم و آموزش عالی در لهس��تان که 
در س��ال ۲011 مطرح ش��د. با ای��ن حال، ما 
س��عی کردیم بیش��تر به این پرسش بپردازیم 
که آی��ا ی��ک جامعه شناس��ی جهان ش��مول 
ام��کان پذیر )یا مطلوب( اس��ت ی��ا اینکه آیا 
باید »جامعه شناس��ی های بومی« که به مسائل 
محل��ی می پردازند را حمایت کنیم- به عبارت 
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دیگر، ما س��عی کردیم به پرس��ش مطرح شده 
در عنوان س��مینار پاسخ دهیم: یک یا چندین 

جامعه شناسی؟
دکتر ایزابال وگنر نط��ق خود را با نمایش ابعد 
چندگانة دس��ته بندی ها و نابرابری های موجود 
میان جامعه شناس��ان آغاز کرد. تعارضات تنها 
بین جامعه شناس��ان ش��مالی و جنوبی، شرقی 
و غرب��ی، ی��ا نخب��ه و غیرنخبه وج��ود ندارد ، 
بلک��ه این تضادها می��ان نظریه پردازان و »قوم 
نگارانی« که از میدان شروع می کنند و سپس 
به نظریه می رس��ند نیز مش��هود است. به نظر 
دکتر وگن��ر، پیتر زتومپکا و مایکل بورووی  – 
که افکارش��ان ت��ا حد زیادی انع��کاس دهندة 
حرفة دانش��گاهی و پیش��ینة اجتماعی ش��ان 
اس��ت – نمونه ه��ای خوب��ی از ای��ن دو ن��وع 
دیدگاه هس��تند. او وضعیت جامعه شناسی را با 
زیست شناسی مولکولی مقایسه کرد که معموال 
در آن غلبه با دانش��مندانی است که در شرایط 
س��اختگی آزمایشگاهی با روش in vitro کار 
می کنند، که عمدتا باعث تولید مصنوعات شده 
است. بنابراین، روش in vitro ، بازتولید شده 
بود. با اینکه این روش، بسیار پر هزینه است و 
۹5 درصد آزمایشها به شکست ختم می شوند، 
اما دانش و نظریه ای تولید می کند که مستدل 
 in به واقعیت تجربی اس��ت.در حالی که روش
vitro ب��ه رویکرد تئوریک در جامعه شناس��ی 
ش��باهت دارد، اما ای��ن روش به ق��وم نگاری 
نیز نزدیک اس��ت، زیرا فرضیات چارچوب مند 
کمتری از پیش وجود دارند و نظریات از میدان 
استخراج می ش��وند. دکتر وگنر ابراز امیدواری 
کرد که جامعه شناس��ی نیز همگام با زیس��ت 

شناسی تکانی به خود بدهد.
پروفس��ور آنتونی س��ولک با رویکردی دیگر به 
پرس��ش ما پاس��خ داد، وی جامعه شناس��ی را 
»علمی ک��ه از جامعه صحب��ت می کند« و نه 
»علم جامعه« دانس��ت. بنابراین، وی ادعا کرد 
که م��ا می توانیم نه تنها درب��ارة تنوع جوامع، 
بلکه درب��ارة گوناگونی زبان های��ی که در آثار 
جامعه ش��ناختی مان ب��ه کار می بریم نیز بحث 
کنی��م. )تن��وع جوامع( احتماال مس��الة نظری 
الینحلی اس��ت )جوامع تا چه ح��د با یکدیگر 
ف��رق می کنن��د(. در مقاب��ل، اگ��ر م��ا زب��ان 
جامعه شناس��انه ای ک��ه ب��ه کار می بریم را در 
نظر بگیریم، خواهیم دید که تضاد عام-خاص، 
دوراهی کاذبی اس��ت. پروفس��ور سولک گفت 
که دو »جریان جامعه شناختی« موازی وجود 
دارد. یک��ی از این دو جریان، کامال پژوهش��ی 
اس��ت ک��ه در آن، جامع��ه شناس��ان]دنیا[ با 
یکدیگر گفتگو می کنند. در این مورد، انتشار به 
زبان انگلیسی نه تنها قابل قبول، بلکه مطلوب 
است – در این مورد، »جامعه شناسان با جهان 

صحبت می کنند، و ش��ما ب��ا زبانهای جهانی با 
دنی��ا صحبت می کنی��د.« ه��دف، بیان کردن 
تجربیات محلی به زبان نظریة جامعه شناختی، 
بدون اش��ارات موقعیتی]محلی[ اس��ت. با این 
حال، جریان��ی دیگر نیز وج��ود دارد. جریانی 
ک��ه در آن، جامعه شناس��ان ]تنه��ا[ با جامعة 
خود صحب��ت می کنند. نق��ش کلیدی و مهم 
جامعه شناس��ی در این جریان قرار دارد. طبق 
نظر پروفسور س��ولک، بهترین راه فهم و درک 
این نقش، »نگارش جامعه ش��ناختی« است – 
متونی که نه برای دیگر پژوهش��گران، بل برای 
عامة خوانندگان قابل فهم باشند. با این وجود، 
این نق��ش را نباید با نقش »جامعه شناس��ان 
رس��انه ای« ک��ه در تلویزیون ظاهر می ش��وند 
اش��تباه گرفت که بیشتر به هنرمندان شباهت 

دارند تا پژوهشگران.
پروفس��ور آنا گیزا – پولشکوک نیز بینش های 
متفاوت��ی از جامعه شناس��ی ارائه کرد. او س��ه 
پرسش مهم مطرح کرد که ما هنگام جستجوی 
جامعه شناسی جهانی باید این پرسش ها را در 
ذهن داش��ته باش��یم. نخس��ت اینکه، آیا تمام 
افراد فرصتهای یکس��انی برای ارائة بینش خود 
دربارة دانش جهانی دارند؟ آیا به سازوکارهایی 
اندیش��یده ایم که م��ا را در براب��ر »غاصبان« 
که ای��ن نوع علم را ب��ه انحص��ار درمی آورند، 
حمایت کنند؟ دوم اینکه، چه کسی دستورکار 
جامعه شناس��ی را تنظیم می کند؟ چه کس��ی 
معی��ن می کند که کدام مس��ائل در »مجموعة 
انب��وه دانش« اهمی��ت دارند؟ و س��وم، آیا ما 
هم��واره در ح��ال صحبت درب��ارة موضوعات 
یکسانی هستیم؟ تفاوتهای موجود بین جوامع 
مختلف، صرفا در س��طح »تجلی های « منطق 
جهانی عمل نمی کن��د. تئوری ها همچنین در 
تعیی��ن اینکه ما دنیا را چگون��ه می بینیم، نیز 
نقش بازی می کنن��د. در واقع، برخی نظریه ها 
نامناسب و نابجا هس��تند، مانند نظریة اقتصاد 
نوکالسیک در کشورهایی که بازار آزاد ندارند.

پروفسور آنا گیزا – پولشکوک نیز به بحث اصالح 
اخیر آموزش عالی در لهستان اشاره کرد که در 
چارچوب جامعه شناسی مردم مدار انجام شد.۲ 
در مباحث��ه ای که در ادام��ه خواهد آمد، دکتر 
ماس��یج جوال، اس��تاد البراتوار جامعه شناسی 
مردم مدار، استدالل کرد که اصالحات، شرایط 
حی��ات دانش��گاهی لهس��تان را عمیق��ا تغییر 
می دهد. این اصالحات سعی دارند پژوهشگران 
لهس��تانی را به پژوهش��گران آمریکایی شبیه 
کنند و این کار را به جای آموزش دانش��جویان 
ی��ا انجام فعالیتهای فرادانش��گاهی در رابطه با 
مس��ائل جامعة خود فرد ، با اهمیت ویژه دادن 
به مقاالت منتش��ر ش��ده در فهرست مجالت 
تاییدش��ده  برحسب ش��اخص بین المللی علم 

)ISI( انجام می دهند. جامعه شناسی مردم مدار 
اما به دنبال به رس��میت شناخته شدن در نظام 
بین المللی انتشارات نیست، بلکه هدفش، ایجاد 
پیوندهایی بین کنش��گران اجتماعی گوناگون 

در محیط های محلی است.
وابستگی دانشگاهی و تفکری انتقادی در مورد 
جامعه شناسی، چارچوب تحلیلی باروری برای 
مطالعة وضعیت نهادهای دانش��گاهی لهستان 
فراه��م می کن��د. با ای��ن وجود، این س��مینار 
نمی تواند با پاس��خی شفاف و صریح به پرسش 
مطرح ش��ده در عن��وان س��مینار خاتمه یابد. 
همانطور که جفری الکس��اندر در شمارة اخیر 
گفتگوی جهانی )سال دوم، شماره سوم( گفته 
اس��ت، دلیل این امر، جدال میان عام گرایی و 
خاص گرایی است که نمی توان آن را یکبار برای 
همیش��ه فیصله داد، اما باید به صورت دوره ای 
در محیط ه��ای مختلف، مورد بازاندیش��ی قرار 
داده ش��ود. ما فقط می توانیم برخی بنیان های 
مشترک را بیابیم، یعنی آنچه پروفسور سولک 
در سخنان اختتامیة سمینار بیان کرد. او گفت 
بیش��تر از هر چیزی، به فعلیت در آوردن یک 
جامعه شناسی خوب اهمیت دارد. ما در تنظیم 
معیارهای برتری پژوهشی خود مختاریم. آنچه 

اهمیت دارد، انطباق با این معیارهاست.
 این نتیجه گیری بس��یار بس��یار مهم اس��ت: 
جامعه شناس��ی نبای��د به نوع��ی از آنچه »علم 
خوب« معرفی می ش��ود،  تبدیل شود.اما حتی 
اگر مسیر جامعه شناسی مردم مدار را برگزینیم 
و حتی اگر »جامعه شناس��ی محلی« را توسعه 
دهی��م که ب��ه مس��ائل محلی می پ��ردازد، باز 
باید معیارهایی را بس��ط دهی��م و به کار بریم 
ت��ا بتوانیم کارهایمان را به عن��وان علم ارزیابی 

کنیم.
یادداشت ها:

 Koło Naukowe Socjologii.1
جامعه شناس��ی  )البرات��وار   Publicznej
دانشجویی-پژوهش��ی  س��ازمانی  مردم م��دار( 
اس��ت که در موسس��ه جامعه شناسی، دانشگاه 
ب��رای  اس��ت.  ش��ده  تاس��یس   Warsaw
برقراری ارتباط لطفا به این آدرس بنویس��ید: 
 public.sociology.kn@uw.edu.pl
or visit http://www.facebook.com/

.socjologiapubliczna

۲.  برای اطالعات بیش��تر درباره اصالحات در 
لهستان مقاالت ایزابال وگنر و آنا سزولوکا را در 

وبالگ ISA ببینید: 
http : / /www .isa-sociology .org/ (

)/universities-in-crisis



سال دوم/ شـمارة چهارم/ می  2012

< ما فقط یک مشت                                                                                                                                              
        بـچـه ایـم!

ریحانه جوادی، دانشگاه تهران، ایران

در ط��ول ترجم��ة معرفی تیم ژاپن)گلوبال دیالوگ س��ال دوم ش��ماره 
س��وم( ، وقتی م��دارج علمی و حوزه های پژوهش��ی اعضای این تیم را 
می خواندم- در ش��رایطی که تیم پائولیس��تا را نیز به یاد داشتم، - تماِم 
چی��زی که به آن فکر میکردم این بود که »خدای من، ما بین این همه 

دکتر و پروفسور چه می کنیم؟ ما فقط یک مشت بچه ایم!«

بله، این دقیقا همان چیزی اس��ت که ما هس��تیم. . یک گروه از  جامعه 
شناس )بس��یار( جوان که فکر می کنیم سزاواِر شرایط تحصیلی بهتری 
هس��تیم. به همی��ن دلیل در انجمن علمی دانش��جویی جامعه شناس��ی 
دانش��گاه تهران دور هم جمع ش��ده ایم. ما در ای��ن انجمن به دنبال آن 
هستیم که کاستی های آموزش رسمی جامعه شناسی را بیابیم، به چالش 
بکش��یم و س��عی کنیم وضعیت  بهتری را بوجود آوریم. اعضای شورای 
مرکزی انجمن با رای دانش��جویان جامعه شناس��ی دانشگاه مان انتخاب 

می شوند و دوره ی فعالیت شورای مرکزی یک سال تحصیلی است.

س��ال گذش��ته،  انجمن ما بعد از چند س��ال رکود، دوباره فعالیتش را از 
س��ر گرفت. اعضای شورای مرکزی انجمن در سال گذشته عبارت بودند 
از : س��اغر بزرگی، نجمه طاهری، الهه نوری، میترا دانشور، فائزه خواجه 
زاده، س��میه رس��تم پور و ریحانه جوادی. شورای مرکزی کنونی از یک 
ماه پیش فعالیتش را آغاز کرده اس��ت. چهره ه��ای جدید که جایگزین 
دوستانی شدند که سال گذشته تحصیلشان به پایان رسیده بود، نسترن 
محمودزاده، تارا عسگری الله و زهرا بابایی هستند.  همة اعضای شورای 

مرکزی به اس��تثنای دو نفر، دانش��جویان کارشناسی هس��تند. و البته 
همه مان دختر هستیم!

تمرک��ز اولیة انجمن ما بر چند محور بود: تش��کیل گروه های مطالعاتی 
ب��رای مطالع��ة آثار جامعه شناس��ان کالس��یک و م��درن؛ ترتیب دادن 
کارگاه هایی مثل کارگاه جامعه شناسی دین در ایران؛ برگزاری نمایشگاه 
عکاسی اجتماعی، و دعوت از سخنرانانی مانند مایکل بورووی )با عنوان 
جامعه شناسی مردم مدار( و جنیفر پالت )با عنوان تاریخ جامعه شناسی(، 
و در آخر، انجمن ما مجله ای دانشجویی و جامعه شناختی با عنوان سره 
)به معنی »ناب«( منتش��ر می کند که هر ش��مارة آن ش��امل دو بخش 
می ش��ود. بخش اول رویکردی نقادانه به وضعیت آموزش جامعه شناسی 
در دانش��کدة ما دارد و بخش دوم به ترجمه ی مقاله  یا بخش��ی از کتاب 

یک جامعه شناس اختصاص دارد.

ترجمة»گفتگوی جهانی« یکی از کارهای انجمن ماست. بر خالف دیگر 
تیم ها در انتخاب مترجمانمان، ش��یوه ای جمعی را در پیش گرفته ایم. 
در واقع، این فعالیت بهانة بس��یار خوبی برای برانگیختن اشتیاق ما بود. 
به همین دلیل برای ترجمة هر ش��ماره،  فراخوانی در س��طح دانشکده 
می زنیم و از همه ی دانش��جویان عالقمن��د می خواهیم یک نمونة یک 
صفح��ه ای را ترجمه کنند. برای هر ش��ماره چهار مترجم را که بهترین 
ترجمه ها را داش��ته اند، انتخ��اب می کنیم.  در اینجا معرفی مختصری از  

اعضای تیم ترجمه آمده است:

ریحانه جوادی: دانشجوی کارشناسی ارشد 
مدرک  او  تهران.  دانشگاه  جامعه شناسی 
جامعه شناسی  رشتة  در  را  کارشناسی اش 
از دانشگاه تهران دریافت کرده است. حوزة 
با  تاریخی  جامعه شناسی  مطالعاتی اش 
و  نوزده  قرن  ایران  در  اصالحات  بر  تمرکز 

اوایل قرن بیستم است.

کارشناسی  دانشجوی  کریمیان:  جالل 
بهشتی.  شهید  دانشگاه  فلسفة  ارشد 
از  جامعه شناسی  کارشناسی  مدرک  دارای 
دانشگاه تهران. وی اخیرا به مطالعة فلسفة 
دین  پدیدارشناسی  و  اگزیستانسیالیستی 
می پردازد و  به جامعه شناسی مردم مدار نیز 

عالقمند است. 

شهراد شهوند: فارغ التحصیل کارشناسی 
از دانشگاه تهران و  الملل  ارشد روابط بین 
شیمی  مهندسی  کارشناسی  مدرک  دارای 
از دانشگاه خلیج فارس. او در حال حاضر بر 
دین، فرهنگ و سیاست در جنوب آسیا و به 

خصوص پاکستان متمرکز است.

کارشناسی  دانشجوی  بزرگی:  ساغر 
عالقة  تهران.  دانشگاه  جامعه شناسی 
پژوهشی او جامعه شناسی تاریخی با تاکید 

بر ایران مدرن است.
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نجم�ه طاه�ری: دانش��جوی کارشناس��ی 
جامعه شناسی دانشگاه تهران.

تارا عس�گری الله: دانشجوی کارشناسی 
جامعه شناسی دانشگاه تهران.

کارشناسی  دانش��جوی  مقدس�ی:  فاطمه 
عالم��ه  دانش��گاه  جامعه شناس��ی  ارش��د 
طباطبایی. او مدرک کارشناس��ی اش را در 
رش��تة  جامعه شناس��ی از دانش��گاه تهران 
دریاف��ت کرده و عالئق پژوهش��ی اصلی اش 
ش��امل دو حوزة جامعه شناس��ی آموزش و 
پرورش و جامعه شناسی مردم مدار با تمرکز 
بر تاریخچ��ة جامعه شناس��ی مردم مدار در 
ایران و بس��ط این جامعه شناس��ی از طریق 

نظام آموزشی است.

زینب نثار: دانش��جوی کارشناس��ی ارشد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران و فارغ التحصیل 
مقطع کارشناس��ی جامعه شناسی از همین 
دانش��گاه. او در حال حاض��ر به پژوهش در 

حوزة مطالعات جنسیت مشغول است.

کارشناسی  دانشجوی  اسماعیلی:  فائزه 
فارغ  و  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی  ارشد 
جامعه شناسی  کارشناسی  مقطع  التحصیل 
از دانشگاه شهید بهشتی تهران.  او در حال 
اجتماعی در  به تحلیل سیاست های  حاضر 

دوران پهلوی می پردازد.

میت�را دانش�ور: دانش��جوی کارشناس��ی 
جامعه شناسی دانشگاه تهران. او  به تحلیل 
و بررسی انحراف جوانان با تمرکز بر مجازات 

اعدام در ایران می پردازد.

مشارکت در تجربة ارزشمند »گفت وگوی جهانی« قطعا مایه ی شادمانی و افتخار ماست.

< جایگاه جهانی جامعه شناسی                                                                                                                                      
    فرانسوی زبان

آندره پتیتات ، دانشگاه لوزان، سوئیس، و رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسان فرانسوی زبان

نوزدهمی��ن گردهمای��ی انجم��ن بین الملل��ی 
جامعه شناس��ان فرانس��وی زبان  )AISLF( با 
 )Penser l’incertain( » محوریت »تردید
در ۲ت��ا7 ج��والی ۲01۲ در رب��ات برگ��زار 
خواه��د ش��د. AISLF که عضو ISA اس��ت، 
در س��ال 1۹58 در زمین��ة هژمون��ی نظامی، 
اقتصادی، فناورانه و علمی بنیان گذاری شد. از 
دهة1۹50، دانش��جویان کارشناسی، فرصت ها 

را ب��رای بازدید از دانش��گاه های ایالت متحده 
غنیمت می ش��مرند. همانند روندهای همنوایی 
کارکردگرایان��ه  و تجربه گرایی آم��اری  که بر 
جامعه شناس��ی ایاالت متحده تس��لط داشتند، 
و در تع��ارض ب��ا رویکردهای��ی اروپایی که به 
تضاد و تغییرات اجتماعی حس��اس بودند، این 
امر مطاب��ق طبع هیچکس نبود. جرج گورویچ، 
یکی از افراد بلندپایة AISLF، نقد س��وروکین 
ب��ه آزمون ش��یدایی  و جنون کمی��ت  ایاالت 
متحده را به شیوة خود ارتقا داد. با اینکه جنون 
م��ک کارتایت  در س��ال1۹54 خاتم��ه یافت، 

و  روشنفکر   ،)1۹۶5 تا   18۹4( گروویچ  جرج 
جامعه شناس فرانسوی روسی االصل که در زمان خود 

معروف و عضو برجستة AISLF بود.
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لیکن آثارش در جامعه شناس��ی ایاالت متحده 
همچنان وجود دارد.

فاصل��ة نظری و ایدئولوژیک از جامعه شناس��ی 
ایاالت متحده، س��وای یک جانبگی زبانی آن، 
عاملی تأثیرگذار و مهم در تصمیم به راه اندازی 
فرانسوی زبان  جامعه شناسی  بین المللی  فضای 
ب��ود. برای��ن اس��اس، AISLF قان��ون صریح 
سیاس��ت های علم��ی و زبان��ی اس��ت: هدف، 
حمای��ت از تن��وع تولیدات جامعه ش��ناختی و 
تن��وع زبانی با در کن��ار یکدیگر قرار دادن این 

دو است. 

در ط��ول زم��ان، AISLFاز گردهمایی ه��ای 
دوستانة دانش��گاهی تا به هم پیوستگی بیش از 
1800 عضو از بیش از 500کش��ور برخاس��ته 
اس��ت. این انجمن، منطقه ای یا ملی نیس��ت، 
بلکه انجم��ن مناطق فرهنگی زبانی اس��ت که 
به ط��ور واقع��ی و تقریبی از کش��ورها، مناطق 
ملی، برنامه های آموزش��ی و مراکز پژوهش��ی 
تش��کیل ش��ده که کاًل یا جزئاً فرانس��وی زبان 
هس��تند. برخ��ی در کش��ورهایی مس��تقرند 
ک��ه فرانس��وی زبان نیس��تند، برخ��ی دیگ��ر، 
جامعه شناسانی عاش��ق زبان فرانسوی هستند 
ک��ه در محیط ه��ای غیر فرانس��وی زبان، جدا 
افتاده اند. این انجمِن »منطقه ای زبانی«، بیش از 
50گ��روه موضوعی فعال دارد. همچنین، مجلة 
روی خط جامعه شناس��ی را منتش��ر می کند و 
توجهی خاص به آموزش پژوهش��گران جوان با 
استفاده از ری داک  )شبکة بین المللی مدارس 
دکترا( دارد که هر س��اله، مدارس تابس��تانه را 
سازماندهی می کند. فعالیت های این انجمن هر 
شش ماه یک بار در مجلة AISLF  جمع آوری 

می ش��وند. برای جزئیات بیش��تر به این آدرس 
.aislf.org :مراجعه کنید

AISLF از سایتی بین المللی برای بحث میان 
»مکاتب« متعدد جامعه شناسی فرانسوی زبان، 
بدون اتخاذ هیچ موضع مستقیمی سود می برد. 
بنابرای��ن، هدف اصل��ی اش را، ک��ه از آن روز 
همچنان وجود دارد، دربارة دفاع از کثرت گرایی 
در جامعه شناسی و ترغیب بحث در کمیته های 
انجمن ه��ای  اس��ت.  داده  انج��ام  پژوهش��ی 
منطقه ای زبان��ی، امکان��ات و فرصت هایی برای 
پرورش بین المللی و رش��د خودجوش مفاهیم 
و پارادایم ه��ای جدیدی ایج��اد می کند که در 
محیط های ملی، غالباً با محدودیت های فراوانی 
برای فراهم کردن فضای مناس��ب رشد مواجه 
هس��تند. تنوع جامعه ش��ناختی، ب��رای موفق 
ش��دن، نیازمند این مناطق تقریب زبانی است. 
یک��ی از وظایف ISA، حمای��ت از گفتگو بین 
مناطقی است که کم و بیش نفوذپذیر  هستند، 
یعنی آنچه بورووی ت��الش می کند با توجه به 

مسائل مهم جهانی، انجام دهد.

پرواضح اس��ت ک��ه مناط��ق زبان��ی، نابرابر و 
انگلیسی  سلسله مراتبی هستند. امروز، منطقة 
در اوج اس��ت. این سلطه که ناشی از شرایط و 
فرایندهایی چندگانه است، نباید چشم ما را به 
این واقعیت ببندد ک��ه مناطق زبانی، از جمله 
حوزة فرانسوی زبان، نابرابری ها و سلسله مراتب 
درونی خود را نیز دارند. اندیش��یدن و نوشتن 
در جامعه شناس��ی فرانسوی برای سنگالی ها و 
مراکش��ی ها، یکسان با فرانس��وی ها و کبکی ها 
نیس��ت. در واقع، با سلسله مراتب هژمونی های 

زبانِی مرتبط با نابرابری روبرو هستیم.

محیطی که AISLF در آن تأسیس شد، تغییر 
کرده است. جامعه شناسی ایاالت متحده اکنون 
متنوع تر است. موفق ترین کارشناسان آن، یعنی 
طرفداران کنش��گر عقالنی و کنش متقابل، دو 
بعد مهم جامعه شناس��ی فرانسوی زبان هستند. 
موفقی��ت آن��ان، احتم��االً، مرتبط با تقس��یم 

حوزه های جامعه شناسی است.

دنیای دو قطبی که می شناختیم)1۹50تا1۹70( 
ناپدید ش��ده و ج��ای خود را ب��ه جهانی چند 
قطبی داده اس��ت. ما س��اکن جهانی هس��تیم 
ک��ه رس��ماً ب��رای کثرت گرای��ی فرهنگی اش 
س��ازماندهی ش��ده و مش��خصة آن، وابستگی 
متقابل بخش های ناش��ناختة پیش��ین اس��ت؛ 
جهانی که با بس��یج فزایندة مردم، سرمایه ها، 
اطالعات و محصوالت مس��تحکم ش��ده است. 
در زمانی زندگی می کنی��م که نیروی فناوری 
و عل��م، از آنچه به مخیلة بنیان گذاران رش��تة 
ما خط��ور می ک��رد فرات��ر رفته اس��ت. طرح 
لیبرالی اقتصاد آزاد، وابس��ته به رویای دکارتی 
فنی علمی ، »اربابان و سروران طبیعت«، چنین 
نایقینی های��ی را در اقتصاد و محیط جهانی به 
وجود آورده که مطالبات جدیدی برای مقررات 
جهانی پس از هر بحران ایجاد کرده تا از غرق 
ش��دن در تناقضات و خرابکاری ه��ای خود ما 
جلوگی��ری ش��ود. در س��ازماندهی نوزدهمین 
گردهمای��ی در ربات، ب��ا موضوعیت »تردید«، 
معتقدیم که جامعه شناس��ان، نقشی خاص در 
یافت��ن راه خروج از مس��یر باریک��ی دارند که 

هم اکنون در آن گرفتار شده ایم.
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< مطالب آرشیوی بیشتر                                                                                                                                            

AISLF در مورد   
2010-2014  ،ISA جنیفر پالت ، دانشگاه ساسکس، بریتانیا، و نایب رئیس انتشارات

پـیــچ تـاریــخ

این نوش��ته، مقالة آندره پتیت��ات  را با داده ها 
و اطالع��ات زمینه ای در م��ورد رابطة طوالنی 
AISLF ب��ا ISA غن��ی می کن��د – رابطه ای 
که زمانی، نشان دهندة برخی اختالف نظرهای 
درون��ی ب��ود.  ISA در س��ال 1۹4۹ توس��ط 
یونس��کو تاس��یس ش��د که س��ازمان مرکزی 
آن همیش��ه در پاریس بوده اس��ت، زیرا زبان 
فرانس��وی در آنجا دارای اهمیت��ی فوق العاده 
و همچنی��ن، پایگاهی رس��می ب��ود؛ به لحاظ 
تاریخ��ی هم، زبان فرانس��ه، زبان دیپلماس��ی 
بین الملل��ی بود، گرچه این پایگاه ویژه پس از 
اس��تیالی جهانی ایاالت متحدة آمریکا بعد از 
جن��گ جهانی دوم در حال انتقال بود. دو زبان 
رسمی ISA، فرانس��وی و انگلیسی بود – این 
امر یعنی حذف زبانهای ممالک دیگری که در 
جامعه شناس��ی اولیه بسیار اهمیت داشتند، اما 
طی جنگ در جبهة فاشیست بودند. همانطور 
که ISA از یونس��کو مستقل تر می شد، اهمیت 
زبان فرانسوی در امورش نیز کاهش می یافت. 
در واکن��ش به ای��ن موضوع ، اس��ناد بایگانی 
نش��ان می دهند ک��ه در س��ال 1۹54، جورج 
گورویچ، جامعه ش��ناس فرانس��وی ، پیشنهاد 
کرد که بخش فرانس��وی زبان  ISA راه اندازی 
شود؛ این طرح به عنوان تضعیف کنندة اخالق 
انترناسیونالیس��م دی��ده می ش��د و مورد قبول 
 AISLF ،1۹58 واقع نش��د. بنابراین، در سال
مس��تقل، به ابتکار گورویچ و یک جامعه شناس 

بلژیک��ی به نام هنری جین  راه اندازی ش��د. با 
این وج��ود، در 1۹۶3 به عنوان عضو جمعی به 
ISA پیوس��ت؛ این موضوع احتماال کمک کرد 
که جیرود ، که دبیر مش��ترک ISA بود، عضو 

اجرایی AISLF نیز باشد!

اعضای ثاب��ت ISA، فعالیت ه��ای این نهاد را 
اینگونه توصیف کرده اند که همواره برحس��ب 
کمک های ملی ب��وده اند، اما اگر زبان به جای 
موقعی��ت جغرافیایی مدنظر ق��رار گیرد، باعث 
ایج��اد تفاوتهای��ی در ای��ن توصیف می ش��ود. 
همانط��ور که پتیت��ات خاطر نش��ان می کند، 
فرانس��ه تنها کم��ک کنندة فرانس��وی زبان به 
ISA نبوده اس��ت؛ بخش فرانسوی زبان کانادا، 
بلژیک و س��وئیس نیز ]در ای��ن زمینه[ کامال 
 ISA ،1۹5۶ برجس��ته بوده ان��د. از 1۹4۹ الی
دارای یک رئی��س آمریکایی بود، در حالی که 
یکی از نواب رئیس��انش، جرج دیوی  فرانسوی 
بود. سپس، جرج فریدمن در دوره ی 1۹5۶ تا 
1۹5۹ منصب ریاس��ت را عهده دار بود. پس از 
آن، وقفه ای طوالنی تا رئیس فرانس��وی بعدی 
به وجود آمد، این فرد، میشل ویویورکا  بود که 
از ۲00۶ تا ۲010 رئی��س بوده، لیکن در این 
س��الها همواره حداقل یک عضو فرانسوی زبان 
در بخ��ش اجرای��ی و در هف��ت دوره از یازده 
دوره، ی��ک نایب رئی��س فرانس��وی زبان وجود 

داشته است.

در محیطهای فرانس��وی زبان )ک��ه معموال در 
مل��ل دوزبان��ی قرار دارن��د(، س��ه گردهمایی 
جهان��ی )1۹53، لیژ؛ 1۹۶۶،ایوی��ن ؛ 1۹۹8، 
مونت��رال( برگزار ش��ده و تا پیش از اس��تقرار 
یافت��ن دبیرخانه در مادرید، دبیرخانه  در س��ه 
دوره )۶۲-1۹5۹، لووین ؛ 7-1۹۶۲،ژنو؛ 84-
1۹74، مونترال( در همین محیط ها بوده است 
. ای��ن نیز اهمیت چندانی ن��دارد که برخی از 
اعضای برجس��تة ISA ،مانند انور عبدالمالک، 
اصلی��ت فرانس��وی زبان نداش��ته اند، این��ان یا 
مدت ه��ای طوالن��ی در پاریس دارای ش��غل 
بوده ان��د یا ارتباط های فکری ق��وی و بادوامی 
در آنج��ا داش��ته اند. همین ط��ور، مهاجری��ن 
فرانسوی زبان، مانند جکس دافنی  که از کبک 
ب��ه بلژیک رفت1، پلهای مهمی ایجاد کرده اند. 
ب��ر این اس��اس، می توانیم ببینی��م که چگونه 
روابط زبانی، در عین نشان دادن هویتهای مجزا 

به ایجاد پیوندهایی نیز کمک کرده است.

یادداشت ها:

1.  برای دیدن ش��رح حال��ی جذاب از نقش او 
اینجا را ببینید: 

 Entrevue avec Jacques Dofny,
 professeur et bâtisseur Sociologie

.77-۶1 : )1۹۹1( ۲3 et sociétés
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< چالش های پیش روی                                                                                                                                              
جامعة جامعه شناسی هند 

ایشوار مودی ، رئیس جامعة جامعه شناسی هند، و عضو کمیتة اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، 2010 تا 2014

جامعه شناس��ی هن��د در مق��والت آم��وزش و 
پژوهش به قله های رفیعی دس��ت یافته است. 
جامع��ة جامعه شناس��ی هن��د  )ISS( از زمان 
تأسیس��ش، یعنی شش دهه پیش، نقشی مهم 
در نیل ب��ه این موفقیت ایفا کرده اس��ت. من 
بسیار خوش��حالم که از ژانویة ۲011، به مدت 
 ISS .دو س��ال، رئیس این جامع��ه خواهم بود
تقریباً 3500 عضو دارد که شامل افراد هندی 
و خارجی می ش��ود. امروز، جامعه شناس��ی در 
هندوس��تان در موقعیتی حساس قرار دارد. در 
س��ال های اخیر، چالش های متعددی در حرفة 
دانش��گاهی جامعه شناسی که یک قرن قدمت 
دارد، س��ر بر آورده اند. گذش��تة مس��تعمراتی 
جامع��ة هن��د، هن��وز با مس��ائل آموزش��ی و 
روش شناختی دست وپنجه نرم می کند، و سلطة 
دانشگاهی امریکا بر تالش های دانشگاهی ما، از 
جمله بر مفاهیم، قالب های مرجع و س��ازه های 
جامعه شناس��ی  می کند.  نظری حکمفرمای��ی 
هندی هنوز نتوانس��ته اس��ت نظریة اجتماعی 
و توس��عة مفهومِی مختص ب��ه خود را به وجود 

آورد)مودی، ۲010(.

اگر می خواهیم مس��ائل پیچیده را با همدلی و 
دغدغ��ه درک کنیم، باید بومی س��ازی عقالنی  
را مبتن��ی بر واقعیت به وج��ود آوریم. باید یک 

جامعه شناس��ی مرتبط ]با واقعیت و مسائل[ را 
توس��عه دهیم. در دوران ریاست من، ابتکارات 
نوینی برای گس��ترش افق های جامعه شناسی 
هندوس��تان بررس��ی ش��دند. در ای��ن زمان، 
جامعه شناسی هندی نمی تواند از صحنة جهانی 
جدا بماند. سخنگوی ISS، مجلة آن، خبرنامة 
جامعه شناس��ی  است. ما باید شماره های آن را 
بیش��تر و پوشش آن را گسترده تر کنیم، آن را 
چندزبان��ی و به معنای حقیقی به یک نش��ریة 
بین المللی تبدیل کنیم. ما باید مس��ائل اصلی 
را منتش��ر کنیم. ممکن اس��ت از پژوهشگرانی 
برتر، برای نوش��تن مقاالت م��دد جوییم. یک 
مجل��ة الکترونیکی نیز در دس��تور کار ما قرار 

دارد.

فارغ از تجدیدنظر در خبرنامة جامعه شناس��ی، 
باید بحث های جدیدی دربارة موضوعات مربوط 
به توسعه، مبانی اجتماعی سیاست، ابعاد نوین 
هویت و مطالبات فرهنگی، گس��ترش س��ریع 
طبق��ات متوس��ط، نابرابری اجتماع��ی، تغییر 
مرزهای موجود بین تقسیمات شهری روستایی، 
و... آغاز شوند. جامعه شناسی مردمی باید شعار 

ما در قرن ۲1 باشد.

ب��رای درک اهداف جدید، باید از کش��ورهایی 

چون برزیل، روس��یه، چین و آفریقای جنوبی 
درس های فراوانی بیاموزیم. کشورهای اروپای 
ش��رقی نی��ز می توانن��د درس های زی��ادی از 
تجربیات خود دربارة عصر پساسوسیالیست به 
ما ارائه کنند. همچنین، باید سنن روشنفکران 
بومی جوام��ع خاور دور، خ��اور میانه و آفریقا 
را برای پرورش جامعه شناسی ها بدیل، بررسی 
کنی��م. گفتنی اس��ت، وظیفة م��ا فقط گرفتن 
جوانب مثبت جامعه شناسی غربی نیست، بلکه 
باید درس هایی نیز از کشورهای درحال توسعه 
بیاموزیم. باید بین جریان اصلی جامعه شناسی 
هن��دی و جوام��ع و فرهنگ ه��ای محلی هند 
 ISS ،پل هایی بس��ازیم. برای نیل به این هدف
مجبور خواهد بود روابط نزدیکی با انجمن های 
منطق��ه ای/ محل��ی برق��رار کند ت��ا در تنوع 
فرهنگ��ی و اجتماعی غنی هندوس��تان درگیر 
 ISS شود. من به شخصه بسیار خوش بینم که

گام های بلندی در تمام این جهات بردارد.

منابع:

 Indian Sociology“ )۲010( .Modi, I
 3۲5-31۶.Faces the World.“ Pp
 in Michael Burawoy, Chang
 Mau-kuei, and Michelle Fei-yu
 Hsieh )eds.( Facing an Unequal
 World: Challenges for a Global
 Sociology )Volume II(. Institute
 of Sociology, Academia Sinica,
 Taiwan, and Council of National
 Associations of the International

.Sociological Association

در  را  فرخنده ای  و  مقدس  چراغ  مودی،  ایشوار 
سالگرد کنفرانس ISSدر جیپور،  روشن می کند. 
 Hon’ble S. K.راجستان حاکم  عالیجناب 

Singh  )نفر وسط( نگاه می کند.
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< جامعه شناسی مردم مدار در دانشگاه آنکارا
گوونار ارتونگ و یونکا اوداباس، دانشگاه آنکارا، ترکیه

ما یک گروه جامعه شناسی هستیم که همراه با پروفسور آیتول کاساپگلو 
در گروه جامعه شناسی دانش��گاه آنکارا فعالیت می کنیم. گروه ما شامل 
دانش��جویان ارشد، دانشجویان جوان دکترا و دانشگاهیان مجرب و تمام 

عیار است.

گروه ما، گروه پویایی است؛ افراد به ما می پیوندند تا به مطالعه و تحقیق 
بپردازند، در کارهای نش��ریات ما دخیل می ش��وند و زندگی دانشگاهی 
خ��ود را از خالل تجربه هایی از این دس��ت ادامه می دهن��د. آنها اغلب، 
دانش��جویانی هستند که زیر نظر پروفس��ور کاساپگلو، پایان نامه دکتری 
یا ارشد خود را می نویس��ند. حتی وقتی از دپارتمان جامعه شناسی دور 
هس��تیم و ش��غل های متفاوتی را  به عهده می گیریم، از خالل ش��بکة 
تحقیق خود، همچنان با هم در ارتباط هستیم. در ادامه به طور خالصه، 
کتاب های��ی را که به عنوان بخش��ی از تحقیق خود منتش��ر کرده ایم و 
سلس��له سمینارهای پروفسور کاس��اپگلو که در آنها تحقیق میدانی مان 
را توس��عه بخش��یدیم و همین طور مجله ای که در آن به کرات گزارِش 

یافته های خود را ارائه داده ایم، معرفی می کنم.

تمرکز کتاب هایی که منتشر کرده ایم بر روی محتوای دوره های آموزشی 
آتیل کاس��اپوگلو اس��ت. کتاب ها همچنین بر طبق کار دانش��جویان و 
دانش��گاهیان، نظریه  و کنش تلفیقی بنا ش��ده اند. اولی��نِ  این کتاب ها، 
شخصیت در ساختار اجتماعی در حال تغییر نام دارد که دربارة نابودی 
ش��خصیت، به واس��طة وضع اضطراری س��اختار اجتماعی است. دومین 
کتاب، آسیب های اجتماعی جدید، به بررسی روایت های آسیب اجتماعی 
می پردازد. س��ومین کت��اب، زندگی اجتماعی و تضاد: چش��م اندازهای 
متفاوت، زندگی اجتماعی و تضاد را بررس��ی می کند، این در حالی است 
که تمرکز آخرین کتاب با نام دوروی س��که: سالمتی و بیماری، بر روی 
دو حوزة جامعه شناسی سالمت و بیماری است. سلسلة سمینارهایی که 
پروفس��ور کاساپگلو برگزار می کند، دانش��جویان را به سمت آثار مرتبط 
هدای��ت می کن��د و ایده های جدی��دی را که تا آن زمان ب��ا همکارانش 
درباره شان بحث کرده است ترس��یم می کند. دانشجویان پیشین، حتی 
بعد از اینکه فارغ التحصیل می ش��وند، مشارکت در دوره های آموزشی را 

ادامه می دهند و الهام بخش اعضای جدید می شوند. 

یک پروژة تحقیق میدانی که اخیراً آن را تکمیل کردیم بر روی اعتصاب
TEKEL در دس��امبر ۲00۹، تأکید می کند. TEKEL سرمایه گذاری 
دولت پیش��ین بر بخش تنباکو و نوش��یدنی  های الکلی اس��ت . اعتصاب 
مذکور 78روز در آنکارا، پایتخت ترکیه، به طول انجامید. علت اعتصاب، 
تغییر در مقام و ش��أن کارکنانTEKEL  بود. افزایش خصوصی سازی 
در ده��ة 1۹۹0و همچنین افزایش مخارج کار در بخش عمومی، موجب 
گس��ترش اس��تخدام کارکنان قراردادی در بنگاه های فرعی می شود که 

نتیجة آن، درصدی از کارگراِن با امنیت شغلی پایین است. 

مقاوم��ت کارگران در مقابل چنین اس��تراتژی های »منعطف کننده ای« 
در 14دس��امبر ۲00۹ در آنکارا با راهبردهای ظالمانة نیروهای امنیتی 
برانگیخته ش��د. به دلیل هوای س��رد و انتظار طوالنی برای پاسخ گویی 
دولت، کارگرانTEKEL  شهری از چادرها در خیابان هایی که اعتراض 
می کردن��د برپا کردند. ای��ن چادرها مرکز توجه عموم ش��دند. برخالف 
هژمون��ی دولت، کارکن��ان چادرنش��ین TEKEL  حمایت های محلی 
بس��یاری از سوی دانش��مندان، هنرمندان و دانشجویان دریافت کردند. 
گ��روه ما نی��ز حاضر بود و در عی��ن حال با تحقیق میدانی که توس��ط 
  TEKELعملی کردن مدل بس��یج مردمی رابرت بلومر بر روی اعتصاب
صورت گرف��ت از کارکنان حمای��ت می کرد. نتیجة ای��ن کار به صورت 
نوش��تاری درآمد ک��ه در گردهمایی انجمن جامعه شناس��ی اروپایی در 

گوانوا، در سپتامبر ۲011 ارائه شد.

  Yurt ve dunya ، زادگاه و جه��ان، یک مجلهة آنالین اس��ت که از 
سال ۲010 بر روی س��ایت www.yurtvedunya.net منتشر شده 
است؛ گرچه قدمت بیش��تری دارد. زادگاه و جهان، اولین بار، با ریاست 
بهیس بوران، یک جامعه ش��ناس مردم مدار که در دانشکدة علوم انسانی 
کار می کرد در س��ال 1۹41 منتش��ر ش��د. ما از جنبش جامعه شناسی 
مردم مدار مایکل بورووی الهام گرفتیم و تصمیم گرفتیم زادگاه و جهان 
را متکی بر انرژی برخی دانش��جویان و اس��تادان گروه جامعه شناس��ی 
در س��ال ۲010احیا کنیم. هدف از انتش��ار مجله، به اشتراک گذاشتن 
تحقیقات دانش��گاهی با جامعة خارج از دانش��گاه بود. اولین گروه هدف 
مجله، دانشجویان دانشکده های مختلف جامعه شناسی در ترکیه هستند. 

ما در نظر داریم تا یافته های خود را در زمینة جامعه شناس��ی مردم مدار 
  ESA و  ISA تا سطح بین المللی  گسترش دهیم. ما همگی از اعضای
هستیم. از آنجا که همگی، عمیقاً به اهمیت همکاری بین جامعه شناسان 
در س��طوح ملی همچون س��طوح منطقه ای و بین المللی باور داریم، در 

انجمن ملی خود نیز فعال هستیم. 

ما بسیار مشتاق توسعة فرهنگ تحقیق مشارکتی و تولید جامعه شناسی 
مردم مدار هستیم. در صورت عالقه به حیطة کاری ما و تمایل به ارتباط 

با گروه مان می توانید از طریق ایمیل های زیر با ما در تماس باشید. 
Aytül Kasapoğlu/ kasap@humanity.ankara.edu.tr
Yonca Odabaş / yoncaodabas@yahoo.com
Günnur Ertong/ gertong07@gmail.com

ازدحام کارگران در شهرک چادرها که در اعتراض به سیاست شرکت های کارگری 
TEKEL، ساخته شده است.
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< دموکراتیک سازی آیـنـده هـا:                                                                                                                                     
    در جست وجوی برابری و مشارکت 
مارکوس اس اسکالز، دانشگاه ایلینیوس، اوربانا شامپاین، ایاالتات متحده، و عضو کمیتة 

برنامه انجمن بین المللی جامعه شناسی برای کنفرانس جهانی یوکوهاما، 2014

پژوهش های  درب��ارة   ISAپژوه��ش کمیت��ة 
آین��ده )RC07( ، برنامة خودش را با ش��عار 
انجمن  آینده ها«، دربارة  »دموکراتیک س��ازی 
آت��ی در بوینس آی��رس برگ��زار خواهد کرد. 
منظ��ور از ش��عار مذک��ور، برق��راری ارتب��اط 
بین موض��وع کلی انجمن، با عن��وان »عدالت 
اجتماع��ی و دموکراتیک س��ازی«، ب��ا تمرکز 
ویژة کمیتة پژوهش است. این شعار )در مدل 
انگلیس��ی خود( دو معن��ا دارد: اگر به صورت 
صف��ت در نظر گرفته ش��ود، نمایان گر امید به 
تحقق دموکراس��ی بیش��تر در آین��دة نزدیک 
است؛ اگر به صورت فعل در نظر گرفته شود، به 

وظیفة دموکراتیک سازی روند دقیق پیش بینی 
و س��اخت آیندة نزدیک برمی گردد. بنابراین، 
اجتماعی  خواست  آینده ها،  دموکراتیک سازی 
ب��رای عدالت و مش��ارکت اس��ت. »آینده ها«، 
عمداً، در شکل غیرمعموِلِ جمع، استفاده شده 
اس��ت. همانطور ک��ه محققان پسااس��تعماری 
مانند آرتورو اس��کوبار، آنیب��ال کوجانو، والتر 
میگنولو یا بونچاره دسوزا سانتوس خواسته اند، 
ما به یک هستی شناس��ی متکثر از دانش های 
متنوع نیازمندیم. مدل های یک خطی، برخالف 
خس��ِت گیرای شان، تاریخ را به خوبی آنچه ما 
می دانیم توصیف نمی کن��د. مفاهیم متقاطع، 

ب��ا واقعیت های گفت وگویی و اغلب پر س��تیز، 
تناس��ب بیش��تری دارن��د. دموکراسی س��ازی 
ب��ه گفت وگوی��ی دربارة بینش��های  آینده ها، 

جایگزین اش��اره می کند. 

آین��ده  ای ک��ه از آن س��خن رف��ت، در طول 
س��ال های1۹۹0 هنگامی که به اصطالح وفاق 
واش��نگتن، نسخة دس��ته بندی های نئولیبرال 
را برای س��ازگاری ساختاری با مدل های بازار 
انعطاف ناپذیر در کش��ورهای دنیا تجویز کرد، 
بس��یار نزدیک به نظر می رس��ید. چالش های 
ناش��ی از جنگل ه��ای دوردس��ت چیاپاس تا 
شهرهایی مثل سیاتل، پراگو، جنوا یا داوس نیز 

مادران میدان مایو،  بوینس آیرس. عکس از مارکوس اسکالز
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رسیده بود که نخبگان جهان برای مالقات های 
پش��ت درهای بستة سران، دعوت شده بودند. 
به نظر می رس��د سیاس��ت های ارع��اب، تحت 
عنوان جهانیِ  »جنگ علیه تروریسم«، مناطق 
نئ��و لیب��رال را توس��عة بیش��تری می دهد، تا 
زمانی که گمانه زنی فزاینده در بازار اقتصادی 
شدیدتر شود و حتی خط اصلی رسانه، شروع 
به مذاکره دربارة »فروپاش��ی س��رمایه داری« 
کند. س��رتیترهایی از این دست، گرچه مانند 
کم��ک چندتریلیون دالری بانک ها که ناگهانی 
و یک ش��به صورت گرفت، زودهن��گام بودند؛ 
اما نش��ان دادند که مش��روعیت اقتصاد رژیم 
تا چه اندازه متزلزل اس��ت. ق��درت آمریکا در 
نتیجة اش��غال عراق و رویارویی ظهور چین و 
دیگر کش��ورهای نوخاس��ته، افول کرده است. 
اهالی آمریکای جنوب��ی از آرژانتین تا ونزوئال 
و از برزی��ل تا اکوادور، به قدرت جدیدی برای 
رد ک��ردن »ش��روط« IMF یا بان��ک جهانی 
و پی گی��ری ش��یوه های جدید دس��ت یافتند. 
جنبش ها در کش��ورهای عربی خودکامگانی را 
که مدت ها بر مسند قدرت بودند بیرون کرده 
و فضای تازه ای برای دموکراتیک سازی منطقه 
فراه��م کرده و نمونه هایی را نش��ان دادند که 

حتی در آمریکا هم منعکس ش��د. 

اعت��راض کوچ��ک در وال اس��تریت به همراه 
پیون��د با همتایان��ش در اروپا و جا های دیگر، 
به یک جنبش ملی تبدیل شد. گرچه جنبش 
اش��غالی توس��ط رس��انه های جمعی به خاطر 
نداش��تن لیست مش��خصی از خواس��ته ها به 
تمسخر گرفته ش��د؛ اما این فقدان ایدئولوژی 
مش��خص، جذابیت ویژه ای به آن بخش��ید. از 
همه مهم تر، اشغال میدان آزادی در نیویورک 

مانند اش��غال بس��یاری دیگ��ر از میدان  ها در 
کش��ور، به معنای ایجاد فضایی برای برقراری 
گفت وگو بود. این جنبش ، پارک س��وت وکور 
تح��ت  ح��ال  عی��ن  در  و  »نیمه  دولت��ی«  و 
مالکی��ت جمعی ِزوکوت��ی را با ان��واع هنرها، 
موسیقی، انواع غذاهای اش��تراکی و کتابخانه 
و بحث های سیاس��ی درخش��ان راجع به نحوة 
س��اخت آینده هایی بهتر نه تنها برای 1 درصد 
از داراترین اف��راد ، بلکه برای ۹۹درصد دیگر، 
تبدی��ل به یک س��پهر عموم��ی پررونق کرد. 
همانطور که نش��انه های س��ایبان خودساختة 
مقوایی نش��ان می دهد، بسیاری از مطالبات و 
طرح ها که بر س��ر آنها بحث شده، کاماًل ویژه 
ب��وده و در طی��ف یک اقتصاد س��الم تر تا یک 
محیط پاکیزه تر و اصالحات سیس��تم مالیاتی 
و کمپین قانون مالی قرار می گرفتند. سازمان 
هم تراز جنبش، خودش ه��دف مطالبة مجدد 
دموکراسی را در بر دارد. جنبش اشغالی رشد 
نابرابری اجتماعی و افزایش تأثیر اش��تراکی بر 
سیاس��ت ها را به چالش کش��ید. سرکوب گری 
پلیس موفق به فرو نش��اندن فضاهای اش��غال 
شده در صدها شهر آمریکا شد؛ اما نسل جدید 
فعاالن، تجربة سازنده ای در عمل جمعی دارند 
و آم��ادة ادام��ه دادن تالش ب��رای آینده هایی 

دموکرات تر هس��تند.

جامعه شناس��ی می توان��د از ای��ن جنبش ه��ا، 
انعطاف پذیری آینده ها را بیاموزد. سؤاالتی که 
در جلس��ات گوناگ��ونRC07  دربارة انجمن 
بوینس آیرس درحال بررس��ی ش��دن هستند 
شامل اینهاس��ت: چگونه می توانیم آینده هایی 
دموکراتیک ت��ر بس��ازیم؟ چط��ور تص��ورات و 
آرمان ه��ا درب��ارة آینده، ب��ر ع��ادات روزمره 

و زندگی ه��ای جمع��ی طوالن��ی م��دت تأثیر 
می گذارن��د؟ چه چیز افق تص��ورات اجتماعی 
را ص��ورت می ده��د؟ چگون��ه به بازاندیش��ی 
درب��ارة دموکراس��ی در بره��ة جهانی ش��دِن 
پیش��رفته، نیاز پیدا می کنیم؟ چگونه می شود 
مس��ائل مبرمی مانند تغییر آب وهوای جهان، 
تخریب محیط زیس��ت، گرسنگی یا خشونت، 
با ش��یوه هایی پایدار، مهار شوند؟ چه کار باید 
کرد تا حکومت ، زیرساخت ها، تولید، رسانه و 
تکنولوژی دموکراتیزه ش��وند؟ چگونه می شود 
توزیع ابزار و ریس��ک ها و فرصت ها به گونه ای 
برابرتر صورت گیرد؟ چگونه نیروهای متفاوت، 
در ش��کل دهی به آینده ها نقش ایفا می کنند؟ 
از مقایس��ة مبارزات اجتماعی در کش��ورها و 
زمینه ه��ای مختلف، چه چیزی دس��تگیرمان 
می ش��ود؟ چط��ور جنبش ه��ای رهایی بخش 
و کنش ه��ای ه��ر روزه در مقاوت ها مردمی ، 
نظم می یابند، اس��تثمار می شوند و به رسمیت 
ش��ناخته نمی ش��وند؟ چ��ه دیدگاه هایی برای 
آینده ه��ای جایگزین، تصورش��دنی، مطلوب و 
دسترس پذیر اس��ت؟ چه نقشه های راهنمایی 
برای تحوالت اجتماعی وج��ود دارند؟ چگونه 
تحقیقات اجتماع��ی آینده محور، می توانند به 

بحث های عمومی گس��ترده تر مرتبط ش��وند؟ 

با تش��کر ف��راوان از آلبرت��و بیالکووس��کی، 
آلیش��یا پالرم��و، م��ارگارت آبراه��ام، مایکل 
بورووی و رائول سوس��ا برای زحماتش��ان و 
شورمندی خردمندانه شان در ممکن ساختن 
انجم��ن در آرژانتین. بیایید منتظر بحث  های 
الهام بخش در  هیجان انگی��ز و برخورده��ای 

بوینس آیرس باش��یم. 
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