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< ســـرمـقالـــه
انجمن بین المللی جامعه شناسی روز به روز قوی تر می شود

سال چهارم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2014

این تابستان، ۱۳تا۱۹جوالی، هجدهمین کنگرة جامعه شناسی انجمن بین المللی جامعه شناسی 
در یوکوهاما برگزار شد. کمیتة سازمان دهی محلی ژاپن، [کنفرانس را] با دقت زیاد، با همکاری 
دبیرخانة انجمن بین المللی جامعه شناسی ترتیب داد و 6087 ثبت نام کننده برای بزرگ ترین 
جلسة   ۱۱00 از  بیش  با  کنگره،  اندازة  همین  کردند.  دیدار  یکدیگر  با  انجمن  تاریخ  رویداد 
مجزا منجر به تعجب بعضی شد برای اینکه شاید انجمن بین المللی جامعه شناسی دارد خیلی 
برای  گزارشش  در  را  آن  ایلین  والدیمیر  روسی،  جامعه شناس  که  موضوعی  می شود،  بزرگ 
گفت وگوی جهانی برجسته کرد. در یوکوهاما، کمیتة اجرایی جدید با مارگارت آبراهام در رأس، 
انتخاب شد. در این شمارة گفت وگوی جهانی او از برنامة پرشورش برای برجسته کردن نقش 

جامعه شناسی در عدالت اجتماعی با تمرکز ویژه بر خشونت جنسیتی پرده برمی دارد.

در این شماره، پنج مقاله دربارة وضعیت جامعه شناسی فرانسوی منتشر می کنیم. آن ها بر قدرت 
می کنند.  تأکید  سیاست گذاری  حوزة  در  هم  و  عمومی  حوزة  در  هم  ]جامعه شناسی[  مداوم 
هم زمان، نویسندگان دربارة بوروکراتیزه شدن و تخصصی شدن پژوهش، حرفه ای شدن از طریق 
گسترش داوری هماالن، فشار روبه رشد برای انتشار به زبان انگلیسی و کمبود اشتغال پایدار 
جامعه شناسی  با  جالبی  تضاد  فرانسه  که  است  این  دیگر  مقالة  دو  موضوع  می کنند.  بحث 
چک فراهم می آورد، جایی که فشار برای بین المللی شدن و گرایش به جامعه شناسی غربی با 
ضدفشارها برای مسئولیت در قبال مسائل محلی برخورد می کند. تنش درواقع در کشورهای 
نیمه پیرامونی احساس شده است که از آن ها انتظار می رود خودشان را به سمت مراکز اصلی 

پژوهش سوق دهند.

این شمارة گفت وگوی جهانی با دو غول جامعه شناسی گشوده می شود که دربارة »جامعه شناسی 
با  ستیز  از  را  خودش  تاریخ  فرگه  ژوژا  نوشته اند.  خودشان  حرفة  دیدگاه  از  حرفه«  به مثابه 
نخسْت رژیم قدیم سوسالیسم دولتی مجارستان و بعْد رژیم جدیدی که جای آن را گرفت، 
به یاد می آورد، ستیز از دیدگاه فقیران و به حاشیه رانده شدگان؛ درحالی که ملوین کوهن تاریخ 
توصیف می کند.  اجتماعی  و ساختار  دربارة شخصیت  را  پیْشروی خودش  بین المللی  تحقیق 
همچنین مصاحبه ای با آرلی هوکسچایلد، پیْشرویی دیگر، ترتیب دادیم، این باْر کار احساسی و 
کاالیی شدن احساسات و در ادامة همین موضوع، آمریتا پانده و دییت برگ، اجرای تئاتری خوْد 
از رحم جایگزین، موضوع تحقیق پانده در هند، را توصیف می کنند. کار آن ها که در سرتاسر 

اروپا با تحسین روبرو شد، درواقع نوع جدیدی از جامعه شناسی مردم مدار است.

گردهمایی  سوئد  جامعه شناسی  انجمن  جایی که  می نویسم،  سوئد  از  را  سرمقاله  این  دارم 
جمع  لوند  در  اینجا  جوان  جامعه شناسان  از  کثیری  جمعیت  می کند.  برگزار  را  دوساالنه اش 
شده اند تا موضوعات مبرمی مانند سقوط دولت رفاه اسکاندیناویایی و چالش های مطرح شده 
توسط موج های پی درپی مهاجرت را به بحث بگذارند. اسکاندیناوی، به خصوص سوئد، چنانچه 
بسیاری قبول دارند، از مناطق جنگی جهان گریخته  است؛ اما، چنانچه تحقیقات نشان می دهد، 
تبعیض در دسترسی به رفاه، آموزش و شغل مانع ادغام آن ها شده است. مأموریت بشردوستانه، 

سطح زیرین خودش را دارد که جامعه شناسان در برمالکردن آن سریع بوده اند.

سیاست هاي  مشهور  منتقد  و  تحلیل گر  فرگه،  ژوژا 
مجارستان، تعریف مي کند که چگونه از رشتة اقتصاد 
که از پِس تبیین نابرابري و فقر بر نمي آمد، فرار کرد 

و به جامعه شناسي پناهنده شد.

ملوین کوهن، جامعه شناس صاحب نام امریکایي، 
و  اجتماعي  ساختار  حوزة  در  تحقیقاتش  از 
شخصیت مي گویدکه  به همکاري هاي بین المللِي 

جذاب ختم شدند.

انجمن  تازه انتخاب شدة  رئیس  آبراهام،  مارگارت 
بر خشونت  ویژه  تمرکز  با  بین المللي جامعه شناسي، 
تعهد  افزایش  براي  را  برنامه هایش  جنسیتي، 

جامعه شناسي به عدالت اجتماعي شرح می دهد.

< گفت وگوی جهانی به 13زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی در 
دسترس است.

< مطالب ارسالی را به burawoy@berkeley.edu بفرستید.

[انتشار] گفت وگوی جهانی با کمک 
  )SAGE( سخاوتمندانة انتشارات سیج

میسر شده است.
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< این شــماره:
شورای سردبیری

سردبیر: 

مایکل بورووی.

دستیار سردبیر:

گی سیدمن

سردبیران اجرایی:  

لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همکاران تحریریه: 

تینا اویس، راکائل سوسا، جنیفر پالت، رابرت ون کریکن.

سردبیران مشاور: 

وینیتا  حنفی،  ساری  شولز،  مارکوس  آبراهام،  مارگارت 
سیناه، بنجامین تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال بارلینسکا، 
دیلک جینداگلو، فیلومین گوتیرز، جان هولموود، گویلرمینا 
جاسو، کاپاالنا کانابیران، مارینا ماریانا کورکچیان، سایمون 
سلی  ساکتانبر،  آیسه  سعد،  عبدالمؤمن  ماپادیمنگ، 
اونجلینا  سکاپسکا،  گرازینا  شیراهاسه،  ساواکو  سکالون، 

تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب:  ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

بارتو  رناتا  گالی،  آندریزا  تانیگوتی،  گوستاو  برزیل: 
سلیا  آمارال،  لوکاس  جونیور،  مارتینز  آنجلو  پریتورلن، 

آریباس، رافائل ِدسوزا، بنو آلوز.

ویلمیزار  سباستین  ریوادوال،  آلوارز  خوزه  ماریا  کلمبیا: 
گایتان  کاترینه  آروجو،  کاسترو  آندرس  سانتاماریا، 

سانتاماریا. 

جویتی  جین،  راشمی  گوپتا،  راجیو  مودی،  ایشوار  هند: 
سیدانا، ریتو ساراسوات، نیدهی بانسال، یودی سینگ.

بزرگی،  ساغر  طاهری،  نجمه  جوادی،  ریحانه  ایران: 
عسگری  تارا  باستانی،  عبدالکریم  رفعت نژاد،  حمیدرضا 

الله، فائزه خواجه زاده.

کامیل  َجکِیال،  کینگا  گوبانسکی،  کریستف  لهستان: 
لیپینسکی، پرزمیسالو مارکوسکی، میکوالژ میرزژوسکی، 
کارولینا میکوالژوسکا، آدام میولر، پاتریشا پندراکوسکی، 

سوفیا پنزا.

تلجدی  ساردا،  سینزیانا  ایلئنا  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
بوندور، رومان کانتاراگیو، ماریام کیهوداریو،  باالژ، آدریانا 
کریستین  تدور،  النا  استان،  آلینا  ماریان،  بوگدن  میهای 

کونستانین ِوِرش.

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

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: یونجا آداباشی، گونور ارتونگ عطار، یونجا اُداباش، 
ایلکر اورلو، زینپ تکین بابوچ، حسین آداباش.

مشاوران رسانه ای: گوستاو تانیگوتی، خوزه ریگوئرا.

مشاور سردبیر: ابیگیل اندروز.

< شــورای ســردبــیــری
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< جامعه شناس از راه                                                                                                                                              
   ترِک خدمت

و  جامعه شناسان  از  فرگه  ژوژا  که  است  سال  پنجاه  از  بیش 
مي آید.  حساب  به  مجارستان  پیشتاز  اجتماعی  آماردان هاي 
بعدها  و چه  دولتي  دوران سوسیالیسم  در  فرگه چه  پژوهش هاي 
فقر  نابرابري،  الگوهاي  حوزة  در  همیشه  سرمایه داري،  دوران  در 
و صدها  کتاب  پانزده  از  بیش  آن  و حاصل  بوده  حاشیه نشیني  و 
مقاله شده است. از شخصیت هاي بنام دانشگاهي است و همچنین 
بوده  اجتماعي  سیاست هاي  سرسخت  مدافع  و  کارکشته  منتقد 
در  را  اجتماعي  سیاست هاي  گروه  اولین   ،۱۹8۹ سال  در  است. 
لورنِد )ELTE( بوداپست تشکیل  اتووش  مجارستان، در دانشگاه 
داد. تا زمان انحالل گروه در سال 20۱۱، او گروهی را سرپرستی 
می کرد که اجرای محلِی طرح ملی مبارزه با فقر کودکان را به پیش 
آکادمی  در  که  طرحی  می داد،  انجام  پژوهش  آن  برای  و  می برد 
علوم  مجارستان قرار داشت. . او را با مدال ها، جایزه ها و درجه هاي 
افتخاري بسیارش مي شناسند، چه در داخل مجارستان و چه خارج 

از مرزهاي آن.

4

>>

ژوژا فرگه.

جامعه شناسي به مثابه حرفه

ژوژا فرگه، دانشگاه اتووش لورند، مجارستان

اوایل دهة پنجاه، دانشجوي اقتصاد بودم و صرفاً براي اینکه پولي دربیاورم، 
آماردان اجتماعي شدم. مأمور شده بودم روي آماِر هزینه هاي خانوار ها کار 
کنم. باید به همة خانواده هاي کشور سرکشي مي کردم و آمار ماهانة درآمد 
که  را  خریدهایي  و  خوردوخوراک  دست آورده اند،  به  را  آن  چگونه  اینکه  و 
براي کودکانشان انجام داده اند، به صورت دستي ثبت مي کردم. تجربة این کار 
به مراتب از اقتصاد، مارکسیستی یا غیر از آن، جذاب تر بود. به همین خاطر 
هم اقتصاد را رها کردم و سراغ چیزي رفتم که به جامعه و مردم نزدیک تر 

بود.

شروع کردم به تحلیل داده هاي خانوارها و به سرعت متوجه شدم که با کمک 
یا تضادهاي  تفاوت ها  به شکلي غیرایدئولوژیک )غیرسیاسي(  اعداد مي توان 
بین تلقي ایدئولوژي حاکم از مفهوم برابري را با واقعیت هاي زندگي روزمره، 
آشکار کرد. رئیِس وقِت مرکز آمار مجارستان آن قدر انسان منعطفي بود )و 
مي کرد(  عمل  مستقل  هم  اما خیلي  است،  باورش سخت  االن  که  مي دانم 
درخصوص  را  )20000خانوار(  جامعي  آمارگیري   ،۱۹۵6 سال  از  بعد  که 
کلمات  وقت ها  آن  کرد.  تصویب  اجتماعي«  »قشربندي  مختلف  جنبه هاي 
اجتماعي«  »قشربندي  داشتند.  فوق العاده ای  نمادین  اهمیت  سیاست  در 
ایدئولوژي  بود، ولي »طبقة اجتماعي« هیچ جایگاهي در  قانوني  اصطالحي 
اما  کنیم،  مطالعه  را  کم درآمد  افراد  داشتیم  اجازه  نداشت.  رسمي  منحط 
اما،  بود  قانوني  اجتماعْي  آمارگیري  نمي زدیم.  فقر  از  حرفي  که  شرطي  به 

جامعه شناسي تا دهة شصت، تکفیر مي شد.

گزارش قشربندي اجتماعي، گروه هاي مختلِف »اجتماعي   اقتصادي« را توصیف 
مي کرد و وضعیت قشر »کم  درآمد« را شرح مي داد. نظریه اي که در پس آن 
نهفته بود، این بود که روابط میان تقسیم نابرابر قدرت، دانش و مالکیت )با 

همین ترتیب(، بنیان شکل گیري گروه هاي از نظر ساختاري مهم، است.

است.  بوده  اجتماعي  نابرابري هاي  محور  حول  کارهایم  همة  حال  به  تا 
برانگیخت.  را  بسیاری  )تا حدودي( سؤال های  آماري  نتایج  کنارهم گذاشتن 
را  نابرابري هایي  مي توان  چگونه  که  بود  این  اصلی ام  مسئلة  ابتدا  همان  از 
انجمن  مي کنند.  تعیین  تولد  بدو  از  را  کودکان  سرنوشت  که  داد  کاهش 
ما  و  شد  تأسیس   ۱۹6۳ سال  در  مجارستان  علوم  آکادمی  جامعه شناسي 
از سازوکارهایي است که مي تواند براي  در آنجا آموختیم که مدرسه، یکي 
کودکان فرصت هاي یکسان ایجاد کند. این تحقیقات تا حد زیادي تحت تأثیر 
پژوهش هاي قبلي مان بود، اما از طرفي هم وام دار »روح زمانة« خود، خصوصاً 
تحقیقات پي یر بوردیو بود؛ جامعه شناسان کل اروپا امید داشتند که آموزش 
بتواند نابرابري ها را کاهش دهد. تحقیقاتمان در اواخر دهة شصت شروع شد 
و  و دورة تحصیل کودکان  بازدهي  و حرفه ای،  ابتدایي، متوسطه  و مدارس 
همچنین وضعیت و خط فکري معلمان را دربرمي گرفت. اما تمام آن امیدها 
در عمل باطل شد: تحقیقات ما نشان داد با اینکه ساختار مدارس تغییر کرده 
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بود، این نهاد همچنان مهم ترین عاملي بود که به انتقال اجتماعِي فقر 
و ناتواني مشروعیت می داد.

اصاًل عاملیتي هست  آیا  پیدا کرد.  ادامه  راستا  ما در همان  سؤال های 
که بتواند گرایش هاي جامعوي )societal( را تغییر دهد؟ طبیعي بود 
به طور  البته  شود،  متمرکز  دولت  روي  پژوهش هایمان  آن،  از  بعد  که 
ساختاري  نابرابري هاي  بر  که  دولت  فعالیت هاي  از  دسته  آن  دقیق تر 
اثر مي گذاشت، از جمله سیاست هاي اجتماعي و توزیع مجدد مرکزي. 
لذا از اوایل دهة هفتاد، شروع کردیم به بررسی سیاست هاي اجتماعي 
مجارستان. در سال ۱۹66 این فرصت را داشتم که در کنگرة جهاني 
جامعه شناسي شرکت کنم و آنجا با کساني آشنا شوم که بعدها مؤسسان 
کمیتة پژوهش انجمن بین المللي جامعه شناسي در فقر، رفاه  اجتماعي 
تاونسند، هنینگ  پیتر  گانس،  هربرت  اجتماعي شدند:  و سیاست هاي 
بابي بودند  این دوستي ها فتح  فریس، اس.ام. میلر و خیلي هاي دیگر. 
مطالعات  و  فقر  پژوهش هاي  دنیاي  در  تیتماس  ریچارد  کارهاي  براي 

سیاست هاي اجتماعي.

تحقیقاتمان را از منظر تجربي و تاریخي در حوزة تغییرات ساختاري و 
فقر ادامه دادیم و سپس دست به کار شدیم و سیاست هاي اجتماعي 
مجارستان را مطالعه کردیم. بعد از اینکه رویکرد جامعه شناختي مان به 
ساختار اجتماعي را با سیاست هاي اجتماعي )انگلیسي( به معناي واقعي 
رسیدیم،  جامعوي  سیاست   مفهوم  به  زود  خیلي  زدیم،  پیوند  کلمه، 
تغییر  از  جامع تر  تحلیلي  با  را  اجتماعي  سیاست  مطالعة  که  مفهومي 
ساختاري پیوند مي زد. در سال ۱۹8۵، با همکاري گروه جامعه شناسي 
دانشگاه اتووش لورند، گرایش سیاست اجتماعي را راه انداختیم؛ البته 
نامش را »جامعه شناسي تاریخي« گذاشتند، چراکه سیاست اجتماعي 

در آن زمان هنوز مبحث دانشگاهي مناسبي به حساب نمي آمد.

سیاست  گروه  مجارستان،  سیستمي  تغییرات  آستانة  در   ،۱۹8۹ در 
هم  جدید  سرمایه داري  در  شد.  تشکیل  اجتماعي  کار  و  اجتماعي 
که  تفاوت  این  با  مي دهند،  شکل  را  اجتماعي  ساختار  نیروها  همان 
نشان  را  آن  کردم  سعي  بعدها  که  است،  کرده  فرق  اولویت هایشان 
دانش  نقش  کرده اند،  پیدا  اساسي  اهمیت  قدرت  و  مالکیت  دهم. 
مشاغل،  به  )دسترسي  کار  بازار  روابط  و  است  شده  کم رنگ  حّدي  تا 
را  نیروي دیگري که ساختارها  به اندازة سه  یا بي ثباتي مشاغل(  ثبات 
حدودي  تا  اما  کردم،  تالش  است.  کرده  پیدا  اهمیت  مي دهند  شکل  
 )habitus( عادت واره  و  اجتماعي«  مفاهیم »سرمایة  موفق شدم، که 
با  بوردیو،  نظرگاه  از  را   )agents( عامل ها  فعال  نقش  همین طور  و 
چارچوب نظري خودم درخصوص تغییرات ساختاري پیوند بزنم. با این 
حال به نظر مي رسد چه در اوضاع فعلي مجارستان و چه در شکل دادن 
و دگرگون کردن توزیِع دیگْر سرمایه ها، روابط اجتماعي و فردي اهمیتي 

روبه رشد دارند. در مجارستان از سال 2008 و بعد از بحران اقتصادي 
جهاني، نابرابري، فقر، به ویژه فقر کودکان و خصوصاً فقر شدید کودکان، 

افزایش پیدا کرده است.

به همراه  و  دادم  ادامه  فقر کودکان  را روي  کارم  بازنشست که شدم، 
فقر کودکان 2007تا20۳2  با  مبارزه  برنامة ملي  از همکارانم  تعدادي 
را آماده کردیم. در اواسط سال 2008، مجلس مجارستان این برنامه را 
تصویب کرد و در یکي از خرده مناطق فقیرنشین با موفقیت هایی اجرا 
شد، تا اینکه گروه در سال 20۱۱ منحل شد. نسخة ناچیزی از آن برنامة 
ملي باقي مانده است اما زیر سایة منازعات سیاسي مجارستان به کل گم 
شده است. سیاست هاي دولت از سال 20۱0 عمداً سوگیري ای سیاسي 
تحت تأثیر  که  داشت  متوسط  طبقة  از  به طرف داری  و  فقیر  طبقة  علیه 
خصیصه هاي »ضد کودک« بود. نظام مالیات تصاعدی جاي خود را به 
مالیات ثابت داد، مشارکت اجتماعْي کم و به طور فزاینده مشروط شد، 
حداقل سن مسئولیت بزهکاري از ۱۴سال به ۱2سال کاهش یافت، سن 
تحصیل اجباري از ۱8 به ۱6سال رسید و سیاست ها به همین صورت 

ادامه پیدا کرد.

بنابراین، با اینکه منتقد سوسیالیسم نابرابري طلبانة دولتی بودم )یا هر 
چیز دیگري که اسمش را مي خواهید بگذارید به جز »کمونیسم«، چراکه 
دادم،  ادامه  را  کارم  است(  متداول  البته  و  کلّي  غلِط  نام گذارِی  یک 
به  مربوط  ارزش هاي  همان  با  بودم،  نو  شکوهمند  دنیاي  این  منتقد 
به خوبي  که  بود  قبلي  رژیم  فروپاشي  از  بعد  دقیقاً  روشنگري.  سه گانة 
دستگیرم شد که باید به موازات مطالعه روي این نابرابري ها، به کاهش 
و  هزینه  اندازه،  کرد.  توجه  هم  جنگ  از  پیش  گستردة  نابرابري هاي 
پیامدهاي کوتاه مدت و بلندمدت کاهش مؤثر نابرابري هاي درآمد، ثروت 
نمي توانیم  ندهیم،  پاسخ  را  سؤال ها  این  تا  بود؟  چه  دانش  تاحدي  و 
کنیم.  تحلیل  را  اقتصادی  و  سیاسی  نظام  تغییر  از  پس  رویدادهای 

)بگذارید این سؤال همین جا بی پاسخ بماند.(

در دهه هاي اخیر، تالش کرده ام پژوهش، تدریس و تحقیق میداني را 
با مشارکِت بیشتر در »جامعة مدني« تلفیق کنم، چراکه به این نتیجه 
رسیده ام که تا وقتي که یک جامعة مدني قدرتمند نداشته باشیم، هم 
دولت و هم بازار به بیراهه مي روند. واقعیت  کنوني هم با قاطعیت این 
باور را تأیید مي کند؛ اما جامعة مدني مجارستان هنوز خیلي ضعیف تر 

از آن است که در مقابل نیروهاي قوي تر رقمي به حساب بیاید.   

fergesp@t-online.hu نامه هایتان را به این نشاني بفرستید: ژوژا فرگه
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< زندگي یک 
   همکار بین المللی

ملوین کوهن.

پایه   کوهن  ملوین  را  شخصیت  و  اجتماعي  ساختار  رابطة  مطالعة 
انطباق مي شناسند  و  با کتاب کالسیکش، طبقه  را  او  است.  گذاشته 
)در سال ۱۹6۹ منتشر شد و در سال ۱۹77 نسخة کامل ترش بیرون 
مدرک  و  سند  با  را  شخصیت  و  طبقه  میان  شدید  ارتباط  که  آمد( 
اثبات مي کند. او بر مبناي یک تحلیل دقیق، پیوند درخوِرتوجهي را 
وظایف  پیچیدگي  نظارت،  قید  از  )آزادي  کار  در  خودمختاري  میان 
 )inner-direction( درون انگیختگی  میزان  و  کار(  گوناگوني  و 
و  سخت  و  تکراري  کارهایشان  که  مشاغلي  برعکس،  مي دهد.  نشان 
تحلیل  یک  با  مي کنند.  سازگارتر  را  انسان ها  رفتار  است  یکنواخت 
هم گروهي دقیق، نشان  مي دهد که چطور این رابطه به صورت دوطرفه 
برقرار است؛ آن هایي که شخصیت درون انگیخته دارند به خوبي دنبال 
او  تأثیرمی پذیرند.  کارها  آن  از  همچنین  و  می گردند  مشابه  کارهاي 
از جنبه هاي  بسیاري  بر  نشان مي دهد که شخصیت چگونه مي تواند 

زندگي اثر بگذارد، به ویژه الگوهاي تربیتي و انتقال بین نسلی رفتارها. 
تالش براي نشان دادن شّدت و حّدت این روابط، کوهن را به متخصص 
خصوصاً  کرد،  تبدیل  بین المللی  مقایسه هاي  در  کارکشته  مبارزی  و 
مقایسه هایی  هم  بعد  و  سوسیالیستي  و  سرمایه داري  کشورهاي  بین 
با کشورهایي که در معرض یک تغییر اجتماعي مهم هستند. کتاب ها 
هستند  پژوهشي  برنامة  همین  راستاي  در  هم  بسیارش  مقاله های  و 
تمجید  به شدت  تحقیقاتش  براي  از کوهن  داده اند.  را گسترش  آن  و 
همچنین  و  شده  امریکا  علوم  و  هنرها  آکادمي  منتخب  است،  شده 
به عنوان رئیس انجمن جامعه شناسي امریکا انتخاب شده است. یکي از 
حامیان مشتاق انجمن بین المللي جامعه شناسي است و بین سال هاي 
نفوذ  از  بوده و سعي کرده است  اجرایي  ۱۹82تا۱۹۹0، عضو کمیتة 
خودش استفاده کند تا پیوندها و همکاري هاي بین المللي را گسترش 

دهد.

ملوین ال. کوهن، دانشگاه جان هاپکینز، ایاالت متحدة امریکا و عضو کمیتة اجرایي انجمن بین المللي جامعه شناسي، 
سال هاي 1982تا1990
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این همه  از  از شش دهه است که جامعه شناس تجربی ام و بعد  بیش 
است  این  مي کند  متمایز  همکارانم  از  مرا  که  چیزي  گمانم  به  مدت، 
که بسیار اهل پژوهش گروهی ام، خصوصاً این چهار دهة اخیر که یک 
دوست   همیشه  است.  ساده  توضیحش  بوده ام.  واقعي  بین المللی گراي 
داشته ام از مسائل تئوریک، سؤال های تجربی بپرسم، خصوصاً در حیطة 
تعمیمِ  بین المللی. آیا یافته هاي جالب ما دربارة رابطة ساختار اجتماعي 
همان  به  هم  غربي  اروپاي  دموکراسی های  در  امریکا،  در  و شخصیت 
کمونیستي  کشورهاي  در  مي کند،  صدق  اگر  مي کند؟  صدق  میزان 
اروپاي شرقي چطور است؟ اگر در شوروي صادق است، در چین چطور 
است؟ کشوري دیگر با زبان و فرهنگي متفاوت. اما من فقط انگلیسي 

بلدم و کمي هم آلماني. راه حل چیست؟ همکارهاي دوزبانه.

روي  بر  فوق دکترا  مقطع  در  پژوهشی  آمد.  پیش  اتفاقي  چیز،  همه 
اسکیزوفرني در مریلند به پژوهشی دربارة ساختار اجتماعي و شخصیت 
آن  دربارة  نظري  مقاله ای  کرد.  پیدا  گسترش  دي.سي.  واشنگتن  در 
اصرار  من  به  که  شد  انگیزه اي  اسکولر  کارمي  همکارم  براي  پژوهش، 
در  را  غیرنظامي  کارهاي  در  شاغل  مردان  ادعاهایم،  اثبات  براي  کند 
سرتاسر امریکا مطالعه کنیم. اولین بار آنجا بود که طعم همکاري واقعي 
را چشیدم و بي نهایت جذاب بود؛ هیچ وقت ذهن دونفر این طور مکّمل 

هم نبوده اند.

اما هنوز بین المللی نبود. همکاري بین المللی را وقتي تجربه کردم که 
با لئونارد پرلین در تورینوي ایتالیا همکاري مي کردم و یافته هایم را از 
می دادم.  گسترش  را  کار  و  مي کردم  مقایسه  او  با  دي.سي.  واشنگتن 
مهمي  بسیار  بخش  به جز  نمي شد،  محسوب  مشترک  کار  هم  چندان 
ناشیانه  نسبتاً  )که  والدین  اجتماعي  طبقة  میان  نزدیک  پیوند  دربارة 
self-( خودانگیختگی  از  والدین  ارزیابي  و  بود(  شده  اندازه گیري 

direction(؛ اّما در عوض کاماًل بین المللی بود.

وزلوسکي،  ووژیمیش  افتاد.  اتفاق  این ها  از  بعد  واقعي،  موفقیت 
تا  کرد  دعوت  من  از  لهستان،  پیشتاِز  مارکسیسِت  جامعه شناِس 
سخنراني کنم. با خوشحالي رفتم و از لحظه به لحظة آن سفر یک  هفته اي 
لذت بردم و بعد وزلوسکي، درحالي که زیر عکس کارل مارکس بود، از 
آنجا  بودم،  داده  انجام  امریکا  در  که  را  پژوهش هایي  که  خواست  من 
پرداخت  را  هزینه اش  آن ها مي شد:  براي  لهستان  پژوهش   کنم.  تکرار 
مي کردند؛ داده ها براي خودشان بود؛ خودشان هم تصمیم مي گرفتند. 
کاژیمي یر )ماکي یک( اسلومینژکي، شاگرد او، پژوهش را انجام مي داد و 

قرار بود من هم »مشاور تخصصي« کار باشم.

در مقابل پیشنهادش نمي توانستم مقاومت کنم. من و ماکي یک به شدت 
سعي کردیم روش هایمان را براي تحلیل هاي بین فرهنگي معنا و سنجش 
مفاهیمي گسترش بدهیم که تا آن زمان فقط به صورت درون کشوري 
مطالعه شده بود؛ یعني اندازه گیري طبقة اجتماعي و قشربندي اجتماعي، 
با استفاده از روش هاي کاماًل مشابه، چه براي کشورهاي سرمایه داري و 
چه کشورهاي سوسیالیست، آن هم با کمک بي نظیر همکاران لهستاني 
که وقت زیادي را براي دست یافتن به این روش ها صرف کردند و صرفاً 

بسیار خوشحال بودند که می دیدند تالش هایشان پذیرفته شده است.

طي دو کتاب و مقاله های فراوان، شواهد محکمي ارائه کردیم که اثبات 
اینکه ساختار اجتماعي و شخصیت در کشورهاي امریکا و  با  مي کرد، 
لهستان بسیار با هم متفاوت بودند، در بسیاري از موارد مشابه هم عمل 
مي کردند. در هر دو کشور، مردم و طبقه هاي اجتماعي مرفه، از پایگاه 

و  خودانگیختگی  فکري،  انعطاف  و  بودند  برخوردار  باالتري  اجتماعي 
کارهاي  از  مرفه  مردم  می دادند.  نشان  خود  از  بیشتری  رفاه  احساس 
در  و  بودند  شده  نظارت  نزدیک  از  کمتر  می بردند،  لذت  پیچیده تر 
یکنواختی  کمتْر  کارهای  داشتند،  کمتري  رفاه  که  مردمي  با  مقایسه 

انجام داده بودند.

نائویي،  در این میان، بخت یارمان شد و کنیچي تومیناگا و آتسوشي 
ژاپن را هم وارد این ماجرا کردند و درنتیجه، مقایسة گسترده ای بین 
امریکا، لهستان و ژاپن داشتیم. تفاوت هاي بین المللی طبقه و قشربندي 
شد،  چشمگیر  بین المللی  شباهت هاي  کردیم،  لحاظ  که  را  اجتماعي 
فقط تفاوت های اساسي بین میزان افسردگي کارگران یدي امریکایي و 

لهستاني بود و کارگران ژاپني هم جایي میانة آن ها قرار داشتند.

اما من و ماکي یک که درگیري شهروندان لهستاني را با حکومت مستبد 
تغییر  روند  یک  چگونه  رسید:  ذهنمان  به  جدیدي  سؤال  مي دیدیم، 
کاتولیک شد(  بنیادین )لهستان کشوري دموکراتیک و علناً  اجتماعي 
بي نظیر،  لهستاني  تغییر می دهد؟ سه همکار  را  ما  تطبیقي  یافته هاي 
گروهمان  به  زابرووسکي،  وویشک  و  ماش  بوگدان  جانیکا،  کریستینا 
اضافه شدند و نگاهمان را وسیع تر کردیم تا عالوه بر مطالعة وضعیت 
و  شاغل  زنان  وضعیت  شاغل،  مردان  شخصیتي  و  اجتماعي  ساختاري 
همچنین مردان و زناني را بررسی کنیم که بعد از ورود سرمایه داري به 

لهستان شغلشان را از دست داده بودند.

مطالعة  مي شد؟  چه  شرقي  اروپاي  کمونیست هاي  باقي  تکلیف  پس 
جدي اروپاي شرقي هیچ وقت چندان ساده و حتي ممکن، نبوده است و 
من هم هیچ وقت برایش آن چنان تالشي نکرده بودم. اما آن موقع دنبال 
فرصتي بودم که روسیه را مطالعه کنم و به همین خاطر از والدیمیر 
یادوف، یکي از جامعه شناسان بنام شوروي دعوت به همکاري کردم. با 
کمال تأسف پاسخ داد که این مسئله،  بسیار موضوع حساسي است؛ 
با اینکه در دورة گورباچف بود. اما دونفر از جامعه شناسان اوکرایني را 
معرفي کرد که دقیقاً به کارم مي آمدند: والري کملکو که نظریه پرداز و 
روانشناس اجتماعي بود و والدیمیر پاني یوتو که تخصصش روش شناسي 
هم  از  شوروي  مي کردیم،  کار  تحقیق  طراحي  روي  هم  با  وقتي  بود. 
فروپاشید؛ به همین خاطر کملکو و پاني یوتو موفق شدند در اوکراین، 
بزنند.  رقم  را  شوروي  جماهیر  اتحادیة  تاریخ  جدي  پیمایش  اولین 
و  بودم  رفت وآمد  در  کي یف  و  ورشو  بین  ماه ها  بعد،  به  زمان  آن  از 

هماهنگي هاي بین پژوهش هاي لهستان و اوکراین را انجام مي دادم.

از مقایسة لهستان و اوکراین چیزهاي زیادي دستگیرمان شد؛ خصوصاً 
البته  مي شدند،  ژاپن  و  امریکا  شبیه  بیشتر  داشتند  کشور  دو  هر  که 
چراکه  بودند،  افسرده  کارگران  بود:  متفاوت  بسیار  سرعت هایشان 
سرمایه داري هیچ تغییري در شرایط کاري ایجاد نکرده بود، اما روابط 
میان کارگرها و کارفرماها را تغییر داده بود. تحقیقاتمان که تمام شد، 
اوکرایني ها  و  داد  تشخیص  لهستاني  از  را  امریکایي  کارگران  نمي شد 
مي کردند  فکر  لهستاني ها  زماني که  نبودند.  عقب  قافله  از  چندان  هم 
پژوهششان را تمام کرده اند، کار اوکرایني ها تازه شروع شده بود: اتفاقات 
باید  بسیاری  چیزهاي  دربارة  هنوز  و  مي رفت  پیش  کندتر  اکراین  در 
محل  از  خودشان  که  اوکرایني ها  خاطر  همین  به  مي کردند.  تحقیق 
درآمد پیمایش پررونقشان، خرج پژوهش هایشان را مي دادند، پژوهش 
تکمیلی ای انجام دادند که به شخصه، در کمال خودخواهي، آن را تحلیل 

کردم.

>>
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cross-( پژوهش تکمیلی اوکرایني ها، دنبالة یک تحلیل مقطعی واقعی
و  مي شد  ختم  طولي  مطالعه ای  به  که  بود   )sectional analysis
اول، مجدداً  تحقیق  پاسخ دهندگان  با  که  فراهم مي کرد  را  امکان  این 
مصاحبه شود. دیدیم که بي ثباتي شخصیت اوکرایني ها در آن سه سال، 
بیداد مي کند، که به جز مالي )در تطابقی حساب نشده( و احتماالً  در 
بخش هاي دیگري از افریقا، منحصربه فرد بود؛ کارمي اسکولر در مالی، 
در شرایط یکسان، داده هاي یکساني را به دست آورده بود. بااین حال، 
روابط میان کار و شخصیت در اوکراین، در آن مدت، ثابت ماند؛ گرچه 
در  که  نشان  دادند  ما  علّي  مدل هاي  شد.  محدودتر  روابط  این  دامنة 
آن شرایط نابساماِن بي ثباتي اجتماعي، شخصیْت تأثیر بسیار کمي بر 
جایگاه اجتماعي  ساختاري داشت؛ درحالي که جایگاه اجتماعي  ساختاري 
با همان قوت سابق، بر شخصیت تأثیر مي گذاشت و مثل همان دوران 

ثبات اجتماعي بود.

به مسائل چین عالقه مند شده  بود که  نبود. مدت ها  این آخر کار  اما 
بودم و همسرم هم مرا تشویق مي کرد. با هم به چین رفتیم، همسرم 
آلزایمر داشت و بیماري اش به قدري شدت پیدا کرده بود که فراموش 
مي کرد در سخنراني ام چه چیزهایي گفته ام و به همین خاطر از تک تک 
سخنراني هایم در همة دانشگاه ها لذت مي برد. خیلي دوست داشت روي 
چین کار کنم، با اینکه مي دانست ممکن است زنده نباشد و نتایج این 
تحقیق را نبیند. همکاران مناسب پیداکردن براي این کار خیلي دشوار 
بخت  داشت.  احتیاج خواهم  آن ها  به  بود: خوب مي دانستم که چقدر 
یارم بود که لولو لي و شاگردش ویدونگ وانگ را پیدا کردم. یین یو 
را هم که دانشجوی تحصیالت تکمیلی بود به کار گرفتم و خیلي زود 
ممکن  را  غیرممکن  مي کرد.  جمع  داده  ویدونگ  شد.  همکارانمان  از 
هم  تقریباً  مي برد،  پیش  منتخب  شهر  پنج  در  را  پژوهش  پنج  کرد، 
به صورت هم زمان این کار را مي کرد، و با یکي از رده باالیي هاي دانشگاه 
به عنوان  از دانشجویان همان دانشگاه هم  و  بود  ارتباط  هر شهري در 
مصاحبه گر استفاده مي کرد. بر عکس او، یین تازه کار بود، اما خیلي زود 

کارها را یاد گرفت.

پژوهِش چین یافته هایمان از دیگر کشورها را تأیید کرد اما علت هایشان 
با هم متفاوت بود. در کشورهاي دیگر، رابطة طبقه و قشربندي با شرایط 

کاري، نظیر پیچیدگي، نزدیکِي نظارت و تکراري بودن کار، نقش اصلي 
را بازي مي کردند؛ اما در چین، این شرایط کاری تنها مقدار اندکي از 
این روابط را تببین می کردند. در چین، اوضاع از این قرار بود که یک 
طبقه، طبقة خوداشتغال ها، نابهنجار بود: براي این طبقه و نه هیچ طبقة 
دیگري، شرایط کار و شخصیت کاماًل بي ارتباط بودند. اّما چرا؟ قباًل در 
کوچه پس کوچه هاي پکن گشت زده بودم و پیش خودم فکر کردم که 
این مردم در شرایط سخت اقتصادي دارند جان مي کنند و هیچ چیزي 
مهم تر از شرایط زندگي فقیرانة آن ها نیست. فکر خوبي بود اما وقتي 
حتی چیني بلد نبودم، چه کسي به حرفم گوش مي کرد؟ خوشبختانه دو 
همکار اصلي ام براي اثبات این ادعا، داده جمع کردند. پیش تر، ویدونگ 
دربارة ثبت خانوادة پاسخ دهندگان یا وضعیت هوکو ، پرسشی را اضافه 
شهري  رسمْي  به صورت  پاسخ دهندگان  مي کرد  مشخص  بودکه  کرده 
ثبت شده اند یا روستایي. بعد از آن، یک روز، یین با ذوق وشوق به دفترم 
آمد و دو مقاله به من داد که ژیوگانگ وو، متخصص بنام چیني و دونالد 
به صورت  اجتماعي  قشربندي  برجستة  امریکایِی  دانشجوي  تریمن، 
مشترک نوشته بودند؛ وو و تریمن دقیقاً همان افرادي را مطالعه کرده 
بودند که موضوع تحقیق ما بود: روستاییاني که به شهر مهاجرت کرده 
شهري  به  را  خود  هوکوي  ورودشان،  از  بعد  بودند  نتوانسته  و  بودند 
تغییر دهند. این مردم بي نوا جایي در چرخة اقتصادي نداشتند، از خانة 
درست وحسابي محروم بودند و نمي توانستند بچه هایشان را به مدرسه 

بفرستند.

کردند،  پیدا  برایم  همکارم  دو  که  جوابي  شد،  پیدا  نابهنجاري  جواب 
کرده  طرح  پیمایشی  پرسشی  خانواده  ثبت  وضعیت  دربارة  یکي شان 
بود و دیگري هم از یکي از مجله هایي که بعید مي دانم دانشگاهي هاي 
چین آن را بخوانند، دو مقالة ارزشمند پیدا کرده بود. همکاران چیني ام 
چندان تفاوتي با باقي همکارانم از کشورهاي دیگر نداشتند: باوجدان، 

اهل فکر، جدي و مؤثر؛ کارکردن با آن ها لذت بخش است.   

 mel@jhu.edu نامه هایتان را به این نشاني بفرستید: ملوین کوهن

جامعه شناسي به مثابه حرفه

mailto:mel%40jhu.edu?subject=
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< افزایش تعهد 
    جامعه شناسي به

    عدالت اجتماعي
مارگارت آبراهام، دانشگاه هوفستراي ایاالت متحدة امریکا و رئیس انجمن بین المللي جامعه شناسي 2014تا2018

مارگارت آبراهام، رئیس جدید انجمن بین المللي 
در  را  معارفه اش  سخنراني  جامعه شناسي، 
یوکوهاما انجام مي دهد. عکس از کایو ساواگوچي.

>>

دانشمند  و  امسال، 6087جامعه شناس  جوالي 
حوزة علوم اجتماعي از ۹۵کشور در یوکوهاماي 
جهاني  کنگرة  هجدهمین  مناسبت  به  ژاپن 
جامعه شناسِي انجمن بین المللي جامعه شناسي 
دور هم جمع شدند. از کمیتة سازماندهي محلي 
هاِسگاوا،  کوییچي  فوق العادة  ریاست  با  ژاپن 
از  صمیمانه تشکر و تقدیر مي کنیم؛ همچنین 
جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  برنامة  کمیتة 
انجمن  معاونان  و  سوسا  راکل  سرپرستي  به 
ییس،  تینا  خودمان،  جامعه شناسي  بین المللي 

همچنین  و  پالت؛  جنیفر  ون کریکن،  رابرت 
مسئوالن هماهنگي برنامه هاي کمیتة پژوهشي، 
گروه هاي کاري و گروه هاي موضوعي. تشکر ویژه 
مي کنم از ایزابال بارلینسکا، دبیر اجرایي انجمن 
توانایي هاي  با  که  جامعه شناسي  بین المللي 
حرفه اي اش کنگره را سروسامان داد و همچنین 
از کانفکس، تیم حرفه اي مدیریتي کنگره تشکر 

مي کنم.
چیز،  هر  از  بیش  کنگره  چشمگیر  موفقیت 
انجمن  رئیس  پویایي  و  رهبري  مدیون 
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>>

دو  به قدرت رسیدن،  نشانة  به  آبراهام  مارگارت 
دریافت  بوروي  مایکل  از  سامورایي  شمشیر 
مي کند اما قصد ندارد رئیس پیشین را به  قتل 

برساند. عکس از والدیمیر یلین. 

بین المللي جامعه شناسي، مایکل بورووي است 
جهاني  با  »مواجهه  را  کنگره  اصلي  محور  که 
نابرابر؛ چالش هایي براي جامعه شناسي جهاني« 
بر  همیشه  تمرکزش  که  کسی  کرد،  انتخاب 
نابرابري هاي پیش روي جامعة مدني و همچنین 
خصوصي سازي  که  است  بوده  تهدیدهایي 
داشته  ما  رشتة  براي  کاالیي شدن  و  رو به رشد 
است. خیلي به مایکل مدیونیم، به خاطر دیدگاه 
فعال  اجتماع  یک  تشکیل  در  استثنائی اش 
و  جهاني  گفت وگوي  طریق  از  جامعه شناسانه 
تالش هایش براي اینکه با استفاده از رسانه هاي 
دیجیتال بتواند از مرزهاي دانشگاهي این رشته 
عبور کند و با تشکیل یک حوزة جامعه شناسانة 
اجتماعي  تغییر  و  جامعه شناسي  به  جهاني، 

خدمت کند.

تازه  اجرایي  کمیتة  پشت گرمي  به  اکنون، 
انتخاب شده  و تیم قوي معاونان، این فرصت را 
داریم که رشته و سازمانمان را قدرتمندتر کنیم: 
مارکوس شولز )انجمن پژوهش(، ساري حنفي 
و  )انتشارات(  سینا  وینیتا  ملّي(،  )انجمن هاي 

بنیامین تخرینا )امور مالي و عضویت(.

جهان  چالش هاي  به  دائماً  باید  ما  انجمن 
دهد.  نشان  واکنش  آشفته مان  بعضاً  و  متغّیر 
بیش ازپیش با مشکالت پیچیدة جهاني رو به رو 
جامعه شناسي  دست به دامن  باید  و  هستیم 
تفاوت ها  همة  علي رغم  که  رشته اي  شویم، 
مي تواند موجب تبادل نظر بین جوامع مختلف 
شود و مي تواند چالش هاي اجتماعي، اقتصادي 
و سیاسي را بررسي کند و در قرن بیست ویکم، 
وظیفة  من،  نظر  به  بسازد.  عادالنه تر  جهاني 
اصلي انجمن بین المللي جامعه شناسي عالوه بر 

تحلیل و توضیح دنیاي انساني و اجتماعي، ارائة 
آیند ه اي  بتواند  راه حل هایي است که  و  راهکار 

انساني تر براي همة ما بسازد.

بین المللي  انجمن  جدید  رئیس  به عنوان 
اصلي  اولویت  را  کارها  برخي  جامعه شناسي 
چشمگیري  پیشرفت هاي  وجود  با  مي دانم. 
که تا به حال صورت گرفته است، باز هم باید 
بین المللي  انجمن  جهاني  وجهة  و  بکوشیم 
هدِف  اولین  کنیم.  شکوفاتر  را  جامعه شناسي 
این  جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  سازماني 
است که »بدون توجه به طرز تفکر ایدئولوژیک 
جا  همه  جامعه شناساِن  فکري«،  مکتب  و 
از  نیمي  از  بیش  هنوز  کند:  نمایندگی  را 
کشورهاي جهان در سازمان، نمودي نداشته اند. 
بر  غرب محوري  و  شمال محوري  نگرش  هنوز 
عضویت و برنامه هاي پژوهشي ما حاکم است و 
همفکري و ایده پردازي هایي را محدود مي کند 
که  امیدوارم  دارد.  قرار  ما  رسالت  قلب  در  که 
بین المللي  انجمن  در  عضویت  میزان  بتوانم 
افزایش  محسوسي  به طور  را  جامعه شناسي 
و  کنیم  جهاني  حقیقتاً  را  سازمانمان  تا  دهم 
را  جامعه شناسانه  فکرهاي  طرز  و  مردم  تمام 
پژوهشي  با حمایت کمیته هاي  پوشش دهیم. 
راه هاي واقع بینانه اي پیش  انجمن هاي ملّي،  و 
افزایش  را  سازماني  ظرفیت  تا  است  رویمان 
که  کنیم  حمایت  جامعه شناساني  از  و  دهیم 
بر  سیاسي،  و  اقتصادي  مختلفی،  مشکالت  به 
مي خورند که مانع تعامل جهاني آن ها مي شود. 
ایجاد فرصت هایی براي جامعه شناسان نوظهور 
ضامن  چراکه  است  مهم  بسیار  تازه کار  و 
براي رسیدن  انجمن است.  سرزندگي و نشاط 
قوي تر  را  اقتصادي مان  پایة  باید  مهم،  این  به 

امکانات  به خطرانداختن  بدون  بتوانیم  و  کنیم 
حضور  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  مالي 
فعال تري از خود نشان بدهیم؛ که این مسئله 
فقط با همکاري و حمایت اعضایمان به دست 

مي آید.
  

بین المللي  انجمن  مرام نامة  اینکه،  جالب 
جامعه شناسي بر »ارتباط سازماني و فردي میان 
علوم  دانشمندان حوزة  دیگر  و  جامعه شناسان 
می کند.   تأکید  جهان«  سرتاسر  در  اجتماعی 
درک  براي  رشته ها،  میان  مداوم  گفت وگوي 
بهتر نوع بشر، با تمام تفاوت هاي کم و زیادش، 
ضروري است. امیدوارم بتوانیم بین رشته اي بودن 
غنیمت  را  جامعه شناسي  تاریخي  ریشه هاي 
بازتعریف  و  دهیم  گسترش  را  آن  و  بشماریم 
کنیم. به همان میزاني که جامعه شناسان باید 
باید  هم  ما  کنند،  رصد  را  جهان  اوضاع  دائماً 
متقابل  و  فعال  رابطة  جامعه شناسان  دیگر  با 
گفتن  براي  حرفي  بتوانیم  تا  باشیم  داشته 
داشته باشیم. انجمن بین المللي جامعه شناسي 
می تواند از صاحب نظران برجسته در حوزه هاي 
استفاده  کارگاه هایش  و  نشست ها  در  دیگر، 
کند. امیدوارم در راستاي تسهیل پژوهش هاي 
گروهي بتوانیم قدمي برداریم و تبادالت سازنده 

را در تعامالت جهاني افزایش دهیم.

در  جامعه شناختي  دانش  »پیشرفت  که  البته 
بین المللي  انجمن  غایي  هدف  جهان«  تمام 
این یعني درگیرشدن در  جامعه شناسي است. 
نقادانه  و  شکاکانه  سیستماتیک،  تحلیل  یک 
به  بتواند  که  انساني مان  اجتماعِي  جهان  از 
کند.  کمک  بهتر  جهاني  به  آن  تبدیل شدِن 
تمرکز  به  گسترده  بینش  این  منحصرکردِن 
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محدود بر عالقه هاي کاماًل دانشگاهِي اجتماِع 
برگزیده ای از جامعه شناسان، خوانشی محدود 
و  جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  رسالت  از 
به  ایجاب خواهد کرد.  را  آن  دیدگاه  گستردة 
همان میزان که تحلیل انتقادي ضروري است، 
از  است،  الزم  هم  مداخله  و  دست به کارشدن 
غیردولتي  سازمان هاي  با  همکاری  جمله 
اجتماعي  تغییر  و  عدالت  به  دستیابي  براي 
باید  جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  مترّقي. 
تحقیق  به  را  زمانش  و  منابع  تمام،  با جدیت 
و آموزش اختصاص دهد، چارچوب هاي نظري 
تدوین  منسجمي  تحقیق  روش هاي  و  محکم 
جامعه شناسي ای  باید  دیگر  طرف  از  اما  کند؛ 
واقعي  جهان  مشکالت  با  که  شود  شامل  را 
قتل عام،  که  جهانی  می کند؛  نرم  دست وپنجه 
تبعیض  بیگانه هراسي،  تروریسم،  خودکامگي، 
نژادي، بنیادگرایي، نابرابري جنسیتی، فساد و 
تخریب محیط زیستی، مشکالتي که فقر را به 
دنبال خود مي آورند، نبود آزادي، نابرابري هاي 
را  آن  اجتماعي،  محرومیت  و  ثروت  گستردة 
به بي رحمي و خشونت کشیده  است. به عنوان 
براي  جامعه شناسی  بین المللي  انجمن  رئیس 
جامعه شناسي اي مي کوشم که عالوه بر تحلیل 
بتواند  اجتماعي مان،  جهان  عظیم  مشکالت 
تغییر  براي  و  دهد  نشان  جدیدي  راه هاي 
خواهم  تالش  باشد.  مؤثر  مترقي،  اجتماعي 
جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  نقش  کرد 
افزایش  بین المللي  گروهي  به عنوان  را 
فعاالنه  کنوني،  دنیاي  در  که  گروهی  دهم، 

نقش آفریني مي کند.

از جامعة  که  فمینیست هستم  جامعه شناسي 
فمینیست  فعاالن  و  دانشگاهیان  جهاني 

چیز  هر  از  بیش  آموخته ام،  زیادي  چیزهاي 
می پردازم  جنسیتي  تبعیض  و  خشونت  به 
است.  افکنده  سایه  جوامع  تمام  بر  که 
دشواري هایش  بر  عالوه  جنسیتي  خشونت  
براي  گسترده  به طور  زنان،  و  دختران  براي 
پیامدهای  جوامع،  و  جمعیت ها  خانواده ها، 
سیستماتیک  هدف قراردادن  دارد؛  مخرب 
است.  مدرن  تعارضات  ویژگي هاي  از  زنان 
بخش هاي  از  باید  زنان  علیه  خشونت  مشکل 
اجتماعي  عدالت  گسترده تِر  برنامة  مهم 
قصد  باشد.  جامعه شناسي  بین المللي  انجمن 
بین المللی  انجمن  ریاست  جهانِی  پروژة  دارم 
جامعه شناسی را آغاز کنم و بگردم و شبکه اي 
جهاني از جامعه شناسان و ذی مدخالن ترتیب 
دهم، تا از تجربه هاي محلّي، ملّي، منطقه اي و 
براي  جهاني کمک گرفته شود و راه حل هایي 
کاهش خشونت جنسیتي و چندگانه ارائه شود.

چیزهایي که از این دنیاي پیچیده و متعارض 
و  مجله ها  فضاي  به  فقط  نباید  مي گیریم  یاد 
کمک  با  مي خواهم  شود.  محدود  کنفرانس ها 
شما، کارهاي انجمن بین المللي جامعه شناسي 
جهان  در  را  معاصر  اجتماعي  مسائل  روي 
دانش  مي خواهم  کنم،  معرفي  وسیع تری 
مفاهیم  به  را  جامعه شناختي  تخصصي 
معمولي  شهروندان  که  کنم  ترجمه  ساده اي 
ارتباط  آن  با  و  بفهمند  را  آن  بتوانند  نیز 
از  بگیرند.  قرار  آن  تحت تأثیر  و  کنند  برقرار 
کرد  خواهیم  استفاده  دیجیتالي مان  رسانة 
تعامل ها  دهیم،  انتشار  را  پژوهش هایمان  تا 
تحلیل هاي  و  دهیم  افزایش  را  گفت وگوها  و 
بگذاریم.  اشتراک  به  را  خود  جامعه شناختي 
عمل  ابتکار  این هاست:  شامل  ریاستم  برنامة 

اینکه  برای  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
در  را  جامعه شناسان  الکترونیکي  به صورت 
جامعة  برای  منبعی  به مثابه  جهان  سرتاسر 
استفادة  تقویت کردِن  و  کند  ترسیم  جهانی 
تا  اجتماعي  رسانه هاي  از  جامعه شناسان 
توجه ها را به نگراني ها و موقعیت هاي پیچیده 

جلب کند.

انجمن بین المللي جامعه شناسي سازماني  است 
اعضاي  و  آورد  وجود  به   تغییر  مي خواهد  که 
ما مجموعة گسترده و متنوعي از دیدگاه های 
جامعه شناختی و مهارت های روش  شناختی را 
کنار هم جمع کرده است. اولویت هاي کاري ام 
جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  براي  را 
که  است  این  وظیفه ام  حاال  و  کردم  مشخص 
البته  که  کنم؛  اثبات  عمل  در  را  حرف هایم 
همراهي  و  همکاري  سازنده،  نقد هاي  بدون 

شما امکان پذیر نخواهد بود.  

مارگارت  بفرستید:  نشانی  این  به  را  نامه هایتان 
Margaret.Abraham@Hofstra.edu آبراهام

mailto:Margaret.Abraham%40Hofstra.edu?subject=
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< تأمالت دربارة                                                                                                                                           
   یوکوهاما

والدیمیر یِلین، دانشگاه دولتی سن. پترزبورگ، روسیه

>>

موفقیت، گوئیچی هاسگاوا،  معمار  روی صحنه. 
جایزة  ژاپنی،  محلی  تشکیالت  کمیتة  رئیس 
برای  انرژی[  و  برای اختصاص ]وقت  را    JLOC
می کند.  دریافت  جامعه شناسی  جهانی  کنگرة 

بین المللی عکس از کایو سائاگوچی.  انجمن  کنگرة  هشتمین 
جامعه شناسی۱۳تا۱۹ جوالی در یوکوهاما برگزار 
راضی کننده ای  کار  کنگره  دربارة  نوشتن  شد. 
نیست: هر آنچه گفته شود، همیشه کسی هست 
که مخالف آن دلیل بیاورد. با بیش از شش هزار 
شرکت کننده، رویداْد چنان بزرگ مقیاس بود که 
من احساس فرد نابینایی را دارم که تالش می کند 
تمامی فیل را با لمِس بخش های مختلف آن ثبت 
تعدادی  به  را  اظهارنظرهای خودم  بنابراین  کند. 
رویداد و برخی تأمالت شخصی محدود می کنم. 

< تمرکز بر نابرابری 

و  اجتماعی  نابرابری  کنگره،  اصلی  موضوع 
جهانی  جامعه شناسی  برای  که  بود  چالش هایی 
هم  متناسب،  مشخصاً  موضوعی  می کند؛  ایجاد 
پیش بینی های  علی رغم  جهان  که  خاطر  این  به 
خوش بینانة برابری بیشتر، به سمت عادالنه شدن 
پیش نمی رود و هم به این دلیل که جامعه شناسی 
غم انگیز  اغلْب  و  ژرف  شکاف های  به  بیشتر 
الگویی  است،  شده  حساس  اجتماعی  نظم های 
که در دگرگونی ِچپ گرای جامعه شناسی جهانی 
به اندازة  واقعیت ها  این  است.  کرده  پیدا  بازتاب 
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نمایندگاِن  موفقیت،  معماراِن  صحنه.  پشت 
و  کنفرانس  حرفه ای  برگزارِی  ستاد  ژاپنی 
بین المللی  انجمن  دبیرخانة  داوطلبان شان، 

جامعه شناسی و کافکس.

کافی گویا هستند: مایکل بورووی، مارکسیست 
بین المللی  انجمن  رئیس  به عنوان  برجسته، 
جامعه شناسی در دورة 20۱0تا20۱۴ انتخاب 
شد و اِریک رایت تحلیلگر ِ مارکسیست طبقه، 
به عنوان  داشت،  حضور  هم  یوکوهاما  در  که 
برگزیده  امریکا  جامعه شناسی  انجمن  رئیس 
را  جامعه شناسی  جهان  در  چپ  گرایش  شد. 
امریکای  از  جامعه شناسانی  روزافزون  تعداد 
افریقا تقویت می کند، جایی که  التین، آسیا و 
آن  در  سرمایه داری  اجتماعی  تضادهای 
به صورت اشکال دراماتیکی نمایان می شود که 
اشکال بدیع تئوری انتقادی را برمی انگیزد. در 
سخنرانی ای که مایکل بورووی به عنوان ریاست 
انجمن داشت، توجه را به انتخابات 20۱۳ پاپ 
جهان  از  پاپ  اولین  کرد؛  جلب  فرانسیس 
پرسش هایی  دل مشغول  که  کسی  و  جنوب 
بود  انتظار  از  دور  کاماًل  است.  نابرابری  دربارة 
موعظه های  به  چپ گرا  جامعه شناس  یک  که 
پاپ )نه فقط عبارات، بلکه شش رسالة موجز!( 
یک  کند؛  استناد  اجتماعی  نابرابری  دربارة 
حول  که  ضدسرمایه داری   کاتولیِک  مانیفسِت 

خدمت  باید  پول  که  گرفته  شکل  ایده  این 
کند نه اینکه حکومت کند! بورووی همچنین 
یادآور شد که اقتصاددانان که به صورت سنتی 
شروع  بودند،  بی توجه  اجتماعی  نابرابری  به 
اجتماعی  نابرابری  به  را  توجه شان  که  کردند 

معطوف کنند.

بورووی با ذکر این نکته آغاز کرد که مشارکت 
در  را  اجتماعی  نابرابری های  کنگره،  در 
بازتاب  جامعه شناسی  توسعة  و  مادی  منابع 
اعضای  از  روبه افزایشی  تعداد  گرچه  داد: 
از  خارج  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
از  7۱درصد  می کنند،  زندگی  شمال  جهاِن 
ثروتمندترین  از  یوکوهاما  مشارکت کنندگان 
کشورهای جهان آمدند و تنها ۱0درصد آن ها 
هنگامی  بودند.  آمده  کشورها  فقیرترین  از 
سال  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  که 
از  جامعه شناسانی  تنها  شد،  تأسیس   ۱۹۴۹
می کرد؛  نمایندگی  را  غربی  اروپای  و  امریکا 

امروز، تصویر یادشده بسیار متنوع تر است. 

که  هستند  باور  این  بر  بسیاری  هنوز، 
جامعه شناختی،  اجتماع  دموکراتیک سازی 
مشارکت کنندگانِی  دارد:  منفی  جنبه ای 
حرفه ای  آموزش  کمبود  از  بیشتر، 
فرصت هایی  و  می برند  رنج  سیستماتیک 
برای  مدرک تحصیلی شان،  ارتقاء  برای 
به  دسترسی  برای  یا  پژوهش  در  مشارکت 
امانوئل  ندارند.  متداول  جامعه شناسانة  ادبیات 
انجمن  پیشیِن  کهنه کار  رئیس  والرشتاین، 
بین المللی جامعه شناسی به ما گفت که اولین 
او در سال ۱۹۵۹ در آن حضور  کنگره ای که 
تقریباً  داشت.  ۳00شرکت کننده  فقط  داشت 
همگی از کشورهای غربی بودند و گردهمایی، 
توجه بسیاری از »ستاره ها«ی اجتماع حرفه ای 
از  بیشتر  درحالی که  کرد.  جلب  خود  به  را 
کرده  شرکت  یوکوهاما  کنگرة  در  نفر   6000
»اشخاص  اسامِی  تمامی  به هیچ وجه  بودند، 
نامدار« در برنامه نشان داده نمی شد. بسیاری 
کنفرانس های  و  سمینارها  جامعه شناسان،  از 
مالی  و  زمانی  سرمایه گذاری های  را  کوچک تر 
جامعه شناسان  اکثر  می کنند؛  تصور  مؤثرتری 

>>
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شناخته شده  خودشان  همکاران  برای  فقط 
هستند. 

کلی  سطح  توانیم  می  چطور  حال،  این  با 
اینکه  مگر  ببریم،  باال  را  جامعه شناسی 
جامعه شناسان قادر باشند در یک گفت وگوی 
بین  تضاد  این  کنند؟  مشارکت  جهانی 
نوستالژی  و  سو  یک  از  دموکراتیک سازی 
دیگر،  سوی  از  پیشین  نخبه گرای  وضعیت 
جامعه شناسی  جهان  در  را  نوپدید  تنش های 

نشان می دهد.

< دستور کار جامعه شناسی مردم مدار 

ریاست  مقام  از  بورووی  مایکل  این کنگره  در 
کنار رفت. او با بناکردن اجتماع جامعه شناختی 
رسانه،  گستردة  به کارگیری  خالل  از  جهانی 
و  نامید،  دیجیتال  جهان های  او  آنچه 
مالقات  برای  پیوسته  سفرکردن  با  همچنین 
با  شد.  نامور  جهان،  سرتاسر  جامعه شناساِن 
فهمیدنِی  و  روشن  بسیار  مفهوم  فرمول بندی 
)گرچه به هیچ وجه به صورت جهانی به اشتراک 
مردم مدار،  جامعه شناسی  نشده(  گذاشته 
جامعه شناسان  که  می کند  استدالل  بورووی 
قراردادی  پژوهشی  انجام  از  بیشتر  می توانند 
همکاران،  از  محدودی  حلقة  با  گفت وگو  یا 
نگه داشتن  باید  آن ها  هدف  دهند؛  کار انجام 
آیینه ای باشد که جامعه بتواند خود را در آن 
به شکلی روشن و سیستماتیک ببیند. دیدگاه 
تدریجی،  به طور  مردم مدار  جامعه شناسی 
در  قدرت  توازن  چرخش  برای  تالشی  با 
پیشبرد  شد:  تکمیل  جامعه شناختی  اجتماع 
مسائل کشورهای  دربارة  که  جامعه شناسی ای 
خارج از غرب حساس است. به تدریج، این ایده، 
جامعه شناسی را به تندروی کشانده است و آن 
را به ابزاری روشنفکرانه برای نیروهایی تبدیل 
ساختن  برای  تالش  حال  در  که  است  کرده 

جهانی عادالنه تر هستند. 

نابرابری  موضوع  بر  توجه مان  تمرکز  با 
اجتماعی، کنگرة یوکوهاما این پروژه را عملی 
می توانند  جامعه شناسان  که  ایده  این  کرد. 
فعاالنه در تغییر جهان مشارکت کنند، اکنون 
جامعه شناسی  درواقع،  نیست.  جدیدی  ایدة 
طراحی  اندازه  یک  به  کالسیک  مارکسیستی 
شده بود تا جهان را تغییر دهد و تحلیلی علمی 
ارائه دهد. آغاز جامعه شناسی امریکایی شدیداً 
خورده  پیوند  اجتماعی  اصالح  جنبش های  با 
است. پیتریم ُسروکین فعاالنه در انقالب روسی 
۱۹۱7 درگیر بود و نزدیک بود زندگی اش را در 
از رؤسای  این پروسه از دست بدهد. تعدادی 
عرصة  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
آلِبرتو  و  ِژپانِسکی  ژان  بوده اند:  فعال  سیاسی 
کشورشان  قانون گذاری  بدنة  برای  مارتینلی 
کاردوسو  هنریک  فِرناندو  بودند،  انتخاب شده 
به عنوان سناتور و بعد هم رئیس جمهور برزیل 

انتخاب شد.

پیشین،  رؤسای  با  جلسه  طی  یوکوهاما،  در 
پیوتر  شدند.  اظهار  متفاوت  دیدگاه های 
انجمن  پیشین  رؤسای  از  یکی  ِزتومپکا، 
و  )2002تا2006(  جامعه شناسی  بین المللی 
استاد دانشگاه ِکراکو، یکی از رساترین مخالفان 
انقالبی  داللت  و  مدار  مردم  جامعه شناسی 
او  تنظیم کرد.  رویکرد جایگزینی  آن،  ضمنی 
توصیف  آکادمیک  رشته ای  را  جامعه شناسی 
کرد که شامل پژوهش دقیق و عینی است که 
به گفتة او نباید درگیر تغییر جهان شود. جای 
جامعه شناسان در کتابخانه است نه در سنگر. 
به گفتة ِزتومپکا، وظیفة اصلی جامعه شناسانی 
بپردازند  نابرابری  به  می خواهند  صمیمانه  که 
اکثر  ادعا می کند  او  است.  پدیدة مذکور  فهم 
اما  از اصالح حمایت می کنند،  جامعه شناسان 
آموختن  اخالقی کردن،  کمک  به  نمی توانند 
تغییر  ایدئولوژیْک  مانیفست های  خالل  از  یا 
جامعه شناسان  مسئولیت  کنند.  ایجاد  را 

زندگی  الگوهای  و  مکانیزم ها  که  است  این 
که  آن هایی  شامل  کنند،  فاش  را  اجتماعی 
و  می آورند  وجود  به  را  بی عدالتی  یا  نابرابری 
بازتولید می کنند. کارل مارکس بیشتر زندگی 
سنگر؛  در  نه  کرد  کتابخانه صرف  در  را  خود 
او به واسطة سرمایه و نه مانیفست کمونیست 

یکی از بزرگان جامعه شناسی شد. 

در  پیشتْر  و  کنگره  در  خو  ارائة  در  ِزتومپکا 
جامعه شناسی  ایدة  از  خود،  چاپ شدة  آثار 
منحصربه فردی حمایت کرده بود که هم زمان 
اجراشدنی  فقیر  و  ثروتمند  کشورهای  در 
متفاوت،  جهان های  برای  نمی توان  است. 
داشت.  جداگانه ای  جامعه شناسی های 
تغییر  اجتماعِی  حلقه های  و  مکانیزم ها 
یکسان  برای همة گوشه های جهان  اجتماعی 
است، گرچه ممکن است صورت های پدیداری 
پژوهش  استانداردهای  باشد.  متفاوت  آن ها 
جامعه شناسانه و معیارها برای ارزیابی تئوری ها 
نیز جهانی هستند. ظاهراً، هیچ طرفی درست 
اشکال  نیست. جامعه شناسی می تواند  یا غلط 
می توانند  جامعه شناسان  و  بگیرد  متفاوتی 
مسیری را انتخاب کنند که ببیشتر با شخصیت، 

مهارت ها و باورهایشان تناسب دارد.      

والدیمیر  بفرستید:  نشانی  این  به  را  نامه هایتان 
ivi-2002@yandex.ru یِلین

mailto:ivi-2002%40yandex.ru?subject=
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< امانوئل والرشتاین
جایزة برتری انجمن بین المللی جامعه شناسی را دریافت می کند

مایکل بورووی، رئیس پیشین انجمن بین المللی جامعه شناسی،2010تا2014، مدیر کمیتة جوایز

برجستة  دریافت کنندة  والرشتاین،  امانوئل 
جایزه برتری در پژوهش و تجربه. عکس از کایو 

سائاگوچی. 

جدیدِ   جایزة  یوکوهاما  جامعه شناسی  جهانی  کنگرة  افتتاحیة  مراسم 
انجمن، یعنی  تنها جایزة سراسرِی  بین المللی جامعه شناسی و  انجمن 
جایزه برای برتری در پژوهش و عمِل جامعه شناختی را نمایان کرد. جایزة 
نامزدهای  گسترده ترین  تا  بود  شده  اعالن  گسترده ای  به طور  یادشده 
ممکن را از بین اعضای انجمن بین المللی جامعه شناسی ترغیب کند. 
از میان شماری از کاندیداهای تحسین برانگیز، اعضای کمیتة هفت نفرة 
انتخاب شده از کمیتة اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، امانوئل 

والرشتاین را به عنوان اولین دریافت کننده برگزیدند. 

کمیتة جوایز یک سری مدارک جنبی درخوِرتوجه را دریافت کرد که 
گواه این بود که از میان جامعه شناسان در قیِد حیات، هیچ کس به اندازة 
در  او  است. سهم  نگذاشته  تأثیر  اجتماعی  علوم  بر  والرشتاین  امانوئل 
علوم اجتماعی فراتر از ایجاد یک سرِی پنجاه ساله از کتاب ها و مقاله های 
استثنایِی برندة جایزه است که به قدری زیاد است که نمی توان شمارش 
کارشان سبب  که  است  نادری  دانشمندان  از جمله  او  به عالوه،  کرد. 

چرخش پارادایمی شده است. 

او با شروع تحلیل استعمارگرایی و کشمکش های آزادی ملی در افریقا 
با  پرداخت:  ممکن  روشنفکری  پروژة  بزرگ ترین  به   ،۱۹60 دهة  در 
کار  با دقت  نوین جهانی«،  »نظام  بعدی  پویایی های  و  پیدایی  تحلیِل 
با شروع  کرد.  بنا  مفصلی  و  ژرف  تاریخی  تحقیق  در  را  تئوریک خود 
در سال ۱۹7۴ با اولین جلد از کتابش نظام نوین جهانی که سه جلد 
به  او،  رویکرد  شدند،  منتشر   20۱۱ و   ۱۹8۹  ،۱۹80 در  بعدی اش 
جامعه شناسی به مثابه یک کار تاریخِی تطبیقی، روح تازه بخشید و آن را 

به دل مشغولی های کالسیک به تغییر اجتماعی طوالنی مدت بازگرداند. 
اجتماعی  علوم  همچنان حوزة شکوفای  او  جهانی  نظام های  چارچوب 

است و برخی از بهترین اذهان را مجذوب خود می کند. 

و  تأمل  به  می کرد،  بازنویسی  نو  از  را  جهان  تاریخ  که  همان طور 
به خصوص  رسید،  غربی  اجتماعی  علوم  مخصوِص  تنگ نظرِی  تحلیل 
درخوصوص  او  دیدگاه  ساختگی.  شاخه های  به  تقسیم بندی هایش 
بازسازی علوم اجتماعی با اثر تحسین شدة علوم اجتماعی را بگشایید، 
در سطح وسیعی شناخته شد؛ گزارِش ۱۹۹۵ از کمیسیون ُگلِبنکیان که 
خودش ریاست آن را بر عهده داشت. از آن به بعد، او نویسندة بسیاری 

کتاب ها دربارة تاریخ و آیندة علوم اجتماعی بوده است. 

همچنین  او  نیست.  بزرگ  بسیار  روشنفکری  فقط  والرشتاین 
که  است  جهانی  رشته ای  به مثابه  جامعه شناسی  حقیقی  خدمتگزاِر 
چندین  در  و  است  کرده  سفر  جهان  سراسر  به  خستگی ناپذیری  با 
ِسَمت سازمانی خدمت کرده است. به عنوان ریاست انجمن بین المللی 
جامعه شناسی )۱۹۹۴تا۱۹۹8(، او فضایی پذیرا را در عرصة جهانی برای 
پژوهشگران در سراسر جهان خصوصاً جهاِن جنوب، از امریکای التین، 
از افریقا،  از آسیا و از خاورمیانه ایجاد کرد. او الهام بخش و پرورش دهندة 
و  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  سردمداراِن  از  جدیدی  نسل 
جامعه شناسی جهان بوده است. کمیته فکر کرد که هیچ دریافت کنندة 
و  برتری  جایزة  برای  والرشتاین  ایمانوئل  پروفسور  از  باارزش تری  اوِل 

عمل جامعه شناسی وجود ندارد.   
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< کــار احســـاسی 
     در سـراسـر جـهان

جامعه شناسان  شناخته شده ترین  از  یکی  هوکسچایلد  راسل  آرلی 
دورة ما است. کار او گواهی است بر اینکه ژرفای نظری در ترکیب با 
گفتمان همه َکس فهم، استراتژی مؤثری برای تحقق بخشیدن به پژوهش 
جامعه شناختی پربار است. او در هشت کتاب علمی خود، شامِل احساس 
یادداشت هایی  خصوصی؛  زندگی  تجاری شدن   ،)۱۹8۳( کنترل شده 
و   )20۱2( برون سپاری شده  خوِد   ،)200۳( کار  محل  و  خانه  از 
جدیدترینشان، خانواده چطور است؟ و مقاله های دیگر )20۱۳(، بررسی 
می کند که چطور احساسات به ما کمک می کنند تا روابط بین سپهر 
بدیعی همچون  مفاهیم  کنیم.  را درک  و کالن  اجتماعِی خرد  زیسِت 
کلید درک  احساسات«  »اصول  و  احساسی«  »کار  احساسی«،  »تدبیر 
مصاحبه،  این  در  هستند.  او  کار  در  به دست آمده  تحلیل های  ژرفای 
هوکسچایلد خود را در آِن واحْد کاریزماتیک و واقع بین نشان می دهد. با 
صحبت کردن با این جامعه شناس امریکایی به سادگی می توان فهمید که 
او یک روح آزاد همراه با دو چشم )و قلب( بر روی مسائل اجتماعی زمانة 
ما است. مادالِنا ُدالِورا مارتینز، پژوهشگری پرتغالی در مؤسسة فرهنگ 
و جامعه، دانشگاه ناواِر اسپانیا این مصاحبه را در برکلی، کالیفرنیا در 

27فوریه20۱۴ انجام داده است. 

برداشتت  بودی.   1960 دهة  در  برکلی  دانشگاه  دانش آموختة 
چشم انداز  روی  چطور  و  بود  چه  می افتاد  اتفاق  آنچه  از 

جامعه شناختی ات تأثیر گذاشت؟ 

در اکتبر ۱۹62، من به تازگی وارد برکلی شده بودم. بحران موشکی کوبا 
در حال سر برآوردن بود و جنگ سرد بین شوروی و امریکا ناگهان باال 
گرفته بود. رئیس جمهور کِندی و نیکیتا خروشچف به رویارویِی نهایِی 
هسته ای تهدید می کردند. یک روز با دوچرخه به سمت میدان مرکزی 
استادیاران  دانشجویان،  از  جمعی  متوجه  و  می رفتم  دانشگاه  محوطة 
نفر  ده  بودند؛  آمده  گرد  کوچکی  گروه های  در  که  شدم  استادانی  و 
اینجا، بیست نفر آنجا، مشغول گفت وگویی پرشور بودند. آیا ما در حال 
امکان یک هولوکاست هسته ای هستیم؟ یک جنبش صلح  با  مواجهه 
چه می تواند بکند؟ همه به صورت عمومی درگیر بودند. احساس کردم، 
»این همان جایی است که من می خواستم باشم«. بعد، به نظرم رسید 
که این احتماالً همان چیزی است که هابرماوس در سر داشت: گفتمانی 

خردمندانه در سپهر عمومی.

خیلی وقت پیش نبود که در همان میدان قدم می زدم و دانشجویانی 

 مصاحبه با آرلی هوکسچایلد

آرلی هوکسچایلد

>>
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عبور می کردند درحالی که گوشی های  یکدیگر  کنار  از  که  را می دیدم 
همراهشان بر گوش هایشان بود. آن ها در حال صحبت کردن بودند، اما 
نه با یکدیگر. فقدان آن سپهر عمومی را احساس کردم. بی شک، بعضی 
تبدیل  آنالین  گفت وگوهای  به  چهره به چهره  گروهِی  گفت وگوهای  از 
فرایند، ممکن است که حس بی درنگ هدف  اما در طول  شده است؛ 
مشترک را کاهش داده باشد. در هر صورت، فکر می کنم ما بیشتر به 
خوش بینی جادویی به اشتراک گذاشته شدة دهة شصت درخصوص تغییر 

روال چیزها به سوی بهترشدن نیازمندیم. 

یکی از مفاهیم مرکزی ات، کار احساسی است، عمِل برانگیختن 
کار«  دربارة  خوب  »احساِس  تا  احساسات  سرکوب کردن  یا 
حس شود. می توانی به ما بگویی این مفهوم چه چیز را توضیح 

می دهد؟

در جوامِع با بخش خدمات درحال ِرشد، این مفهوْم واقعیِت روزانة بسیاری 
مهدکودک،  کارکنان  کودک،  پرستاران  می دهد:  توضیح  را  مشاغل  از 
کارکنان خانة سالمندان، پرستاران، معلمان، درمانگران، مأموران وصول 
صورت حساب، مأموران پلیس، کارکنان مراکز تلفن. اقتصادهای مدرن 
و  حفرشده  چاه های  بریده شده،  درختان  پایة  بر  کمتر  و  کمتر  هرچه 
اجناس تولیدی و هرچه بیشتر و بیشتر بر پایة تعامل چهره به چهره و 
نیازمند  تعامالتی  فراهم کردن خدمات هستند. چنین  برای  صدابه صدا 

مهارت احساسی هستند. 

 Global( جهانی  زن  در  ثروت«  و  »عشق  مقاله ات  به  نگاه  با 
Woman( و مقالة »رِحم مادراِن میانجی« در خانواده چطور است؟ 
به نظرم می آید که [مفهوم] »کار احساسی« را در سراسر جهان 

فرض کرده ای. درست است؟ 

مسیر پرستاران کودک و کارکنان خانة سالمندان در جهاِن جنوب را 
دنبال کردم که فرزندان و سالمندانشان را ترک می کنند تا از کودکان 
و افراد سالخوردة جهاِن شمال مراقبت کنند و »زنجیره های پرستار« را 
تشکیل می دهند. با الهامی که از کار راِسل پارناس گرفتم با پرستاران 
پرستاراِن  که  کردم  مصاحبه  کالیفرنیا  سیتی،  رِدوود  در  فیلیپینی 
خودشان را استخدام کرده بودند تا مراقب کودکانشان در مانیال باشند 
هم  آخر  در  می کردند؛  ایجاد  را  پرستاران  از  »زنجیره ای«  درحالی که 

سنگینی سیستم جهانی بر روی کودک جهاِن جنوب باقی می ماند.

نتیجة تمام این [ماجرا] را »پیوند جهانی قلب« می نامی، درست 
است؟

بله، اِبراز احساِس یک زن از زمینه ای به زمینه ای دیگر معطوف می شود. 
نقلِ مکان شده  پرستاِر  است.  شدیدی  احساسی  کاِر  نیازمند  تغییر  این 
حِس تنهایی، جداافتادگی و حتی سردرگمی خود در این باره را کنترل 
کارفرما  خانة  در  طوالنی  ساعت های  طی  که  کودکی  به  که  می کند 
در سیلیکون ولی )Silicon Valley( از او مراقبت می کند، وابستگی 
عاطفی بیشتری دارد؛ در مقایسه با کودک خودش که پنج، شش، هفت 
یا سن پِدرو سوال،  مانیال  نزد خواهری در  و  ندیده  را  او  سال است که 
میکوکان یا جای دیگری در جنوب، رهایش کرده است. دستمزدهای 
پرستار، هزینة مدرسة فرزندش را تأمین می کند؛ اما خوِد کودک ممکن 
تاحدی  حتی  یا  و  عصبانیت  افسردگی،  آسیب دیدگی،  احساس  است 

جداشدگی بکند. 

آموزش  که  نوشته ای  ِهندی  تجاری  میانجِی  مادراِن  به  راجع  و 
می بینند تا به رحم هایشان به عنوان سبدهای حمِل بار فکر کنند.

مادراِن  با  داده ام  انجام  که  تکان دهنده ای  مصاحبه های  از  بعضی  بله، 

فقیری  زنان  است،  بوده  هند  آناِد  در  تجاری   )surrogate( میانجِی 
که نطفة زوجی در رحمشان کاشته شده و آن کودک را به ازای سه 
با  می کنند.  حمل  خارجی  یا  داخلی  مشتریان  برای  دالر  پنج هزار  تا 
پانده۱،  آمریتا  از آن مصاحبه ها و همچنین کار جامعه شناْس  برداشت 
بزرگ ترین خدمات اجاره ای رحم را توصیف می کنم. به دلیل نیاز مالی، 
آِن  از  )رِحم  می کند  مهار  را  بدن خود  با  عاطفی  روابط  میانجی  مادِر 
کیست اگر دکتر یا مشتری است که مجوِز کشتن جنین های اضافه را 
در اختیار دارد؟( و همچنین با کودکی که درون خود حمل می کند، او 

را واگذار می کند اما برای مدت ها به یاد می آورد. 

مواجه  احساسی  بیگانگِی  چالش های  با  میانجی  مادران  و  پرستاران 
بیگانه،  مرِد  از  نیرومندی  تصویر  مارکس  نوزدهم،  قرن  در  می شوند. 
آن  از  به روزشده ای  تصویر  من  داد.  ارائه  ما  به  کارخانه  اروپایی  کارگر 
جهاِن  از  زن  کارگر خدماتِی  بیست ویکِم  قرن  تصویر  می دهم:  ارائه  را 

جنوب. 

راجع به »نقشة همدلی« نوشته ای و جامعه شناس آلمانی، لِرتود 
به سوی همدلی به تو تقدیم  گذرگاه هایی  با عنوان  ُکچ کتابش را 

کرده است. نقشة همدلی چیست؟

فضایی اجتماعی است که ما آن را محصورشده توسط مرزهایی تجسم 
می کنیم که آن را از دیگر فضاهای اجتماعی جدا می کند. ما  با کسانی 
که درون آن فضا هستند هم دردی می کنیم و نه با کسانی که بیرون از 
آن باشند. دو گروه از مردم می توانند به گونه ای برابر مستعِد هم دردی 
و به طور برابر فعال در اَعمال پنهانی باشند که  بر هم دردی می افزاید، 
اما با توجه به نقشه های متفاوتشان، هم دردی با یکدیگر را رد می کنند. 
برای اینکه نقشه هایمان را بسط دهیم، نیازمندیم تا راهمان را از میان 
مرزهایی که بین نقشه هایمان قرار داده ایم احساس کنیم. عمیقاً مشتاقم 

بدانم دقیقاً چطور می توانیم این کار را انجام دهیم.        

در مقاله ات »جامعه شناسی حس ها و احساسات« )1975( از یک 
احساسات«  »جامعه شناسی  جامعه شناسی،  جدیِد  خرده میدان 
عادت واره ای  راستای شناخت  در  مهمی  گام  این  آیا  بردی.  نام 

است که نیاز به توجه دارد؟

بله. احساس، قلِب جامعه شناسی است. اگر جامعه شناسی سیاسی باشیم، 
الزم است دربارة حس هایی که پشت یک باور سیاسی وجود دارد و اینکه 
از کجا آمده اند، سوال کنیم. اگر جامعه شناسی اقتصادی هستیم، الزم 
اقتصاد،  باورهای ما درخصوص  است دربارة حس هایی جویا شویم که 
اولویت های مصرف کننده مان و باالوپایین های اعتبار کف بازار سهام را 
برمی انگیزد. هر خرده میدان جامعه شناسی در مرکِز خوْد احساس دارد. 

پیشنهاد می کنم که بر آن مرکز در روش های گوناگون تمرکز کنیم.

تعدادی از گرایش ها در دهة ۱۹70، هنگامی که این ایده به ذهن من 
رسید، در فضا احساس می شد. انتقال چشمگیر زنان به عنوان نیروی کار 
به دنبال تغییر زنانگی، قواعد حس ها و مدیریت احساسات بود. گاهی 
اوقات زنان باید تغییر می کردند، نه اینکه وکیل خجالتی و محترم باشد، 
همچنین گاهی زنان فضای دفتر کار را با مراقبِت مشروعیت بخش تغییر 
دادند. بخش خدمات، روبه افزایش بود. شرکت ها در حال بزرگ شدن و 
رسیدن به اشکال جدید مدیریت احساسات بودند تا از پس روابط درون 
خصوصی،  زندگی  روبه رشد  تب  به همراِه  بربیایند؛  شرکت  از  بیرون  و 
شکنندگی روزافزون زندگی خانوادگی و رفع حامیان سابق آن، بیشتر 
تمامی  شد.  وابسته  احساسی  روابط  از  سردرآوردن  در  ماهرشدن  به 
این روندها موجب شدند تا متوجه شوم که ما نیازمند بسط مفاهیمی 
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هستیم که به ما اجازة کاوش در هستة احساسی زندگی اجتماعی را 
بدهد. 

نگران برخورد روان شناسی و دیگر علوم با احساسات نبودی؟ 

 البته. حتی ]برخورِد[ یکی از استادانم، ارویگ گافمن. او، دیگر همکاران 
و من در ماشینی سوار بودیم و به یک لطیفه می خندیدیم، در آن زمان 
او در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس می کرد و برای یکی از سفرهای اسکِی 
دوره ای خود به کالیفرنیا برگشته بود. اروینگ رو به من کرد و گفت 
»آرلی، تمام این احساسات در ماشین.« مثل این که بگوییم، »چطور 
امکان پذیر  این  کرد؟  مطالعه  علمی  گونه ای  به  را  احساسات  می توان 
دربارة  )نمی توانی  جعبه سیاه  رویکرد  با  علم  بود،  آقای  او  نیست«. 
درون یک نفر صحبت کنی( به روان شناسی. او همچنان، بسیار عالی، 
ارائه  ما  به  مهمی  ابزار  و  درون صحبت می کرد  این  دربارة  تمام مدت، 

می داد تا به آن ها تکیه کنیم. 

فرمول بندی  در  که  دادی  ارائه  را  مفهومی  مقاله،  همان  در 
تصویری  ذی شعور«،  »خوِد  بود:  ناپیدا  جامعه شناسی  کالسیک 
که پیشنهاد می دهد برای مطالعة احساساْت ضروری است نقش 
احساسات  که  معناست  این  به  آیا  داشت.  نظر  در  را  فرد  فعال 
نتیجة افکار سنجشگر هستند؟ آن ها از افکار سنجشگر مشتق 

می شوند یا از رانه ها و غرایز؟

جواب این است که از هر دوی آن ها. از یک سو، احساسات را به عنوان 
نوزادان  در  که  المسه،  و  شنوایی  بینایی،  همچون  می دانم،  یک حس 
وجود دارد. اما جبرگرایان بیولوژیک داستان را همین جا پایان می دهند. 
شیوه های  بر  کند،  آغاز  اینجا  از  که  است  این  جامعه شناختی  کار 
گوناگونی نام بگذارد و مطالعه شان کند که ما به حس ها توجه می کنیم، 
بر آن ها برچسب  می زنیم، به آن برچسب ها معنا می دهیم و آن معناها 
را می شنویم و به آن ها پاسخ می دهیم. روان شناساِن ادارک نمی گویند 
»ما چشم داریم و پایان داستان«. آن ها مطالعه می کنند که ما چگونه 

می بینیم. 

این فرصت را داشتم تا با مردی اهل الپلند صحبت کنم که تجربه اش 
مدار قطب  باالی  زمستان  در چلة  امتداد یک جاده  در  قدم زدن  از  را 
شمال توصیف می کرد. می گفت »گاهی با برف سفید احاطه شده ای و 
ناگهان با دو چشم سیاه، وحشت زده می شوی. یک پرندة برفی است! 
سپس به دنبال آن دوچشم سیاه می گردی و خودت را آماده می کنی 
که دوباره ببینی اش. ]این بار[ برف را به گونه ای متفاوت می بینی«. ما 
برای شادی  را  نیز همین گونه عمل می کنیم. خودمان  با حس هایمان 
)»دوستش خواهی داشت«( یا تنفر )»حقش بود«( آماده می کنیم. ما 

»موقعیت های مورد انتظار« را درخالل حس هایمان بسط می دهیم. 

را  خودمان  یا  کنیم  حس  که  داریم  انتظار  ما  آنچه  از  جدا  کاماًل  و 
سازگار کنیم تا حس کنیم، چیزی هست که ما فکر می کنیم باید حس 
جرم  یک  از  یا  باشم  خوشحال  جایزه  بردن  به خاطر  باید  »من  کنیم: 
وحشت کنم«. چنین باورهایی لحظات خردی هستند که از خاللشان 
نقشه هایی اخالقی را شکل می دهیم که حس هایمان را کنترل می کنند. 
ما خودمان را به عنوان دانشمندان علوم اجتماعی ای تصور می کنیم که 
به  بسیار  دقت  با  اگر  هستیم  آزاد  اما چطور  می کنند؛  تحقیق  آزادانه 

قواعد احساسی نگاه نمی کنیم؟ 

بازاری عبور می کنیم که تشویش را در  هم زمان که از فرهنگ 
زندگی مان ایجاد می کند )و راه حل هایی که [این فرهنگ] برای 
آن تشویش ارائه می دهد موجب رشد صنعت خدمات می شود( 
 « و  خانواده«   »ارزش های  جست وجوی  در  مداوم  به طور  ما 

ارزش های اجتماع« هستیم. آیا احساسات و شیوه هایی که آن ها 
را مدیریت می کنیم، شاخص های بزرگ تر مرزهایی اند که در حال 
پیموده شدن هستند؟ آیا فکر می کنی »قوای روان شناختی« در 

مقابِل » قوای اقتصادِی« دوراِن ماست؟

کار  به  شخصی مان  زندگی های  توصیف  برای  را  بازار  زبان  اغلب  ما 
روی  »او  دارم«،  دوست  را  »جنسش  می خرم«،  را  ایده  »آن  می بریم. 
مثالی  دارند.  داللت  حس ها  قواعد  بر  استعاره ها  می کند«.  حساب  تو 
می زنم از خانواده چطور است؟ دربارة یک سرویِس جدید که به شما 
کمک می کند تا دوستی )هم جنس، غیررمانتیک( در منطقة جغرافیایی 
خودتان پیدا کنید. یک سرویِس پرداختی است و درواقع به شما می گوید 
»در ازای پرداخت به سرویِس ما، برایتان به شیوه ای مؤثر دوستی پیدا 
خواهید  خوبی'   )R.O.I( سرمایه گذارِی  'بازگشتِ   شما  کرد.  خواهیم 
داشت. اگر ثبت نام کنید متوجه خواهید شد که کاندیداهای دیگری که 
ما برای عضویت گرفتیم با جدیت قصد پیداکردن یک دوست را دارند، 
چراکه آن ها هم برای این سرویس هزینه پرداخت کردند«. اگر ما برای 
پیداکردن دوست به شیوة بازگشِت سرمایه گذاری عمل کنیم، نمی دانم 
که آیا این شیوه می تواند قواعد احساسی ما برای دوست بودن را تغییر 
دهد؟ در خوِد برون سپاری شده تالش دارم تا کاوش کنم دقیقاً چگونه 
همچنان  خصوصاً  می کنیم،  »مرزبندی«  شخصی  زندگی  و  بازار  بین 
که خدمات شخصی تخصصی می شوند، گسترده می گردند و از طبقات 
باالتر به طبقات میانه گسترش می یابند. چه هنگام، خواه به عنوان یک 
تغییر دلبستگی پیش می رویم«، چراکه  یا مشتری، »به سمت  کارگر 
از آنچه زندگی شخصی تعریف کرده ایم »بسیار احساس جداافتادگی« 

داریم؟

اگر امکانش هست در خصوص پروژه بعدی ات بگو.

در خوِد برون سپاری شده به این توجه کردم که چطور بین شیوه های 
مرزبندی  زندگی  تصوِر  )خانواده/اجتماع(  شخصِی  شیوه های  و  بازاری 
می کنیم یا نمی کنیم. حاال به گونة متفاوتی از مرز می پردازم: مرز بین 
امریکا شکاف روزافزونی  دولت و زندگی شخصی. در ربع قرِن گذشته، 
بر سر مکان مناسب و کارکرد دولت  لیبرال ها  را بین محافظه کارها و 
تجربه کرده است. هر طرف، نقشة اخالقی متفاوتی را اتخاذ می کند و 
به طور  می گیرند.  پیش  احساسات  تنظیم  برای  متفاوتی  نظام  هریک، 
معمول، لیبرال ها از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین و نظارت آژانس 
و  دولت  بیش ازحد  نظارِت  از  محافظه کارها  دارند؛  هراس  ملی  امنیت 
وضع مالیات می ترسند. بنابراین سعی دارم از حباب لیبرال خودم خارج 
شوم، به گونه ای همدالنه افرادی را که در حباب دیگری زندگی می کنند 
بفهمم، به منطق احساسی که باورهای آن ها و ما را هدایت می کند پی 
ببرم. همچنین قصد دارم میان جدایی های گسترده پل بزنم تا بتوانیم 
به سپهِر عمومی بازگردیم و بر سر شیوه هایی برای تغییر جهان به سمت 

جهانی بهتر، به توافق برسیم. پس همراه باشید.   

ahochsch@ نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:  آرلی هوکسچایلد
berkeley.edu

madalenaom@gmail.com     و مادالِنا ُدالِورا مارتینز

1. پژوهِش آمریتا پانده نیز در همین شمارة گفت وگوی جهانی نشان داده 
شده است.
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طغیان ترکیه
>>

< ساخته شده در هند
    شرح مختصری از مرکز پرورش کودک

جهانی،  داستان های  تهیة  بِرگ،  ماریا  دییت  و  جنوبی  افریقای  تَوون،  ِکیپ  دانشگاه  پانده،  آمریتا 
دانمارک 

آمریتا پانده از مادران میانجی به عنوان کارگران 
گلدوزی  پدیدآورندگان  و  کار  حقوق  با  خالق 
از  عکس  می کند.  تجلیل  کودکان،  همچنین  و 

مورتِن کِیرگارد.

و  تئاتر  مطالعات  در  ما  همکاران  برای  شاید 
اجرا، به کارگیری اجرای خالقانه برای پژوهش 
برای  اما  باشد،  پیش پاافتاده  اتفاقی  اجتماعْی 
نیست.  این گونه  چندان  جامعه شناسان،  ما 
اتاقمان  خلوِت  در  بازیگرانی  اغلْب  ما،  اکثِر 
خالقیت  که  هستیم  درسمان  کالس  در  یا 
در  که  می آوریم  چیزی  به  مخفیانه  نسبتاً  را 
کتابی  جامعه شناختِی  تخیالت  غیراین صورت 
و دستورالعملی خواهند بود. بنابراین هنگامی 

تهیة  هنرِی  کارگردان  بِرگ  ماریا  دییت  که 
برچسب  کوپنهاگن محور،  جهانیِ   داستان های 
surro� )یک »متخصص« در زایماِن تجاری 
از من پرسید  gacy( در هند را به من زد و 
که آیا با او در اجرای تئاتر تعاملی در موضوعی 
پریدم.  پایین  و  باال  می کنم،  همکاری  مشابه 
است  اجراهایی  دییت شامل  قبلی  کار هنری 
هوکسچایلد،  آرلی  کارهای  اساس  بر  که 
احساسی  کاِر  دربارة  امریکایی،  جامعه شناس 

یک  آن  در  که  بودم  ندیده  مبرمی  این  به  مستندی  تئاتر  حال  به  تا  بود.  »عالی 
دانشجوی دکترای جامعه شناسی و یک بازیگر، تحقیق دربارة یک موضوع را انجام 
داده باشند.«                          سایمون اَندرسون، »اِسمگزُدِمرن«، تلوزیون ملی دانمارک.
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ُگد  میانجْی  مادران  میدان،  به  بازگشت  در 
باهارای )شست وشوی نوزاد( را برای آمریتا پاند 

ترتیب می دهند. عکس از میریام نیلِسن. 

ما  بین  ارتباط  موجب  که  بود  آرلی  است؛ 
»آماده کردن  بود:  ساده  دییت  برنامة  شد. 
تجاری«  میانجِی  زایماِن  دربارة  هنری  کاری 
نیاز  من  دکترای  میدانی  کار  به  آن  برای  که 
بازیگر  یک  به عنوان  من  قبلی  زندگی  داشت. 
از  از آب در آمد و من  در هند کاماًل مناسب 
یک فراهم کنندة یادداشت های میدانی به یک 

آموزشگربازیگر ارتقا پیدا کردم.

آغاز  را  میان رشته ای خودمان   ِ بنابراین سفر   
پی  در  که  هنرمندپژوهشگری  دو  کردیم: 
اکتشاف تئاتر اجتماعِی تعاملی به عنوان روشی 
برای وسعت دادن به فهممان از زایمان میانجی 

هستند.

ما روایت زیر را به عنوان یک رشته یادداشت های 
میدانی بسط می دهیم، توسط آرمیتا، به عنوان 
روش های  به کار گیری  جامعه شناْس  یک 
خالقانه برای بازخوانی کارش را فرامی گیرد و 
لنزهای یک  دییت، هنرمندی خالق که توأماً 
هنرمند و یک پژوهشگر را به کارمی برد. ما بر 
ساخته شده  اجرایمان،  ساختن  در  لحظه  دو 
 God( باهارای  ُگد  می کنیم:  تمرکز  هند،  در 
Bharai(، مراسم هندوی شست وشوی نوزاد، 
داده  ترتیب  آرمیتا  برای  میانجی  مادراِن  که 
بودند و پروژة گل دوزی با آن ها. از یک سو، هر 

دو لحظه به ما فرصت تعامل با مادران جانشین 
»مادرکارگران  به عنوان  نقششان،  از  خارج  در 
منضبط« را داد که تحت نظارت سخت گیرانة 
میانجی  زایمان  مهمان سراهای  در  پزشکی 
از سوی   .)Pande,2010( زندگی می کردند 
دیگر، این تجربه ها می توانست با مخاطبانی از 
سراسر جهان به اشتراک گذاشته شود، کسانی 
در  مادرکارگران  با  هرگز  دیگر  طریق  به  که 
هند »تعامل« برقرار نمی کردند. هر دو لحظه 
می کنیم،  بررسی  اجتماعی  تئاتر  به مثابه  را 
گرچه شامل دو اجتماِع متمایِز مادراِن میانجی 
اجراِی  نهایی  خواستة  می شود.  مخاطبان  و 
از  یادداشت هایی  تعاملِی ساخته شده در هند؛ 
است  اجتماع  دو  پیوند  کودک  پرورش  مرکز 
را  خودشان  چطور  که  کنند  سؤال  بتوانند  تا 
را می بینند و چطور  می بینند، چطور دیگران 

خودشان را در ارتباط با دیگران می بینند.

)شست وشوی  باهارای  ُگد  یک  اجرای   >
نوزاد(

دییت: با مطالعة یادداشت های میدانی آمریتا، 
سریع متوجه شدم که برای تبدیل این روایت ها 
به یک اجرای حسی روی صحنه، باید با آمریتا 
فیلمبردار  و  صحنه  طراح  هنری ام،  گروه  و 
به هند  برای ساختِن مواد تصویری  ویدیویی، 

صحنه  با  بازیگوشانه،  می توانست  که  بروم 
حدی  تا  و  کند  برقرار  ارتباط  مخاطب  با  و 
جامعه شناس. مصاحبه گر. آمریتای  بین  رابطة 
بررسی  را  مصاحبه شونده  زنان  و  متخصص 
کند. نمی دانستم دقیقاً چطور باید این کار را 
انجام داد، تا زمانی که آمریتا صدایم زد و گفت: 
»دییت... من در طول سفر باردار خواهم بود.« 

آمریتا: آشنایی دییت با حوزة کار من به واسطة 
زایمان  مهمان سراهای  و  باروری  کلینیک 
کارهای  آنجا  در  که  بود  هند  در  میانجی 
در  رحم ها  کتابم،  برای  بسیاری  اتنوگرافیک 
برای  تصمیم گیری  بودم.  داده  انجام  بیگاری، 
تصمیم  اتنوگرافیک  میدان  دوبارة  بازدیِد 
اعصاب خردکنی است؛ به هیچ عنوان مطمئن 
نیستید که پاسخ دهنده ها شما را با آغوِش باز 
پذیرا هستند یا اینکه به خاطر برداشت غلط از 
زندگی هایشان، شما را به باد انتقاد می گیرند. 
بازگشت من پیچیده تر بود چراکه در آن زمان 
در ماه ششم بارداری خود بودم. تردید داشتم 
بارداری  از  تلقی ای  چه  میانجی  مادراِن  که 
و  سابق  میانجِی  مادراِن  داشت.  خواهند  من 
دوستانی که با ایمیل و تلفن با آن ها در ارتباط 
بودم، نگرانی ام را بابت اینکه به طور بالقوه یک 
پژوهشگر بی ادب باشم، رک وراست رد کردند. 

>>
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پژوهشگِر  نوِی  تجسد  بودند  مشتاق  آن ها 
را جشن  نکرده(  ازدواج  )بخوانید  »بی تجربه« 
بگیرند و دییت نیز مشتاق بود از بازگشت من 
نقطة شروعی برای پروژة تئاتر تعاملی بسازد. 

هنگامی که ما به مهمان سرای زایمان میانجی 
پیدا  را  قدمی  دوستان  از  تعدادی  رسیدیم، 
کردم: زنانی که به عنوان مادرانِ  میانجی برای 
مشتاقانه  آن ها  بودند.  باردار  سوم  یا  دوم  بار 
باهارای  برای من یک ُگد  برعهده گرفتند که 
ترتیب  نوزاد(  شست وشوی  هندوی  )مراسم 
چنین  اغلب  مهمان سرا  سرپرستار  بدهند. 
مراسمی را برای مادراِن میانجی در ماه هفتم 
میانجی،  مادران  می دهد.  ترتیب  بارداری شان 
قوانین  تمامی  تا  داشتند  اجازه  یک بار،  برای 
نیمروز  خواب  بگذارند،  پا  زیر  را  مهمان سرا 
به جایش مرا بزک  و  بیندازند  قلم  از  را  عصر 
کنند. جیگنا، تنها مادِر میانجی ای که از کاست 
باالتر بود، داوطلب شد تا به عنوان »روحانِی« 
مراسم باشد و پوجا آرایشگر شد. در طول شش 
سال پژوهشم در این حوزه، این اولین باری بود 
تخت خواب های  از  دور  را  میانجی  مادراِن  که 
خوابگاهشان، از لحاظ فیزیکْی فعال، در حال 
شیوة  چنین  به  خنده  و  رقص  و  آوازخوانی 
بودند،  مسئول  زنان  می دیدم.  مهارنشده ای 
یا  می داشت  دوست  را  این  هنری  گروه  خواه 
خیر. اگر این همان چیزی بود که یک مداخلة 
هنری می توانست به آن دست یابد، من کاماًل 
تا  آوازخوانی  که  همچنان  بودم!  موافق  آن  با 
میانجی،  مادران  از  یکی  داشت،  ادامه  عصر 
این است که  تفاوت  اشاره کرد »تنها  ِوشالی، 
در پایان، تمام آنچه تو خواهی داشت این است 

که بچه را نگه می داری.« 

< پروژة گل  دوزی

آمریتا: با درنظرگرفتن نگرانی ها دربارة زایمان 
برای  که  نیست  تعجب آور  اصاًل  میانجی، 
گفت وگوها دربارة زایمان میانجی دشوار است 
که از اخالق دوری کرد. مهمان سراهای زایمان 
ناکجاآبادگونة مراکز پرورش  به تصور  میانجی 
که   دارد  فایده ای  آیا  »اما  می افزایند.  کودک 
به طور مداوم دراین باره صحبت کنیم که تا چه 
این زنان گندم گون،  حد غیراخالقی است که 
آیا  می شوند؟  خود  رحم  فروختن  به  مجبور 
نباید از این موضوع رد شویم و متوجه شویم 
که این زناْن کارگر هستند، کارگرانی با حقوق 
این  من  می کنید؟«  فکر  چه  شما  کارگران؟ 

تئاتر  اهل  اروپایی  مخاطبان  برای  را  خطوط 
می نویسم و نمی دانم چطور عکس العمل نشان 
خواهند داد. چطور می توان لنز را از اخالق به 

سوی حقوق کار تغییر داد؟

برای  »آموزشی«  فعالیت های  از  یکی  دییت: 
میانجی  زایمان  مهمان سرای  در  که  زنانی 
ساکن هستند، گل دوزی است. دوبار در هفته، 
یک مربی می آید و زنان یاد می گیرند که چطور 
نگاره های پیش پاافتاده همچون گل ها و برگ ها 
را بدوزند. این کار جنسیتی که به نظر، برای 
زناِن باردار مناسب پنداشته می شود، به کودک 
آسیبی نمی رساند و تاکتیک های مقرراتی، کادر 
پزشکی یا مشتریانی را که از مهمان سرا دیدن 
می کنند، به چالش نمی کشد. اما ما یک طرح 
غیرمستقیم را مطرح کردیم: آیا نمی توانیم با 
این زنان همکاری کنیم و گل دوزی هایی برای 
»کار«  دربارة  نگاره هایی  و  کنیم  تولید  اجرا 
کنیم؟  ایجاد  میانجی  مادران  به عنوان  آن ها 
و  می کنند  دریافت  پول  کارشان  برای  زنان 
مخاطبان ارائه ای واقعی از زنان را می بینند و 
متوجه می شوند که این زنان، کارگرانی هستند 
قادر به تولید چیز دیگری به جز نوزادان. پروژة 
ملیکا  نام  به  مشهور  هنرمند  یک  با  مذکور 
مردم نهادی  )سازمان   SEWA و  سراباهای 
به  غیررسمی( شکل گرفت.  کارگر  زنان  برای 
مهمان سرای زایمان میانجی رسیدیم که پنجاه 
زن باردار، دوِر هم، در اتاق تلویزیون جمع شده 
طرح  و  بدهند  گوش  ایده هایمان  به  تا  بودند 
این  محض  به  ببینند.  را  نگاره ها  از  مقدماتی 
و  »محصول«  همه  نگاره ها،  شدند  متوجه  که 
کار خودشان به عنوان مادران میانجی هستند، 
و  خندیدن  کردن،  کرکر  به  کردند  شروع 
همکاری کردن. ایده های ما دربارة نگاره هایی 
برداشت  و  نطفه  نقل مکان های  آمپول ها،  مثل 
تخم با تصاویر مهم خودشان از زایمان میانجی 
یعنی هواپیماها، گوشی های همراه و فلفل های 

تند چیلی تکمیل شد. 

هند،  در  ساخته شده  نهایِی  اجرای  در 
گل دوزی ها بر روی یک نخ پیوست شده و در 
معرض دید مخاطبان قرار گرفتند، درست بعد 
از آنکه آمریتا مفهوم زایمان میانجی را به عنوان 
با  کارگرانی  به عنوان  را  میانجی  مادران  و  کار 
حقوق کار را مطرح کرد. مخاطب این فرصت 
زمان  مدت  در  را  گل دوزی ها  تا  داشت  را 
استراحت لمس کند و به این واقعیت بیندیشد 

را  زن  یک  گل دوزْی  تکه های  از  یک  هر  که 
میانجی  مادر  به عنوان  که  می کند  نمایندگی 
به کار است. در قسمت آخر  در هند مشغول 
اجرا، مخاطب می توانند دربارة این کار تصمیم 
بگیرند و از بسیاری از ویژگی ها در این فرایند 

سؤال کنند.

< ساخته شده در هند؛                                                                     
دربارة سفر 2013تا2014

در  بزرگی  موفقیت  هند  در  ساخته شده 
استکهلم،  در  اجرا  است.  بوده  اسکاندیناوی 
در  گشتن  از  بعد  شد.  افتتاح   20۱2 پاییز 
در  نمایش   20۱۳ سال  در  سوئد،  سراسر 
شد.  داده  نمایش  دانمارک  در  سالن  چندین 
به صورت  حاضر  حال  در  هند  در  ساخته شده 
پانده  آمریتا  است.  موجود  سیاحتی  نسخة 
را در  اجرا  دارند که  بِرگ قصد  ماریا  و دییت 
نمونه ای  به عنوان  جشنواره ها،  و  کنفرانس ها 
دانشگاهیان  و  هنر  آن  در  که  دهند  نمایش 
می توانند یکدیگر را برانگیزند. اجرا دو ساعت 
است که شامل پرسش ها و پاسخ های مرحله ای 
از آمریتاست که شخصیت های گوناگونی را ایفا 
درگیر  میانجی  زایمان  پروسة  در  که  می کند 

هستند.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: آمریتا پانده 
amritapande@gmail.com

منابع  و  گزارش ها  بیشتر،  اطالعات  برای 
کنید:                                                       مراجعه  نشانی  این  به  دیداری 

www.globalstories.com

http://www.globalstories.com
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طغیان ترکیه

< جامعه شناسی                                                                                                                                         
    فرانسوی

    در آغاز قرن بیست ویکم
برونو کازین، دانشگاه لیل، فرانسه، عضو کمیتة پژوهش انجمن بین المللی جامعه شناسی دربارة توسعة 
منطقه ای و شهری )RC21( و دیدیه دوماژیه عضو  مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه )CNRS( و مؤسسة 

مطالعات سیاسی پاریس 

نه جامعه شناسی فرانسوی به عنوان یک میدان 
در  که  آن گونه  جامعه شناختی  حرفة  نه  و 
موضوع های  به مثابه  است،  جریان  در  فرانسه 
جامعه شناختی مطالعه نشده اند. هرچند سایر 
رشته ها مانند فلسفه و اقتصاد در مرکز توجه 
تحلیل های گوناگون قرار داشته اند )برای مثال، 
تحلیل هایی که فردیک لبرن و ماریو فورکاده 
ارزیابی  اما  کرده اند(،  ارائه  اقتصاددانان  دربارة 
به عنوان یک میدان  از رشتة خودمان  جامعی 

ملی وجود ندارد. 

با این وجود، برخی تک نگاری ها و زندگی نامه ها 
دربارة جامعه شناسانی وجود دارد که در فضای 
روشنفکری، خالق ترین و اثرگذارترین چهره ها 
شناخته می شوند: می توان ژرژ فریدمن و ژرژ 
بسیاری  برای  زد که هرچند  مثال  را  گورویچ 
نیستند،  شناخته شده  غیرفرانسوی زبانان  از 
امیل  شاگردان  میان  پیوند  برقراری  با  اما 
هالبواکس(  موریس  موس،  )مارسل  دورکیم 
پایه گذاری  در  کلیدی  نقشی  بعدی،  نسل  و 
جامعه شناسی در آکادمی فرانسه در عصر پس 
از  برخی  از  این،  بر  افزون  داشتند.  جنگ  از 
تأثیرگذارترین جامعه شناسان فرانسوِی نیم قرِن 
خودزندگی نامه نویسی،  از  قطعاتی  گذشته، 
آن  از  که  دارد  و خودکاوی وجود  تاریخ گویی 
جمله می توان به این افراد اشاره کرد: ریمون 
پی یر  بلتانسکی،  لوک  باالندیه،  ژرژ  آرون، 
هنری  دوبه،  فرانسوا  کروزیه،  میشل  بوردیو، 
ناویل،  پیر  موَرن،  ادگار  مندراس،  هنری  لفر، 
تاریخ های  اشناپر.  دومینیک  نویریِیر،  جرارد 
خاص،  پژوهشِی  مراکز  و  دپارتمان ها  رسمِی 
و  اظهارات  و  ما  مستقیم  مشاهدات  به همراه 
تأمالت غیررسمی دیگْر همکاران، در مجموع، 
جامعه شناسی  کلِی  تکامل  اجمالی  بررسی 

میسر  گذشته،  دهه های  طول  در  را  فرانسه 
کرده است. 

تدریجی  تضعیف  اصلی،  دگرگونی  نخستین 
ضدیت های میان مکاتب فکری و جایگزین کردن 
تشکلی موضوع محور از عالمان به جای آن بود. 
پارادایم  یک  حول  فکری  مکتب  درحالی که 
نظری نیرومند، یک عالم برجسته و یک مرکز 
می گرفت،  شکل  فرانسه  در  اغلب  و  پژوهشی 
تشکل موضوع محور، همکاری میان متخصصان 
امروزه،  یک موضوع خاص را ترجیح می دهد. 
هیئِت  برای  همتایی  نمی توان  مثال،  برای 
بودون  و  کروزیه  تورن،  بوردیو،  چهارنفرِی 
جامعه شناختی  میدان  عمدة  بخش  که  یافت 
فرانسه را از میانة دهه ۱۹70 تا نیمة دوم دهة 
دوره ای  با  مصادف  بخشیدند،  ساختار   ۱۹۹0
و  تاریخی  ماتریالیسم  آکادمیک  نزول  که 
موفقیت ساختارگرایی را به دنبال داشت. البته 
وارثان  میان  علمی  رقابت های  و  مشاجره ها 
است  نشده  ناپدید  کاماًل  هنوز  سنت ها  این 
نظری جدید  فرمول بندی های  عوض،  در  ولی 
ملی  سطح  در  هم  که  کرده اند  ظهور  دیگری 
فراوانی  پذیرش  با  بین المللی  در سطح  هم  و 
جای  به  امروزه  هرچند،  شده اند۱.  روبرو 
بحث های نظری گسترده، شاهد سازمان یافتن 
مضمون های  دربارة  علمی  بحث های  دوبارة 
گسترده هستیم مانند: جامعه شناسی شهری، 
جامعه شناسی  اقتصادی،  جامعه شناسی 
پرورش،  و  آموزش  جامعه شناسی  سیاسی، 

جامعه شناسی مهاجرت و غیره. 

افزایش شمار پژوهشگران و مدرس پژوهشگران 
در طول دهه های اخیِر قرِن بیستم  تا حدودی 
دامن  را  تخصص گرایی  سمت  به  گرایش  این 

زده است، گرایشی که محققان جداگانه را وادار 
می کند با پیگیری موضوعات پژوهشی دقیق تر 
فرعی،  میدان های موضوعی  تقویت  یا  و خلق 
اکنون، هر یک  باشند.  تمایز  در جست و جوی 
عضو  کافی  به اندازة  فرعی  میدان های  این  از 
باشد.  داشته  به خصوصی  استقالل  که  دارد 
ادبیات  به  آسان تر  دسترسی  این،  بر  افزون 
علمی سراسر جهان، گشایش علمی بین المللی 
میان  مرزهای  اما  است؛  آورده  همراه  به  را 
میدان های فرعی به هزینه فرصت های فزایندة 
برقرارکردن و مسلط شدن گفت و  گویی با منابع 
و مآخذ بین المللی تقویت شده است که ]این 
منابع[ همان ادبیات انگلیس زبان است و اکنون 
در  انگلیسی،  نشریه های  بر  عالوه  می بایست 

نشریه های اصلی فرانسوی نیز منتشر شود. 

در طول پانزده سال اخیر، برخی از معتبرترین 
دانشگاه های پژوهشِی علوم اجتماعی از جمله 
 )Sciences Po( مؤسسة علوم سیاسی پاریس
اجتماعی  علوم  پیشرفتة  مطالعات  مدرسة  و 
همچنین  و  توجه  جلب  به دنبال   ،)EHESS(
به طور  ازاین رو،  بودند؛  بین المللی  اثرگذاری 
غیرمستقیم این گرایش به چندپارگی را تشدید 
جامعه شناسی  انجمن  مشابه،  به طور  کرده اند. 
پایه گذاری   2002 سال  در  که  فرانسه، 
به طور  موضوعی،  بخش های  قالب  در  شد، 
مستقیم این گرایش را تقویت کرد2. به عالوه، 
با  گسترده ای  به طور  موضوعی،  تخصص گرایی 
گرایش های  به  فرانسه  آکادمی  فراگیر  عالقة 
میان رشته ای در علوم اجتماعی و علوم انسانی 
آنال                                               مکتب  دیرپای  پروژة  با  و  دارد  مطابقت 
)École des Annales( برای وحدت بخشیدن 
به آن ها، هم مسیر است. و باالخره این تکامل 
می کنند  تشویق  گوناگونی  مؤسسه های  را 
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بخش های  در  تخصص  تقسیم  به دنبال  که 
مختلف اند. 

نقشی  سه  بیست ویکم،  قرن  آغاز  از  درواقع، 
کرده اند،  انتخاب  جامعه شناسان  معموالً  که 
مشاوِر  پژوهش،  وقف  دانشمنِد  یعنی 
تصمیم گیرندگان و روشنفکِر انتقادی، تغییرات 
بسیاری را پشت سر گذاشته است. بنا بود نقِش 
نخست، به این منظور که پژوهش فرانسوی را 
با  در سطح بین  المللی »قادر به رقابت« کند، 
اصالحاِت اخیر تقویت شود. اما کمبود پژوهش 
کنید  )نگاه  مدرس پژوهشگر  موقعیت های  و 
گفت وگوی  شمارة  این  در  ماسلین  متِن  به 
مالی  پشتیبانی  جهانی(، عمومیت یافتن شیوة 
پروپوزال  رقابتی  فراخوان   به صورت  مقاله ها  از 
بروکراتیک  دستگاه  یک  گسترش یافتن  و 
مدیریتی برای ارزیابی که از حیث مرتبه، باالتر 
از داورِی هماالن است )نگاه کنید به متِن لبرن 
در این شمارة گفت وگوی جهانی(، از استقالل 
عالمان  مانند  جامعه شناسان  جمعی  و  فردی 

دیگر رشته ها کاسته است.

فرانسوی  جامعه شناسان  نقش  هم زمان، 
هرچند  است.  نشده  پررنگ تر  مشاور  به عنوان 
کمیسیون های  در  جامعه شناسان  از  بسیاری 
در  و  فکر   اتاق های  محلی،  و  ملی  مشورتی 
به  ساختاربخشیدن  در  و  فکری  جامعة  ادارة 
آنان  اما  دارند،  مشارکت  عمومی  بحث های 
عمومی  سیاست های  واقعی  پیشبرد  در  عماًل 
تأثیر کمی دارند. اغلب، تخصص آن ها را مکمِل 
که  می کنند  قلمداد  تحلیل هایی  )محدوِد( 

تکنوکرات های بلندپایة دولت به طور خصوصی 
ارائه می کنند، درحالی که مدرسة ملی مدیریت      
 )École Nationale d’Administration(
است  رسمی  مقامات  این  تربیت  مسئول  که 
به ندرت به جامعه شناسی توجه دارد؛ همچنین 
موثرتر  و  معتبرتر  علمی  دولت،  برای  اقتصاد 
دانسته می شود. با این وجود، در برخی موارد، 
هم بخش عمومی زمانی که با مسائل اجتماعی 
مواجه می شود و هم بخش خصوصی زمانی که 
می شود،  مواجه  انسانی  منابع  مدیریت  با 
قلمداد  ضروری  را  جامعه شناسانه  بینش های 
این  در  نیرات  متن  به  کنید  )نگاه  می کنند 

شمارة گفت و گوی جهانی(.

سرانجام ابعاد انتقادی جامعه شناسی فرانسوی، 
نابرابری  محکوم کردن  در  توانایی اش  یعنی 
و  تبعیض  سلطه،  استثمار،  سازوکارهای  و 
آن  ظرفیت  همچنین  و  اجتماعی  بازتولید 
به  اجتماعی  جنبش های  مسلح کردن  برای 
برای  جایگزین هایی  و  مفهومی  ابزارهای 
اخیر  سال های  در  نیز  فعلی،  اجتماعی  نظم 
بوردیو  از زمان مرگ پی یر  است.  تغییر کرده 
اجتماعی  علوم  عالم  هیچ   ،2002 سال  در 
انتقادی  روشنفکر  به عنوان  است  نتوانسته 
به  گرایش  اما  کند.  پیدا  او  هم سنگ  شهرتی 
و  جامعه شناسان  زیادشدن  تخصص گرایْی 
گروه های متعهد به مثابه »روشنفکران خاص« 
به معنای مورد نظر میشل فوکو، را میسر کرده 
سیاسی شان  دیدگاه های  و  تحلیل ها  و  است 
مهم ترین  نظرسنجِی  صفحه های  در  اغلب 
روزنامه های ملی، در نشریه های انتقادی ای که 

در داخل و خارج از آکادمی خوانده می شوند 
و در مجموعه های مقاله های کوتاه، نشان داده 
می شود. افزون بر این، در فرانسه مانند جاهای 
بر  تأمل  بازاندیشْی  به  فزاینده  گرایش  دیگر، 
مشکالت تولید تفکر انتقادی و جامعه شناسی 
این  اوقات  برخی  می کند؛  تشویق  را  انتقادی 
جامعه شناسی  حرفة  مقررات  وضع  بر  گرایش 
زمانی  امر  این  نمونة  چنان که  می گذارد،  اثر 
از  جامعه شناسی  ملی  انجمن  که  داد  رخ 
)نگاه  کرد  خودداری  رفتاری  مقررات  پذیرش 
کنید به متن پودال در این شمارة گفت وگوی      

جهانی(.     
نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:                                                                                                                                        
           bruno.cousin@univ-lille1.fr برونو کازین

d.demaziere@cso.cnrs.fr و دیدیه دوماژیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

و  انتقادی  ظرفیت  جامعه شناسی  از  مثال،  به عنوان   .۱
شیوه های کنش که لوک بولتانسکی و لورن تونو مطرح 
و  التور  برونو  که  کنشگر-شبکه  نظریة  از  نیز  و  کردند 
مشهور  نمونه های  به عنوان  کردند،  مطرح  کالن  میشل 
فرانسوی  تکثیِر  حال  در  پراگماتیِک«  »جامعه شناسی 

یاد می شود.

2. دربارة انجمن جامعه شناسی فرانسه مراجعه کنید به: 

Cousin, B. and Demazière D. (2014) 
“L’Association Française de Sociologie: 
A Young and Rallying Organization,” Eu-
ropean Sociologist 36, pp. 10-11: 
http://europeansociology.org/docs/
Newsletter/ESA_Newsletter_Sum-
mer%202014.pdf

»هیچ گروهی وجود ندارد که بتواند با 
جمع چهارنفرة بوردیو، تورن، کروزیه و 

بودون برابری کند.«

mailto:bruno.cousin%40univ-lille1.fr%20?subject=
mailto:bruno.cousin%40univ-lille1.fr%20?subject=
http://europeansociology.org/docs/Newsletter/ESA_Newsletter_Summer%202014.pdf
http://europeansociology.org/docs/Newsletter/ESA_Newsletter_Summer%202014.pdf
http://europeansociology.org/docs/Newsletter/ESA_Newsletter_Summer%202014.pdf
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< نا پدید شدن                                                                                                                                         
   مشاغل آکادمیک

کریستین ماسلین عضو مرکز جامعه شناسی سازمان ها و مؤسسة مطالعات سیاسی پاریس ، فرانسه

مؤسسة  نوع  سه  ترکیب  با  فرانسه  پژوهش  و  عالی  آموزش  سیستم 
مختلف، مشخص می شود: دانشگاه هایی که برنامه های دورة دکتری را 
ارائه می کنند؛ مؤسسه های پژوهشی ملی از جمله مرکز چند رشته ای 
ملی پژوهش های علمی )CNRS(و نهادهای تخصصی تر مانند مؤسسة 
تحقیقات پزشکی و سالمت فرانسه )INSERM( برای زیست شناسی 
و  کشاورزی  برای   )INRA( کشاورزی  تحقیقات  ملی  مؤسسة  یا 
نخبگان  )grandes écoles( که  بزرگ  نیز مدارس  و  کشت شناسی 
آخرین  که  می دهند،  آموزش  را  فرانسه  اقتصادی  و  اجرایی  صنعتی، 
دسته، به ندرت داوطلبان دکتری را پذیرش می کنند. دانشمندان علوم 
فعالیت  دانشگاه ها  در  اغلب  از جمله جامعه شناسان،  فرانسه  اجتماعی 
می کنند. موقعیت هایی در مرکز ملی پژوهش های علمی وجود دارد اما 
استخدام  را  دانشمندان کمتری  دانشگاه ها  این مرکز همیشه نسبت به 
کرده است و این فاصله روبه گسترش است: با افزایش شمار دانشجویان، 
فرصت های شغلی در دانشگاه ها به طرز چشم گیری افزایش یافته و این 
روند همیشه سریع تر از ایجاد فرصت در مرکز ملی پژوهش های علمی 
بوده است. برخی جامعه شناسان نیز در مؤسسه های پژوهشی تخصصی 
فعالیت می کنند، اما آن ها نیز اندک هستند زیرا این مؤسسه ها بر علوم 

اجتماعی تمرکز نمی کنند.۱

در نهایت این که، شمار کمی از جامعه شناسان در مدارس فنی یا تجاری 
اما ازآنجایی که  کار می کنند؛ از آخرین گروه، آماری در دست نیست، 
شغل و حقوق آن ها خاِص هر مدرسه است، این یادداشت بر دانشگاه ها 
تمرکز می کند که اغلِب جامعه شناسان آکادمیک فرانسه در حال حاضر 

در آنجا مشغول هستند.

الزمة اشتغال در دانشگاه، داشتن مدرک دکتری است و یک نهاد ملی 
که از کمیته های ملی رشته محور سازمان یافته است، یعنی کمیتة ملی 
 ،)the CNU, Comité National des Universités( دانشگاه ها
باید متقاضیان را »شایسته« تشخیص دهد تا مجاز به طرح درخواست 
 )maître de conférences( دانشیار  مانند  اول  جایگاه  یک  برای 
باشند. الزم به ذکر است که در فرانسه این موقعیت ها رسمی هستند؛ 
 )tenure track( »از نظر تاریخی، دانشگاه های فرانسه »استاد دائمی
نداشته اند، گرچه اخیراً برخی مدارس بزرگ این ایده را مطرح کرده اند. 
از میان ۳8۵دارندة مدرک دکتری جامعه شناسی2 که در سال 20۱۳ 
و  کردند  را کسب  آن  نفر  تنها 22۱  بودند،  شایستگی  تأیید  متقاضی 
بسیاری از آنان به همراه کسانی که طی سال های قبْل شایسته تشخیص 
داده شده بودند زیرا صالحیت برای مدت چهار سال اعطا می شود، برای 
افتتاح  سال  همان  در  که  پرداختند  رقابت  به  جامعه شناسی  27شغل 

شدند.  

علمی  پژوهش های  ملی  مرکز  که  موقعیت هایی  شمار  ازآن جایی که 
سال(،  در  موقعیت  ۵تا6  متوسط  )به طور  است  کم  بسیار  داده  ارائه 
دکترا  درجة  دارندگان  از  کوچکی  بخش  تنها  آکادمیک  موقعیت های 
افراِد  6.۵درصد   ،20۱2 سال  در  دربرمی گیرد.  را  جامعه شناسی  در 
سال  در  تازه استخدام شده  دانشیاران  شدند.  استخدام  جدید  شایستة 
20۱2، به طور میانگین ۳۵ساله و تقریباً ۵7درصد آنان زن بودند. آشکار 
منتظر  آکادمی  درب  پشت  در  »شایسته«  دکترهای  از  بسیاری  است 
استادان  می دهد  نشان  است  شده  انجام  اخیراً  که  تحقیقی  مانده اند. 
می دهند:  ترجیح  را  پربازده  و  جوان  جدیِد  همکاران  همچنان  فرانسه 
همکارانی با رونِد پژوهشِی خطی و کسانی که اخیراً مقطع دکتری را به 
پایان رسانده اند. درنتیجه کسانی که بالفاصله پس از اتمام دکتری این 
موقعیت را کسب نمی کنند و به صورت پی در پی در موقعیت های فوق 
دکتری قرار می گیرند، برای آنکه در موقعیت یک دانشیار قرار گیرند، 

شانس بسیار کمتری دارند. 

زمانی که فردی استاد می شود، مسئولیت تدریس به ۱۹2ساعت در سال 
می رسد و در بسیاری از نهادها فرِد تازه  وارد باید کالس هایی را بر عهده 
بگیرد که دیگران نمی خواهند و ساعات کاری بسیاری را بپذیرد. بر این 
اساس، تداوم فعالیت پژوهشی در سطح باالی آن، اغلب مشکل است 
چه رسد به هدایت کار میدانِی تجربِی سنگین و زمان بر. در شهرهایی 
مانند پاریس که هزینة زندگی باالست، حقوقی پایین )تقریباً دوهزار و 
پانصد یورو در ماه، پس از چند سال خدمت( به دانشیاران داده می شود 
که برخی اعضای تازه وارد دانشکده را به اضافه کاری برای دریافت پول 
وامی دارد و زمان آن ها برای انجام تحقیق بیش ازپیش کاهش می یابد، 
الگویی که می تواند نشان دهد چرا بسیاری از دانشیاران تا پایان حرفة 

خود دانشیار باقی می مانند و هرگز به درجة استادتمام نمی رسند. 

ارتقا به درجة استادتمامی، به اخذ »مجوز رسمی برای نظارت بر فعالیت 
پژوهشی« )habilitation à diriger des recherches(، نیاز دارد 
که به نوعی رسالة دوم به شمار می رود. بار دیگر، باید همان کمیتة ملی 
رشته محور، داوطلبان را »شایسته« تشخیص دهد تا آن ها بتوانند برای 
ترفیع به درجة استادی درخواست دهند. میزان اعطای شایستگی نسبتاً 
باالست )67درصد از 6۴داوطلب در سال 20۱۳ متقاضی آن بوده اند( 
و طی سال های اخیر این روند چندان رقابتی نبوده است )2۱موقعیت 
به ۴2داوطلبی داده شد که اخیراً در سال 20۱۳ شایسته اعالم شده 
در  داده شدند(.  از سال 20۱0 شایسته تشخیص  و کسانی که  بودند 
استخدام  استاد  به عنوان  جدید  شایستة  افراِد  ۳0درصد   ،20۱2 سال 
شدند. استاداِن جدید در سال 20۱2 به طور میانگین ۴7ساله و تقریباً 

۴7درصد آنان زن بودند. 
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حرفه  این  می دهد  نشان  آکادمیک  حرفة  به  دستیابی  سر  بر  رقابت 
همچنان برای بسیاری افراد جذاب است، گرچه دستمزد خوبی ندارد. 
حقوق آن بین 2۱00یورو در ماه برای دانشیاران تا 6000یورو در ماه 
برای استادتمام هاست. روند ترفیع تا حدی به میزان سابقه بستگی دارد 
اما بیش از آن به این بستگی دارد که فرد طی چه مدتی به استاد تبدیل 
اجتماعی  علوم  در  اما  است؛  رسیده  موقعیت  این  به  آیا  و  است  شده 

عموماً این اتفاق در مقایسه با علوم تجربی دیرتر رخ می دهد.

اخیر  سال های  طی  جامعه شناسان،  جمله  از  فرانسه  استادان  وضعیت 
به طور ناگهانی و با اصالح مدیریت دانشگاه ها تغییر کرده است. استادان 
همچنان کارمندان دولتی با جایگاه ملی هستند که دولت آن را تعیین 
کرده، اما اختیارات بسیار بیشتری به دانشگاه ها داده شده است. از سال 
2007، دانشگاه ها مسئول پرداخت حقوق هستند و اعضای دانشکده را 
گسترش  درعینِ حال،  می کنند.  تبدیل  خود  کارمندان  به  بیش ازپیش 
اطالعات  عملکردمحور،  بودجه بندی  و  پروژه محور  پژوهِش  ارزیابی، 
امکان  و  است  داده  ارائه  خود  پرسنل  دربارة  دانشگاه ها  به  بیشتری 
ارزیابی و پاداش مبتنی بر شایستگی را فراهم کرده است. این تغییر، 
قواعد جدید  به  موفقیت آمیزی  به صورت  میان کسانی که  تمایز  اندکی 
تغییر،  این  همچنین  است.  کرده  ایجاد  سایرین  و  بودند  پایبند  بازی 
تفاوت بین رشته ها را افزایش داده است، به طوری که برخی را به این 

می کند.  رفع  آسان تر  را  جدید  نیازهای  تغییرات  این  که  رسانده  باور 
در  تمرکززدایی  از  آیا  که  است  زود  بسیار  باره  این  در  قضاوت  برای 
بودجة دانشگاه ها و از این فضای رقابتی تر، سودی نصیب جامعه شناسان 

می شود یا خیر، اما این تغییر باید طی سال های آتی بررسی شود.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:                                                                                                                                     
christine.musselin@sciencespo.fr کریستین ماسلین

ــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. عالوه بر این، آزمایشگاه های مؤسسه های تحقیقاتی تخصصی، در مقابِل مرکز ملی 
واقع  دانشگاه ها  در  بهداشت(  و  پزشکی  تحقیقات  ملی  مؤسسة  )و  علمی  تحقیقات 
نشده اند، این در حالی است که در حدود ۵8درصد محققان مرکز ملی تحقیقات علمی 
و تقریباً تمامی محققان آن در حوزة علوم اجتماعی در واحدهای تحقیقاتی ای فعال 
وابسته  به صورت هم زمان  دانشگاه ها  به  و  علمی  تحقیقات  ملی  مرکز  به  که  هستند 

هستند.

2. تمامی ارقام بر اساس آمارهای تولیدی وزارت آموزش و تحقیقات عالی هستند:

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/con-
cours-emploi-et-carrieres.html (May 9, 2014).

دارندگان مدرک دکتری  از  »بسیاری 
پشت درهای آکادمی در انتظارند.«

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html
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< ارزیابی                                                                                                                                             
         پژوهش جامعه شناختی در فرانسه

فدریک لبرن ، دانشگاه ورسای سن کونتین اوالین، فرانسه

دیگری،  جای  هر  همانند  نیز  فرانسه  در 
جامعه شناسان بخش اعظم زندگی روزمرة خود 
را به ارزیابی آثار یکدیگر و همچنین پاسخ دادن 
به ارزیابی های متعدد اختصاص می دهند. البته 
با توجه به شیوة سازمان دهی آموزش عالی و 
پژوهش و نیز عادت های ملی روشنفکری، در 
فرانسه، این فعالیِت شبه همگانی اَشکال خاصی 

به خود گرفته است.

< ارزیابی مدارک دکتری و اعتباربخشی 
به نظارت بر پژوهش 

در فرانسه، رسالة مقطع دکتری به روشی خاص 
ارزیابی می شود. رساله معموالً طوالنی و بیش 
از سیصد صفحه و گاهی نزدیک به هزار صفحه 
است. رساله به اعضای احتمالِی هیئت داوری 
یا شش  پنج  معموالً  داده می شود که  تحویل 
و  مدرس پژوهشگر  یا  دانشکده  اعضای  از  نفر 
شامل استاد راهنمای رساله، هستند. دو تن از 
اعضای هیئت داوری باید داوران خارجی و از 
دربارة  می توانند  که  باشند  دیگر  دانشگاه های 
تصمیم گیری  رساله  از  دفاع  به تعلیق در آمدن 
تأیید  را  رساله  خارجْی  داور  دو  اگر  کنند. 
کنند، هر یک از اعضای هیئت داوری و پیش 
از همه استاد راهنمای رساله، طی جلسة دفاع 
آن ها  می کنند.  اظهارنظر  آن  دربارة  رساله،  از 
سپس از دانشجوی دکتری سؤاالتی می پرسند، 
مراسمی نسبتاً طوالنی که بیش از سه ساعت 
داوری  هیئت  آن،  از  پس  می کشد.  درازا  به 
 félicitations( دربارة اعطای باالترین درجه
»تحسین برانگیز«  رتبة  فقط  یا   )du jury
رتبه ای  حتی  یا   )très honorable(
اعطای  الزمة  می کند.  تصمیم گیری  پایین تر 
باالترین رتبه، توافق کامل هیئت داوری است 
پنهانی  به صورت  رأی گیری  کار  این  برای  که 
انجام می شود. در نهایت، رئیِس هیئت داوری 
گزارشی طوالنی دربارة رساله تهیه می کند که 

خالصه ای است از بیانات هر یک از اعضا طی 
جلسة دفاع از رساله. این متن نقشی اساسی در 
آیندة علمی فارغ التحصیل دکتری ایفا می کند. 

می کنند  تالش  دکتری  دانشجویان  همة 
باالترین رتبه را کسب کنند که بسیار حیاتی 
برخی  درواقع،  و  است  دلخواهانه  کاماًل  اما 
کنار  را  رویه  این  گرفته اند  تصمیم  دانشگاه ها 
بگذارند. بنابراین، در جامعه شناسی، به گزارش 
رساله به طرز فزاینده ای توجه می شود. گزارش 
رساله می تواند شرحی ترکیبی و کاماًل دقیق از 
کیفیت رساله و اظهارنظرهای مختلف اعضای 
داوطلب  تالش  که  دهد  ارائه  داوری  هیئت 

دکتری را تشریح می کند.

کتاب ها،  )مقاله ها،  علمی  آثار  ارزیابی   >
گزارش ها(

مقاله های  ارزیابی  اخیر،  سال  چند  طی 
شده  آشکار  تغییراتی  دست خوش  مجله ها 
است. »به هنجارکردن« روند ارزیابی بر اساس 
استاندارد های بین المللی از جمله عدم افشای 
دو  دست کم  دقیِق  و  بی نام  نقد  مؤلف،  نام 
منتقد و دست به دست شدن منطقی و به موقع 
نقد ها و مقاله ها صورت می گیرد. این تغییرات 
منتشرکردن  برای  فزاینده  فشار  تحت تأثیر 
حرفة  یک  مختلِف  مراحل  در  علمی[  ]آثار 

آکادمیک رخ داده  اند.

آثار انگلیسی همچنان در مجله های فرانسوی 
ارزیابی  اصلی  مالک  به  اما  است،  محدود 
است  شده  تبدیل  مؤسسه ها  و  محققان  برای 
از  بعضی  دارد.  مجله ها  بر  مشهود  تأثیری  که 
مجله های فرانسوی، تعدادی از مقاله هایشان را 
تا  می کنند  انتخاب  انگلیسی  به  ترجمه  برای 
بیفزایند که  بر میزان رؤیت پذیرِی آن  چیزی 
فرانسه  جامعه شناسی  یافته های  اساسی ترین 

تلقی می شود.

آژانس ارزیابی پژوهش  و آموزش عالی فرانسه 
)AERES( فهرستی از مجله های به زبان های 
پیشتازان  که  می کند  منتشر  را  مختلف 
در  می آیند. البته  حساب  به  رشته  علمی 
»مجله های  دربارة  کیفی  قضاوت های  عمل، 
لیست ها  این  دربارة  تنش  و  دارد  ادامه  مهم« 
بعضی  نبودن  یا  بودن  »جامعه شناسانه«  و 
مجله ها و نیز »کیفیت« آن ها باال گرفته است.

کتاب، همچنان  انتشار  که  است  ذکر  به  الزم 
به شکل  مهم قلمداد می شود. رساله ها عمدتاً 
یا  یک  کتاب های  و  می شوند  چاپ  کتاب 
چندجلدی بحث های تخصصی و نیز آموزشی 

را شکل می دهند.

< حرفه ها و مؤسسه ها

ارزیابی های  اساس  بر  آکادمیک  جایگاه های 
»کمیته های  هستند:  خاصی  کمیته های 
یک  و  فرانسه  دانشگاه های  برای  گزینش« 
ملی  مرکز  پُست های  برای  ملی«  »کمیتة 
رسالة  البته   .)CNRS( علمی  پژوهش های 
روند،  این  آغاز  در  رساله  گزارش  و  دکتری 
منتشرشده  آثار  بااین وجود،  هستند.  حیاتی 
حرفه ای  خدمات  و  تدریس  نیز  و  مجله ها  در 

مهم تر تلقی می شوند.

در اینجا بایستی بین روند های تکراری ارزیابی 
ملی  مرکز  محققان  دربارة  به کار گرفته شده 
و  مشابه  سازمان های  یا  علمی  پژوهش های 
هیئت  اعضای  برای  استفاده شده  روندهای 
روند های  شد.  قائل  تفکیک  دانشگاه ها  علمی 
استفاده شده در دانشگاه ها به این بستگی دارد 
 maître( دانشیار  یک  نظر  مورد  فرد  آیا  که 
و  استادتمام   یا  است   )de conferences
دنبال  به  فرد  که  می شود  اعمال  زمانی  تنها 
ملی  کمیته ای  مورد،  دو  هر  در  باشد.  ترفیع 
منصوب  و  منتخب  نمایندگان  از  متشکل 

>>
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و  می دهند  انجام  را  ارزیابی  گروهی  به صورت 
بحث های متعددی دربارة مالک های گزینش، 

مجله ها و غیره درمی گیرد.

در رابطه با دانشگاه ها، شورای ملی دانشگاه ها 
است.  بوده  جدی  حرفه ای  تضادهای  شاهد 
گرچه ایجاد حداقل هنجارهای واضح و روشن 
در  چاپی  آثار  کیفیت  یا  تجربی  کار  برای 
برخی  نظر  از  است،  شده  پذیرفته  عموم  نظر 
ندارد.  ضرورتی  کار  این  جامعه شناسان  از 
به عالوه، اغلِب آن ها از اِعمال قواعد استاندارد 
سنجش کتاب اجتناب می کنند. بر این اساس، 
خلق  را  پیچیده  میدانی  ارزیابْی  مالک های 
چشم اندازی  به کارگیری  نیازمند  که  می کنند 
دلیل،  همین  به  است.  چندبعدی  و  باز 
ادامه یافتِن بحثی همیشگی و عمیق دربارة هر 
پژوهش،  تدریس،  از جمله  ما  از حرفة  بخش 
انتشار نتایج پژوهش، خدمات حرفه ای و سایر 
البته  دارد.  ضرورت  حرفه ای  مسئولیت های 
برای هر یک از آن ها، مالک های متفاوتی باید 
جدی گرفته شود و هیچ مقیاس ساده شده ای 

به کار گرفته نشود.

را  البراتوارها  یا  پژوهش  مراکز  نهایت،  در 
آژانس ارزیابی پژوهش و آموزش عالی فرانسه 
انتشار آثار  بر اساس سوابق آن ها در  و عمدتاً 
علمی ارزیابی می کند. سایر مالک ها این ها را 

امور،  کنترل  داخلی،  عملکرد  می شود:  شامل 
پویایی ذهنی برحسِب سازمان دهی سمینارها 
و غیره. فرانسه برخالف سایر کشورها، سیستم 
بخش های  یا  مراکز  برای  ملی  رتبه بندی 
توسط  تأییدشده  رتبه بندی  ندارد.  پژوهشی 
وزارت خانه، بر اساس مالک هایی مانند جایگاه 
حرفه ای دانشجویان است. به همین دلیل، این 
کارشناسی  دوره های  قوِت  به  عمدتاً  موضوع 

ارشِد حرفه ای بستگی دارد.

 < به سوی ارزیابی تکثرگراتر و فراگیرتر

اگر هدف ما پایدارکردن رشته ای غنی و خالقانه 
جامعه شناسی  آتی  پیشرفت  الزمة  باشد، 
از  چندبعدی  تصویری  که  است  آن  فرانسه 
خارج  در  منتشرشده،  آثار  و  پژوهش  کیفیت 
باید  ما  به همین دلیل،  از کشور عرضه شود. 
زبان  کامل   )hegemony( استیالی  مانع 
ویژگی های  از  بعضی  زیرا  شویم  انگلیسی 
از بین می برد. همچنین  را  منحصربه فرد ملی 
باید از به کاربردن کتاب سنجی به عنوان سنجة 
مراکز  و  محققان  ارزیابی  مسلِط  و  ساده شده 
پژوهشی خودداری کنیم. اَشکال اصالح شده تر 
درک  منظور  به  باید  ارزیابی  دقیق تِر  و 
منحصربه فرد  ویژگی های  و  ویژگی های خاص 
آثار جامعه شناختی ایجاد شود. همچنین انکار 
هرگونه فرقه گرایی در بین مکاتب یا سنت های 

فکرْی حیاتی است.

به  عالمانه  تولیداِت  فکرِی  حیات  حفظ  برای 
زبان ملی باید تالش هایی جدی صورت بگیرد. 
افزایش  باید  مختلف  زبان های  بین  تعامالت 
امکان  اما  دارد  ترجمه  به  نیاز  کار  این  و  یابد 
انتشار دانش در زمینه های برابری خواهانه تری 

را فراهم می کند.

آثار  ارزیابی  مالک های  از  غیر  این،  بر  افزون 
چاپ شده، توجه به مالک هایی برای ارزیابی های 
ما ضروری  رشتة  آیندة  برای  و جمعی  فردی 
است. کیفیت برنامه های جامعه شناسی کلیدی 
استفاده  ما  که  شاخص هایی  حتی  و  است 
حرفه ای  جایگاه  اساس  بر  تنها  می کنیم، 
دانشجویان است و به هیچ وجه کفایت نمی کند. 
باید توجه کرد، آن ها را  این مسائل  به  گرچه 
تفسیر  و  اندازه گیری  بهتر  شکلی  به  می توان 
توجه شود:  مسائل  این  به  باید  به عالوه،  کرد. 
مشارکت در حیات جمعی آکادمیک، کیفیت 
کار  شرایِط  نیز  و  دموکراتیک«  »مدیریت 
نیروهای  برای  به ویژه  آکادمیک،  حرفة  و 
استخدام        پرمخاطره  قراردادهای  با  که  جوانی 

می شوند.   

فردریک  بفرستید:  نشانی  این  به  را  نامه هایتان 
 frederic.lebaron@uvsq.fr لبرن

»شاخص هایی که استفاده 
می کنیم، ناکافی اند.«

mailto:frederic.lebaron%40uvsq.fr%20?subject=
mailto:frederic.lebaron%40uvsq.fr%20?subject=
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< حرفة تغییریابندة                                                                                                                                      
    جامعه شناسی                                                                                                                                       

    در فرانسه
فدریک نیرات، دانشگاه لیموژ، فرانسه

موضوع  کنون،  تا  دهة 60  از  فرانسه  جامعه شناسی  دورنمای حرفه ای 
نوعی آزمون بوده است. پس از آنکه آموزش عالی برای اولین بار عمومی 
شد، تعداد دانشجویانی که در رشتة جامعه شناسی ثبت نام کردند به طور 
ناگهانی افزایش یافت. اما جامعه شناسی به عنوان یک رشتة »جدید« در 
مقایسه با علوم انسانی، تردیدهایی را در رابطه با زمان آغازش به همراه 
آورد؛ یعنی درست هنگامی که فرصت های شغلی و درنتیجه، محتوای 
برنامة درسی این رشته عمدتاً از طریق استخدام شدن به عنوان آموزگار 
دبیرستان تلقی می شد. در حقیقت پنجاه سال پیش جامعه شناسی در 
دبیرستان ها تدریس نمی شد؛ اما حتی پس از مطرح شدن علوم اقتصادی 
و اجتماعی در برنامة درسی مدارس و شکل گیری امتحان های ورودی 
  agrégation در ۱۹6۹ و CAPES( رقابتی برای استخدام آموزگاران
اقتصاد و علوم اجتماعی در ۱۹77(، پیوند ها با رشتة جامعه شناسی در 

دانشگاه ها محدود باقی ماند. 

عالوه بر آن، سیاست نیز به نوبة خود تردیدهایی را دربارة مسیرهای 
دانشجویان  از  برخی  می کرد:  ایجاد  جامعه شناسی  دانشجویان  شغلی 
آرون  ریمون  از  که  آنان  بودند.  جامعه شناس   ،۱۹68 می  در  معترض 
پراگر، ۱۹6۹( در حوزة  دانشجویان،  آناتومی شورش  )انقالبِ  گریزان؛ 
خود  اصلی  دلیل  کردند،  پیروی  می«  »انقالب  جمعِی«  »هیجان  نقِد 
آن  از  ناشی  شغلِی«  دورنماهای  »فقدان  و  بی نظم«  »دانشگاه های  را 
تاکنون روزنامه نگاران و سیاست مداران آن  می پنداشتند؛ گفتمانی که 
فقدان  نماد  به  جامعه شناسی  کرده اند.  به روزرسانی  منظم  به صورت  را 
اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  دانشجویان  برای  شغلی  موقعیت های 
تبدیل شد؛ حتی با وجود آنکه مرکز پژوهش مدارک تحصیلی فرانسه 
واقعی  تجربه های  پرتو  در  موضوع  این  که  کرد  توصیه   (CEREQ)
مجدداً  جامعه شناسی  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دانش آموختگان 

بررسی شود. 

بااین وجود، در سطح دکتری است که جایگاه حرفه ای جامعه شناسان 
بیشترین جذابیت را دارد؛ یا به بیان بهتر، جایگاه جامعه شناس به عنوان 
یک حرفه ای است که دربارة اینکه این رشته به طور کلی چگونه جایگاهی 
می رسد  هرکس  ذهن  به  فوراً  آنچه  می کند.  فراهم  بینش هایی  دارد، 
مؤسسه های  در  پژوهشی  کارهای  نیز  و  مدرس پژوهشگر  حرفه های 
دولتی بزرگ است. بی شک جامعه شناسی به عنوان یک رشته از دومین 
]موج[ گسترش عظیم آموزش عالی به منافعی دست یافته است. بین 
سال های ۱۹8۴تا20۱0، تعداد موقعیت های مدرس  پژوهشگر در رشتة 

جامعه شناسی با سرعتی بیش از سایر رشته ها افزایش یافت: نرخ رشد در 
جامعه شناسی ۳02درصد بود، درمقابِل 2۱۳درصد برای سایر رشته ها. 
الگوهای رشد برای جامعه شناسی و نیز برای سایر  درهرصورت، اخیراً 
حوزه های آکادمیک چندان نویدبخش نبوده است. به طور کلی، پژوهش 
در فرانسه در حال افول است. میزان استخدام دانشگاه ها کاهش یافته 
مدرس پژوهشگر  استخدام شدگاِن  تعداد  کل  ۵سال  از  کمتر  در  است؛ 
رسیده  به ۱۵00نفر  رقم 2000نفر  از  و  است  یافته  کاهش  2۵درصد 
استخدام  میزان   )CNRS( علمی  پژوهش  ملی  مرکز  همچنین  است. 
در حوزة تحقیقاِت خود را در همان دوره، از چهارصد نفر به سیصد نفر 

کاهش داد. 

و هم  پژوهش  موقعیت های  در  متزلزل هم  کاری  درعین ِحال، شرایط 
هزینة  عمدة  درصد  است.  یافته  شدت  عالی  آموزِش  در  تدریس  در 
طریق  از  یعنی  طرح ها  فراخوان  طریق  از  فرانسه  عمومی  پژوهش 
»فوق  موقعیت های  می شود.  مالی  تأمین  فرانسه  ملی  پژوهش  آژانس 
دانشگاه ها  به عالوه،  دارند.  متزلزل  اما طبیعتی  ایجاد شده اند  دکتری« 
)با  قانونی  دائمِی  مدرس پژوهشگران  استخدام  هستند  آن  دنبال  به 
قانون  زمانی که  بیندازند.  تأخیر  به  را  دولتی(  و  رسمی  موقعیت های 
آزادی ها و مسئولیت های دانشگاه ها )LRU( در سال 2007 به تصویب 
رسید، دانشگاه ها مجاز شدند افرادی را در چارچوب قراردادهای دائمی 
خصوصی استخدام کنند تا از »عملکرِد تدریس، پژوهش یا تدریس و 
پژوهش« اطمینان یابند. از سال 20۱2، تعداد فزاینده ای از دانشگاه ها 
این استراتژی را در پیش گرفته اند. درحقیقت، به دانشگاه های دولتی 
فرانسه »استقالل« اعطا شد زیرا دولت تا حدی خود را از تأمین بودجه 
آن ها بیرون کشید. تامس پیکتی اخیراً در مقاله ای به این موضوع اشاره 
کرده است: نگاه کنید به »ورشکستگِی خاموِش دانشگاه«، لیبراسیون، 
مراکز  از جمله  دانشگاه ها  یک چهارم  تقریباً  درنتیجه،  ۱8نوامبر20۱۳. 
مشهور در عرصة بین المللی، در معرض ورشکستگی هستند و به صورت 
فزاینده بر موقعیت های پیمانی تکیه می کنند که هم ارزان تر هستند و 

هم به قراردادهای بلند مدت نمی انجامند. 

محدود  آکادمیک  حوزة  به  جامعه شناسان  آیندة  خوشبختانه، 
که  متعددی  مشاوره اِی  شرکت های  و  پژوهشی  شرکت های  نمی شود. 
اخیر  سال  چند  طی  هستند،  وابسته  جامعه شناسانه  مهارت های  به 
ارزیابی های  و  پژوهش  برای  فزاینده  تقاضای  تحت تأثیر  و  شده  ایجاد 
کاربردی و عملی قرار گرفته اند. مطالعه های اولیه در حوزة برنامه ریزی 

>>
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را  آن ها  میان رشته ای  تیم های  معموالً  و  است  اجباری  شهرنشینْی  و 
پروژة مشخص، ممکن  اهداف یک  و  اهمیت  به  بسته  انجام می دهند. 
است جامعه شناسان به این تیم ها راه یابند. این موضوع به ویژه دربارة 
»پروژه های نوسازی شهری« صدق می کند، به خصوص زمانی که صحبت 
به  برنامه  بیاید. مدیران  به میان   )ZUS( »از »مناطق شهری حساس
ارزیابی تأثیر پروژه های برنامه ریزی بر حسب اختالط شهرِی گروه های 

اجتماعی مختلف نیاز دارند. 

ارزیابی  مستقل،  مشاوران  و  تحقیقاتی  شرکت های  برای  دیگر  بازار 
حوزة  در  جامعه شناسان  مثال،  به عنوان  است.  عمومی  سیاست 
ارزیابی  را  سالمندان  مراقبتِی  سیاست های  باید  بهداشتی  مراقبت های 
یا  فرهنگی  سیاست های  آموزشی،  سیاست های  مشابه،  به طور  کنند. 
منظمی  ارزیابی های  برای  متداولی  موضوعات  اجتماعی،  سیاست های 
بنگاه های  درنهایت،  می کنند.  درخواست  دولتی  مقامات  که  هستند 
درخواست  موضوعات  این  با  رابطه  در  تحقیقاتی  اغلب  نیز  اقتصادی 
و  خودکشی  آزار،  )استرس،  روانی اجتماعی  خطرات  ارزیابی  می کنند: 
نیرو،  تعدیل  اقدام های  مجدد،  )سازمان دهی  کار  سازمان دهی  غیره(، 
جابه جایی و غیره(، ایجاد برابری جنسیتی و رفع تبعیض در شرکت ها. 

این  دربارة  مشاوره  و  پژوهش  حوزة  کارشناساِن  تنها  جامعه شناسان، 
موضوعات نیستند. این گونه مطالعه ها اغلب میان رشته ای است. به عالوه، 
می کنند  ادعا  که  رقابت اند  در  کارشناسانی  سایر  با  جامعه شناسان 
جامعه شناس اند: در فرانسه از این عنوان مراقبت نمی شود. درهرصورت، 
افزایش تخصص موجب افزایش محافظت حرفه ای شده است؛ به عنوان 
مثال، از طریق ایجاد برنامه های حرفه ای متمرکز بر تدریس مهارت های 

جامعه شناسانه و متمرکز بر یک حوزة خاص. تسلط بر هر دو مهارت 
کیفی و کمی ظاهراً بسیار ارزشمند و پرطرف دار و مکملی قوی برای 
مهارت های تخصصی تر فرد )شهری، سالمت، سیاست های اجتماعی و 

غیره( است.

برخی جامعه شناسان که در شرکت های تحقیقاتی کار می کنند مدرک 
دکترا دارند و با توجه به شرایط بازار کار آکادمیک، تصمیم گرفته اند 
به صورت موقت یا دائمی محیط آکادمیک را رها کنند. برخی استادان و 
پژوهشگران با شرکت کردن در کمیته های علمی این شرکت ها، از آن ها 
حمایت می کنند. همچنین، جامعه شناسانی که در شرکت های پژوهشی 

کار می کنند ممکن است به تدریس در دانشگاه ها روی بیاورند. 

می کنند  تدریس  که  نیستند  کسانی  فقط  جامعه شناسان  درنهایت، 
خارج  و چه  آکادمیک  محیط  در  را چه  جامعه شناسی  پژوهش های  و 
زمینة  در  که  را  کسانی  تمامی  بتوانیم  باید  ما  می دهند:  انجام  آن  از 
جامعه شناسی طی دوران حرفه ای خود آموزش دیده اند، جامعه شناس 
به شمار بیاوریم زیرا آن ها »دیدی جامعه شناسانه« برای حرفة خود به 
ارمغان می آورند. متأسفانه، اطالعاتی برای شفاف سازی بحث در مقیاس 

ملی در اختیار نداریم.    

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: فردریک نیرات                                                                              
frederic.neyrat@unilim.fr

»تقریبًا یک چهارم 
دانشگاه ها در معرض 

ورشکستگی قرار دارند.«
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< چرا برای جامعه شناسان فرانسه 
»پروتکل موضوعات 

انسانی« وجود ندارد؟
رومین پودال، مرکز  ملی پژوهش علمی فرانسه، آمین، فرانسه

انجمن های  برخالف   )AFS( فرانسه«  جامعه شناسی  »انجمن 
انجمن  این   20۱۱ سال  نشست  در  کشورها،  سایر  جامعه شناسی 
خاصی  رفتارِی  مقررات  جامعه شناسی  حرفة  برای  گرفت  تصمیم 
آن  و طی  تصویب شد  بحْث  از سال ها  تصمیمی که پس  نکند،  وضع 
موجود  مقررات  و  ایجاد  کار گروه هایی  فرانسه  جامعه شناسی  انجمن 
اولین  تا  کرد  بررسی  شمالی  امریکای  در  به ویژه  را،  کشورها  سایر  در 

پیش نویس هایی را آماده کند که بسیار جنجال برانگیز شدند.

این سؤال را که آیا جامعه شناسان فرانسه باید »مقررات وظیفه شناسانه« 
یا »پروتکل موضوعات انسانی« را تصویب کنند یا خیر، برای اولین بار 
گروهی از جامعه شناسان مطرح کردند که برای شرکت های خصوصی، 
نهادهای عمومی و سایر سازمان های خارج از آکادمی کار می کردند که 
در آنجا مقررات رفتاری برای اغلب حرفه ها وجود دارد. پیش نویس های 
مقررات وظیفه شناسانه برای جامعه شناسان بر این اساس بود: مقررات 
متخصصان  مشاوران،  جامعه شناسی،  انجمن های  سایر  مصوب  رفتاری 
انسانی  موضوعات  می کردند  تالش  که  تجربی  دانشمندان  یا  بهداشت 

خود را آگاه و از آن ها حمایت کنند.

از جمله در سال 200۹،  بود؛  ابتدا جدی  از  این موضوع  بر سر  بحث 
جامعه شناسی  انجمن  کنفرانس  سومین  در  بورووی  مایکل  که  زمانی 
از  مس؛  معادن  روی  بر  طبقه  رنگ  پروژه  دربارة  پاریس  در  فرانسه 
منچستر،  دانشگاه  )انتشارات  زامبیایی کردن  تا  افریقایی  پیشرفت 
۱۹72( نطقی ایراد کرد. وی توضیح داد که اگر دربارة اهداف خود با 
دربارة  تحقیقش  بود،  »صریح«  کاماًل  مطالعه شده  اجتماعِی  کنشگران 
تبعیض نژادی در زامبیا غیرممکن می شد. این سخنرانی مواضع کسانی 
سازمان دهی  برای  رفتاری  مقررات  تصویب  مخالف  که  کرد  تقویت  را 

حرفة جامعه شناسی بودند.

دو سال پس از آن، طرح نهایِی مقررات رفتاری در چهارمین کنگرة انجمن 
http://(جامعه شناسی فرانسه در گرونبل ارائه و به بحث گذاشته شد
www.afs-socio.fr/sites/default/files/congres09/

FormCharte.html(. این پیشنهاد، دو قسمت داشت. قسمت اول 
که با حمایت گسترده روبرو شد، به موضوع »بهترین رویه ها« در این 
حرفه پرداخت؛ از جمله حقوق و مسئولیت های دانشجویان دکتری و 
استثمار،  ادبی، هشیاری دربرابر  راهنمایشان، نکوهش سرقت  استادان 
کار  محیط  در  آسیب  اَشکال  سایر  و  آزار  افزایش یافته،  بی ثباتی های 
که در تدریس و تحقیق در آموزش عالی ظاهر می شود. با این وجود، 
انتقادهای بسیاری در رابطه با کارایی اندک مقررات در حل اختالفات 

مطرح شد. آیا ایجاد نوعی هیئت انضباطی برای جامعه شناسی ضروری 
است؟ چه کسی عضو آن خواهد بود و مشروعیت آن چگونه تضمین 
می شود؟ این قواعد چگونه هستند؟ آن ها چه ابزارهایی در اختیار دارند 
تا دست به کار شوند و مجازات را اِعمال کنند؟ آیا انجمن جامعه شناسی 
نوعی »سوءاستفاده« »متهم« شده  به  را که  از همکاران  یکی  فرانسه 
به  دستیابی  به  مربوط  مشکالت  سؤال ها  این  می کند؟  اخراج  است، 
توافق دربارة اصولی که حرفة جامعه شناختی را قاعده مند می کند و نیز 
اقدامات انضباطی بالقوه را برجسته کرد. به عالوه، حتی اگر یک مجموعه 

قواعد رفتاری اعمال شود، هیچ ضمانت اجرایی قانونی نخواهد داشت.

از قسمتِ  دوم پیشنهاد که در رابطه با مجموعه ای از »بهترین رویه ها« 
به ویژه  انتقاد شد.  بیشتر  برای تحقیق در زمینة علوم اجتماعی است، 

پاراگراف زیر تردیدها و اختالف های بسیاری به راه انداخت:

 »جامعه شناسان مسئولیت دارند به شکلی واضح، پژوهش خود را برای 
افرادی که در آن شرکت می کنند، شرح دهند. افراد برای اینکه کاماًل 
متوجه شوند که چرا از آن ها خواسته می شود در پروژة خاصی شرکت 
کنند، باید از این موارد مطلع شوند: موضوع و هدف پژوهش، مسئول 
پروژة پژوهشی، کسی که پژوهش را انجام می دهد، کسی که هزینه ها را 
تأمین می کند، کسانی که نتایج برایشان منتشر می شود و از آن استفاده 
)مانند  داده ها  ثبت  ابزارهای  از  نمی توانند  جامعه شناسان  می کنند. 
وسایل ضبط صدا، دوربین و غیره( بدون موافقت شرکت کنندگان در 
پژوهش استفاده کنند. زمانی که می خواهند موقعیتی را ضبط کنند یا 
از آن فیلم بگیرند، باید به شرکت کنندگان در تحقیق بگویند چرا آن 

کار را انجام می دهند«.

پزشکی،  مانند  رشته هایی  از  کردند،  تأیید  را  باال  قواعد  که  کسانی 
شفافیت  خواستار  آن ها  گرفته اند.  الهام  روان شناسی  یا  زیست شناسی 
انسانی  موضوعاِت  از  و حمایت  جامعه شناختی  پژوهش های  در  بیشتر 
یا  آن ها  اطالعات  از  درست  استفادة  تضمین  جهت  در  به ویژه  شدند، 
اطالعات دیگری که جامعه شناسان جمع آوری کرده اند. به همان اندازه 
و  بحث ها  به سرعت  می رسند،  نظر  به  ستایش برانگیز  اصول،  این  که 
مناقشه هایی را راه انداختند که در نسخة ویرایش شدة اثری از سیلوین 
الرنس و فدریک نیرات به نام بررسی: چه چیزی درست است؟ تهدیدات 
پیش روی پژوهش در حوزة علوم اجتماعی )انتشارات کروکن: 20۱0( 

خالصه شده است.

کسانی که با اِعمال مقررات رفتاری مخالفت کردند بر دفاع از »پژوهش 

http://www.afs-socio.fr/sites/default/files/congres09/FormCharte.htlm
http://www.afs-socio.fr/sites/default/files/congres09/FormCharte.htlm
http://www.afs-socio.fr/sites/default/files/congres09/FormCharte.htlm
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پنهانی« تمرکز کردند: پژوهشی که در آن، شرکت کنندگان به صورت 
پژوهشگر  موقعیت  یا  پژوهشی  پروژة  هدف  دربارة  حدی  تا  یا  کامل 
به عنوان یک جامعه شناس، نا آگاه هستند. چند مثال مشهور، نمونه های 
کالسیک در علوم اجتماعی هستند. اثر مایکل بورووی که در باال آورده 
شد به همراه پژوهش دونالد روی دربارة کار در کارخانه، اثر پاول ویلیس 
آموزش به کار؛ چگونه کودکان طبقة کارگر، به مشاغل طبقة کارگری 
لود  بحث برانگیز  اثر  یا   )۱۹۹7، کلمبیا  دانشگاه  )انتشارات  در می آیند 
این  از  نمونه هایی  عمومی«  اماکن  در  »هم جنس بازی  دربارة  هامفری 
از  فارغ  باید  پژوهش  نوع  این  کردند  استدالل  بسیاری  هستند.  موارد 
محدودیت های ناشی از اِعمال مقررات رفتاری به کار خود ادامه دهد، 
جامعه شناس  که  سازمانی  بازبینی  هیئت  اعضای  باشد  بنا  اگر  به ویژه 
نیستند، این قواعد را اجرا کنند. در مقابل، آزادی جامعه شناسان باید 
روش شناسی،  بُعد  از  جامعه شناسانه،  اثر  انحصارِی  ارزیابی  طریق  از 
نظری و اخالقی توسط هماالن، حفظ شود. تمامی این نکته ها به عنوان 

ضرورت های پژوهش جامعه شناسانه مطرح شده اند. 

اجماالً، هنگامی که این سؤال ها مطرح شدند، پاسخ ها به طور فزاینده ای 
مقررات  این گونه  محدودیت های  به  باشیم  ملزم  اگر  آیا  شدند.  واضح 
رفتاری در حوزة پژوهش پایبند باشیم، قادریم دربارة تبعیض نهادی، 
دفتر  در  که  آن گونه  قدرت  و  مطبوعات  یا  اقتصاد  سیاست،  در  فساد 
پنهاِن  اجتماعی  جهان های  در  یا  مدیران  میان  در  وزیر،  خصوصی 

نخبگان دست نیافتنی وجود دارند تحقیقاتی انجام دهیم؟ پاسخ روشن 
است: خیر.

پیشنهاد  متن  در  بحث ها،  علی رغم  شد،  بیان  باال  در  که  پاراگرافی 
مقررات رفتاری باقی ماند و موجب خشم جامعه شناسان فرانسوی شد 
که از پژوهش پنهانی دفاع می کردند. همگی توافق داشتند که مسائل 
اخالقی، وظیفه شناختی و معرفت شناختی باید مطرح شوند. بااین وجود، 
مقررات  می تواند  فرانسه  جامعه شناسی  انجمن  که  دیدگاه  این 
وظیفه شناختی وضع کند که بتواند مانع پژوهش شود به گونه ای تلقی 
شد که گویی تسلیم احکام نپذیرفتنی سیاسی اداری شده است و نیز 

مانعی برای کار جامعه شناسی ایجاد می کند. 

جامعه شناسی  پژوهش  آزادی  رد شد.  مذکور  مقرارت  دلیل  به همین 
کردند  یادآوری  یکدیگر  به  فرانسه  جامعه شناسان  شد.  تأیید  مجدداً 
که بخشی از کارشان این است که از طریق پژوهششان، نابرابری های 
گسترده و انواع سلطه ای را آشکار کنند که در جهان اجتماعی جاری 
است، پژوهش هایی که در هر صورت باید برای داوری هماالن قبل از 

انتشار ارائه شوند.   

romain.pudal@free.fr نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: رومین پودال

»آزادی پژوهش 
جامعه شناختی دوباره 

تصدیق شد.«

mailto:romain.pudal%40free.fr?subject=


32

<<سال چهارم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2014

< جامعه شناسی کجاست؟
تغییر جهانی زیست محیطی و علوم اجتماعی

انجمن  جامعة  و  محیط زیست  پژوهش  کمیتة  سایِق  رئیس  و  استرالیا  کوک،  جیمز  دانشگاه  الکی،  استوارت 
)RC24( بین المللی جامعه شناسی

ظرفیِت درک نشدة جامعه شناسی در رویارویی با 
چالش های زیست محیطی. تصویرسازی از آربو.

مشارکِت  که  می کنند  گله  اغلب  جامعه شناسان 
زیست محیطی  و حکمرانِی  پژوهش  در  ما  بالقوة 
نادیده گرفته می شود؛ که مشارکت در فرایندهای 
علوم  سوی  به  سیاست گذاری  و  کلیدی  ارزیابی 
طبیعی متمایل است و اینکه، وقتی با ما مشورت 
پرسش هایی  به  پاسخ  برای  معموال  می شود، 
»موانِع  یا  اجتماعی«  »تأثیرات  دربارة  سطحی 
که  می بینیم  خفت آورتر،  آن  از  است.  پذیرش« 
عالماِن غیراجتماعی، افرادی مثل زیست شناسان 
مفهوم سازِی  برای  را  چارچوب ها  مهندسان،  و 
همه فهم  زیست محیطی  تغییر  اجتماعِی  ابعاِد 
می کنند، چارچوب هایی که مستقیماً از نظام های 
 )cybernetics( فرمانش شناسی  و  بوم شناسی 

گرفته شده است.

چگونه می توانیم این بی توجهِی آشکار به تخصص 
دهیم؟  توضیح  را  جامعه شناختی  بینِش  و 
تبعیض و تعصِب رشته ای قطعاً برخی از ]ابعاد[ آن 
پرسش های  می کنم  فکر  اما  می دهد؛  توضیح  را 
ناراحت کننده ای که جامعه شناسان دربارة قدرت، 
نابرابری و دموکراسی می پرسند، توضیح بیشتری 
توضیحات،  این  از  میزان  چه  اما  می دهد.  ارائه 
که  دانشی  برعهدة  ماست؟  خود  برعهدة  درواقع 
می کنیم  سعی  که  مخاطبانی  می کنیم؟  تولید 

درگیر کنیم؟

اجتماعی  علوم  بین المللی  شورای  گفتة  به 
سه  هر  »حسابی«.  است:  این  پاسخ   ،)ISSC(
اجتماعی،  علوم  بین المللی  شورای  یک بار،  سال 
و  چالش ها  دربارة  دستاوردها  آخرین  گزارِش 
منتشر  را  اجتماعی  علوم  در  حیاتی  روندهای 
سال  جهاِن  اجتماعی  علوم  گزارش  می کند. 
20۱۳، تغییر محیط زیست های جهانی، درگیرِی 
رشته های گوناگوِن علوم اجتماعی با تغییر جهانی 
به روشنی  و  می کند  خالصه  را  زیست محیطی 
باالبردِن  برای  می کند  بیان  را  دستورکاری 
که  چالش هایی  در  اجتماعی  علوم  مشارکت های 
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با تغییر زیست محیطی ایجاد می شود.۱

مشارکت های  جهانی  محیط زیست های  تغییر 
انجمن  همچون  رشته محور  سازمان های 
پژوهِش  و طرح های  بین المللی جامعه شناسی 
برنامة  همچون  میان رشته ای  اجتماعی 
زیست محیطی  تغییر  انسانِی  ابعاد  بین المللِی 
گستردگِی  و  تعداد  درظاهر،  دربرمی گیرد.  را 
گزارش،  طول  در  اشاره شده  فعالیت های 
درخوِرتوجه است. اما درحالی که تغییر جهانی 
بی شماِر  بحران های  در  عمیقاً  زیست محیطی 
سیاسی و اقتصادی نقش دارد، در جلِب توجِه 
علوم اجتماعِی جریان اصلی ناکام بوده است. 

تعییر  در  کتاب سنجی  تحلیل های 
تا  رفته اند  به کار  جهانی  محیط زیست های 
اصوالً  جامعه شناسان،  که  کنند  استدالل 
زیست محیطی  تغییِر  پژوهِش  درخصوِص 
شبکة  دادة  پایگاه  در  جست وجو  غایب اند. 
از  که  مقاله هایی  برای  رویترز،  تامپسون  علِم 
»سیاست  های  آب وهوا«،  »تغییر  عبارت های 
»توسعة  زیست محیطی«،  »تغییر  آب وهوا«، 
استفاده  غیره  و  زیستی«  »تنوِع  پایدار«، 
شماِر  هرچند  که  می دهد  نشان  کرده اند، 
جهانی  تغییِر  به  مقاله ها  از  روبه افزایشی 
زیست محیطی اشاره می کنند، این موضوعات، 
خروجی های  همة  از  کمی  درصد  همچنان 

پژوهش  جامعه شناختی است.

هرچند، باور دارم که تحلیل های کتاب سنجی، 
دست کم  را  گستره ای  نظام مند،  به صورت 
به عنوان  جامعه شناسان،  که  می گیرند 
پژوهشگر، استاد، و با غرور، به عنوان شهروند، 
پایداری  مسائل  و  زیست محیطی  مسائل  به 
کمیته های  به  گذرا  نگاهی  می پردازند. 
بین المللی  انجمن  گروه های  و  پژوهشی 
اجتماعاتی  که  می کند  آشکار  جامعه شناسی، 
انواِع  همة  در  که  هستند  محققان  از  پررونق 
فرایندهای  و  گفت وگوها  و  بحث  پروژه ها، 
جنبش  سازمان های  همچنین  و  سیاستی 
مشارکت  اجتماعی  گروه های  و  اجتماعی 
در  منظم  به صورت  جامعه شناسان  می کنند؛ 
مجله هایی میان رشته ای همچون تغییر جهانی 
زیست محیطی و محیط زیسِت محلی مشارکت 
برعهده می گیرند.  را  و نقش رهبری  می کنند 
همچنین، بسیاری از تجربه ها در پژوهش های 
و  مشارکتی  پژوهش های  میان رشته ای، 
از  جنوب،  جهان  در  به ویژه  اقدام پژوهی، 
تأثیرگذارِی  ضریِب  و  علمی  داوری  فیلترهای 
بر  که  نمی کنند  گذر  علمی ای  مقاالت 
 Web of( دسترسی به به اصطالح شبکة علم
ScienceTM( تأثیر می گذارند. ]این[ مشکلی 

است که کمیتة پژوهش محیط زیست و جامعة 
امیدوار  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 

با توسعة مجلة جدیدش، جامعه شناسی  است 
سال  اوایل  در  است  قرار  که  محیط زیست، 

20۱۵ منتشر شود، به آن بپردازد.

جهانی  محیط زیست های  تغییر  همه،  این  با 
تأثیِر علوم  برای گسترش  پیشنهادهایی مفید 
»سنگ بناهای  این  می دهد.2  ارائه  اجتماعی 
علوم  کلیدی  پرسش های  دگرگون ساز«، 
و  اخالقی  گذارهایی  برای  که   اجتماعی اند 
و  شوند  داده  پاسخ  باید  پایداری  با  متناسب 

عبارت اند از:

چگونه  زمینه مند:  و  تاریخی  پیچیدگِی   .۱
فرایندهای کنونِی تغییر جهانی زیست محیطی 
هدایت  مشخصی  سیاسِی  اقتصادهای  را 
همچون  پروژه ها  دیگر  با  چگونه  می کنند؟ 
چگونه  تقاطع اند؟  در  تضاد  و  مهاجرت 
تجربه های تغییر زیست محیطی در طول فضا، 
غیره  و  باور  قومیت،  جنسیت،  طبقه،  زمان، 

متفاوت است؟

زیست محیطی  و  جهانی  تغییر  پیامدها:   .2
چگونه روی مردم و اجتماعات تأثیر می گذارد؟ 
در  مردم  شده اند؟  توزیع  چگونه  تأثیرها  این 
آن  با  چگونه  محیط زیستی،  تغییر  به  واکنش 
کنار می آیند، آن را می پذیرند و راه و رسم های 

تازه نشان می دهند؟

۳. شرایط و نگرش ها برای تغییر: چه چیز تغییر 
بیِن  رابطة  برمی انگیزد؟  را  جمعی  و  فردی 
تغییر اجتماعی، مداخلة سیاستی و فرایندهای 
چگونه  علوم  اجتماعی  چیست؟  دموکراتیک 
از نظِر  می تواند در ایجاد توافقی دربارة تغییِر 

اجتماعی مطلوب، مشارکت کند؟ 

چگونه  مردم  ذهنی:  معنابخشِی  و  تفسیر   .۴
چه  و  می فهمند  را  محیط زیستی  تغییر 
یادگیری  افزایش  برای  چشم اندازهایی 
کوِر  نقاط  و  گمان ها  دارد؟  وجود  اجتماعی 
رفتارهای  و  انتخاب ها  شالودة  تشکیل دهندة 
بی اعتنایی،  چیز  چه  برعکس،  کدام اند؟  مردم 
دگرگون ساز  تغییِر  دربرابِر  مقاومت  و  ناباوری 

را پیش می راند؟  

۵. مسئولیت ها: چه کسی باید هزینة اقداماتی 
زیست محیطی  تغییر  به  که  شود  متحمل  را 
گروه های  به  می توان  چگونه  می پردازد؟ 
به  واکنش  در  هم  تا  کرد  کمک  آسیب پذیر 
از  هم  و  کنند  مشارکت  زیست محیطی  تغییر 

آن نفع برند؟ 

با  تصمیم ها  تصمیم گیری:  و  حکمرانی   .6
می شوند؟  ساخته  چگونه  عدم اطمینان  وجوِد 
چگونه قالب های گوناگوِن فرایندها و مشکالِت 
کمک  سیاسی  توافِق  به  زیست محیطی 

می کنند؟ کدام نوع از نظم وترتیب های نهادی، 
و  دانشمندان  سیاست گذاران،  میاِن  گفت وگو 

دیگران را تسهیل می کنند؟

دستورکاِر  یک  توسعة  اینجا  در  هدف 
اجتماعِی  علوم   برای  معمولی  کاربردِی 
هدف  بلکه  نیست،  سیاست گذاری  با  مرتبط 
متفاوت«کردِن  و  بزرگ تر  بهتر،  »پررنگ تر، 
انتظار  که  چیزی  است.  علوم  اجتماعی 
این  در  که  است  اجتماعی ای  علوم   می رود، 
امور توانا باشد: بازسازِی تغییر زیست محیطی 
تأثیرگذاری  اجتماعی؛  فرایندی  به عنوان 
در  مشارکت  و  سیاستی  دستورکارهای  بر 
درگیرکردِن  واقعی؛  جهانِی  مشکالِت  حل 
تغییر جهانی  اجتماعی در چالش های  عالماِن 
عمِل  در  بازاندیشی  تضمیِن  و  زیست محیطی 

علوم اجتماعی. ۳

این، نگرشی نیست که بازتاِب نظری و نوآوری 
آن،  در  که  است  نگرشی  بلکه  باشد،  نداشته 
می دهد  پاسخ  پرسش هایی  به  مفهومی  کار 
که توسط دگرگونی و از طریق تعامل با دیگر 
است.   شده  مطرح  ذی مدخالن،  و  رشته ها 
بسیاری از جامعه شناسان و همکاران در علوم 
را  کار  این  دقیقاً  هم  حاال  همین  اجتماعی 
می کند؛ همان گونه که تغییِر محیط زیست های 
جهانی و دیگر مثال ها نشان می دهند.۴ به طور 
از توسعة چشم اندازهایی  اوبراین،  مثال، کاِرن 
زیست محیطی،  جهانی  تغییر  در  گسترده تر 
 Earth( زمین  نظام های  علِم  تلفیق  با 
systems science( با درک های پیچیده تر 
از عاملیِت انسانی به عنواِن ]موجودی[ بازتابی 
اُوری  جان  می کند.۵  حمایت  غیرخطی  و 
نوآوری  برای  که  می آزماید  را  احتماالتی 
از  استفاده  تشدیِد  وارونه کردِن  و  برانگیزنده 
مصرف  بازاندیشانة  رفتاِر  در  انرژی،  و  ماده 
انتهای دیگِر مقیاس  گنجانده شده است.6 در 
اجتماعی، آلبرتو مارتینلی یک مدِل حکمرانِی 
جهانی را پیشنهاد می دهد که در آن دولت های 
شرکت های  فراملی،  سازمان های  دموکراتیک، 
جنبش های  و  مردم نهاد  سازمان های  مسئول، 
کار  پژوهشی  و  علمی  کمیته های  با  جمعی 
از  و  دموکراتیک  سیاست گذارِی  تا  می کنند 
تضمین  را  مستحکم  تجربْی  و  نظری  لحاظ 
یادگیری  پویایِی  به  نویسنده   کنند.7 چندین 
و  زیست محیطی  عدالت  با  رابطه  در  جمعی 

اجتماعی نظر دارند.8

من  آنچه  با  است  کامل  تضاد  در  مثال ها  این 
آن را »جامعه شناسی خودارجاع« می نامم که 
معناداری،  ارجاع  بی هیچ  نظری،  است  کاری 
اجتماعی.  نظریة  در  مشابه  نوشته های  از  غیر 
زباِن مبهم و انتزاع پیچیده، معموالً آن چیزی 
نزدیک تر،  بررسی  در  که  می کند  پنهان  را 
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فرضیاِت تجربِی ساده سازی شده و بی پایه است. 
فراتررفتن از جامعه شناسی خودارجاع، نیازمند 
آن است که ما، اگرنه همیشه به صورت فردی 
]دست کم[ به صورت جمعی، »دست هایمان را 
آلوده کنیم«. نیازمند این است که با دیگران 
دانش  مشترک  به صورت  تا  کنیم،  همکاری 
ایجاد کنیم و در تغییر اجتماعِی مثبت مشارکت 
نیست  اخالق  مسئلة  صرفاً  باشیم.  داشته 
مسئلة  بلکه  است(،  مهم  بسیار  که  )هرچند 
اعتبار است. میان رشته ای بودن، یک پارچگی و 
همکارْی به صورت معرفت شناسانه ضروری اند، 
دارد  قصد  جامعه شناختی  پژوهش  اگر 
و  اجتماعی  دگرگونی  از  را  پویا  فرایندهای 

زیست محیطی آگاه کند.

تغییر  در  معنادار  مشارکت  به  گذرگاه ها 
برنامه های  در  یا  زیست محیطی  و  اجتماعی 
نیستند.  آشکار  همواره  مرتبط،  پژوهشی 
یا شخصی  حرفه ای  گذرگاه ها خطراِت  بعضی 
تغییِر  دست نیافتنی اند.  بعضی،  دارند. 
گذرگاه ها  از  بعضی  جهانی  محیط زیستِ های 
بیشتر  درگیرِی  برای  که  می کند  برجسته  را 
علوم اجتماعی شکل گرفته اند؛ از جمله، به طور 
ویژه، زمیِن آینده، یک طرح ده ساله که شورای 
بین المللی  شورای  علوم اجتماعی،  بین المللی 
و  بلمونت  گروه  یونسکو،   ،)ICSU( علم 
هرکس  من  داده اند.۹  گسترش  را  آن  دیگران 
را که به پژوهش تغییر جهانی زیست محیطی 
در  تا  می کنم  تشویق  قویاً  است،  عالقه مند 
دربارة  کند،  ثبت نام  آینده  زمین  خبرنامة 
پیشنهادها نظر دهد و مشارکت در، یا مسلماً 
به راه انداختِن فعالیت های وابسته را مدنظر قرار 
محیط زیستِ های  تغییر  که  همان گونه  دهند. 
ظرفیت های  درِک  می کند،  استدالل  جهانی 
نیازمند  آینده،  کارهای جمعی همچون زمین 

عالمانی اجتماعی است تا با روش هایی پیچیده 
و سازنده، دربارة قدرت، نابرابری و دموکراسی 
پرسش هایی را پیش کشند. ممکن است موافق 
پژوهش  در  جامعه شناسان  که  نباشم  این 
بوده اند؛  غایب  زیست محیطی  جهانی  تغییر 
همه،  این  با  که  هستم  این  موافق  شدیداً  اما 
دهیم  گسترش  را  جامعه شناسی هایی  باید 
حتی  احتماالً،  و  بزرگ تر  بهتر،  پررنگ تر،  که 

متفاوت باشند.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: استوارت 
stewart.lockie@jcu.edu.au الکی
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<مس، آب و زمین                                                                                                                                             
   معدن کاری در پِیدرو آلتا، پرو

ساندرا پورتوکاِررو، دانشگاه ملی سن مارکوس، لیما، پرو

راهپیمایی  اعتراض،  به  پرو  بومی  اجتماعاِت 
نکنید، دزدی بس  می کنند: »دیگر معدن کاری 

است، آلودگی بس است« 

ناخالص  تولید  رشِد  پویای  نرخ های  با  پرو،  اقتصاد  اخیر،  در سال های 
ثابت،  مبادلة  نرخ  حفِظ  با  هم زمان  قرض،  و  تورم  کاهش  و  داخلی 
پیشرفتی چشم گیر داشته است. به گفتة صندوق بین المللی پول، پرو 
و  نیرومند  رشد  به خاطر   که  شکل گیری  حال  در  بازار  یک  به عنوان 
آسیب پذیرِی پایینش به آن توجه شده، ستاره ای در حال طلوع است. 

شاخص های چشم گیِر  با  کشوری  در  فقیر،  روستاییاِن  چرا  و  ِکی  اما، 
ذخیرة  دومین  پرو  می شوند؟  فعال  سیاسی  نظر  از  کالن،  اقتصاِد 
شناخته شدة بزرگ مس در جهان را دارد و معدن کاری، از آنجایی که 
پرو  اقتصاد  در  غالب  نقشی  می کند،  را جذب  بزرگی  خارجی  سرمایة 
انتظار می رود تا پایاِن سال 20۱۴، رشد تولید ناخالص  بازی می کند. 
داخلِی واقعی ِپرو ۵.۳درصد باشد و پیش بینی می شود این رشد با نرخ 
متوسط ساالنة ۵درصد، بین سال های 20۱۴ و 20۱7 ثابت باقی بماند. 
بااین حال، در کمال شگفتی، عامل اصلی که به کندکردِن رشد تهدید 
معدن کاری  پروژه های  به  واکنش  در  اجتماعی  ناآرامی های  می کند، 
است: تأخیر پروژه ها می تواند به کاهِش اطمیناِن کسب وکار منجر شود، 
که درمقابل، می تواند سرمایه گذاری پیش بینی شد ة ۵۳.۴میلیارد دالری 

)دالر امریکا( در بخش معدن در طول ده سال آینده را تهدید کند.

در شش ماه گذشته، به عنوان یک جامعه شناس در دومین شرکِت معدِن 
بزرگ در پرو کار می کرده ام. شرکت که در بخِش تاکنا، در خشک ترین 
منطقة پرو واقع شده است و در حال حاضر در مالکیت مکزیکی هاست 
و آن ها اداره اش می کنند، در اوایل دهة ۱۹60 در جنوِب پرو آغاز به کار 
کرد. در یک اردوگاه دورافتادة معدن زندگی می کنم که تا نزدیک ترین 
آپارتماِن  یک  در  دارد،  فاصله  ماشین  با  ساعت  دو  حدود  شهر،  مرکز 
دوخوابة راحت با تهویة هوا، آب داغ، اینترنت وای فای و تلویزیوِن کابلی. 
به یک باشگاه گلف، استخر آب داغ، زمیِن تنیس، باشگاه ]بدن سازی[ و 

مراکز تفریحی دسترسی دارم. کارگراِن معدنی که در بخِش عملیات کار 
می کنند، اجازه ندارند از این خدمات استفاده کنند، چراکه این خدمات 
برای کارمنداِن ادارِی ممتاز، همچون خود من، کنار گذاشته شده است.

شش روز در هفته، روزی حدود دوازده ساعت، در صنعتی کار می کنم 
که به باور بسیاری، برگ برندة پرو برای خروج از فقر است. کار من این 
اجازه را می دهد که از مناطق نفوذ مستقیم و غیرمستقیم بازدید کنم. 
نظِر  از  معدنی  عملیاِت  که  هستند  مکان هایی  مستقیم،  نفوذ  مناطق 
جغرافیایی در آنجا واقع شده است: محیط زیسِت این مناطق مستقیماً 
از تأسیسات و فعالیت های پروژه متأثر است. مناطِق نفوِذ غیرمستقیم، 
مناطق جغرافیایِی خارج از عملیات هستند، اما از نظر محیط زیستی از 

پروژة معدن متأثرند.

کار من، اجازه داد تا از این واقعیت آگاه شوم که ثروتی که عملیات های 
معدن برای حکومت های ملی و محلی به همراه آوردند، به طور مساوی 
بین تمامِی ذی مدخالِن متأثر از عملیات، به خصوص کشاورزاِن محلی، 
توزیع نشده است. یکی از پرسش های فراوانی که در زماِن حضورم در 
میدان شکل گرفت این است که چگونه اجتماعات فقیر، که گاهی تنها 
۵0مایل دورتر از پروژه های چندمیلیون دالرِی معدن زندگی می کنند، 
این حال،  با  پرو واکنش نشان می دهند؟  تغییِر  به چشم انداِز در حاِل 
اجتماعی که آن را پی یِدرا آلتا خواهم نامید، گواهی دیگر است بر اینکه 
در  آب  کمبود  است.  پرو  پویای  اقتصادِی  رشد  زیریِن  الیة  جابجایی، 
منطقة خشِک ساحلِی جنوِب پرو هزاران خانوادة کشاورز را به اِشغال 
دانه هایشان  رشد  برای  می توانند  آن  در  که  است  داده  سوق  مناطقی 
اغلب  زمین ها،  اشغال  این  هرچند  باشند؛  داشته  دسترسی  آب  به 

غیرقانونی اند. پی یِدرا آلتا، نمونه ای از این گونه اجتماعات است.
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در سال 200۱، با کمک فعاالن سیاسی و پس از درگیری های پی درپی 
با پلیس، یک گروِه تقریباً ششصدنفری از خانواده های کشاورز، حدود 
ده هزار هکتار زمین دولتی را اشغال کردند، با این امید که از تصفیة آب 
از یک سِد باطله بهره مند شوند، سّدی که به خاطر پساِب معدن ایجاد 
شده بود. خانواده های پی یِدرآ آلتا از ارتفاعاِت تاکنا و استان های خشِک 

همسایه همچون آِرکیپا، کوزکو، موِکگا و پوند آمدند.

در آغاز، بسیاری از خانواده ها این زمین  را صرفاً برای اهداف کشاورزی 
ازآنجاکه  می کردند.  کار  زمین  روی  ماه  در  بار  سه  و  کردند  اشغال 
ازآنجاکه  و  بکشد  طول  روز  پنج  بود  ممکن  آلتا  پی یدریا  به  رسیدن 
بدون ترتیب  روزهایی  در  دهقانان  بیرون راندِن  برای  پلیس  حمله های 
رخ می داد، خانواده ها تصمیم گرفتند به صورت دائمی بمانند و پی یدرآ 
آلتا را به خانه های جدیدشان تبدیل کنند. در مصاحبه ها، بسیاری از 
ساکنان، اِشغال این زمین را به عنوان نشانه ای از »استعداد کارآفرینی« 
خود توصیف کردند، چراکه نه تنها از آبی استفاده می کنند که در غیر 
هم  زیرساخت ها  روی  بر  بلکه  می شد،  رها  اقیانوس  در  صورت  این 
سرمایه گذاری می کنند. کمی پس از اشغال زمین، این خانواده ها یک 
کاناِل آبیارِی شش مایلی را سازمان دهی و تأمیِن مالی کردند، که اجازه 
می داد هزار لیتر آب در ثانیه جاری شود. وزارت بهداشت پرو این آب را 

برای آبیاری محصوالت، سالم می داند.

طرفه اینکه، سدهای رهاشده معموالً مهم ترین وبالِ گردِن زیست محیطِی 
این  نجاِت  گزینة  تنها  باطله،  سدِّ  این  اما  معدنی هستند،  شرکت های 
دهقانان شده است. پس از امتحاِن محصوالِت گوناگون طی سال های 
بسیار، همراه با نتایجی ناموفق به خاطِر نمک زیاد و سطوِح شوری آب، 
ساکناِن پی یدرآ آلتا در کشِت مرزنگوش که 70درصد زمین را به خود 
زیتون  و  بُنشنی(  کوچِک  محلِی  درخت  )یک  تارا  می دهد،  اختصاص 

مهارت یافتند.

قانونی کردن همراه  با یک فرآینِد خسته کنندة  این موفقیِت کشاورزی 
رسیدگی های  پیچیده،  قانونی  چارچوِب  درنظرگرفتِن  با  است.  شده 
به  دهه  یک  بود،  دخیل  زمین  این  رسمی  مصادرة  در  که  قانونی ای 
طول انجامید. در اکتبر 20۱۳، فرماندارِی سِرو ُکلرادو، شهرستانی که 
پی یدرآ آلتا در آن واقع شده، پی یدرآ آلتا را یک اجتماِع رسمی اعالم 
قانونی  به صورت  می تواند  حاال  اجتماع  که  معناست  این  به  این  کرد. 
حق امتیاز  از  درصدی  و  کند  انتخاب  را  خود  ارشدهای  یابد،  سازمان 

معدن را بگیرد که به هر منطقه اختصاص داده شده است.

هرچند، بزرگ ترین چالش ها، همچنان در راه اند. شرکِت معدن به زودی 
را  تولید مس  داد،  خواهد  گسترش  را  اصلی خویش  متمرکز  کارخانة 
دو برابر خواهد کرد و از آب بسیار بیشتری استفاده خواهد کرد. نقشة 
زیست محیطِی ارائه شده به مقامات دولتی پرو تصویب می کند که معدن 
آن،  به جای  نخواهد کرد.  استفاده  رودخانه  آبگیِر  از  بیشتر  تازة  از آب 
فعاالِن  برای  خوب  خبری  این  شد.  خواهد  بازیافت  باطله  سِد  از  آب 
محیط زیست است، اما برای ساکنان پیدرآ آلتا خبر خوبی نیست. چه رخ 
خواهد داد زمانی که آب تصفیه شده دیگر جاری نشود، چراکه آب برای 
استفاده می شود؟ هرچند آن ها حاال دیگر  عملیات معدن کاری دوباره 
اجتماعی رسمی هستند، قوانین پرو، هنگامی که حقوِق آب در میان 
بسیاری  درنتیجه،  کنار می کشد.  مسئولیت ها  تمامی  از  را  است، خود 
از درگیری های اجتماعی پرو درخصوص صنعت معدن، به طور ویژه با 
این، فساد گسترده در حکومت های  بر  افزون  ارتباط اند.  منابع آب در 
منطقه ای پرو، از جمله این منطقه، اطمیناِن دهقانان را به تدریج تضعیف 
می کند: هیچ چیْز برای این مردم حِق زندگی و کار بر روی این زمین در 

یک دهة دیگر را تضمین نمی کند.   
svnp86@gmail.com نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: ساندرا پورتوکاِررو

mailto:svnp86@gmail.com
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< بین المللی شدن و 
   فرهنگ بازرسی                                                                                                                                           

   مورد جامعه شناسی چک
مارتین هاِجک، دانشگاه چارلز، جمهوری چک

جامعه شناس  )82۹۱تا2۱02(،  موسیل  جیری 
شهری شناخته شدة بین المللی، در مقابل پرتره ای 
چک اسلواکی،  رئیس جهور  اولین  ماساریک،  از 

سخنرانی می کند.

دانشگاه ها  رقابت،  بر  تأکید  و  بازرسی  فرهنگ 
و مؤسسه های علمی، از جمله جمهوری چک 
را تحت تأثیر قرار داده است. داللت ها[ی آن] 
و  علمی  رشته های  آکادمیک،  حرفه های  برای 
استراتژی های انتشار بارها و بارها تحلیل شده 
بر اجتماعات  بازرسی  تأثیر فرهنگ  اما  است.۱ 
کوچک جامعه شناسی که زبان های ملِی محلی 
شده  درک  خوبی  به  کمتر  می گیرند  به کار  را 
این، تنها به این خاطر نیست که آن ها  است. 
حاشیه ای  نسبتاً  جامعه شناسی  در  همگی 
هستند، بلکه به این خاطر است که پیامدهای 
بازرسی  نیستند.  مستقیم  همیشه  بازرسی 
باشد  داشته  تواناکننده  تأثیرهای  هم می تواند 
مثبت  تأثیر  یک  عاجزکننده.  تأثیرهای  هم  و 
به  ورود  به  را  محققان  که  باشد  این  می تواند 
از  عاری  که  کند،  تشویق  بین المللی  اجتماع 
محدودیت های محلی است. اما جنبة منفی آن 
این است که این فرایندها از ارزش اجتماعات 
علمِی محلی و به طور کلی جامعه شناسی محلی 
می کاهد. همین تنش است که هم حامیان و 
بازرسی در درون  هم مخالفان پرشور فرهنگ 
آکادمی، از جمله در جهموری چک، را می سازد.   

چک،  جمهوری  مانند  کوچک  کشورهای  در 
حامیان  نفرند،  ده میلیون  آن  ساکنان  که 
ادعا  معموالً  سخت گیرانه  رقابِت  و  بازرسی  
می تواند  بین المللی  اجتماع  تنها  که  می کنند 
بی طرفانه داوری کند که چه چیزی یک تولید 
جامعه شناسانه خوب را می سازد و چه چیزی 
استدالل  آن ها  ضرورت،  روی  از  نمی سازد. 
محلِی حدوداً  علمیِ   اجتماع  یک  که  می کنند 
احتماالً  باشد و  باید تنگ نظرانه  تنها صدنفره، 
به دارودسته های متخاصم و ائتالف های موقِت 
رقابت کننده بر سر منابع محدود، تقسیم شده 
ادعا  بین المللی  استانداردهای  مدافعان  است. 
ارزیابی  نوع  هر  شرایطی  چنین  که  می کنند 
پیچیده  را  ملیت محور  هماالن  داورِی  کیفی 
می کند، چراکه به جای ارتقای کیفیت علمی، 
قدرت  ساختار  به سادگی  ارزیابی ای  چنین 

میدان علمی محلی را بازتولید می کند.

و  بین المللی کردن  مخالفان  مقابل،  در 
اهمیت  بر  ارزیابی،  معیارهای  استانداردکردن 
تأکید  رشته  پیشرفت  در  محلی  زمینة 
به  مسیر  تغییر  که  استدالل  این  با  می کنند، 
ناشران و داوران بین المللی، مسائل بین المللی 
ادعا  برتری می دهد. آن ها  بر مسائل محلی  را 
می کنند برای اینکه یک موضوع محلی، به طور 
آن  بیان  نحوة  بین المللی شناخته شود، حتی 
باید به بیانی که به طور جهانی فهمیدنی باشد 
فرهنگی  معانی  معموالً  که  شود،  دگرگون 
پدیدة  همان  گاهی  حتی  یا  می دهد  تغییر  را 
مورد سؤال را نادیده می گیرد. آنچه برای علوم 
طبیعی، که با استثناهای اندکْی مسائل محلی 
را مشخص نمی کند، می تواند همچنان درست 
باشد، نمی تواند دربارة علوم اجتماعی ای به کار 
گرفته شود که مسائل محلی در آن غلبه دارد 
کرده  عمل  این طور  اواخر  همین  تا  حداقل  یا 

است.

مانند بسیاری از مشاجرات تندوتیز، هر دو طرف 
بین المللی،  و  ملی  جنبه،  دو  هر  و  دارند  حق 
باید برای ارزیابی کیفیت تحقیق در نظر گرفته 
شوند. در اجتماعات علمی بزرگ که با یکی از 
زبان های اصلی دنیا ارتباط برقرار می کنند، این 
مدل متعادل، منطقاً عملی است؛ چراکه زوایای 
محلی و جهانی اجرای جامعه شناسی به اندازه 
اجتماعات  در  اما  است.  درهم آمیخته  کافی 
ارتقای  اقلیت،  زبان های  با  کوچک  آکادمیک 
به عنوان  بین المللی  استانداردشدة  سنجه های 
معیار، ممکن است  تنها  یا حتی  اصلی،  معیار 
وسیلة  به عنوان  بومی  زبان های  از  استفاده 
چون  چرا؟  کند.  تصعیف  را  ارتباط  برقراری 
علمی  رشتة  در  می خواهند  که  نویسندگانی 
بین المللی،  فضای  در  نه فقط  کنند  مشارکت 
بلکه همین طور در درون اجتماع محلی، برای 
متن  نوشتن  به  مجبور  چک،  جمهوری  مثاْل 
به  چکی،  و  انگلیسی  هستند:  طریق  دو  به 
همین ترتیب. متن های چکی را تنها همکاران 
چک زبان می خوانند، بنابراین تأثیر آن ها کاماًل 
محلی باقی می ماند. از طرف دیگر، در متن های 
کارشان  باید  نویسندگان  انگلیسی نوشته شده، 
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جامعه شناس   )2۱02-6۳۹۱( پتروسک  میلوسالو 
بر مسائل »محلی« تمرکز کرده  معروِف چک که 

است.

کنند،  منطبق  بین المللی  مخاطبان  با  را 
اجتماعات  برای  آن  جذابیت  از  معموالً  که 
جامعه شناسانی چکی می کاهد. همین مسئله، 
ایجاد می کند که  طریقه ای دوگانه در نوشتن 
می تواند به ترتیب جامعه شناسی های محلی گرا 
مسئله  اینکه  با  شود.  خوانده  جهانی گرا  و 
می تواند به سادگی مشکل زبانی یا ترجمه به 
نظر برسد، این طور نیست؛ این مسئله اهمیتی 
عمیق تر دارد چراکه بر انتخاب موضوع تحقیق 
دانشگاهیان محلی و استراتژی های انتشار نیز 

اثر می گذارد.

گمان می کنم که بعضی خواننده ها سرشان را 
تکان می دهند و زیرلب می گویند »هیچ چیز 
جدیدی در این نیست. این مسیِر دوتایی، ملی 
است.«  داشته  وجود  همیشه  بین المللی،  و 
این سؤال  اواخر  تا همین  بااین وجود،  موافقم. 
تنها بخشی از اجتماع جامعه شناسی را درگیر 
جامعه شناسان  فردفرد  و  است  کرده  خود 
می توانستند مسیر مرجح خود را انتخاب کنند. 
برای مثال، میلوسالو پتروسک )۱۹۳6تا20۱2(، 
جامعه شناس برجستة اخیراً مرحوم شدة چک، 
بود.  محلی گرا  جامعه شناسی  تیپیک  نمایندة 
جهانی  جامعه شناسی  با  کاماًل  او  اینکه  با 
چندین  به  )او  بود  آشنا  آن  گرایش های  و 
تنها  تقریباً  می زد(،  حرف  و  می خواند  زبان 
روسی،  یا  لهستانی  به  گاهی  و  چک  زبان  به 
قوی  اثری  او  آکادمیک  نوشت. فعالیت های 
ازآنجایی که  و  داشت  چک  آکادمی  درون  در 
رشتة  [این]  از  عمومی  فهم  بر  او  نوشته های 
در  جامعه شناسی  جایگاه  بر  بود،  مؤثر  علمی 
جامعة وسیع تر نیز اثر گذاشت. از طرف دیگر، 
جامعه شناس  )۱۹28تا20۱2(  موسیل  جیری 
شهری شناخته شده در سطح بین المللی، تأثیر 
بیشتری بر اجتماع بین المللی نسبت به اجتماع 
به عنوان  ۱۹۹8تا200۱  در  و  داشت  محلی 

رئیس انجمن جامعه شناسی اروپا مشغول بود.2 

یا  شخصی  ترجیح  موضوع  زمانی  آنچه  اما 
انتخابی سرنوشت ساز بود، دیگر امروزه این طور 
یک  فقط  رقابت  و  بازرسی  فرهنگ  نیست. 
جامعه شناسی  می شناسد:  جامعه شناسی  نوع 
سمت  به  که  چیزی  آن  هر  جهانی گرا. 
پیش پاافتاده  شود،  هدایت  محلی  بحث های 
جامعه شناسی  نمایندگان  می شود.  محسوب 
بودجه  تحقیقاتشان  برای  به ندرت  محلی گرا 
ناکافی،  بین المللی  تأثیر  دلیل  به  و  می گیرند 
نمی کنند.  کسب  آکادمیک  جایگاه های 
برای جامعه شناسان جمهوری چک،  بنابراین، 
خوب  درسی  کتاب  یک  که  است  غیرعقالنی 
که  حرکتی  چنین  بنویسد؛  چک  زبان  به 
بسیار دور از تقویت شهرتشان است، به عنوان 
نویسنده  اینکه  از  می شود  فهمیده  نشانه ای 
کرده  رها  را  بین المللی  تحقیقاتی  حرفة  یک 
است. در نتیجه، دانشجویان چک، از کتاب های 
درسی بین المللی مانند کتاب گیدنز درس یاد 
جامعه  که  دارد  این  بر  تمرکز  که  می گیرند، 
می کند؛  عمل  امریکا  و  انگلستان  در  چگونه 
تمام  فهم  برای  الگوهایی  به عنوان  این جوامع 
مفاهیم  می کنند.  عمل  محلی  موقعیت های 
جامعه شناختی جدید را مترجمان و نه محققاِن 
اجتماع علمی معرفی می کنند.  به  در میدان، 
و  جامعه شناسی  از  فهمشان  نیز  محلی  مردِم 
جهانی  نویسندگان  ترجمة  از  را  امروز  جامعة 
به طور  تنها  کتاب هایشان  که  می کنند  کسب 
حاشیه ای شرایط محلی را پوشش می دهد، اگر 

اصاًل پوشش دهد.

فرهنگ بازرسی و رقابت، پژوهش جهانی گرا را 
بر جامعه شناسی محلی گرا ترجیح می دهد. اگر 
به رسمیت شناخته شدن  به عنوان  علمی  برتری 
تعریف  آکادمیک  جهانی  اجتماع  یک  توسط 
زبان  به  انتشار  بر  تنها  محققان  بیشتر  شود، 
انگلیسی تمرکز می کنند که این همان کاری 
است که امروز بیشتر محققان جواِن بلندپرواز 
علوم اجتماعی جهموری چک انجام می دهند: 
مجله های  در  انگلیسی  به  آن ها  کار  بهترین 

بین المللی منتشر شده است.

یا  محلی گرا  جامعه شناسی  که  نمی گویم 
)یا  جهانی گرا  پژوهش  از  ارزشمندتر  ملی 
بین المللی( است. در بسیاری موارد )اگر جرأت 
داشته باشم بگویم، در بیشتر موارد( پژوهش ها 
و مقاله های محلی گرا کیفیت متوسطی دارند. 
از  که  هستند  شیوه هایی  آن ها  بااین وجود، 
لحاظ  به  آکادمیِک  اجتماع  یک  طریقشان 
زبانی کوچک، شرایط محلی را بازتاب می دهد 
مردم  عامة  و  دانشجویان  به  را  ایده هایی  و 
انتشار  انتقال می دهد. در موقعیت فشار برای 
برای  آکادمیک  جامعه شناسی  تالش  جهانی، 
»انتشار  به صرفاً  با عمردِم محلی  درگیرشدن 
نتایج« تنزل می یابد، فعالیتی که »کار علمی« 
جهانی گرا،  جامعه شناسی  نمی شود.  محسوب 

این ایده را جاودانه می کند که جامعة جهانی 
فراتر از جامعة محلی است و به این می انجامد 
بیش  چیزی  محلی  رخ دهندة  پدیده های  که 
محسوب  جهانی  فرایندهای  از  مثال هایی  از 

نشوند.   
مارتین  بفرستید:  نشانی  این  به  را  نامه هایتان 

 hajek@fsv.cuni.cz هاجک

ـــــــــــــــــــــــــ
۱. برای مثال این را ببینید:

Holmwood, J. (2010) “Sociology’s mis-
fortune: disciplines, interdisciplinarity 
and the impact of audit culture.” The 
British Journal of Sociology, 61(4), 639-
658.
2. با نگاه به جامعة چک از زاویه ای عمومی تر، چهره های 
بزرگ علمی، هنری یا سیاسی قدیمی نیز یا محلی گرا 
بودند. دو آهنگ ساز معروف چک، بدریچ اسمتانا )۴28۱ 
تا ۴88۱( و آنتونین دوراک )۱۴8۱ تا ۴0۹۱( به نظرم 
محبوب  چک  سرزمین های  در  بیشتر  اولی  می رسند؛ 

بود، دومی به طور جهانی تقدیر شده بود.

mailto:hajek@fsv.cuni.cz
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< بی ثباتی جامعه شناسی                                                                                                                                      
   یادداشت هایی از سرزمین چک

فلیپ ُوستال، دانشگاه چالرز و آکادمی علوم، جمهوری چک

اما  خورده  گره  جامعه شناسی:  تعادل بخش  عمل 
همچنان قادر به حرکت، اگرچه بی ثبات.

امن  »مستحکم،  که  می کند  توصیف  را  وضعیتی  اغلب  بی ثبات،  واژة 
به درستی  بی ثبات،  اصطالح  در  موجود  معنِی  سه  هر  نیست.  ثابت«  و 
نخست،  می دهند.  نشان  را  معاصر  جامعه شناسی  مهِم  ویژگی های 
روندهای  که  می دهد  بازتاب  را  شیوه هایی  جامعه شناسی  بی ثباتی 
تغییر  را  جامعه شناختی  دانش  تولید  جامعوی تکنولوژیکْی  گسترده تِر 
هژمونی  تحت  آکادمی  دگرگونی  درنظرگرفتن  با  دوم،  می دهند.  شکل 
است.  بی ثبات  رشته ای  روزافزون  به گونه ای  جامعه شناسی  نئولیبرال، 
جامعه شناسی  تحلیل  موضوِع  توضیح  برای  می تواند  واژه  این  سوم، 
است.  خارق العاده  و  ناپایدار  که  اجتماعی ای  جهاِن  شود:  به کارگرفته 
درحالی که، بحث های بین المللی ممکن است این گونه جنبه های رشتة 
کنند  ذکر  »ایالتی«  نمودهای  و  منطقه ای  محلی،  را  جامعه شناسی 
از  بعضی  مقاله  این  بنابراین،  می شود.  گرفته  نادیده  تنش ها  اغلب،  و 
سیرهای جهانی گسترده تر را در رابطه با زمینة چک به بحث می گذارد. 

از  یکی  شک،  بدون  کنیم.  آغاز  جامعه شناسی  درونی  بُعد  از  بگذارید 
اساسی ترین چالش های قرن بیست ویکِم جامعه شناسی شامل روش های 
کامپیوتری،  زیربناهای  به  جامعه شناسی  واکنش  و  داده  گردآوری 
تجربی،  سنتِی  روش های  بود.  خواهد  جدید  نرم افزاری  و  دیجیتالی 
کنشگرانی  قابلیت  به واسطة  هم اکنون  مصاحبه،  و  پرسش نامه  همچون 
)اغلب محرمانه( به چالش کشیده شده است که به سرعت مجموعة انبوهی 
از داده های شهودی را گردآوری، دسته بندی و تحلیل می کنند. مجموعة 
تکنیک های  )بزرگ داده(،  اندازه  و  وسعت  نظر  از  بی سابقه  داده های 
افزون شدگی  و  اجتماعی  رسانة  ردیابی  و  داده  گردآوری  دیجیتال 
می کشند،  چالش  به  را  روش شناختی  ابزارهای  نه تنها  آن،  با  همبسته 
آیا  می دهند.  قرار  تحت تأثیر  هم  را  جامعه شناختی  تئوری پردازی  بلکه 
همچنان می توانیم »امر اجتماعی« را مقولة تبیینی ِ همه منظوره در نظر 
بگیریم؟ آیا تئوری پردازی باید برای هر دو بشِر دیجیتال و بشِر زیستی 

ابعاِد  برای  سکوالر؟  بشِر  برای  و  مذهبی  بشِر  برای  کند؟  ایجاد  فضا 
جهانی و یا منفرد/ خاِص حیات اجتماعی؟ جامعه شناسی هم اکنون این 
نسبتاً  تقسیم بندی های  و  بررسی می کند: ساختارها  به دقت  را  مسائل 
و  سیال  سپهرهای  استثنا«،  »حالت های  همچنین  و  اجتماعی  پایدار 
شبکه های در حال تغییر شکل، در کنار دسته بندی های سنتی طبقه، 
جنسیت، ملیت و قومیت، تئوری پردازی اجتماعی ای که در حال حاضر 
و  مجموعه ها  ریسک ها،  تصادف ها،  می کند،  همراهی  را  پیشامدها 
تأثیرها. به طور سنتی، جامعه شناسی نیازمند آن است که به منظور فهم 
جامعه، از آن فاصلة زمانی و فضایی داشته باشد، اما همچنین، بعضی 
از جریان های تئوری پردازی معاصر روندهای گسترده تر و حتی مهم تر 
حیات اجتماعی قرن بیست ویکم را بازتاب می دهند )شاید متضمن و 

دربردارندة آن ها هستند(: ناپایداری، »آشفتگی« و شتاب. 

چالش  بین  تضاد  نشان دهندة  خود،  گاهی  جامعه شناسی  بی ثباتِی 
است  غیردیجیتال،  اغلب  محلی،  جامعه شناختی  تجارب  و  دیجیتال 
که در آهنگ و نواخت های گوناگونی عمل می کنند. برخی مشخصه ها 
می کنند؛  مقاومت  دیجیتالی  چالش  مقابل  در  نظری(  و  )تجربی 
محلی/منطقه ای   )embeddedness( درهم بافتگِی  نمونه،  برای 
روشنفکری  وابستگی های  مسیر  با  غالباً  که  ویژگی ای  جامعه شناسی، 
خاص و پیشینه های واقع شدة جامعه شناسی های ملی مشخص می شود. 
و  دقیق  »مالحظه های  تدریجْی  تئوری های  می گوید  ُسوارد  مایکل 
ارزش های  در  که  را شامل می شوند  فرهنگ  و  به خصوصیت ها  توجه 
را  آراء  و  ایده ها  از  گستره ای  و  می کنند  درنگ  مرسوم  و  واقع شده 
دربرمی گیرد.  را  واقع شده«  دانش های  »تولید  و  می آورد«  به حساب 
که  معنا  این  )به  »تدریجی تر«  مسلماً   و  واقع شده  مشاهده های 
ضرورِت  با  است  ممکن  انسان شناختی  و  مردم نگارانه  می بَرند(،  زمان 
دیجیتالی سازِی پرشتاب سِر اختالف داشته باشند. جامعه شناسی چک، 
همچون بسیاری جامعه شناسی های محلی، ممکن است بین »تمایزات 
محلی« درونی خود و توسعة مشروط تاریخی از یک طرف و تأثیرات 
روشنفکرانة برآمده از جای دیگر همچنین از پیشرفت های دیجیتال و 

روندهای زیربنایِی ویژگی فراملی از طرف دیگر، گرفتار بماند. 

شاید مهم ترین بی ثباتی که این روزها جامعه شناسی با آن روبروست از 
وضعیت های بیرونی ای ریشه می گیرد که درکنار هم بازتولیدش را شکل 
می دهند. ایدئولوژی بازار، کاالشدگی و حکمرانِی جمعی، زندگی حیات 
آکادمیک در سرتاسر جهان را فلج کرده است. چنین واقعیت هایی برای 
توزیع شده  نابرابْر  به طور  ولی  مسئله ساز  داللت هایی  آکادمیک،  افراد 
روان شناختی.  ناراحتی  و  مفرط  خستگی  فزاینده،  استرس  دارند: 
فرهنگی،  ابعاد  در  آکادمیک،  زماِن  تغییرات  کجا،  هر  مشاهده گران، 
انتقادی  تفکر  بر  وارد  فشارهای  همچنین  و  تجربی اش  و  ساختاری 
انگلیسی امریکایی،  زمینه های  می شوند.  یادآور  را  جامعه شناسی  در 
بر  نئولیبرال  تغییرات  تأثیر  بررسی  برای  مهمی  »آزمایشگاه های« 
ساختاِر زمانِی آکادمی باقی مانده اند، اما تغییر جهِت  تدریجی به سوی 

>>
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به راستی در دیگر قسمت های  پرشتاِب مدیریتی،  »دانش کارخانه اِی« 
جهان نیز، شامل آکادمی چک، پیدا است.

می کنم،  صحبت  انگلستان  در  همکارانم  با  مثاًل  که  هنگامی  هنوز 
درخصوص شرایط کنونی، از لحاظ شرایط کار و زمان و فضای نسبی 
برای مطالعه، نگارش و پژوهش، همچنان متفاوت از آکادمی چک است. 
رقابت  بدعت ها،  )برتری،  بدنام  سخنوری های  برخی  گرچه  درواقع، 
جهانی و اقتصاِد دانش محور(  فضای سیاستِی آکادمی چک را به ستوه 
می آورد، سیستم ما هنوز نسبتاً دور از واقعیِت آکادمیکی است که در 
روز طوالنی ات  برای  مثل  انگلیسی  و  امریکایی  داستان های  باز  فضای 
بجنگ یا کرامپ)Crump( مجسم می شود. با وجود مدل فرانئولیبرالِی 
مکرر  کوشش های  برخالِف  و  چک  سیاسی  طبقة  توسط  به کاررفته 
و  کاالشدگی  اصول  به کارگیری  و  چک  آکادمی  »مطیع کردن«  برای 
و  مدیریتی  ایدئولوژِی  برابر  در  همچنان  چک  آکادمی  بازاری کردن، 
سوداگرِی بی رحمانه مقاومت می کند، ایدئولوژی ای که همتایان خودش 
اتریشی،  فیلسوف  تنِد  انتقادهای  می دهد.  سامان  دیگر  جاهای  در  را 
ُکنارد پی. مِیسَمن، دربارة تغییراِت جاری در آکادمی و علوم انسانی را 
بازگو کرده اند و  به طور گسترده ای استادان و مدیران دانشگاهی چک 
هنگامی که تاریخ داْن ُهوارد هوستون، منتقد پیشرو اصالحات دانشگاه 
دانشگاه های  نمایندگان  با مخاطبان چک خود صحبت کرد،  انگلیس، 
حمایت  کامل  صراحت  با  نتیجه گیری هایش  از  علوم  آکادمی  و  چک 
کردند. آکادمِی نترِس جدیِد کاالشده-بازاری شده ممکن است اینجا در 
اروپای مرکزی، حداقل برای لحظة یادشده، با چالش هایی مواجه شود. 

البته، حتی با وجود مقاومت محلی، گرایش های نئولیبرال که در سطح 
جامعه شناسی های  است  ممکن  کرده اند،  احاطه  را  دانشگاه ها  جهانی، 
محلی و منطقه ای را تغییر شکل دهند. هنوز این فشارها مشخصاً در 
لحظه ای است که جهان اجتماعی قرن بیست ویکم به سطوح پیچیدگی 
تحلیل  همچنین  و  نوین  تئوری های  که  است  رسیده  تکه تکه شدن  و 

را  جهانی«  سرمایه دارانة  »مدرنیتة  ناگهانی  تحوالت  چگونگی  دقیق 
ایجاب می کند که در سطح محلی رخ می دهند و برعکس، برای مثال، 
به  کنونی،  بحراِن  در  می شوند«.  محلی »جهانی  مسائل  اینکه چطور 
نوعی جامعه شناسی نیاز داریم که مدرنیته را شرح دهد، تبیین کند و 

کاری درباره اش انجام دهد. 

یاری  را  جامعه شناسی  همچنان  است  ممکن  بی ثباتی  گونة  سومین 
دهد تا با چالش ها مواجه گردد. پرسیدن و بازجویی همیشگِی واقعیت 
تفسیری  یا  »مثبت«  جستار  هرگونه  محورِی  پیش نیازهای  اجتماعی، 
هستند. عالوه بر این، پدیدة اجتماعی، فرایندها، ایدئولوژی ها، نهادها و 
روابط باید به طور مداوم، غیرمعمول و به عنوان موضوعاِت شرح و نقد ارائه 
توجه  )۱۹۳6تا20۱2(،  جامعه شناس چک  پِتروِسک،  میلوسالو  شوند. 
ویژه ای به ارتباط بین ادبیات، هنر و جامعه شناسی داشت و ادعا می کرد 
ادبیات می تواند همچون گواهی متمایز کننده درخصوص جامعه به کار 
گرفته شود. جامعه شناسی به عنوان اقداِم مهِم ذاتاً بین رشته ای، ضروری 
باقی می ماند و با علوم انسانی و ادبیات هماهنگ می شود و همچنین 
زمینه های  و  پارادایم ها  با  نرمال«  »علم  یک  جامعه شناسی  هم زمان، 
نهادی اش است. این، همان بی ثباتِی درمیان بودِن جامعه شناسی است 
که  منحصربه فرد مشخص می کند  رشته ای  به عنوان  را  آن  همواره  که 
از  آکنده  اجتماعی  جهان  که  می کند  روشن  را  معماهایی  و  حیرت ها 

آن هاست.   

filip.vostal@gmail.com نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: فیلیپ ُوستال
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سال چهارم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2014

< گروه عربی                                                                                                                                             
     گفت وگوي جهاني

منیر سیداني، دانشگاه المنار، تونس
آخر فوریة 20۱۱، ساري حنفي به من ایمیل زد و پرسید که آیا می توانم در پیداکردن مترجم براي نسخة عربي گفت وگوي جهاني به او کمک کنم. فقط 
چند هفته از سقوط زین الدین بن علي مي گذشت و این ایمیل براي من در حکم یکي از پیامدهای خوشحال کنندة انقالب تونس بود. با این حال، مانده بودم 
که آیا انگلیسي ام به قدري خوب هست که بتوانم خودم این کار را انجام دهم یا نه. به هر دري زدم که مترجم پیدا کنم اما موفق نشدم؛ لذا تصمیم گرفتم 
خودم این کار را انجام دهم، البته کار را با نسخة فرانسوي اي شروع کردم که روي سایت انجمن بین المللي جامعه شناسي بود. سه ماه گذشت، با کمک هاي 
دوستانة ساري، براي شمارة بعد، تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم، یعني متن ها را مستقیماً از انگلیسي به عربي ترجمه کنم که از آن زمان تا 
به  حال هم بر همین منوال کار کرده ام. هر شماره اي که منتشر مي شد، روي صفحة فیس بوکم آن را اعالم مي کردم تا جامعه شناسان عرب از نسخة عربي 
گفت وگوي جهاني مطلع شوند. زبان انگلیسي ام بهتر و بهتر مي شود و کار ترجمه، عطش دانش جامعه شناختي ام را فرو مي نشاند و از این راه به حجم زیادي 
از نوشته ها و منابع از تمام نقاط جهان دسترسي پیدا مي کنم. ترجمة کارهاي میدانِي انجام شده در سرتاسر جهان و آشنایي با رویکردهاي نظري جدید 
و تازه ترین پژوهش هاي جامعه شناسي، بسیار آموزنده است. لذا با ترجمة گفت وگوي جهاني به عربي، خیلي چیزها یاد مي گیرم. نشست انجمن هاي ملّي 
جامعه شناسي سال 20۱۳، در آنکارا، فرصت بسیار خوبي بود که با مترجمان گفت وگوي جهاني از کشورهاي دیگر آشنا شوم. مایة افتخار است که در این 
تجربة فوق  العاده سهمي داشته باشم. حاال هم ترغیبم مي کند که بیشتر کارهایم را به انگلیسي منتشر کنم و این هم موهبت دیگری است که از مجله مان 

دریافت کردم.    
نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

 منیر سیداني mounisai@yahoo.fr و 
 sh41@aub.edu.lb ساري حنفي

منیر سیداني. منیر از سال 20۱2 در دپارتمان جامعه شناسی مؤسسة عالي 
علوم انسانِي دانشگاه المنارِ تونس استادیار بوده است و از 2000تا20۱2 در 
دانشگاه ِصفاقس در تونس جامعه شناسي خوانده است. قبل از آن، هجده 
سال معلم زبان فرانسة دبیرستان بود. حوزة عالقه و نوشته هایش بیشتر در 
زمینة جامعه شناسي فرهنگ، هنر و دانش از دیدگاه تغییر اجتماعي است. 
هفت کتاب در این زمینه ها، به عربی، منتشر کرده است. یکي از اعضاي 
البراتوارِ بین رشته اي مؤسسة عالي علوم انساني است که روي روشنگري، 

مدرنیته و تنوع فرهنگي کار مي کند.

ساري حنفي در حال حاضر استاد جامعه شناسي دانشگاه امریکایي بیروت 
جامعه شناسي  عربي  نشریة  اضافات؛  عربي زبان  مجلة  سردبیر  همچنین  و 
است. در نشست جهاني انجمن بین المللي جامعه شناسي در سال 20۱۴، 
در یوکوهاما به عنوان معاون انجمن هاي ملِّي انجمن بین المللي جامعه شناسي 
انتخاب شد. همچنین از اعضاي انجمن عربي علوم اجتماعي است. درخصوص 
سیاست های  مهاجرت،  جامعه شناسي  فلسطینیان،  پناهندگي  و  آوارگي 
پژوهش هاي علمي، جامعة مدني و شکل گیري طبقة نخبه و عدالت انتقالي، 
هم در نشریه ها و هم در فصل هاي بسیاري از کتاب ها مطلب نوشته است. 
آژانس کار و رفاه سازمان ملل و پناهندگان فلسطیني؛ از کار و رفاه تا توسعة 
انساني )به ویراستاری ال. تاکنبرگ و ال. هالل، 20۱۴(؛ توانایي اخراج جمعي؛ 
کالبدشناسي قوانین اسرائیل در سرزمین هاي اشغالي فلسطین )به ویراستاری 
آ. افیر و ام. جیووني، 200۹، به  عربي و انگلیسي( از جمله کتاب هاي اخیر 
ریگاس  )به همراه  ناممکن  وعدة  دانشي؛  جامعة  و  عربی  پژوهش  اوست. 

آروانیتیس( کتاب بعدي اش است.  

mailto:mounisai@yahoo.fr
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