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 بحران جامعه شناسی
 ایوان زلنیایاالت متحده

 تردید در خصوص
گورمیندر کی. بهامبراجامعه شناسی جهانی

مارکوس شولتزآینده ای که خواهان آنیم 

پس از شارلی ابدو 
استفان بو
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جامعه شناسی در پاکستان

گرامی داشت اولریش ِبک
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< ســـرمـقالـــه
آیندة جامعه شناسی و جامعه شناسی آینده

انداخته است. جامعه شناس  این شماره مجموعه ای جدید دربارۀ آیندۀ جامعه شناسی به راه 
مشهور مجارستانی، ایوان زلنی ، تشخیص بحران سه گانۀ سیاسی، روشی و نظرِی جامعه شناسی 
ایاالت متحده را مطرح می کند. جامعه شناسی ایاالت متحده پیوند سیاسی خود را که در دهۀ 
0691 و 07 دانشجویان را جذب می کرد و برمی انگیخت، از دست داده است؛ برتری روشی خود 
را از دست داده است و قادر به حفظ تحلیل های علّی عرضه شده در پژوهش های تجربی میدانی 
نیست که اکنون در علوم سیاسی و اقتصاد رونق گرفته اند؛ و همچنین تخیل نظری خود را که از 
تعامل با اندیشمندان کالسیک ناشی شده بود از دست داده است. جامعه شناسی ایاالت متحده 
مسیر خود را گم کرده و دیگر برای نسل جدید دانشجویان جذاب نیست. آیا این حقیقت دارد؟

بر  زلنی منتقد  هر تمرکز خاصی  نوشته ی  بریتانیا همچون  از  بهامبرا  نوشتۀ گورمیندر کی. 
شمال، و البته جامعه شناسی »بومی«، جهان وطن گرایی جهانی و نظریه ی نوسازی است، چه 
اروپا مداری را به عنوان نقطۀ عزیمتش و چه محل ارجاعش در نظر بگیرد.  هیچ یک از اینها 
نمی توانند به چیزی دست یابند که جامعه شناسی جهانِی او در جستجویش است، یعنی بازیابی 
تجربه های استعماری و پسا استعماری که توسط روابط بین المللی شکل می گیرد. اما آیا یک 
جامعه شناس  دو  باشد؟  داشته  وجود  می تواند  جنوب  مشارکت  بدون  جهانی  جامعه شناسی 
ملی  انجمن  پاکستان  این که  وجود  با  جاوید،  و حسن  بشرا  لیال  نام های  به  پاکستانی،  جوان 
جامعه شناسی و 91 عضو منفرد در انجمن بین المللی جامعه شناسی دارد، موانع نفِس وجود 
را  از کشورهای جنوب  بسیاری  در  به جامعه شناسی جهانی(  برسد  )دیگر چه  جامعه شناسی 

شرح داده اند.

همچنین حضور عمیق تر شدۀ جنوب در شمال را نمی توان فراموش کرد. به دنبال کشتار شارلی 
 ابدو، در حالی که میبل برنزین قیام سیاست های راست گرایانه در سراسر اروپا را توصیف می کند، 
استفان بو  فهمی از مباحثات بین جامعه شناسان فرانسوی به ما ارائه می دهد. الیزابت بِکر بر 
اجتماعات  عمیق حوِل  ترس  انگلستان،  و  اسپانیا  آلمان،  مساجد  در  میدانی خود  کار  اساس 

مسلمان راآشکار می سازد.

آیندۀ  از  را  ما  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  پژوهش  نائب رئیس  شولتز،  مارکوس 
انجمن  گردهمایی  موضوع  که  می دهد،  سوق  آینده  جامعه شناسی  سوی  به  جامعه شناسی 
بین المللی جامعه شناسی در وین، در01تا 41 ژوئیه 6102 خواهد بود. او اهمیت شناخت آینده 
را برای ما روشن می کند، و نسبت به خطرات آن به ما هشدار می دهد. آینده درچنگ انسان 
است و جامعه شناسی می بایست جایگاه خود را در شکل دادِن آن بازشناسی کند. چشم انداز 
شولتز از اولریش بِک الهام گرفته است که در اول ژانویۀ 5102 درگذشت؛ ضایعه ای غم انگیز 
الهاماتش تا فراتر  برای جامعه شناسی و اجتماع بین المللی. او جامعه شناسی است که نفوذ و 
بازتاب هایش در آلمان،  او و  اینجا مشارکت های پیشگامانه  از رشتۀ ما امتداد یافته است. در 

آرژانتین، کره جنوبی و کانادا را پاس می داریم.

ایرلند، پی می گیریم. چهار مقاله  از  این بار  را،  پایان مجموعۀ جامعه شناسی های ملی خود  در 
با پیامدهایی درسطح  اقتصادی  تأثیر بحران  ایرلند را منعکس می کند:  دگرگونی های جهانی 
جهانی، واکنش حوزۀ عمومی احیاء شده، ویژگی فراملّی خانوادۀ ایرلندی، و داللت های حمایت 

اروپائیان برای جنبش زنان ایرلندی.

مجاری  برجستۀ  جامعه شناس  سزلنی،  ایوان 
جامعه شناسی  در  متنوعش  و  طوالنی  تجارب 
بازتاب می دهد و پایان آن را از پیش  امریکا را 

اعالم می کند.

پیشروی  جامعه شناس  بهامبرا،  گورمیندر 
به  نسبت  مرسوم  رویکردهای  انگلیسی، 
رویکرد  و  می کند  نقد  را  جهانی  جامعه شناسی 
را  مرتبط«   »جامعه شناسی های  یعنی  خودش 

پیشنهاد می دهد.

انجمن  پژوهش  نایب رئیس  شولز،  اس.  مارکوس 
فروِم  سومین  مضمون  جامعه شناسی،  بین المللی 
به  وین  در  که  را  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
معرفی  شد،  خواهد  برگزار   2016 اکتبر   14 تاریخ  
جامعه شناسی  آنیم:  خواهان  که  »آینده ای  می کند: 

جهانی و کوشش برای جهانی بهتر«.

در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  وب سایت  در  ۱5زبان  به  جهانی  گفت وگوی   >
دسترس است.

گفتگوی جهانی با کمک سخاوتمندانۀ < یادداشت ها را به آدرس burawoy@berkeley.edu بفرستید.
SAGE امکان پذیر شده است.

GD

http://www.isa-sociology.org/
http://www.isa-sociology.org/
mailto:burawoy%40berkeley.edu?subject=
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< شــورای ســردبــیــری< در این شماره
سردبیر: مایکل بورووی.

دستیار سردبیر:گی سیدمن

سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آگوست باگا.

جنیفر  سوسا،  راکائل  اویس،  تینا  تحریریه:  همکاران 
پالت، رابرت ون کریکن.

مارکــوس  آبراهــام،  مــارگارت  مشــاور:  ســردبیران 
شــولز، ســاری حنفــی، وینیتــا ســیناه، بنجامیــن تجرینــا، 
ــو،  ــک جینداگل ــکا، دیل ــا بارلینس ــرت، ایزاب ــاری برب رزم
فیلومیــن گوتیــرز، جــان هولمــوود، گویلرمینــا جاســو، 
ــایمون  ــان، س ــا کورکچی ــا ماریان ــران، مارین ــا کانابی کاپاالن
ماپادیمنــگ، عبدالمؤمــن ســعد، آیســه ســاکتانبر، ســلی 
ســکالون، ســاواکو شیراهاســه، گرازینــا سکاپســکا، اونجلینــا 

تاستســوگلو، چین-چــان یــی، النــا زدراومیســلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب:  ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

ــا بارتــو  برزیــل: گوســتاو تانیگوتــی، آندریــزا گالــی، رنات
پریتورلــن، آنجلــو مارتینــز جونیــور، لــوکاس آمــارال، ســلیا 

آریبــاس، رافائــل ِدســوزا، بنــو آلــوز.
سباســتین  ریــوادوال،  آلــوارز  خــوزه  ماریــا  کلمبیــا: 
ــه  ــو، کاترین ــترو آروج ــدرس کاس ــانتاماریا، آن ــزار س ویلمی

ســانتاماریا.  گایتــان 
هنــد: ایشــوار مــودی، راشــمی جیــن، پراگیــا شــارما، 

جویتــی ســیدانا، نیدهــی بانســال، پانــکاج بهاتنــاگار.
ــش  ــتانی، نیای ــم باس ــوادی، عبدالکری ــه ج ــران: ریحان ای

ــه زاده ــزه خواج ــور، فائ ــرا دانش ــی، میت دولت
ژاپــن: ســاتومی یاماموتــو، هیــکاری ُکبوتــا، هاتســونا 
ُکروســوا، ماســاهیرو ماتســودا، یــوکا میتانــی، آیــاکا اوُگــرا، 

ــتو  ــاکا اوماس هیروت
ــم  ــماگامبت، گولی ــان اس ــروآ، بی ــول زابی ــتان: آیگ قزاقس
دوســانوا، دارنبــک کولیمنــوف، المیــرا اوتــارۀ رمضــان 
ســالیکژانف، آدیــل رودیونــوف، نــورالن بایاگابیــل، گانــی 

ــدوز ــووا ژول ــوا، گالیمژان ــار بیلیمبای ــدی، ان م
لهســتان: آدام مولــر، آنــا ونــدزل، جاکــوب بارسژوســکی، 
جاســتینا کوشسیســنکا، جاســتینا زیلینســکا، کامیل لیپنســکی، 
ــا میکوالژوســکا، کریســتف گوبانســکی، ماریوســز  کارولین
فینکیلســژتان، مارتینــا ماکویــچ، میکــوالژ میرزژوســکی، 

پاتریشــا پندراکوســکی، ورونیــکا گاواراســکا، ســوفیا پنــزا
ــا  ــرآگارو، آندری ــا ب ــز، کورین ــیما روگین ــی: کوس رومان
دوتــو،  الکســاندر  کانتاراگیــو،  رومــان  آکســاندرا، 
ــکا  ــان، آنجلی ــدن ماری ــای بوگ ــه، میه ــاندرا ایورداچ روکس
مارینســکو، آنســا میهــای، مونیــکا نــادراگ، بــاالز تلگــدی، 

ــدور ــا ت ــا، الن ــت توم الیزاب
روســیه: النــا زدراوو میســلووا، آنــا کادنیکــووا، آســجا 

ورونکــوا.
تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، نیل میت، رانا چاووشوگلو

خــوزه  تانیگوتــی،  گوســتاو  رســانه ای:  مشــاوران 
ریگوئــرا.

مشاور سردبیر: ابیگیل اندروز.

< سرمقاله: آیندۀ جامعه شناسی، جامعه شناسِی آینده
بحران سه گانة جامعه شناسی ایاالت متحده

ایوان زلنی، مجارستان
ما از »جامعه شناسی جهانی« باید چه منظوری داشته باشیم؟

گورمیندر کی. بهامبرا ، بریتانیا 
آینده ای که خواهان آنیم

مارکوس شولز، ایاالت متحدۀ آمریکا

< پس از شارلی ابدو
گفت وگوی جامعه شناسان فرانسوی پیرامون ماجرای کشتار در شارلی اِبدو 

استفان بو، فرانسه
سیاست افراط  گرایانه پیش و پس از شارلی ابدو 

مِیبل بِرزین، ایاالت متحدۀ آمریکا
یادداشت های میدانی: فصل برداشت ترس در اروپا 

الیزابت بکر، آلمان

<  جامعه شناسی در پاکستان
در جست وجوی جامعه شناسی در پاکستان

لیا بشرا، پاکستان
چشم اندازها برای جامعه شناسی در پاکستان

حسن جاوید، پاکستان

< گرامی داشت اولریش بِک
اولریش بک، یک جامعه شناس اروپایی با هدفی جهان وطنانه 

کلوزه دوره، آلمان
اولریش بِک در آمریکای التین 

آنا ماریا وارا، آرژانتین
تأثیر اولریش بِک در آسیای شرقی 

سانگ ژین هان، کرۀ جنوبی
تأثیرات ناهمگون اولریش بِک در آمریکای شمالی 

فویوکی کوراساوا، کانادا

< جامعه شناسی در ایرلند
سفر ایرلند به سوی فاجعة اقتصادی 

شان او ریایین، ایرلند
در دفاع از قلمرو عمومی 

مری پی. کورکوران، ایرلند
جنبش زنان ایرلندی
پائولین کولن، ایرلند

روابط سلتی؛ خانواده های جهانی ایرلند 
ربکا چیوکو کینگ-اوریاین، ایرلند
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بـحران سـه گـانـة 
جامعه شناسی امریکا

ایوان سزلنی

نسبت  زمان ما  مهم  سؤاالت  به  را  جامعه شناسی  که  است  برجسته ای  و  پرافتخار  اجتماعی  دانشمند  زلنی  ایوان 
مجارستان  در  علوم  آکادمی  در  و سپس  مجارستان  آمار  ادارة  در  کار  با   ۱960 دهۀ  در  را  خود  حرفۀ  او  می دهد. 
آغاز نمود، تا زمانی که به دلیل کارهای انتقادی خود، و به طور خاص، کتابی که با جورج ُکنراد به نام روشنفکران 
و اصیل ترین مقاالت در حوزة سوسیالیسم  از برجسته ترین  به قدرت طبقاتی )۱979( - یکی  در مسیر دستیابی 
نقل مکان کرد،  استرالیا  به  به ترک وطنش شد. وی  به دست آمده -  نوشت، مجبور  اروپای شرقی  از  دولتی که 
امریکا رفت و به مقام  به  از استرالیا  جایی که دپارتمان جامعه شناسی در دانشگاه فلیندرز را پایه گذاری نمود، و 
استادی برجسته در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، انجلز و سپس دانشگاه ییلدست پیدا کرد. او اخیراً  مؤسس 
دانشکدة علوم اجتماعی در پردیس ابوظبی دانشگاه نیویورک شده است. تحقیق وی در مورد اثرات توزیعی مجدد 
امروز راه گشا بوده است.  تا  بازارها تحت سوسیالیسم دولتی و مطالعۀ وی درباره مسیر کارفرمایان سوسیالیست 
وی یکی از معدود دانشمندان اجتماعی است که با مفهوم گذر ازسوسیالیسم دولتی به سرمایه داری دست و پنجه 
نرم می کندو با ترکیب تحلیل تاریخی و تطبیقی، همراه با دانشجویانش گیل ایال و الینور تونسلی کتاب ساختن 
بر روی مرفه ترین نخبگان و محروم ترین  نوشته است. وی تحقیقاتی  را  سرمایه داری بدون سرمایه داران )۱998( 
جمعیت ها در مجارستان پس از کمونیسم منتشر کرده است. او توسط دانشجویانش که در سراسر جهان پراکنده 
افراد   است.  معروف  اجتماعی  نظریۀ  تاریخ  مورد  در  سخنرانی هایش  برای  و  است،  عالقه  و  احترام  مورد  هستند 
اندکی در موقعیت  بهتری  برای ارزیابی  سرنوشت جامعه شناسی امریکا وجود دارند - از دیدگاهی هم درونی و 

هم بیرونی.

>>

ایوان زلنی، دانشگاه نیویورک، امریکا

45 سال پیش در بحران آیندۀ جامعه شناسی غربی، آلوین گلدنر 
سقوط کارکردگرایی-ساختاری پارسونزی و طلوع یک جامعه شناسی 
انعکاسی تر را پیش بینی کرد  - اخطاری که به نظر می آید اکنون به 
طور غریبی جابجا شده است، چون تا 1970 جامعه شناسی پارسونزی 
مرده بود و جامعه شناسی به هیجان انگیزترین دوره اش وارد می شد. 
لیپست، سی.  مارتین  گلدنر، جامعه شناسانی چون سیمور  با  همراه 
رایت میلز، اس. ام. میلر، لی رینواتر، پیر بوردیو، دیوید الکوود، رالف 
میلیبند، کلوس اُفی، رالف دارندورف - همراه با دیگرانی از اروپای 
شرقی پس از سوسیالیسم، شامل زیگموند باومن، لزک ُکالُکسکی، 
و گروه پراکسیس در یوگسالوی - یک جامعه شناسی انتقادی نشاط 
گلدنر  که  بحرانی   ، که  اینجاست  جالب  کردند.  پیشنهاد  را  آوری 
پیش بینی کرده بود به نظر حل شده می رسید: رشتۀ علمی راهش 
به  و  بود،  یافته  کارکردگرایی-ساختاری  بن بست  مسیر  از  خارج  را 
جای آن به سوی یک کعبه آمال برای دانشجویان رادیکال - و بسیار 
از  مالل آوری  لیست  یک باره  به  بود.  شکوفایی  حال  در   - باهوش 
دوره های جامعه شناسی مقدماتی، مفاهیم تجربی غیر قابل آزمایش 
و درک نکردنی به سرزمینی هیجان انگیز از جنبش سیاسی و مناظرۀ 

روشنفکرانه تبدیل شد.
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تصویرسازی از آربو
>>

علوم  می رسد:  نظر  به  پیشگویی  گلدنر،  سابق  پیش بینی  امروز،  اما 
نئوکالسیک،  اقتصاد  است.  شده  بنیادی  تغییرات  متحمل  اجتماعی 
شدند؛  ظاهر  پیروز  آزمایشی  تحقیق  طراحی  و  عقالنی  انتخاب  نظریۀ 
دانشجویان،  هستند.  پاسخ  یک  جستجوی  در  همچنان  جامعه شناسان 
بازنشستگی  وجوه  و  شغل  نگران  و  شدند  محافظه کار  بیشتر  اکنون 
هستند، و عالقه به نظریات رادیکال را از دست داده اند. دپارتمان های 
جامعه شناسی در جدل برای جذب رشته های کافی برای توجیه اندازۀ 
دانشکده هستند، و اغلب دوره های »جذاب« )و اغلب  نه خیلی مورد 

نیاز( را برای باال بردن ثبت نام ها ارائه می دهند.1

اول،  است.  مواجه  سه گانه  بحران  یک  با  ما  علمی  رشتۀ 
جامعه شناسی جاذبۀ سیاسی خود )و مأموریت رادیکالش(را از دست 
روش شناختی  چالش  برای  مناسبی  پاسخ  هنوز  دوم،  است.  داده 
سوم،  و  است.  نیافته  عقالنی  انتخاب  سیاسی  علوم  یا  اقتصاد  از 
مرکز  یک  اینکه  درباره   است  شده  گیج  کلی  به  جامعه شناسی 
نظری مشترک دارد )»کتاب هایی برجسته« که هر جامعه شناسی 
باید با آن ها آشنا باشد(، یا آیا  چنین مرکزی حتی مطلوب هست،.

< بحران سیاسی

چهل سال پیش، جامعه شناسی رشته ای بود که نیروی ذهنی و 
دانشجویان جوان دارای ذهن رادیکال را جذب می کرد. این »کاری 
که باید انجام شود« بود، اگر کسی به اصالح رادیکال یا حتی انقالب 
دانشکده های  اوایل 1970،  و  دهۀ 1960  اواخر  در  داشت.  عالقه 
بودن  محافظه کار  به  قدیمی ترها(  خصوص  )به  جامعه شناسی 

گرایش داشتند، اما دانشجویانشان رادیکال های چپ گرا بودند.

امروز موقعیت معکوس شده است: ما هنوز دانشکده های رادیکال 
داریم، اما دانشجویانمان به »جمهوری خواهان جوان« بودن گرایش 
جای  به  باید  چرا  هستید،  جمهوری خواه  یک  شما  اگر  و  دارند. 
بخوانید؟  جامعه شناسی  عقالنی،  انتخاب  سیاسی  علوم  یا  اقتصاد 
ناگهان مشکل ما دیگر این نیست که نمی توانیم صندلی های کافی 

پیدا کنیم، بلکه نمی توانیم سالن های کنفرانس را پر نماییم.

این چیزی است که من آن را »بحران سیاسی« می نامم، که هر 

دو راه را قطع می کند: ما نمی توانیم دانشجویان را به تعداد کافی 
جذب کنیم، و جامعه شناسی به نظر سناریوهای کم و کمتری برای 

اصالح اجتماعی رادیکال پیشنهاد می کند.

< بحران روش شناختی

اما بحران جامعه شناسی همچنین یک »انقالب روش شناختی« 
»دانش  داشت  اصرار  که  کنت  آگوست  مانند  می دهد.  بازتاب  را 
»دانشمندان«،  که  درگیر همان دقت روش شناختی  باید  جامعه« 
طبیعت را مطالعه می کنند شود، دانشمندان علوم اجتماعی مدت 
برچسب های  در  »دانش«  کردن  توجیه  جستجوی  در  طوالنی 

رشته شان، با ایجاد »روابط علی« بین »متغیرها« بودند.

را مطالعه  اقتصادی(  )و  اجتماعی  پدیدهای   آن کسانی که  آیا 
می کنند می توانند ادعاهایی قابل باور در مورد علیت ارائه دهند؟ 
ماکس وبر که بدگمان بود ما نمی توانیم، »علوم اجتماعی تفسیری« 
را انتخاب کنیم. در حالی که جامعه شناسی موفقیت حیرت انگیزی 
است  داشته  تصادفی  نمونه گیری  براساس  پیمایشی  تحقیق  در 
برای  نفر  هزار  چند  از  نمونه هایی  با  انتخابات  نتایج  پیش بینی   -
جمعیتی بالغ بر صدها میلیون  نفر - این موفقیت ما را حتی یک 

اینچ به آزمایش فرضیات در مورد علیت نزدیک نکرده است.

برای آزمایش فرضیات دربارۀ علیت، یک نفر باید قادر به تعیین 
بخشی از جمعیت برای یک »گروه آزمایش« باشد، که در معرض 
در  بقیه  و  گرفت  خواهد  قرار  مشخصی  )»عملیات«(  محرک های 

یک »گروه کنترل« نسبت به همان محرک  ها مجزا خواهند بود.

»مشکل  از  همواره  پیمایشی  تحقیق  ها،  آزمایش  مقابل  در 
بگوید  علمی  دقت  هیچ  با  نیست  قادر  که  می برد،  رنج  انتخاب« 
که نتیجه در جمعیت الف متفاوت از جمعیت ب است چون الف 
کرده  دریافت  متفاوت  »تلقی«  یک  چون  یا  است،  بوده  متفاوت 
است. یک مثال ساده: ما می دانیم که افراد متأهل طوالنی تر زندگی 
می کنند. اما چگونه می توانیم بگوییم که آن ها بیشتر زنده می مانند 
ازدواج  تر  قوی  احتمال  به  سالم تر  افراد  یا  کرده اند  ازدواج  چون 
بتوانم  من  اگر  می مانند(؟  زنده  بیشتر  هر صورت  در  )و  می کنند 
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خواهند  ازدواج  که  آزمایشی  گروه  یک  را  14ساله  افراد  تعدادی 
باشند که هرگز  کنترل  گروه  در یک  دیگران  و  کنم  تعیین  کرد، 
ازدواج نخواهند کرد، با بازدید از شرایط سالمت آن ها در سال های 
بعد، می توانم یک پاسخ علمی دقیق به پرسش علیت بدهم - اما 

چنین انتساب تصادفی  قطعاً غیرممکن است.

محققان اجتماعی تالش کرده اند تا خودشان را از این چاله باال 
کشند. برخی تالش کردند تا »مکانیزم های علی« را با نوشتن یک 
»روایت« که پیشنهاد می دهد X ممکن است علت Y باشد )برای 
مثال، افراد متأهل کمتر می نوشند و مرتب تر غذا می خورند، پس 
طوالنی تر زندگی می کنند( معین کنند. این یک تالش خاص است 
- من چندین بار در تحقیقات خودم این تالش را کرده ام  - اما برای 
پیمایشی  نیست. محققان  قانع کننده  »دانشمدان معمولی« خیلی 
تکنولوژی های دیگری را امتحان کرده اند، اما هیچ مطالعات  پانلی 
نه مصاحبه های  تاریخی زندگی این مشکل بنیادی را حل نکرده 
دست  از  زمان  طول  در  را  جمعیت  همواره  پانل  مطالعات  است؛ 
می دهند و مطالعات تاریخ زندگی اغلب از خاطرات انتخابی افراد 

رنج می برند.

برخی دانشمندان اقتصادی و سیاسی به آزمایش های آزمایشگاهی 
تحت  کاماًل  محیط های  با  آزمایشگاهی  آزمایشات  آورده اند.  روی 
کنترل یک راه حل خوب در قالب انتساب  تصادفی ارائه می دهند 
مشخص  که  بیرونی،  اعتبار  هستند:  هنگفتی  هزینۀ  دارای  اما 
نه.  یا  نیز معتبر هستند  از موقعیت آزمایشی  نتایج خارج  می کند 
آزمایشات آزمایشگاهی همیشه در انتخاب تصادفی کم می آورند: ما 
نمی توانیم یافته های آزمایشات آزمایشگاهی را تعمیم دهیم، جایی 
که افراد مورد مطالعه معموالً دانشجویان طبقۀ متوسط در دوران 
کالج هستند. )»راه حل« دیگر »آزمایش زمینه ای« نامیده می شود 
ندرت  به  این  اما  شود،  برده  کار  به  می تواند  تصادفی  انتخاب  که 

انتساب تصادفی را دربرمی گیرد.(

با این حال، علوم سیاسی و اقتصادی یک راه حل منطقاً منسجم 
تجربی  نظر  از  داده ام،  شرح  پایین  در  من  که  همانطور  )اگرچه 
حال،  هر  به  می دهند.  ارائه  علیت  مشکل  برای  دارد(  مسئله 
یک  در  را  بنابراین خودش  است.  دفاعی  حالت  در  جامعه شناسی 

بحران روش شناختی می بیند.

< بحران نظری

قرار  بهتری  چندان  حالت  در  نیز  تئوری  نظر  از  جامعه شناسی 
به  رو  سراشیبی  یک  در   1980 دهۀ  از  تقریباً  رشته  این  ندارد؛ 
پایین بوده است. مطمئناً من دلتنگ نوع مرتون-پارسونزی سنت 
نظری یکپارچه نیستم. کارکردگرایی-ساختاری توسط آنچه من به 
عنوان یک دیالوگ نظری سالم می بینم، جایگزین شد، که اساساً 
بحث مارکس-وبر بر آن غالب بود اما فضا را برای جایگزین ها شامل 

کنش متقابل نمادین و روش قوم نگاری خالی گذاشت.

باید اعتراف کنم که حتی در روزهای طالیی دهۀ 1960 و 1970، 
نیروی ذهنی جامعه شناسی اغلب بر اینکه چه نویسندگانی باید در 
بود.  مبارزه  حال  در  گیرند،  جای  جامعه شناسی  نظری  دوره های 
امروز حتی توافق کمتری وجود دارد - به ویژه همچنانکه در تالش 
به  تا  می کند  تالش  جامعه شناسی  هواداران،  ابقاء  برای  ناامیدانه 
برنامه های بین رشته ای مانند مطالعات زنان، مطالعات امریکایی-
افریقایی، مطالعات امریکایی-آسیایی، مطالعات مکزیکی-امریکایی، 
مشروع  حوزه های  این ها  همۀ  زند.  چنگ   ... و  فرهنگی  مطالعات 
در  آن ها  کردن  شامل  اما  دانشمندانه هستند،  پژوهش  و  آموزش 

جامعه شناسی مرزهای این رشته را مبهم می سازد.

اقتصاددانان  است.  آموزنده  اقتصاد  و  سیاسی  علوم  با  مقایسه 
ظاهراً عموماً بر پایه های نظری رشته شان اتفاق نظر دارند. تقریباً 
همۀ اقتصاددانانی که من می شناسم فهم مشترکی دارند که چرا 
دانشجویان باید قبل از اینکه به سوی دوره های پیشرفته تر روند، 
در  کمی  اختالف  بگذرانند.  را  کالن  اقتصاد  و  خرد  اقتصاد  اصول 
این دوره ها آموزش داده شود وجود دارد؛ طرح  باید در  آنچه که 
یک  با  اقتصاددانی  هر  که  هستند  شده  استاندارد  چنان  درس ها 
این  اگرچه   - کند  تدریس  را  دوره ها  از  کدام  هر  می تواند  دکترا 
مهم است که نادیده گرفتن حیرت انگیز نظریه پردازان »کالسیک« 
با  ندرت  به  دانشجویان  که  معناست  بدین  که  شویم،  یادآور  را 
نظری  مناقشات  می شوند.  مواجه  طوالنی  سابقۀ  دارای  مناقشات 
کالسیک شاید هنوز بازگردد تا این رشته را تسخیر کند - مانند 
کینس و مارکس در دورۀ بحران مالی جهانی 2008-9 که چنین 

کردند.

بر  نمی توانند  یا  جامعه شناسی  دپارتمان های  اغلب  مقابل،  در 
اینکه دوره های مقدماتی چه باید باشند توافق کنند )به جای ارائۀ 
طیفی از انتخاب ها با تفاوت های واضح نظری و معرفت شناسی( یا 
یک دورۀ مقدماتی ارائه می دهند که بیشتر شبیه یک ساالد میوه 
است که موضوعات جذاب را با یک راهنمای تلفن کسل کننده از 
می رود  را  درست  راه  اقتصاد  آیا  می کند.  مخلوط  پایه«  »مفاهیم 
منطقی تر حل  را  رشته اش  در  »معرفی«  مشکل  جامعه شناسی  یا 
بازخواهم  پرسش  این  به  مقاله  این  آخر  بخش  در  من  می کند؟ 
مقدماتی  دوره های  که  حالی  در  که  است  واضح  این  اما  گشت، 
اقتصاد یک وفاق رشته ای ایجاد می کنند، جامعه شناسی در حاشیۀ 

هرج و مرج است.

در  »کالسیک ها«  مورد  در  ما  همچنانکه  آزاردهنده تر:  حتی 
رشته مان اختالف نظر داریم، دربارۀ سؤال هایی که رشته مان باید 
یک  به  بار  یک  جامعه شناسان  می شویم.  نامطمئن تر  کند،  مطرح 
بودند:  توافق سخت دربارۀ مشکالتی که »مال« آن هاست رسیده 
از نظر طبقه،  نابرابری ها )در قدرت، درآمد و فرصت های زندگی، 
اجتماعی.  تحرک  تحصیلی،  و  شغلی  دستیابی  جنسیت(،  و  نژاد 
اکنون، به هر حال، ما نه تنها شناسایی سؤاالت تحقیقمان را سخت 
یافتیم، بلکه - باعث خجالت بیشترمان - اقتصاددانان و دانشمندان 
علوم سیاسی آنچه که سابقاً برای ما بوده را مناسب می دانند. این 
دردناک نیست که مهم ترین کتاب های اخیر در نابرابری اجتماعی 
توسط اقتصاددانانی چون توماس پیکتی و جوزف استیگلیتز نوشته 

شده اند؟ آیا ما جا مانده ایم؟

< راهی برای خروج از بحران؟

اجازه دهید من از این پیام ترجیحاً منفی گرایانه با مرور مزیت ها 
اجتماعی  واقعیت  به  نسبت  جامعه شناختی  رویکرد  قوت های  و 
از  پیروی  به  نسبت  که  دهم  اخطار  همکارانم  به  و  بگیرم  نتیجه 

گرایش های جدید در اقتصاد و علوم سیاسی محتط باشند.

سنت  یک  است.  پذیری  انعطاف  جامعه شناختی،  رویکرد  قوت 
طبقۀ  )»ایده های  مارکس  کارل  از   - جامعه شناسی  طوالنی 
حکمفرما مبدأ همۀ ایده های حکمرانی هستند«( و کارل مانهایم 
موقعیت  در  ایده ها  سیستم های  و  قضایا  توضیحات،  ایده ها،   ...«(
زندگی کسانی که آن ها را بیان کرده اند تفسیر شده اند«( تا آلوین 
که  می پرسد   - جدید(  طبقۀ  ظهور  و  روشنفکران  )آیندۀ  گلدنر 
چیست.  جامعه شناس  )سیاسی(  نقش  و  است  کسی  چه  سخنگو 
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هستند،  بی صدا«  »صدای  دنبال  به  جامعه شناسان  که  زمانی  تا 
هوادارنشان را خواهند یافت.

از  پس  اما  شده اند،  محافظه کارتر  دانشجویان  است،  درست 
جهانی  نابرابری هایسرمایه داری  از  فزاینده ای  نارضایتی   9-2008
بوده است. چنانکه جامعه شناسی به نگرانی های اکثریت بازمی گردد 
- نابرابری جنسیتی، نژادی و طبقاتی، قدرت، فقر، ظلم، استثمار، 
پله ها  در  دانشجویان  که  زمانی  گذشته،  خوب  روزهای   - تعصب 
را  کنفراس  سالن  خالی  صندلی های  اینکه  جای  به  می نشستند 
برای  بورووی  مایکل  فراخوان  بازگردد.  است  ممکن  کنند،  ترک 
کار  این  برای  هوشیارانه  فراخوان  یک  عمومی«  »جامعه شناسی 
کالس های  با  برکلی  جامعه شناسی  دپارتمان  مشخصاً  و   - است 
درس پر و دانشجویان فارغ التحصیل کارآمد کار خود را به خوبی 
انجام می دهد،. اگر جامعه شناسی مأموریت سیاسی خود را حفظ 
کند، می تواند کشف مسائل بزرگ اجتماعی را از اقتصاد و همچنین 
دیدگاه انتقادی که خصیصۀ جامعه شناسی کالسیک مارکس و وبر 

بود، را باز پس گیرد.

روش شناختی  بحران  تا  دارند  سعی  ما  همکاران  از  بسیاری 
با تبدیل جامعه شناسی به یک »علم معموِل« بیشتر  رشته مان را 
با مدل سازی رفتار  انتخاب عقالنی،  شبیه اقتصاد یا علوم سیاسی 
توصیف  برای  تالش  به جای  آزمایشگاهی(  آزمایشات  بر  تکیه  )با 
واقعیت با بیشترین دقت ممکن حل کنند. اما همانطور که من اشاره 
کردم، در حالی که آزمایشات آزمایشگاهی به ما اجازه می دهند تا 
فرضیات علی را آزمون کنیم، مشکل مخرب آن ها با اعتبار بیرونی 
ممکن است توضیح دهد که چرا بسیاری از »پیش بینی های علمی« 

اقتصاد نئوکالسیک در واقعیت اثبات شده که غلط هستند.

در یک سمینار دانشکده در پردیس ابوظبی دانشگاه نیویورک، 
بار  پاریس یک  اقتصاد  مدرسۀ  از  گیلز سنت-پائول  عزیزم  همکار 
پرسید که آیا اقتصاد علم است؟ پاسخ وی قانع کننده بود: چطور 
با کیفیت پایین را استفاده می کند و  می تواند وقتی که داده های 
در  که  کرد  پیشنهاد  گیلز  شوند؟  باطل  نمی توانند  که  مدل هایی 
مقابل، اقتصاد یک »فعالیت فرهنگی« است که به جای پیشنهاد 

پیش بینی های باطل شونده، شرایط بحث را شکل می دهد.

از  قانع کننده تر  را  »چرا«  پرسش  من  که  می کنم  اعتراف 
»چگونه« یافتم و به سختی هر چیزی که قابل باطل شدن نباشد 
که  وبر  مانند  اما  می پذیرم.  خوب  اجتماعی  تحقیق  عنوان  به  را 
به  را  اجتماعی  علوم  که  دارم  گرایش  نامید،  را »عینیت«  عینیت 
علوم  اجتماعی  علوم  از  کدام  هیچ  کنم.  توصیف  »علوم«  عنوان 
نیستند، اگر علم به معنای یک بدنه از پیشنهادات باشد که روابط 
یا  هابزی ها  نزد  در  اجتماعی  عمل  شوند.  آزمون  می توانند  علی 
پارسونزی ها »ارادی« است، با این فرض که یک »عامل« می تواند 
انتخاب کند )اگرچه درون قواعد مشخص(. همانطور که مارکس به 
شکلی دقیق مشاهده کرده است، »افراد تاریخ خودشان را می سازند، 
اما }تحت قواعد{ منتقل شده از گذشته«. مردم انتخاب می کنند 
با  جبرگرایانه  نه  و  تصادفی  رابطۀ  یک  در  فقط  انتخاب ها  این  و 
وجود آن ها هستند. وبر بر حق بود: ما می توانیم آنچه مردم انجام 
می دهند را تفسیر کنیم، اما هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که کدام 
کنش شان عقالنی بوده است و نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه 

چیز را عقالنی می توانند انجام دهند یا انجام خواهند داد.

انتخاب  اقتصاد  پیشروی  تفسیری،  جامعه شناسی  رابطه  این  در 
برای  تالش  در  جامعه شناسان  و  است  سیاسی(  علوم  )یا  عقالنی 

تقلید از همکاران »علمی«ترشان در اقتصاد یا علوم سیاسی اشتباه 
کردند.

جامعه شناسی یک مزیت دیگر نسبت به سایر »علوم اجتماعی« 
دارد: جامعه شناسان گرایش به استفاده از انعکاس پذیری منتقدانه 
دربارۀ داده ها دارند. این مسئله اغلب حتی در مورد محققان کیفی 
توسط  که  قوم نگارانی  است.  صادق تر  کمی«،  »نخبگان  به  نسبت 
یک  می دانند:  شکل  بهترین  به  را  این  دیدند،  آموزش  بکر  هوارد 
از  اجتماعی »غوطه ور« کند، پیش  را در شرایط  باید خودش  نفر 
آنکه کسی بتواند بداند که پرسش های صحیح کدامند. قوم نگاران 
محتاط - و البته، برخی از محققان پیمایشی - شرح می دهند که 
الزم  اجتماعی  واقعیت  آوردن  دست  به  برای  مراقبت  میزان  چه 

است.

درستی   به  که  علمی  جای  به  اگر  است،  غنی تر  جامعه شناسی 
باید  بله، ما  بپذیرد.  به عنوان »علم«  را  سخن می گوید، هویتش 
بپرسیم »چرا«، اما مشکوک باقی بمانیم که چقدر جوابمان به این 
سوال خوب خواهد بود. در این زمینه، اقتصاد و علوم سیاسی غنی تر 

خواهند بود اگر مقداری از فروتنی جامعه شناسی را بیاموزند.

پس نتیجه چیست؟ جامعه شناسی حقیقتاً در یک بحران سه گانه 
به چالش »علمی« سربرآورده  نادرستی  با شیوه  رشته  این  است. 
پاسخ  عقالنی  انتخاب  سیاسی  علوم  و  نئوکالسیک  اقتصاد  از 
می دهد. این رشته یا از آن ها تقلید می کند یا به سوی حوزه های 
بین رشته ای »جذاب« یا »به سبک روز« حرکت می کند تا فقط 

هواداران از دست رفته اش را بازپس گیرد.

در مقابل، من بازگشت به سنت مارکس و وبر را پیشنهاد می کنم، 
اقتصاد  بود.  مواجه  بزرگ  مسائل  با  جامعه شناسی  که  زمانی  به 
نئوکالسیک و علوم سیاسی انتخاب عقالنی شاید تظاهر کنند که 
علم هستند، اما برای جامعه شناسی اینکه تالش کند تا یک »علم 
را ترک کند  احمقانه است که  دقت  نرمال« دیگر شود همانقدر 
تا یک روایت صحیح از نظر سیاسی شود. در مقابل، چرا به سنت 
بزرگی  پرسش های  جامعه شناسی  که  زمانی  بازنگردیم؟  کالسیک 
برای  بازتابی و تفسیری اش، چالشی جدی  به  شیوۀ  می پرسید و 
جامعه شناسی  یک  چرا  کرد  ایجاد  نوظهور  علوم سیاسِی  و  اقتصاد 

متمایل به چپ و نئوکالسیک انتقادی نداشته باشیم؟

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Ivan Szelenyi <ivan.szelenyi@nyu.edu>

رشته های  و  ثبت نام ها  در  جهش  یک  که  دارند  توافق  مفسران  همۀ   .1
جامعه شناسی بین 1965و 1975 و یک کاهش در دهۀ 1980 وجود داشت. 
)نگاه کنید به دیوید فابیانیک، »کاهش ثبت نام در رشته های جامعه شناسی«، 
جامعه شناس امریکایی، بهار 1991: برونون لیچتنستاین، »آیا جامعه شناسی 
http://www.asanet. و    ،3.2 گفتگوی جهانی  است؟«  تنزل  در حال  امریکا 

اعطای  تعداد  که  حالی  در   .)org/research/stats/degrees/degrees_level.cfm
بود،  فزاینده  ثابت  طور  به   ،1980 دهۀ  در  کاهش ها  تا  لیسانس  درجات 
اوجش در  از  پایین تر  لیسانس هنوز  اعطای درجۀ  و  ثبت نام جامعه شناسی 

اواسط دهۀ 1970 است.
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>>

ما از »جامعه شناسی جهانی« باید چه 
منظوری داشته باشیم؟

گورمیندر کی. بهامبرا، دانشگاه وارویک، بریتانیا و عضو کمیتة پژوهشی تحلیل واژه شناختی و مفهومی )RC35( انجمن بین المللی جامعه شناسی

برای  است  ارائه شده  راهی  عنوان  به  »جامعه شناسی جهانی« 
محور«  »اروپا  در ساخت  که  آن هایی  به  قبلی  بی توجهی  اصالح 
شناخته  »دیگران«  به عنوان  جامعه شناسی  در  مدرنیته  از  غالب 
می شدند؛ و همچنین به عنوان راهی به سوی دوباره جوان سازی 
سه  شامل  راه  این  جدید.  جهانی  دورۀ  یک  برای  جامعه شناسی 
مدرنیتۀ  پارادایم  یک  به سوی  گردش   )1( است:  اصلی  عنصر 
چندفرهنگی؛  جهانی  جامعه شناسی  یک  فراخوان   )2( چندگانه؛ 
جهان شهرگرایی  رهیافِت  یک  از  طرفداری  به  استداللی   )3( و 
در  را  جهان«  »سایر  ظاهر  به  رویکردها  این  در حالی که  جهانی. 
انجام  به گونه ای  را  آن ها  که  می کنم  ادعا  من  می گیرند،  نظر 

می دهند که بسیار ناقص و ناکافی هستند.  

در مقابل، به عنوان راهی بهتر برای فهم اکنوِن جهانی مشترک، 
استدالل  مرتبط«  »جامعه شناسی های  رهیافِت  نفِع  به  من 
از  استعمارزدا  و  پسااستعماری  انتقادهای  پایۀ  بر  که  می کنم 
مرتبط«،  »جامعه شناسی های  اصلی  دغدغۀ  است.  اروپامحوری 
بازاندیشی دربارۀ جامعه شناسی، و قراردادن تاریخ خلع مالکیت، 
تاریخی  جامعه شناسی  قلب  در  تصّرف  و  بردگی  استعمارگری، 
که  می کنم  استدالل  من  است.  رشته  کل  عمومی تر  شکل  به  و 
تنها با به رسمیت شناختن اهمیت »جهان استعماری« در ساخِت 
ضداستعماری  و  پسااستعماری  اکنوِن  می توانیم  جامعه شناسی، 
»جامعه شناسی  یک  زمینۀ  که  کنیم،  اشاره  آن  به  و  بفهمیم  را 

جهانِی« کاماًل انتقادی خواهد بود.   

بازنمایی  هم ساختار  عنوان  به  نوعاً  مدرنیته  و  جامعه شناسی 
سیاسی  انقالب های  و  مدرن،  جهان  پدیدار شدن  می شوند؛ 
تبیین  جدید  و  »مدرن«  شکِل  پیوسته اش،  بهم  اقتصادی  و 
نسبت  اروپا  به  را  مدرنیه  که  فهم،  این  کنار  در  می طلبید.  را 
این  از  بیرون  جهان  سایر  که  دارد  وجود  اندیشه  این  می دهد، 
و  فرآیندها  می رسد  نظر  به  بودند.  جهانی  تاریخی  فرآیندهای 
روابط استعماری، برای مدرنیته و برای علی الظاهر مکان یابی های 
شکل  تغییر  یا  مدرنیته  سرکوب گرِی  برای  نیز  و  سرچشمه اش 
آن در جاهای دیگر، بی اهمیت اند. در حالی که علل تاریخی این 
انقالب ها، و نیز خوِد مدرنیته، در طول زمان ثابت باقی نمانده اند، 
انتشار  و  درونی  مستقل  ریشه های  -از  تاریخ نویسی  چهارچوب 
ادامه  می گیرند،  قرار  آن ها  درون  وقایع  این  که  جهانی-  ثانویه 
»جامعه شناسی  یک  می شود  ادعا  که  جایی  در  حتی  می یابد. 

جهانی« جدید است، اوضاع از همین قرار است.

< مدرنیته های چندگانه

برای مثال، در اواخر دهۀ 1990 مدرنیته های چندگانه به عنوان 
جایگزین  تاریخی  جامعه شناسی  درون  مجزا  پژوهشِی  رهیافت 

توسعۀ  در  برجسته  چهره ای  بهامبرا  کی.  گورمیندر 
کوته نظری  او  است.  پسااستعماری  جامعه شناسی 
که  می دهد  نشان  این  به  اشاره  با  را  جامعه شناسی 
تاریخ  از  استعمارشده ها  مشارکت های  و  تجربه  چگونه 
جامعه شناسی های  وی،  اخیر  کتاب  است.  شده  پاک 
ارائه  اینجا  در  که  را  مباحثی  دقت  به   )2014( مرتبط 
اروپا محور  رویکردهای  منتقد  است، شرح می دهد؛  شده 
غیر  »دیگراِن«  مرکزیت  که  جهانی شدن  به  نسبت 
می شناسیم،  امروز  که  جهانی  ساختن  در  را،  اروپایی 
جامعه شناسی  حاشیه راندن  به  دربارۀ  او  می کند.  پنهان 
متحده  ایاالت  در  رشته  این  مرکز  از  آفریقایی آمریکایی 
شهروندی،  از  معاصر  تصوِر  چگونه  اینکه  و  است  نوشته 
سوی زیرین تاریخی اش یعنی پیوند نزدیکش با استعمار 
دورۀ  یک  گردآورندۀ  وی  می گیرد.  نادیده  را  بردگی  و 
عصری  برای  نظریه ای  نام  به  جدید  فوق العادۀ  کتاب 

جهانی است.
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>>
نظریۀ مدرن سازی شد. نظریۀ مدرن سازی پیش از این مورد نقد 
و  استقالل  نظریه پردازان  نیز  و  مارکسیستی  رویکردهای  جدی 
توسعه نیافتگی قرار گرفته بود. در استدالل به نفِع مدرنیته های 
بودند:  اشتباه  دو  از  پرهیز  برای  تالش  در  محققان  چندگانه، 
متعلق  که  دارد،  وجود  مدرنیته  یک  فقط  که  ایده  این  اول، 
این  با آن همگرا خواهند شد، و دوم،  به غرب است و دیگران 
را  اروپامحوری  نوع  یک  لزوماً  شرق  به  غرب  از  نگاه  که  ایده 
دفاع  گرچه  که  می کنند  استدالل  محققان  این  می شود.  باعث 
تاکنون  که  همانی  خصوصاً  مدرنیته،  یک  تنها  وجود  ایدۀ  از 
وجود  این  با  بود،  اروپامحوری خواهد  آمده،  به دست  اروپا  در 
مرجع  نقطۀ  اروپا  هم  چندگانه  مدرنیته های  نظریه های  برای 
با  آن ها  شیوه،  این  به  است.  جایگزین  مدرنیته های  آزموِن  در 
انکار  قابل  مدرنیته  اروپایی  ریشه های  »واقعیت«  اینکه  تداعِی 
در  می کنند.  دفاع  غالب  رهیافِت  از  مؤثری  شکل  به  نیست، 
جهانی  روابط درونِی  زمانی که  که  می کنم  پیشنهاد  من  مقابل، 
به شکل مناسبی تشخیص داده شده و فهم شوند، دقیقا همین 

»واقعیت« باید انکار شود.  

< علوم اجتماعی بومی

چندفرهنگی  »جامعه شناسی  نفِع  به  متأخر  استدالل های 
با  پیشین اش  ارتباِط  و  درگیری  از  را  موضوعات  جهانی« 
خواستاِر  که  می کشد،  بیرون  اجتماعی  علوم  »بومی سازی« 
است.  اجتماعی  علوم  جایگزین  یا  مستقل  سنت های  توسعۀ 
جهانی«،  »جامعه شناسی  به نفِع  طوالنی مدت  استدالل های  این 
همیشه بر بحث های غالب جامعه شناختی در غرب تأثیر نگذاشته 
در  جمله  از  را  زیادی  بحث های  جرقۀ  وجود  این  با  اما  است، 
کلیدی  نکتۀ  است.  زده  متقدمانش  و  جهانی  گفتگوی  همین 
از سنت های مستقل  بهبود  یا  توسعه،  این بحث درخواسِت  در 
جامعه شناختی است که توسط تجربه ها و روش های منطقه ای و 
محلی آگاه سازی می شود. گرچه در همین مدرنیته های چندگانه 
هم، بحث کمی دربارۀ این وجود دارد که این سنت های مستقل 
جهانی  جامعه شناسی  یک  اختیار  در  چیزی  چه  است  ممکن 
محدودیت های  که  می رسد  نظر  به  این گونه  اگر  دهند.  قرار 
رهیافت های موجود از شکست همکاری با محققان و متفکراِن 
خارج از غرب ریشه می گیرد، پس مشکل اصلی به عنوان یک 
 ِ درخواست  راه حل،  است.  شده  ارائه  استثناء  و  حاشیه سازی 
برابری مفروض، از راِه به رسمیت شناختِن تفاوت، و از راِه تالشی 
برای اصالح »نبود متفکران غیر اروپایی« درون این رشته است. 
حتماً  احتماالً  و  است  مهم  مسئله ای  بی شک  امر  این  هرچند 
را  آینده  در  چندفرهنگی  جامعه شناسی  چند(  )یا  یک  ایجاد 
امکان پذیر می کند، برای نشان دادن ساختار رشته ای مشکل زای 
انشعابات دنباله دار این ساختار در  یا  جامعه شناسی در گذشته 

حال حاضر توان کار چندانی نکرده است.

< جامعه شناسی جهان شهرگرا

رهیافِت  سومین  به  خالصه  طور  به  می خواهم  اکنون 
جهان شمول گرایِی  یک  برای  ادعا  یعنی  باال،  در  مطرح شده 
جدید که بر یک جامعه شناسی جهان شهرگرای جهانی مرکزیت 
یک  عنوان  به  زمینه،  این  در  جهان شهرگرایی،  برگردم.  یافته، 
آینده ای  از  تصوری  آن  در  که  است  شده  ارائه  هنجاری  الزام 
دهد.  شکل  را  حال حاضر  سیاست های  می تواند  جهان شهرگرا 
این امر در عوض، توسط تالش ها برای بازسازی جامعه شناسی 
از راه یک رهیافت جهان شهرگرا بر پایۀ دربرگیری بالقوۀ جهانی 

می ماند،  باقی  »بالقوه«  دربرگیری  مسئلۀ  است.  شده  تکمیل 
جهان شهرگرایی،  نظریه پردازان  از  بسیاری  همچون  هرچند 
این امر به »آن ها«یی که شامل شرایط »ما« می شوند، وابسته 
بااقی می ماند. جهان شمول گرایِی برای اجتناب از نسبیت گرایی 
تلقی  ضروری  غرب  جامعه شناسی  جمله  از  محلی،  دانش های 
ندارد که چگونه  باره وجود  این  در  بحثی  اما هیچ  است،  شده 
جهان شهرگرایی می تواند به عنوان دیدگاهی برای در نظر گرفتن 
استاندارد  منظم  تاریخ های  در  غایب  جهان شهرگرای  روابِط 
استفاده شود. به رسمیت شناختِن چنین تاریخ هایی به ما اجازه 
جامعه شناسی  طبقه بندی های  و  مفاهیم  دربارۀ  تا  داد  خواهد 
بازاندیشی کنیم که با در نظر گرفتِن دیگری آغاز می شود نه با 

دیدن دیگری به عنوان مشکلی که باید اصالح شود.

همۀ رهیافت های بحث شده در باال، جهان را از راه رهیافِت 
معاصر  جمع گرایی  از  که  می کنند،  مفهوم سازی  افزایشی 
فرهنگ ها و صداها تجلیل می کند، بدون اینکه ریشه های تاریخی 
)و مسیرهای( پیکربندی کنونی جهان را نشان دهد. هر سۀ این 
رهیافت ها، جهان را به مثابه ساخت یافته از راِه ارتباط های معاصر 
بین آن چیزی می بینند که به عنوان زمینه های تمدنِی پیش از 
این از نظر تاریخی مجزا ارائه شده است؛ به جای اینکه تشخیص 
توسعۀ »جهان«  در  برده داری  و  استعمارگری  تاریخ های  دهند 
مرکزیت دارند. با نگرش به »جهانی« صرفاً به عنوان پدیده ای 
آن  بر  رویکردها  این  که  جامعه شناختی ای  بازسازی  متأخر، 
اصرار دارند در کوشش های آینده به کار بسته خواهد شد که بر 
بسندگی تفسیرهای گذشته و درک های مفهومی داللت خواهد 
داشت. من می گویم این امر، سلسه مراتب موجود در این رشته 
را باقی نگه می دارد. صرِف درخواست صداهایی از پیرامون برای 
ورود به بحث با مرکز نشان می دهد که جامعه شناسی می تواند 
در آینده متفاوت باشد، اما در به رسمیت شناختِن این نکته ناکام 
می ماند که برای تحقق این امر، جامعه شناسی همچنین نیازمند 
برای  که  گذشته هایی  دیگر  و  گذشتۀ خودش  با  که  است  این 
ارتباط  متفاوت  شیوه ای  به  می کند،  تلقی  مهم  رشته  این  فهم 

برقرار کند.

< جامعه شناسی های مرتبط

با  می خواهم  که  مرتبط«  »جامعه شناسی های  چشم انداِز 
آغاز می شود  نکته  این  با تشخیص  برم،  پایان  به  را  آن سخنم 
همیشه  که  می گیرند  شکل  فرآیندهایی  توسط  وقایع  که 
این  شده اند.  ساخته  که  هستند  گزیده هایی  از  گسترده تر 
را  ممکن  انتخاب های  و  تفسیرها  از  جمع گرایی ای  چشم انداز 
فرآیندها  و  وقایع  به عنوان »توصیف«  نه  به رسمیت می شناسد، 
پیش تر  که  آنچه  در  تجدیدنظر  برای  فرصتی  عنوان  به  بلکه 
نیازمند  مختلف  جامعه شناسی های  می دانیم.  می کردیم  فکر 
ازجمله  گرفته اند،  جای  مکان  و  زمان  در  خودشان  ارتباط، 
پسااستعمارگری.  و  پادشاهی  استعمارگری،  فضای  و  زمان  در 
ناسازگار و جدلی ظهور  این جامعه شناسی های جدید پی در پی 
مقاومتی  کنند؛  پافشاری  زمینه  آن  بر  شاید  و  کرد،  خواهند 
شده  آسان تر  دانشگاهی  فضایی زمانِی  قشربندِی  توسط  که 
است. هرچند پیامِد چشم اندازهای مختلف باید آزموِن وقایع و 
فرآیندهای را فراهم کند به گونه ای که در پرتوی این درگیری و 
همکاری به گونه ای متفاوت درک شوند. به عبارت دیگر، درگیری 
با صداهای مختلف باید ما را به فراتر از یک کثرت گرایِی ساده 
تفاوت  می شد،  اندیشیده  ابتدا  در  که  آنچه  با  بتواند  تا  ببرد 
بلکه  فکر کنیم،  به یک شکل  ما همگی  اینکه  نه  باشد؛  داشته 
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درگیری و همکاری مان  از  قبل  که  آنچه  از  متفاوت  شکلی  به 
می اندیشیدیم، فکر کنیم.

به عنوان یک نظم سیاسی  ایدۀ اجتماع سیاسی  برای مثال، 
ملی، برای درک از خوِد اروپایی و جامعه شناسی تاریخی اروپایی 
اروپایی  دولت های  از  بسیاری  حال  این  با  است.  بوده  مرکزی 
کنار  در  یا  پیش  اغلب  بودند،  دولت  ملت  که  اندازه  همان  به 
بنابراین  و  بودند،  هم  امپریالیستی  دولت های  دولت ملت  شدن 
از  اجتماع سیاسی دولت همیشه گسترده تر و قشربندی شده تر 
برای  می شود.  شناخته  رسمیت  به  معموالً  که  است  بوده  آن 
نظر  از  بریتانیا،  امپراتورِی  سیاسی  اجتماع  که  حالی  در  مثال، 
تاریخی یک اجتماع چندفرهنگی بوده، این فهم به ندرت وارد 
اجتماع  مرزهای  در جایی که  معاصر می شود،  مباحثۀ سیاسی 
سیاسی با مرزهای سرزمینِی دولت، آنگونه که در شرایط ملی 
گذاشتن  مسکوت  با  است.  شده  تصور  همخوان  می شد،  فهم 
حذف  پسااستعمار  کنونِی  غرِب(  )و  اروپا  استعماری،  گذشتۀ 
گزینشی  می تواند  فهم های  چنین  سیاسی  انعکاس  است.  شده 
آشکارا در بحث های مهاجرت دیده شود که اغلب انتخابات ملی 

اروپا را زشت کرده است.

انتخابات، نشانگر دوره ای است که شرایط قراردادهای سیاسی 
در  مذاکره اند.  قابل  می کند،  مرتبط  یک دیگر  به  را  مردم  که 
کنونی  وضعیِت  مذاکرۀ  شامِل  همواره  قراردادها  این  که  حالی 
رخ  تعلق،  از  خاصی  تاریخی  روایت های  زمینۀ  در  هستند، 
می دهند: طبق تعریِف فهم شده در شرایط ملی، »مهاجران« از 
تاریخ دولت ها حذف می شوند. »مهاجران« که از تاریخ اجتماع 
سیاسی محذوف هستند، همچنین از حقوق درون جامعه کنار 
تا  می شود  خواسته  ایشان  از  فزاینده  طور  به  و  شده  گذاشته 
را  دولت  ملت ها  تاریخ های  ما  اگر  کنند. هرچند  ترک  را  جامعه 
»بومی«  ساکنان  علی الظاهر  فعالیت های  سطح  از  گسترده تر 
معاصر  ملی  مرزهای  به  تاریخ  مستبدانۀ  تقلیل  کنیم،  درک 
آشکارا، مردمی را که با تاریخ های گسترده تری پیوند داشته اند، 
به جای آنکه به درستی به عنوان شهروندان ببیند، به اشتباه به 
هویِت  داستان  از  مهاجرت،  می کند.  شناسایی  مهاجران  عنوان 

ملی و اروپایی جدایی ناپذیر است؛ برای فهم مهاجرت به عنوان 
فهم  نکته  این  باید  دولت ها،  تاریخ های  تشکیل دهندۀ  و  مرکز 
در  فقط  نه  تاریخی شهروند هستند،  نظر  از  مهاجران  شود که 

انتظاِر شهروند شدِن بالقوه.  

نیازمند شروع  مرتبط«  رویکرد »جامعه شناسی های  بنابراین، 
از چشم اندازی به جهان توسط جای دادن فرد درون فرآیندهایی 
است که پدیدار شدن آن جهان را تسهیل کرده است. با شروع 
به  را  تاریخی که آن مکان  از  الزاماً  ما  از یک مکان در جهان، 
جهان مرتبط می سازد شروع می کنیم، شناسایی و تفسیر کردن 
از هویت ها  فراگیرتر  قادر می سازد، همیشه  را  فهم  روابطی که 
تبیین جستجو می  کنند.  برای  رویدادهایی است که آن ها  یا  و 
رهیافت های معمول تر به جامعه  شناسی جهانی که در باال بحث 
روابطی  تنها  می کنند،  پرهیز  جهان  تاریخ  مسئلۀ  از  شده اند 
مهم تلقی می شوند که تصور می شود مدرنیتۀ اروپا را به دیگر 
»جامعه شناسی های  رهیافت  مقابل،  در  است.  برده  جوامع 
فرآیندهای  درون  را  اروپا  ما  که  است  این  نیازمند  مرتبط« 
اروپا  که  دهیم  نشان  را  شیوه هایی  دهیم،  جای  گسترده تری 
از  سپس  و  کرده  ایجاد  را  برده داری  و  استعمارگری  میراث 
دارد  نیاز  اروپا  که  کنیم  آزمون  را  آن چیزی  و  برده،  آن سود 
که  مشکالتی  به  تا  بیاموزد  کرده  محروم شان  که  آن هایی  از 

هم اکنون درگیرشان هستیم، پاسخ دهیم.

می کند  اشاره  کاری  به  مرتبط«  »جامعه شناسی های  رویکرد 
که برای جبران ضروری است با نویِد یک تخیِل جامعه شناختی 
تجدید نیرو کرده که در خدمِت عدالت اجتماعی در یک دنیای 

جهانی است.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Gurminder K. Bhambra <G.K.Bhambra@warwick.
ac.uk>
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 ،)Markus Schulz( شولز  مارکوس 
سومین  مضمون  پژوهش،  نایب رئیس 
جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  جلسۀ 
اکتبر 2016  تاریخ  14  به  را که در وین 
خواهان  که  »آینده ای  شد،  خواهد  برگزار 
آنیم: جامعه شناسی جهانی و کوشش برای 
او  اینجا  در  کرد.  معرفی  بهتر«،  جهانی 
می کند.  بازگو  را  مضمون  این  الهام  منبع 
برای اطالع بیشتر دربارۀ این جلسه رجوع 

کنید به:

http://www.isa-sociology.org/
forum-2016/

>>

آینده ای که خواهان آنیم
مارکوس. ِاس. شولز عضو هیئت علمی دانشگاه ایلینویس در اوربانا-َشمِپین، ایاالت متحده آمریکا و نائب رئیس پژوهش انجمن بین المللی 

تضاد  کاستی ناپذیر،  ناعدالتی های 
بی حدوحصر و ویران سازی محیط زیست، 
جهانی شده مان  خاکی  کرۀ  به  پیوسته 
به  امید  این حال، چراغ  با  آسیب می زند. 
است.  نشده  خاموش  هنوز  بهتر  جهانی 
کماکان از جنگل های چیاپاز و خیابان های 
کشورهای  پایتخت های  و  یوهانسبورگ 
و  شیکاگو  محله های  تا  گرفته  عربی 
مجازی  فضاهای  و  مهاجران  گذرگاه های 
رسانۀ جدید، زمزمۀ کوشش  هایی بی باکانه 
به گوش می رسد. انرژی های آرمان شهری 
می تواند  و  است  نکشیده  ته  هنوز 
باشد.  عالمانه  نوآوری های  الهام بخش 
امکان ها و فرصت های بی سابقه ، شیوه های 

جدید اندیشیدن می طلبد. 

رهاکردن  به دلیل  جهانی شدن  گرچه 
و  هنگفت  ثروتی  عظیم،  تولیدی  انرژی 
نابرابری،  اما وضع  حیرت آور، پدید آورده، 
حاشیه نشینی و فقر را وخیم تر کرده است. 
مقیاس های  بی سابقۀ  ارتباط  با  همزمان 
نتیجۀ  در  یکدیگر  با  اجتماعی  چندگانۀ 
و  جوامع  دولت ها،  بازارها،  شدن،  جهانی 
ساختار  نیز  سپهرها  این  میان  مناسبات 
محله  شهر،  ملّت،  هیچ  می یابند.  جدیدی 
در  جهانی شدن  تأثیرات  از  اجتماعی  یا 
شدیدا  تجربه ها،  و  تأثرات   . نیست  امان 
هیچ گاه  است.  متناقص  حتی  و  متفاوت 
در تاریخ، چنین سیل عظیمی از مهاجرت 
قریب الوقوع  تغییرات  و  نشده  دیده 
این مهاجرت  محیطی، می رود که وسعت 
جدید،  فراملّی  فضاهای  دهد.  افزایش  را 

در انتظاِر برآمدِن روزی جدید، زائران، کوه نوردان و گردش گران سراسر جهان، شب را در کشمکِش باال رفتن از فراز کوه فوجی به سر بردند تا طلوع خورشید را در افق به 
تماشا بنشینند. این عکس را که مارکوس شولز در سال 2014، در یوکوهاما، پس از کنگرۀ جهانی جامعه شناسی با مضمون »رویارویی با جهانی نابرابر« گرفت، موضوع فروم 
آتی انجمن بین المللی جامعه شناسی را در خود دارد؛ فرومی که این گفتگو را با تأکید بر این ادامه می دهد که چگونه می توان از این جهان نابرابر فراگذشت و چگونه کنشگران 
اجتماعی که توقعات آن ها را سرزنده می کند، به شیوه های مختلف و در موقعیت های گوناگون کشمکش می کنند و اینکه چگونه جامعه شناسی جهانی می تواند سهمی در 

پیشبرد این پروژه داشته باشد.
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به  تنوع فرهنگی را فزونی بخشیده، حال آنکه تحرک و جابه جایی، 
محور اصلی نابرابری بدل شده است.  فناوری های جدید اطالعاتی و 
ارتباطاتی، جهانی شدن را تسریع می کند. با این حال، این فناوری ها 
همان قدر که کثرت می بخشند، وحدت نیز می دهند و همان قدر که 
مبادلۀ آزاد را دشوار می کنند، آن را آسان نیز می سازند. صور جدید 

کنترل، نظارت و جنگ در حال ظهوراند.

مدل های جبرگرایانه و منطق  پاسخ های نظامی بسیار کوته بینانه ، 
معضالت  خصوص  در  امنیت.  و  صلح  مخل  به غایت  و  پرهزینه اند 
تحلیل های  نیازمند  پایدار  و  مانا  راه حل های  جهانی شدن،  اساسی 
فراملّی  پویش های  به لحاظ روش شناختی گشوده تر است.  و  ژرف تر 
را  آنها  بلکه  نیست،  گریزناپذیر  و  محتوم  نیروهای  نتیجۀ  جدید، 
اجتماعی  به لحاظ  گرچه  که  می بخشد  شکل  انسانی ای  عاملیت 
این  بنابرین  هست.  نیز  انعطاف پذیر  اما  نهادهاست  به  مشروط 
پویش ها نتیجۀ تصمیم گیری و انتخاب است چه از نوع قصدی آن و 

چه از سنخ غیرقصدی آن.

به طرز  آینده  کنونی،  ملّی  جامعه شناسی های  از  بسیاری  در 
شگفت آوری فروگذارده می شود. چرا این چنین است؟ در میان عللی 
نظر می رسد که یک  به  به محلی دیگر فرق می کند،  از محلی  که 
دیدگاه، به طور خاص فراگیر و متداول است. مطابق این دیدگاه، ما 
نباید خود را درگیر آینده سازیم، چراکه نمی توانیم چیزی درباره آن 
بدانیم و چون نمی توانیم دربارۀ آنچه نمی دانیم سخن بگوییم، پس 

بهتر است که درمورد آینده خاموشی گزینیم. 

این موضع گیری، برخالف این واقعیت است که ما زندگی روزمره 
خود را بر اساس مفروضات بی شمار –کوتاه مدت و  بلندمدت، کوچک 
درآینده  را  چیزی  اینکه  می کنیم.  استوار  آینده،  دربارۀ  بزرگ-  و 
نامطلوب  یا  مطلوب  نامحتمل،  یا  محتمل  غیرممکن،  یا  ممکن 
بینگاریم، نتایجی متفاوتی دارد. چشمداشت و انتظار، امید و آرزو، 
ذاتی  جنبه های  همگی  بینش،  و  پیش نگری  و  طرح ریزی  تخیل، 

کنش انسانی آینده مدار است. 

پرسش های  پذیرفتیم،  را  جامعه شناسی  به  نیاز  که  هنگامی 
را  آینده  می توان  چگونه  برمی آورند.  سر  نیز  گوناگونی  آینده نگرانۀ 
مفهوم پردازی کرد؟ سودمندترین شیوه ها کدامند و چگونه می توان 
بدین  پاسخ  سنجید؟  را  موضوع  این  در  درگیری  مختلف  اشکال 
نظری،  رویکردهای  از  گسترده ای  طیف  که  است  کاری  پرسش ها، 

بدان مشغولند.

در گذشته، اغلب فرض می شد که آینده از پیش  مقدر و متعین 
رو  این  از  و  است  پیشرفت  حال  در  معین  جهتی  در  دست کم  یا 
دورۀ  طی  نمود.  پیش بینی  را  آینده  می توان  صحیح،  رویکرد  با 
پایه ریزی جامعه شناسی، باورهای دینی به غایت مند بودن آینده، راه 
را بر پژوهش پوزیتیوستی برای یافتن قوانین اجتماعی هموار کردند. 
-از  به گمان نخستین جامعه شناسان  بود که  این معرفت، معرفتی 
کنت تا دورکیم- برای ادارۀ جامعه سودمند است. مارکس هنگامی 
که قوانین تاریخ را که به پیروزی پرولتاریای ستم دیده بر بورژوازی 
ختم می شود، اعالم کرد، مفروضات مشابهی داشت. با این حال، در 
نوشته های تجربی-تاریخی تر خود، اذعان داشت که فرمول خودکاری 
وجود ندارد و آنچه هست، فضای کافی و فراوان برای کنش اتفاقی 
که  آنهایی  یا  جهان  جنوبی  نیم کرۀ  از  برآمده  دانش مندان  است. 
Cardo-( کاردوسو   )  Amin امین  )مانند  آنند  معضالت  )درگیر 

 Quijano( کوئیژانو   ،)  Guha( گوها   ،)  Dussel( دوِسل   ،)  so
 ،) Saïd( سعید ،) Nederveen Pieterse( ندروین پیترسه ،)

سانتوس )Santos (، اسپیواک )Spivak(( مدل های مدرنیزاسیون 
فراگیر را زیر سؤال می برند؛ این مدل ها فرض را بر آن می گذارند که 
جهان سوم از مسیر توسعه باز مانده است و تنها هنگامی می تواند 

بر عقب ماندگی اش چیره شود که راه نیم کرۀ شمالی را دنبال کند.

را  عرصه  انتظارات،  از  اجتماعی  تجربه  پیوند  گسیختگی  هم  از 
است.  گشوده  رادیکال  عدم قطعیت  ارواح  نیز  نظریو  نوآوری  برای 
موجود  واقعیت  باشد.  دیگر  به گونه ای  می توانست  کنونی  واقعیت 
این  بیابد.  متفاوتی  شکل  نامتعین  انسانی  کنش  به واسطه  می تواند 
آگاهی از عدم تعین و قطعیت، از طریق گنجاندن عاملیت اجتماعی 
روزبه روز  اجتماعی،  نظریۀ  در  چندگانه  تاریخی  مسیرهای  و 
مضمون پردازی گسترده تری می یابد. امروزه این آگاهی جلوه خود را 

در پافشاری بر خالقیت، نوآوری، تخیل و بینش می یابد. 

بدین سان جهت گیری دوباره جامعه شناسی به سوی آینده، می تواند 
که  هنجاری  و  تحلیلی  تجربی،  رویکردهای  از  گسترده ای  از طیف 
کالن ترین  نیز  و  خرد  متقابل  کنش  کوچک  جهان های  کاوش  در 
شود.  بهره مند  می گذارند،  اثر  خاکی  کره  کل  بر  که  جریان هایی 
محدودیت های  بر  کنش،  نظریه  در  اخیر  پیشرفت های  نمونه  برای 
نظریه های  است.  شده  چیره  کوته بینانه  ابزارگرایی  و  پوزیتویستی 
کنش جمعی و جنبش های اجتماعی می تواند بینش های جایگزینی 
از  بهتری  فهم  و  بشناسند  می شود،  طرح  مردم  تودۀ  سوی  از  که 
Time-diag- زمان باور رویکردهای  آرند.  کف  به  سیاسی  )رقابت 
nostic( می توانند برای پی بردن به جریان های مربوط یاری بخش 
باشند. نظریه های انتقادی می توانند ما را در مشخص کردن ارزش 
و  ذی نفع  گروه های  کار  از  پرده برداشتن  الزم االتخاذ،  تصمیمات 
یاری  جامعه،  مختلف  بخش های  برای  آن  متفاوت  نتایج  تشخیص 

کنند.

تغییرات  بشر،  حقوق  نقض  فزاینده،  اجتماعی  نابرابری  معضل 
و  شناسایی  توزیع،  ماندن  ناکام  و  زیست  محیط  آلودگی  اقلیمی، 
فراسوی  به  بتواند  که  است  آینده مداری  دانش  نیازمند  حکم رانی 
چشم اندازهای کوته بینانه و منافع تجاری گذر کرده و در جست وجوی 
جایگزین های مانا و پایدار، از حدود و ثقور تعیین شده عبور کند. به 
نظر می رسد بحران اقتصادی اخیر، رویکردهای اقتصادی ای را که از 
دهۀ 1980 تا به اکنون مسلط بوده است، بی اعتبار کرده است اما 
چشم انداز گسترده تری در علوم اجتماعی الزم است تا این خالء را 
پر کند. پژوهش دربارۀ آینده های ممکن، محتمل، پیش گیری پذیر و 
مرجح، چشم اندازهای مفهومی و ابزارهای روش شناختی جدیدی را 
می طلبد. اگر جامعه شناسی بنا دارد مدخلیت بیشتری داشته باشد 
نیازمند در پیش گرفتن جهت گیری ای آینده مدارتر و درگیر شدن 
از آینده دارند،  تصورات گوناگونی که کنش گران اجتماعی مختلف 

است.

  نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Markus S Schulz <markus.s.schulz@gmail.com>
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>>

گفت وگوی جـامـعه شـناسـان 
فرانسوی پیرامون ماجرای کشتار

استفان بو، مدرسة مطالعات عالی علوم اجتماعی )EHESS(، پاریس، فرانسه

در شارلی ِابدو

می تواند  اجتماعی  علوم  آیا 
تا  هفتم  رخدادهای  دربارۀ  »فی المجلس« 
نهم ژانویه 2015 )حملۀ مرگبار به شارلی 
اِبدو و کشتار یهودستیزانه در سوپرمارکت 
کند؟  ارائه  پیشنهاداتی  و  نظرات  کوشر( 
کنیم  حفظ  را  خود  فاصله  است  بهتر  یا 
اتفاقا  که  رسانه ای،  روشنفکران  بگذاریم  و 
خصومت  جامعه شناختی  کوشش های  با 
دارند، زمام امور را به دست گیرند؟ به نظر 
که  رخدادهایی  از چنین  که پس  می رسد 
جامعۀ فرانسه را تکان داد و عواطف آن را 
برانگیخت، که نمود خود را در راهپیمایی 
ژانویه   11 در  فرانسوی  شهروندان  عظیم 

نشان داد، خاموش ماندن دشوار است.

سال  بلوای  و  آشوب  از  پس  اندکی 
نخستین  موژه  ژرارد  فرانسه،  در   2005
وارسی  کرد:  پیشنهاد  را  پژوهش  سطر 
این  باب  در  جامعه شناسان  چشم اندازهای 
رخدادها. پس از حمالت هفتم تا نهم ژانویه 
2015، مراکز رسانه ای مشهور، مقاالتی از 
مختلف  سنت های  در  که  جامعه شناسانی 
از  هدف  کردند.  منتشر  می کردند،  فعالیت 
کاوش  برای  فرصتی  آوردن  فراهم  این کار 
جامعه شناسان  مردمی  پایگاه  باب  در 
به گونه  که  مردمی  پایگاه  بود؛  مختلف 
الینفک نظری و سیاسی بود. بالفاصله پس 
جامعه شناختی،  مقاالت  ستون   حمله،  از 
راه  به  را  دیرینه ای  بحث های  دوباره 
کدام  بایستی  جامعه شناسان  انداختند: 
سنخ از علیت را در تبیین رخدادهایی از این 
یا  فردی  رفتار  برای  دهند؟  اولویت  دست 
پس زمینۀ اجتماعی چه اهمیتی را بایستی 
قائل شد؟ آیا تبیین هایی که ریشه در علل 
مرتبط  و  ساختاری  ضرورتا  که  اجتماعی، 
یا  بسنده اند؟  کالن  اند،  جامعه شناسی  با 
منطق های  بر  بایستی  را  تمرکز  برعکس، 
سفت وسخت فردی ای گذاشت که از نقش  

پس از شارلی ابدو

متروی پاریس؛ عکاس: فابین تیونگ؛ ۱2 ژانویه 20۱5
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>>
جامعه شناختی مان سرباز می زنند؟

گسترده   گفت وگویی  مشاجره،  این 
نخستین  از  یکی  آورد.  پدید  را 
شد،  نزاع  این  وارد  که  جامعه شناسانی 
ملّی  مرکز  پژوهشگر  راگرانژ،  هوگو 
مؤسسۀ  در   )CNRS( علمی  پژوهش 
که  بود  پاریس،  سیاسی  مطالعات 
در  جوانان  بزهکاری  بر  را  خود  پژوهش 
حومه  های پاریس متمرکز کرد. وی با رد 
بزهکاری،  از  »ظاهرالصالح«  تبیین های 
یک  را  قومی-فرهنگی  خواستگاه های 
متغیر مستقل می بیند نه محصول تبعیض 
یا ترکیبی از پویش های اجتماعی-سیاسی 
یا محلی. نکته ای که الگرانژ می خواهد در 
تأکید  بر آن  ژانویه 2015(  لو موند )14 
اجتماعی  سرگذشت  که  است  این  کند، 
کویی بَلی   اَمدی  و  کواشی  برادران 
در  که  پسااستعماری  مهاجران  )فرزندان 
مناطق  در  داشته،  تحصیلی  افت  مدرسه 
بار  به  بی ثبات  خانواده ای  و  حاشیه ای 
غیره(،  و  داشتند  کیفری  سابقۀ  و  آمده 
مطابقت  تربیت کنندگانشان  سرگذشت  با 
دارد. عنوان مقاله اش »آیا شهامت دیدن 
اجتماعی زدوده  اقلیت  اخالقی  خطاهای 
گرفته  درنظر  را  بعد  دو  داریم«  را 
می کند  تصدیق  وی  سو،  یک  از  است. 
در  که  فرانسوی  جوانان  از  دسته ای  که 
پاریس(  )حومه های  حاشیه ای  محالت 
بزرگ شده و متعاقبا رابطه شان با جامعه 
قطع و »اجتماع زدوده« گشته اند، در دام 
خرده فرهنگ های لجوج و متخاصم گرفتار 
به  ورود  طریق  از  جوانان  این  می شوند. 
دیگر  یا  سلفیسم  شامل  دینی  ورزه های 
جست وجوی  در  رادیکال،  اسالم  صور 
مخدوش«شان  نفس  »عزت  بازسازی 
هستند. اما، الگرانژ می نویسد، روشنفکران 
فرانسوی به جای کندوکاو در گرایش های 
شووینیسم،  چون  مسئله سازی 
خشونت  هم جنس گراهراسی،  سکسیسم، 
بخش  این  شاخصه  که  یهودستیزی  یا 
فرانسوی است،  از جوانان  »ازدست رفته« 
»درگیر احساس گناهی شدند که مرتبط 
شهامت  این رو  از  و  است  استعمار  با 
با خطاهای اخالقی و رفتار  روبه رو شدن 
را  استعمارزده  کشورهای  اقلیت های  بد 

ندارند.«

مردم شناسی  فاسین،  دیدیه  بعد،  روز 
اجتماعی  علوم  عالی  مطالعات  مدرسۀ  از 
با اعالم  در پاریس و دانشگاه پرینستون، 
که  دارد  تعهد  جامعه شناسی  هر  اینکه 
را  اجتماعی«  »علل  ابژکتیو  به لحاظ 
به  الکرانژ  دعوت  صراحت،  با  بیازماید، 

که  می نویسد  وی  پذیرفت.  را  مبارزه 
تفکیک  شهری،  حساس  مناطق  جوانان 
باالی  نرخ های  فضایی،  و  اجتماعی 
و  برچسب زنی  نیز  و  بی ثباتی  و  بیکاری 
تبعیض اجتماعی )در کار، در خانه، یا از 
فاسین  می کنند.  تجربه  را  پلیس(  جانب 
اجتماعی  علوم  عالمان  اینکه  یادآوری  با 
است  بوده  این  نقش شان  تاریخ،  گذر  در 
که از آنچه مارک بلوخ تاریخ گرا، »عادات 
نتیجه  کنند،  پرهیز  می خواند،  قضاوت« 
را  هرآنچه  ما  »جامعۀ  که  می گیرد 
امری زشت و شرم آور  به عنوان  هم اکنون 

رد می کند، روزی خواهد پذیرفت«. 

Lau- )به همین قیاس لوَرن موکیِیلّی 
مرکز  پژوهشگر   )rent Mucchielli
ملّی پژوهش علمی و متخصص بزهکاری 
جوانان، چشم اندازی درازمدت )مدیاپارت، 
فرانسه  می کند.  پیشنهاد   )2015 ژانویه 
هنوز نقش خود را به عنوان کشوری که 
کارگران    1980 و   1960 بین سال های 
پیشین  مستعمرات  از  را  زیادی  بسیار 
خود در جنوب و شمال آفریقا به خدمت 
نتیجۀ  این کار دو  نپذیرفته است.  گرفت 
موضوع  مهاجرت،  نخست،  داشت:  عمده 
دوم  و  نگرفت  قرار  ادغام  خط مشی های 
اینکه، جامعۀ فرانسه کوشش کرد تا خود 
چندنژادی  کامال  »جامعه ای  به مثابه  را 
بشناساند.  چندفرهنگی«  اندازه ای  تا  و 
اسالم  گرفتن  نظر  در  مستلزم  پذیرش، 
»به مثابه بخشی از جز  سازنده  اساسی ای 
است که  هویت خود را با آن می سازیم، 
و ترس، به پرسش گرفتن و قانون گذاری 
)قوانینی  کنیم«  تعلیق  موقتا  را  آن  علیه 
مانند قانون منع حجاب در مدرسه در سال 
اتخاذ  »به  را  همگان  موکییلّی   .)2004
شهروندی  که  سازنده  و  قاطعانه  موضعی 
همه شمول، یکپارچگی اجتماعی و هویت 
فرامی خواند.  می دهد«،  شکل  را  جمعی 
دیدگاهی  چنین  با  پژوهشم  در  هم  من 
برحسب  را  واقعیت ها  و   هم داستانم 
فقیرسازی اقتصادی، برچسب زنی دینی و 
تبعیض نژادی تبیین می کنم؛ تبیینی که 
امروزه روز سودمند و حتی ضروری است، 

منتها مطلوب و رضایت بخش نیست.

برآنم که دو طریق پیشرفت وجود دارد. 
)پژوهشگر  لِمیو  سیریل  اینکه،  نخست 
در  اجتماعی(،  علوم  عالی  مؤسسه  در 
در  »ناخشنودی  عنوان  با  مقاله اش 
را  »نظریش«  موضع  جامعه شناسی« 
ژانویه   30 )لیبراسیون،  می دهد  توضیح 
نوظهور  جریانی  برجستۀ  چهرۀ   .)2015
پراگماتیک«  »جامعه شناسی  را  خود  که 

محدودیت های  به  لمیو،  می خواند، 
که »جامعه شناسان  تبیین گری  مدل های 
خاصی« – که احتماال پوشیده و در خفا 
ارجاع  انتقادی« ای  »جامعه شناسان  به 
میدان  وارد  بوردیواند-  از  ملهم  که  دارد 
می نویسد  وی  می کند.  اشاره  کردند، 
که  برده اند  یاد  از  جامعه شناسان  این 
پویش های  نه تنها  که  دارند  وظیفه  آنها 
باید  بلکه  کنند،  کندوکاو  را  ساختاری 
مسلمان  به  جوان[  ]جهادیون  »آرزوی 
لمیو  بگیرند«.  جدی  را  شدن  ناب 
که  است  رفته  نشانه  را  جامعه شناسانی 
به راهپیمایی شهروندان -که در آن 3.5 
میلیون نفر تحت لوای شعار »من شارلی 
هستم« گرد هم آمدند- به مثابه مداخله ای 
نمی نهند.  کافی  وقع  نمادین،  یا  سیاسی 
روز  آن  در  که  می کند  استدالل  لمیو 
چراکه  ریختند،  خیابان ها  به  شهروندان 
سیاسی شان  و  اخالقی  تربیت  با  »مطابق 
درون ماندگارشان، نیاز به چنین کاری را 
با  را  استداللش  احساس می کردند«. وی 
بازتصدیق باورش به توانایی خودبازنگرانۀ 
شهروندان به پایان می برد؛ توانایی ای که 
انتقادی«  »جامعه شناسان  او،  نظر  به  بنا 

آن را رد کرده اند.

را  واقعیت هایی  دوم،  تجربی تر  رویکرد 
و  ساختاری  تحلیلی  چارچوب های  با  که 
»سازگار«  کالن  جامعه شناسی  با  مرتبط 
نیستند، در نظر می گیرد. کودکی این سه 
قاتل آکنده از فقر و دیگر دشواری ها بود؛ 
برادران کواشی در سال های نوجوانی شان 
یتیم شدند و به نهادهای حمایت از اطفال 
در کورز سپرده شدند. البته این گونه نبود 
که آنها به تمامی از حمایت نهادی محروم 
مانده و قربانی تبعیض زننده باشند. برای 
در  کارآموزی  از  کویی بلی  اَمدی  نمونه، 
دورۀ  همین  در  و  برد  بهره  پپسی کوال 
کاخ  در  را  سرکوزی  نیکوالس  زمانی 
الیزه مالقات کرد. به همین قیاس، سعید 
به  مشغول  پاریس  شهرداری  در  کواشی 
کار »بازیافت« بود، گرچه به سال 2009 
به خاطر رعایت شعائر سفت و سخت دینی 
با زنان استنکاف می کرد  )از دست دادن 
بین  که  می خواند(  نماز  روز  در  پنج بار  و 
او و همکارانش فاصله انداخت اخراج شد.

همۀ  که  می کند  اشاره  دیدگاه  این 
مهاجران  اخالف  فرانسوی،  جهادیون 
حومه های  از  که  پسااستعماری اند 
شده اند.  گرفته  خدمت  به  فقیرنشین 
بامهارت،  و  کاربلد  جوان های  از  برخی 
اجتماعی  به لحاظ  که  آنهایی  جمله  از 
سرداده اند؛  جهاد  فریاد  بودند  یکپارچه 

پس از شارلی ابدو
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نوآئین در »چادرهایی«  از جوانان  برخی 
بزرگ شدند که از حومه ها فاصلۀ زیادی 
داشت. کشورهایی همچون دانمارک، که 
»اقلیت ها«  با  و  ندارند  استعماری  تاریخ 
همان  به  دارند،  متفاوتی  بسیار  رفتار 
قرار  تهدید  معرض  در  فرانسه،  اندازه 
تبیین  می توان  را  امر  این  چگونه  دارند. 
جستارهایمان  »فروکاستن«  با  آیا  نمود؟ 
کالن  جامعه شناختی  عوامل  به 
مهاجر  جوانان  فقیرنشین،  )حومه های 
بی مهارت، تبعیض، نژادپرستی نهادی( به 
کلیشه هایی که این جوانان را موجوداتی 
دامن  می کنند،  تعریف  »خطرناک« 

نمی زنیم؟

در  را  ما  شاید  دین  جامعه شناسی 
تعلقات  پس  در  که  انگیزه هایی  فهم 
کرده  یاری  دارد،  قرار  جوانان  این  دینی 
گرویدن  پویش های  بازآفرینی  امکان  و 
شناسایی  نیز  و  فرقه ای  جنبش های  به 
شاخصه های جوانان به خدمت گرفته شده 
را فراهم سازد. این نوع تبیین برای اینکه 
را  افراطی  جنبش های  منطق  هم  بتواند 
بازسازی کند و هم حمایت و پشتیبانی ای 
بودن  مبهم  از  جنبش ها  این  که  را 
مرزهای عمل به شریعت اسالمی دریافت 
یافتن  پیوند  نیازمند  دریابد،  می کنند، 
شست وشوی  جامعه شناسی     گونه ای  با 
مغزی است. همچنین بایستی بافتاری را 

که حمله به دفاتر شارلی ابدو در آن رخ 
بتوانیم  تا  باشیم  داشته  پیش چشم  داد، 
به طور جدی نفرت این جوانان مسلمان 
ابدو  شارلی  دین ستیز  طنز  به  نسبت  را 
برای  نفرتی  چنین  فهم  کنیم.  بررسی 
در  که  بزرگساالنی  هم  و  جوانان  هم 
دشوار  بودند  آمده  بار   1968 فرهنگ 
است؛ فرهنگی که تجسم آن شارلی ابدو 
و  احمق  »روزنامه ای  را  خود  که  است 
خبیث« می خواند. بنابراین، ژولی پاگیس 
علمی( در  پژوهش  ملّی  مرکز  )پژوهشگر 
شارلی  که  تمسخری  ویژه  اهمیت  درک 
دیگر  خالف  )بر  اسالم  به  نسبت  ابدو 
است.  مواجه  مشکل  با  داشت  روا  ادیان( 
بود  مسلط  دینی  به  حمله   تمسخر،  این 
که نشان دهنده تنها عضویت مثبتی است 
درخواست  می توانستند  جوانان  این  که 
کنند. افزون براین، این حمله به مقدسات 
گذشته  تحقیرآمیز  تجربه های  خاطرات 
در  را  والدینشان  طبقه ای  و  استعماری 

ذهنشان زنده کرد.  

مفروضات  هم  می توانیم  بنابر این، 
را  شیوه ای  هم  و  جامعه شناسان  مختلف 
جامعه شناسی  نمادین  اقتدار  رسانه  که 
البته  گیریم.  پرسش  به  برمی سازد  را 
کسی  چه  که  است  این  ضروری  پرسش 
نه؟  کسی  چه  و  می کند  به صحبت  آغاز 
مغربی  مهاجران  اخالف  حمالت،  از  پس 

آفریقایی، کارآفرینان موفق، هنرمندان  و 
و  کمدین ها  موسیقی دان ها،  )بازیگران، 
نویسندگان( و ورزش کاران، آغاز به دفاع 
نیز،  از حیثیت خود نمودند. دانشگاهیان 
پرسشی  همان  جامعه شناسان  به خصوص 
W.E.B.Du- )را دبلیو. ای. بی دی بویس 

با آفریقایی-آمریکایی ها  Bois( در رابطه 
معضل  و  مسئله  پرسیدند:  کرد،  مطرح 
به عنوان  دارد؟  حسی  چه  بودن 
می توانستیم  هم  ما  جامعه شناس، 
دشواری هایی که با آنها در انجام پژوهش 
که  اجتماعی ای  جهان های  دربارۀ  جدی 
آنها  از  امدی کویی بلی  و  برادران کواشی 
مجسم  ذهن  در  روبه روییم،  آمده اند، 
سازیم. ما روایت های قوم شناختی غنی ای 
از حومه ها نداریم؛ مکان هایی که طی دهه 
ژرفی  دگرگونی های  گذشته، دست خوش 
هم  مالی  حمایت  نیازمند  ما  است.  شده 
پاسخ  پی  در  پژوهش هایی هستیم که  از 
جامعه شناسانی  هم  و  پرسش هایند  بدین 

که از این محیط ها آمده اند. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Stéphane Beaud <stephane.
beaud@ens.fr>

پس از شارلی ابدو
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سیاست افراط  گرایانه

ِمیبل ِبرزین، دانشگاه کورنل، ایساکای، ایاالت متحدة آمریکا و عضو کمیتة پژوهش نظریة جامعه شناختی انجمن بین المللی جامعه شناسی 

پیش و پس از شارلی ابدو

شارلی  کشتار  جهان،  سراسر  مردم  عموم  و  سیاسی  رهبران 
ابدو را مصداق نقض آزادی بیان که اصلی محوری در دموکراسی 
این کشتار،  این، به زودی آشکار شد که  با وجود  است، دیدند. 
اهمیت سیاسی و جامعه شناختی گسترده تری دارد: قتل چهار 
بعد،  روز  در  یهودیان  به  وابسته  اغذیه فروشی ای  در  یهودی 
به سال های  راجع  نوشتن  به  ناچار  را  بین المللی  روزنامه نگاران 

آغازین دهه 1930 کرد. 

به  بود  اروپا  و  فرانسه  در  حساسی  بسیار  لحظۀ  ابدو  شارلی 
فرانسه  در  سیاسی  بحرانی  موجب  حمالت،  این  که  معنا  این 
مداوم، خط مشی های  بودن  مقروض   است.  شده  آن  از  فراتر  و 
نرخ  پناهندگان،  بحران های  سفت وسخت،  اقتصادی  ریاضت 
باالی بیکاری خصوصا در میان جوانان، حمالت یهودستیزانه بر 
کنیسه ها و قبرستان های یهودی، احزاب ملّی گرای جناح راستی 

در سراسر اروپا را تقویت کرده است.

جبهۀ ملّی فرانسه و رهبرش مارین لو پن در صف مقدم این 

از  را  لو پن، رهبری حزب  بوده است. در سال 2011،  خیزش 
مدت  به  مهاجرستیزانه اش  خطابه های  که  سخنوری   – پدرش 
پن،  لو  مارین  هدف  برد.  ارث  به  بود-  حزب  معرف  دهه  یک 
برای به دست آوردن حکومت بود  ایجاد جبهه ای ملّی و حزبی 
بحران  اقتصادی،  ریاضت  مسئلۀ  بر  وی  مردم.  تهییج  فقط  نه 
جبهۀ  تاریخ  با  ناآشنا  خوانندگان  کرد.  تمرکز  بیکاری  و  اروپا 
موضع گیری های  باید  نمی فهمند چرا  که  اغلب می گویند  ملّی، 
می شود.  محافل  برخی  در  ترس  موجب  وی،  »خردمندانه« 
مارین لو پن -که اخیرا در نیویورک تایمز نوشت: »بنیادگرایی 
اسالمی غدۀ سرطانی ای بر پیکر اسالم است که به میهن پرستان 
در  که  است  جریانی  از  بخشی  می رساند«  آسیب  مسلمان مان 
صدد متعارف و بهنجار جلوه دادن احزاب سابقا به حاشیه رانده 

شده نزد عوام اند.

< شتاب و ناپایداری سیاسی

اما تهدیدهای عمیق تر برای دموکراسی مستحکم اروپایی در 

پس از شارلی ابدو

مارین لو پن، کاندیدای آتی ریاست جمهوری 
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جایی دیگر نهفته است. نخستین تهدید، شتاب دگرگونی  منظرۀ 
رأی دهندگان  عواطف  و  ترجیحات  ناپایداری  و  اروپا  سیاسی 
بحران  و  سیاسی  بحران  نامبارک  پیوند  تهدید،  دومین  است؛ 
اقتصادی است که رخدادهایی همچون شارلی ابدو را پدید آورد. 

»بهار  هابسباوم  اریک  قول  به  و  عطف  نقطه   ،2012 بهار 
اروپایی  سیاست  که  می رسید  به نظر  بود.  خشمگین«  مردمان 
غیرمنتظره  نتایج  دیگری،  از  پس  یکی  است:  گرفته  شتاب 
انتخاباتی ای روی داد. افراطیون سیاسی چپ و راست، پیشرفت 
انتخابات  در  اوالند  فرانسوا  گرچه  آغازیدند.  را  خود  انتخاباتی 
را  سوم  جایگاه  پن،  لو  مارین  اما  شد،  پیروز  ریاست جمهوری 
بیشتری  آرای  راست،  و  چپ  افراطیون  ترکیب  کرد.  کسب 
رقیب  یا  سارکوزی  یعنی  وقت  رئیس جمهور  به  نسبت  را 

سوسیالیستش جذب کردند. 

شدیدا  و  نئونازی  آشکارا  حزب  رویداد،  این  از  پس  اندکی 
مهاجرستیز طلوع طالیی، جانشین حزب راست گرای سنتی شد 
نام  به  سوسیالیستی  ناشناختۀ  ائتالف  نیز  چپ ها  میان  در  و 
هفته  یک  تنها   ،2014 سال  اواخر  در  آمد.  کار  روی  سیریزا، 
بار دیگر برگزار شد  انتخابات یونان  ابدو،  پس از کشتار شارلی 
در  این  می کند؛  حکومت  یونان  بر  که  است  سیریزا  اکنون  و 
حالی است که حزب طلوع طالیی نیز سومین حزب بزرگ این 
که  را  گریبان سوئد  انتخاباتی  ناپایداری  است. همچنین  کشور 
عضو اتحادیۀ اقتصادی و مالی اروپا نیست و طرح های ریاضتی 

انتخابات  در  است.  گرفته  نیاورده،  ستوهش  به  اروپا  اتحادیۀ 
مکتَسب دموکرات های جناح راست،  آرای  اخیر سوئد،  پارلمانی 

از %6 در سال 2010 به %13 در سال 2014 ارتقا یافت.

انتخابات  در  ایتالیا،  در  ستاره  پنج  جنبش  دوره،  همان  طی 
سال 2013، اول شد و همزمان جنبش جناح راستی پوِدموس 
در اسپانیا پیشرفت چشم گیری کرد. گرچه تنها چند ماه از عمر 
میهن پرست  )اروپائیان  پگیدا  راست گرای  مهاجرستیز  جنبش 
علیه اسالمی شدن غرب( سپری می شود، ولی در شرایطی که 
دادن  کشتن  به  حال  در  آلمان  عنوان  با  زاراتزین  تیلو  کتاب 
خویش است پرفروش ترین کتاب سال 2010 می شود، چه بسا 

هوادار پیدا کند. 

< هم کوشی منفی و جو سیاسی

این احزاب به رغم تفاوت های مهمی که با یکدیگر دارند، حائز 
دولت -ملت هایشان،  به  وفاداری  هستند:  مشترکی  ویژگی های 
با  آنها  جهانی شدن.  با  دشمنی  و  یکپارچگی  به  بی اعتمادی 
از  شدیدی  نفرت  اغلب  و  مخالف اند  یورو  حول  مالی  وحدت 

خط مشی های ریاضتی دارند. 

درباره  بحث   فوریت  و  ضرورت  خود  با  ابدو  شارلی  رخداد 
اقتصادی  ریاضت  اگر  آورد.  به همراه  را  یکپارچگی  و  مهاجرت 
تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا، موجب شد که سیاست مدارانی 
همچون لو پن دستورعمل نئولیبرال و جهانی را خطرناک نشان 

پس از شارلی ابدو

جنبش نئونازی طلوع طالیی در پارلمان یونان 
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بنیادگرایی  وجود  که  را  ادعا  این  ابدو  شارلی  کشتار  دهند، 
معضل  یک  باید  را  مهاجرت  و  است  جدی  تهدیدی  اسالمی 
زبان  ورد  مدت هاست  ادعا  این  گرچه  می کند.  تقویت  دانست، 
پس  که  هنگامی  فرانسه  نخست وزیر  اما  است  اروپا  راست های 
از حمالت سخن از »آپارتاید قومی و اجتماعی در فرانسه« به 

میان آورد، با آنها هم داستان بود.

سال  »رخدادهای  نوشت:  کینز  ِمینارد  جان   1919 سال  به 
را  آنها  بلکه  نمی زند،  رقم  دولت مردان  ارادی  اعمال  را  آینده 
جریان های پنهانی شکل می دهد که پیوسته در زیر سطح تاریخ 
ندارد  را  نتایج  پیش بینی  توان  و هیچ کس  است  روان  سیاسی، 
فیزیکی  و  اقتصادی  فروپاشی  به  »کینز«  است(.  من  از  )تأکید 
اروپای  کمین  در  هراس آوری  به طور  که  جنگ  از  پس  اروپای 

معاصر است، اشاره می کند. 

آیا ما شاهد تکرار دهه 1930 در اروپا و بازگشت به فاشیسم 
هستیم؟ گرچه حزب طلوع طالیی آشکارا از نازیسم پشتیبانی 
می کند، اما اهداف جبهه ملّی فرانسه و دموکرات های سوئدی، 
نگرانی  و  مضطرب  افراد  اقتدارگرایانه؛  نه  است  ملّی گرایانه 
یکپارچگی،  سیاسی  برنامه های  با  نباید  بِِریویک،  آندرس  مانند 
انتظار بازگشت دیکتاتوری ای همچون  هراس به دل راه دهند. 
است  عجیب  همان قدر   ،1930 و   1920 دهه  دیکتاتوری های 
دولت- امروزه،  دستی.  تحریرهای  ماشین  بازگشت  انتظار  که 
حتی  دموکراتیک اند:  رویه ای  لحاظ  به  اروپایی  ملت های 
»دموکراسی  مدافع  که  اُربان  ویکتور  مجارستان،  رئیس جمهور 

ضدلیبرال« است نیز کماکان زبانا هوادار دموکراسی است. 

نیست:  نگرانی  برای  دلیلی  که  برنمی آید  شد  گفته  آنچه  از 
امروزه »جریان های پنهانی« اروپا، تیره و تار و پیش بینی ناپذیرند 
و َجوهای جمعی، تکرار تاریخ را محتمل می گرداند. سباستین 
هافنر، در خاطراتش که پس از مرگش منتشر شد، امید، ناامیدی، 
انکارناپذیر ظهور  پیش درآمد  را  افتاده  بیراهه  به  و خشم  ترس 

پیش بینی ناپذیر  جوهای  قیاس،  همین  به  داد.  تشخیص  هیتلر 
و تیره و تاری بر اروپای کنونی سایه انداخته است. در فرانسه، 
پاسخ گویان نظرسنجی ملّی اخیر، »فقدان اعتماد«، »افسردگی« 
بهترین  به  که  دانستند  کیفیت هایی  را  تنبلی«  و  »بی حالی  و 
شکل معرف حالت ذهنی شان است. شور و حرارت، در رتبه آخر 
اریک  محافظه کار،  روزنامه نگار  کتاب  که  هنگامی  داشت.  قرار 
زمور با عنوان خودکشی فرانسوی، بیشترین فروش را در فرانسه 
امروز دارد، طبیعی است که شور و حرارت پایین ترین رتبه را 

بیاورد.

نداشت،  ریاضتی وجود  و خط مشی های  اقتصادی  بحران  اگر 
راست،  و  چپ  از  افراطی  احزاب  که  می رسید  نظر  به  بعید 
و  خط مشی ها  کنون،  تا   1970 دهه  از  یابند.  جذابیتی  همچو 
همچنین،  است.  نداشته  خوبی  عملکرد  اقتصادی،  بینش های 
به  یا  که  یکپارچگی  و  مهاجرت  به  مربوط  خط مشی های 
ملّی گرایی قرن نوزدهمی برمی گردد یا ایده آلیسم چندفرهنگی، 
نیازمند بازنگری است. رهبران اروپایی برای خروج از این وضع، 
انسجام  از  ساختن صور جدیدی  عملی  و  کردن  تصور  نیازمند 
رهبران  این  کند.  درگیر  را  شهروندان  همه  که  اجتماعی اند 
بایستی حس امید جمعی -یعنی توانایی تصور کردن آینده ای 
روشن- را بیدار کنند. بازتنظیم اقتصادی گام اولی است در این 
مسیر؛ اما خط مشی های اقتصادی به تنهایی بس نیست. رهبران 
اروپایی بایستی درباب معنای اجتماع در فضاهای سیاسی  ای که 
کماکان اغلب گسترۀ ملّی دارد، واقع بینانه بیندیشند؛ آنها باید 
خالف جریان های نه چندان پنهان کنونی شنا کنند وگرنه خطر 

حوادثی همچون شارلی ابدو را به جان بخرند. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Mabel Berezin <mmb39@cornell.edu>

پس از شارلی ابدو
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مردم نگاری متضمن ورود به جهان های 
و  آنان  روزمره  زندگی  مشاهدۀ  دیگران، 
مشارکت در آن است. مردم نگاری برخالف 
یا  پیمایشی  پژوهش  اسنادی،  مطالعۀ 
رویدادهای  دربرابر  آزمایشی،  روش های 
جهان واقع آسیب پذیر است و در معرض 
به هم خوردن است.  تغییر جهت و  وقفه، 
که  هم  من  مطالعۀ  مورد  در  قضیه  این 
پس  اروپایی،  کشور  سه  مساجد  درباب 
بود،  ابدو  شارلی  روزنامه نگاران  کشتار  از 

صدق می کند. 

مسجدها را به عنوان سایت مردم نگاری 

جهان های  وارد  تا  کردم  انتخاب 
شوم  اروپا  مسلمانان  معنوی  و  فرهنگی 
برچسب  با  چگونه  آنها  که  دریابم  نیز  و 
شده  زده  هویت شان  بر  که  انکارناپذیری 
است، روبه رو می شوند. من خواستار درک 
و  آن  درون  از  مسلمانان  روزمرۀ  زندگی 
نمازخانه هایشان  در  و  آنان  چشم انداز  با 
سیاسی  موقعیت  تحلیل  جای  به  بودم. 
ما  زمان  در  که  گسترده تری  و  پیچیده 
فهم  است، جویای  کرده  احاطه  را  اسالم 
با  مشارکت  طریق  از  روزمره  شان  زندگی 
آنان بودم. ورود به میدان –یعنی مساجد 
مادرید- مستلزم  و  لندن  برلین،  در  واقع 

یک  به عنوان  است.  شخصی  دگرگونی 
نمایشی  خود  میان  فمینیست  و  مدگرا 
کلنجار  و  کشاکش  در  واقعی ام  خود  و 
و  می کردم  رفتار  ناشیانه  آغاز  در  بودم. 
می افتاد.  زمین  یا  صورتم  روی  روسریم 
روسری  سرکردن  به  که  هنگامی  اما 
سراسر  که  اتوبوسی  در  کردم،  عادت 
ظاهر  حجاب  با  پیمود،  را  مرکزی  برلین 
دیگران  زدن  زل  کار موجب  این  و  شدم 
شرقی  آلگیت  در  راحتی  به  شد؛  من  به 
در  به مسجدی  دادم؛  غذا سفارش  لندن 
کار  این  و  شدم  مادرید  محالت  از  یکی 
موجب جلب توجه شد. همین که تصمیم 

فصل برداشت ترس برای اروپا
الیزابت ِبِکر، دانشگاه ییل، ایاالت متحده آمریکا

یادداشت های میدانی: 

پس از شارلی ابدو

الیزابت بکر در مسجدی در حال شادمانی
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مسلمان  یک  به عنوان  کردن  زندگی  به 
گرفتم، به اشکال گوناگون احساس ترس 

کردم.

به  که  دوچرخه سواری  آلمانی   مرد  از 
محض دیدن پوشش من شگفت زده شده 
و تعادل خود را از دست داد و نقش زمین 
شد، نترسیدم. همچنین از جنبش هودار 
کولن که گروهی کوچک ولی پرسروصدایی 
بود که در پی بستن ساختمان مسجدی 
بود،  کولن  کاتولیک  شهر  در  بزرگ 
که  ترسی  تنها  ندادم.  راه  دل  به  هراسی 
کردم،  تجربه  پژوهشم  مراحل  آغاز  در 
که  بود  مسن تری  مسلمان  زنان  قضاوت 
سر در نمی آوردند که من در مسجدشان 
به چه کاری مشغولم. من نه آشنا بودم و 
نه غریبه: گرچه من هم حجاب را رعایت 
می کردم و با مردی مسلمان ازدواج کردم، 
اما شبیه آنان نبودم. این زنان روسری مرا 
مرتب می کردند و الیه ای )روسری ای که 
مرا می گرفت(  تمام شانه  و  بود  ضخیم تر 
شلوارم  آستین های  می افزودند،  بدان 
باال.  را  جوراب هایم  و  کشیدند  پایین  را 
کنند«  »کمک  تا  می پوشاندند  مرا  آنان 
وارد فضایی شوم که غریبه ها را بدان راه 
نیست. آنها حتی مرا فاطمه می خواندند، 
زیرا در آغاز درک نمی کردند که شخصی 
زندگی  در  شرکت  از  الیزابت  نام  به 
آنها  می خواهد.  چه  مسجد  در  روزمره 
کنند  مجدد  نام گذاری  مرا  می خواستند 
و  کنند  محافظت  را  امنشان  فضاهای  تا 
آنانم.  از  یکی  هم  من  که  یابند  اطمینان 
گرچه ترس های اولیه همچنان کوچک و 
عادی بود، اما پیوسته نگران کارمیدانی ام 
که   پژوهشگری  به عنوان  خودم  نیز  و 
مختلفش  جهان  دو  میان  می کند  تالش 

تعادل ایجاد کند، بودم. 

در سایت دوم، یعنی لندن چندفرهنگی، 
بیشتر خود را پیدا کردم. مرزهای جدایی 
دست  که  مسلمانی  زنان  و  من  میان 
واضح تر  کردم،  دراز  سویشان  به  دوستی 
که  زنانی  می رسید؛  نظر  به  متمایزتر  و 
اسالم  از  متأثر  کامال  زندگیشان،  سبک 
به گونه ای  تمایز  همین  اتفاقا  اما  بود. 
به  نزدیک کرد.  به هم  را  ما  متناقض نما، 
سادگی توانستم به فراسوی گنجاندن این 
با  و  کنم  نظر  »دیگران«  مقولۀ  در  گروه 
کاری های  طعم  فرزند،  دربارۀ  زنان  این 
نگاه  و  بو  و  خوش عطر  غذا(  )نوعی 
کامال  سبک های  به رغم  زیبایی شناختی 
زنان  همین  شوم.  هم صحبت  متفاوتمان، 
مسجد  در  حضور  از  مرا  »واقعی«  انگیزه 
که  شدند  متقاعد  اکثراً  و  می پرسیدند 

کمتری  اهمیت  من  آکادمیک  اهداف 
نسبت به دغدغۀ بارداری ام دارد.

ابدو  یک هفته  پیش از حمالت شارلی 
نوشیدن کافه کون  از  مادرید رسیدم،  به 
را  رتیرو  پارک  سراسر  و  بردم  لذت  لچه 
پیاده پیمودم. پژوهش من درباره مسجد، 
اهالی  از  که  هنگامی  شد.  آغاز  آرامی  به 
اکثرا  پرسیدم،  مسجد  درباره  محل 
»آیا  می نگریستند.  من  در  پرسش گرانه 
مسجدی در مادرید وجود دارد؟ منظورت 
کوردوباست؟ آنان اغلب در پاسخ، نسبت 
به این زیست جهان های واقعی، بی تفاوتی 
هنگامی که  می دادند.  نشان  بی عالقگی  و 
که  درحالی  پرسیدم،  مسلمان  زنان  از 
می گفتند:  می آوردند،  لب  بر  خنده ای 
یا  و  شهر  مرکز  در  نمی تواند  »مسجد 
نمودم  تجربه  آنچه  از  باشد«.  پایتخت 
در  مسلمانان  اجتماع  در  که  برمی آید 
گرچه  دارد.  وجود  دیرینه  ترسی  اسپانیا، 
این ترس از حمالت پاریس زاده نشد اما 
شارلی  از  پیش  شد.  تشدید  آن  پی  در 
ابدو، در نخستین مسجدی که در شمال 
مرا  مسلمان  زنان  کردم،  بازدید  مادرید 
بیرون کردند. من درخواست کردم که در 
آنها  اما  کنم  شرکت  گروهی  فعالیت های 
فعالیت هایی  چنین  وجود  منکر  دروغ  به 
جنوب  در  که  مسجد  دومین  در  شدند. 
آستانه  در  مردی  بود،  شده  واقع  شهر 
درب از من پرسید که مطمئنی که درست 
آمده ای. هنگامی که به نشان تأیید سری 
به  مرا  خوشحالی  با  وی  دادم،  تکان 
جمعی از زنان که اجرای فرزندان شان را 
تماشا می کردند، راهنمایی کرد؛ فرزندان 
لبخند به لبی که گونۀ پسر مرا بوسیدند، 
حال آنکه مادرانشان نگاه پرسش گرانه ای 

به من انداختند.

مساجد  حمالت،  پی  در  این،  وجود  با 
آن چهره های  از  اثری  دیگر  و  خالی شد 
از  بعد  هفتۀ  نبود.  بدگمان  و  ظنین 
حمالت، در محله ای کوچک نشسته بودم 
و در انتظار مالقات با زنانی بودم که هرگز 
نمازگزاران  روی  به  تنها  مسجد  نیامدند. 
مسجد  بزرگ ترین  حتی  و  بود  گشوده 
شهر نیز خالی بود و درب اصلی مسجد، 
هنگامی  نماز.  هنگام  به  مگر  بود  بسته 
که با فرزندم به شهر رسیدم، تنها برخی 
گفت وگو  دوتایشان  با  یافتم،  را  زنان 
و  می خواندند  نماز  دیگر  دوتای  کردم، 
یک نفر در خواب بود و هیچ یک سالم و 
احوال پرسی مرا پاسخ نگفتند. ترس را با 
پوست و استخوانم حس کردم و به شتاب 
مسجد را ترک گفتم. طی پژوهشم برای 

اشتباهی  که  کردم  احساس  بار  نخستین 
بزرگ رخ داده است.

در مادرید ترسی را که در پی حمالت 
شدن  خالی  آن  متعاقب  و  ابدو  شارلی 
افزایش  و  مسلمانان  از  مساجد  ناگهانی 
فزونی  مساجد،  پیرامون  امنیتی  فضای 
پلیس  نیروهای  کردم.  تجربه  بود،  یافته 
دل  پورتا  وارد  کالشینکف،  به  مسلح 
مرکز  که  خورشید«-  -»دروازه  سول 
مشغول  که  اثنایی  در  شدند.  بود،  شهر 
آژیر  صدای  بودم،  فرزندم  خواباندن 
اعتراضات  می پیچید.  فضا  در  پلیس 
پرسرو صدایی به رهبری شعبۀ اسپانیایی 
)اروپائیان  پگیدا  جناح راستی  جنبش 
غرب(،  اسالمی شدن  علیه  میهن پرست 
پایه گذاری  درسدن  در  گذشته  اکتبر  که 
شد، به رغم اینکه از سوی مقامات رسمی 
روی  بود،  شده  اعالم  غیرقانونی  محلی 
ابدو، بر روی  داد. پس از حمالت شارلی 
جاهای  و  کشور  سراسر  مساجد  دیوار 
شد:  نوشته  شعارها  این  اسپری  با  دیگر 
»به کشورتان برگردید« یا حتی »مرگ بر 
شدند  متوجه  که  همین  دیگران  اسالم«. 
به مسجد وارد شدم از من ترسیدند و از 
فاصلۀ  و  کردند  خودداری  من  با  ارتباط 
حضور  آنان  کردند.  حفظ  من  با  را  خود 
مرا زیر سؤال بردند و ناگهان یقین یافتند 
به خاطر  و  نیست  بی زیان  انگیزۀ من  که 
پژوهشم، فرزندم یا خودم نیست که آنجا 

هستم. 

از  که  بود  پاریس  از حمالت  پس  تنها 
ترس اینکه مبادا موقعیت سیاسی ای را که 
بودم، دست کم گرفته  روبه رو شده  آن  با 
باشم، پژوهشم را متوقف کردم. ایدۀ من 
جدا کردن امر سیاسی از جهان  اجتماعی 
حضور  مسجد  در  که  کسانی  فرهنگی   و 
سیاسی  امر  واقع،  در  اما  بود.  می یابند، 
فرهنگی  و  اجتماعی  جهان های  شدیداً 
می کند.  متأثر  و  آشفته  مرا  و  مسلمانان 
پیشینه شان،  به  توجه  بدون  مساجد 
برای  داشتند.  قرار  تهدید  معرض  در 
احساس  مسجد  در  بودن  از  نخستین بار، 
ابدو،  شارلی  پی حمالت  در  کردم.  ترس 
درباره  برایم  متحده  ایاالت  از  دوستانم 
سعودی  عربستان  که  سوءاستفاده هایی 
شام(  و  عراق  اسالمی  )دولت  داعش  و 
مرتکب شدند گفتند و از من پرسیدند که 
با  عمیقی  ارتباط  همچو  توانستم  چگونه 
سرفکنده  من  آیا  باشم.  داشته  مسلمانان 
که  گفت وگوهایی  ترسیدم؟  آیا  شدم؟ 
اسپانیایی  جوان  مسلمانان  از  گروهی  با 
ذهنم  در  پیوسته  بودم،  داده  ترتیب 

پس از شارلی ابدو
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طنین انداز می شد که توضیح می دادند که 
ناچارند دائماً از خود در برابر بی رحمی ها 
مناطق  دیگر  افراطیون  سنگ دلی های  و 
را  آنان  کار  تقاص  و  کنند  دفاع  جهان، 

پس بدهند. 

کردم،  تجربه  مادرید  در  که  ترسی 
بازگشتم،  برلین  به  که  هم  هنگامی 
پاریس  حمالت  از  پس  بود.  من  همراه 
می کردند،  سر  روسری  که  دوستانی 
صحبت شان، ماندن در خانه و لبخندهای 
مرددی که در مترو تحویل می گرفتند و 
خروج از اروپا بود. مردان ترک در برلین 
بودند  نوشیده  را  خود  چای  در حالی که 
می کردند.  وطن  به  بازگشت  از  صحبت 
درباره  برلین  در  مسلمان  بچه ای  پسر 
تهدیدی گفت که خواهر محجبه اش چند 
هفته  پس از حمالت پاریس، هنگامی که 
باال آمدن  را در  زنی معلول غیرمسلمانی 
می کرد،  یاری  محلی  اتوبوس  سکوی  از 
اجازه  او  به  مسافران  شد.  روبه رو  آن  با 
اتوبوس  داخل  از  مردی  نمی دادند.  ورود 
»یکی  گفت:  بی شرمانه  و  بلند  صدای  با 
ماه  یک  کنه«.  سوراخش  سوراخ  باید 
در  اشک  حالی که  در  پسر  همان  بعد، 
من  از  ناباورانه  بود  زده  حلقه  چشمانش 
در  مسلمان  جوان  سه  چرا  که  پرسید 
کشته  »بی دلیل«  شمالی  کارولینای 

شدند. حتی پسر بچه ای یازده ساله که در 
بازی مکعب روبیک استاد بود و تعصبش 
تنها به شکالت فررو روچر خالصه می شد 

نیز ترسیده بود. 

را  ما  همه  ما،  جهان  جهانی  چهرۀ 
است.  کرده  ترس  و  آسیب  دست خوش 
که  تالشند  در  جناح راستی  جنبش های 
این  و  کرده  بهره برداری  ترس  این  از 
ما  از  یک  هر  که  کنند  انکار  را  واقعیت 
می کنیم.  زندگی  متفاوتی  جهان های  در 
جناح راستی  جنبش  آلمان،  در  اینجا 
پگیدا، با نیروهای تازه نفس به خیابان های 
خواستار  نفر  ریخته اند؛18000  درسدن 
از  اسالمی شدن«  برابر  در  »ایستادگی 
از  خبر  که  هستند،  نفرت  پراکنی  طریق 
بیش  بسی  شمارشان  که  می دهد  این 
مرکل،  آنگال  صدر اعظم،  است.  این  از 
ممکن است بگوید که مسلمانان به آلمان 
نمادین  اهمیت  منکر  من  و  دارند  تعلق 
عبوسی  چهره های  اما  نیستم،  او  سخنان 
که می بینم و تهدید علیه مساجد محلی، 
oth- )نشانگر آن است که دیگری سازی 

این  است.  کنونی  اروپای  معرف   )ering
اعمال متعصبانه  را  نفرت و دیگری سازی 
دامن می زند؛ از اعمال تروریست هایی که 
حمالت شارلی ابدو را پیش بردند گرفته 
نیروهای داعش که همچنان به کشت  تا 

و کشتار بی رحمانه خود ادامه می دهند.

شهروند،  چه  باشیم  پژوهشگر  چه  ما 
چندبعدی  ترس  این  با  چگونه  نمی دانیم 
پوست  با  که  هنگامی  تفرقه افکنانه   و 
مبارزه  می کنیم،  حسش  استخوان  و 
سوءظن  و  امنیتی  فضای  ایجاد  کنیم. 
راه مقصودمان می شود.  تنها سد  فزاینده 
همسایگان مان،  با  بتوانیم  بایستی  ما 
مختلف،  مرام های  و  عقاید  و  نژادها  از 
به گونه ای  و  دهیم،  هم  دست به دست 
که  مدنی ای  همان سنت  از طریق  مدنی 
در صدد محافظت از آنیم، با افراط گرایی 
پژوهشگر  یک  عنوان  به  کنیم.  مبارزه 
جهان  دو  در  هم زمان  که  غریبه-آشنا 
حمالت  از  پس  می برم،  سر  به  مختلف 
شارلی ابدو، ترس های پیش پا افتاده ام به 
ترس های وجودی تغییر شکل یافت. من 
هم خود را در حال عقب نشینی می یابم؛ 
خودم  که  مرزبندی هایی  همان  دست  به 
پل  میان شان  می کوشیدم  نیت  صدق  با 
که  مرزبندی هایی  شدم؛  محدود  بزنم، 
این  از  بیش  ولی  ندارم  باور  بدان  گرچه 

نمی توانم از آن احتراز کنم.      

پس از شارلی ابدو
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در جست وجوی جامعه شناسی

لیال بشرا، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

در پاکستان

به  تثبیت شده  رشته ای  به هیچ وجه  پاکستان،  در  جامعه شناسی 
معنای غربی آن نیست. حمزه علوی، که کارهای کلیدی اش در دهۀ 
بود  ما  جامعه شناس  تنها  و  نخستین  منتشر می شد،  و 1970   1960
کار  هیچ  علوی،  زمان  از  بود.  شناخته شده  بین المللی  صورت  به  که 
جامعه شناختی جدیدی ای از پاکستان بیرون نیامده یا دربارۀ پاکستان 
نوشته نشده است. تاریخ دانان، عالمان سیاسی، و انسان شناسان سهمی 
اسالمی  دربارۀ ستیزه جویِی  کتاب ها  از  سیلی  اخیراً  و  داشته اند،  مهم 
است؛  موجود  ژئوپولیتیکی  موقعیت  و  پاکستان  ارتش  با  آن  پیوند  و 
و  نیستند،  میان  در  جامعه شناختی  خودآگاِه  و  نظری  دیدگاه های  اما 

پاکستان فاقِد انجمن ها و مجله های محلی جامعه شناسی است.

مجموع  در  پاکستان،  موجوِد«  »واقعاً  جامعه شناسِی  تنها  امروزه، 
از آنها در آمریکا و دو  پنج جامعه شناس را در برمی گیرد که سه  نفر 
تدریس  دانشگاه خصوصی  یک  در  و  دیده اند  آموزش  انگلیس  در  نفر 
الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  شرم آور،  نسبتاً  شیوه ای  به  که  می کنند 
خوانده می شود. از این پنج نفر، دو نفر محوِر آموزش و پژوهش خود 
را به ترتیب به سوی فلسفه و علوم سیاسی چرخانده اند، و یک نفر در 
حال حاضر در مرخصی است. با توجه به تاریخ و بافِت ما، دلیل چندانی 

وجود ندارد که در آیندۀ نزدیک منتظِر بهبود چندانی باشیم.

که  الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه   ،1990 دهۀ  میانه های  در 
برجسته ترین دانشگاه خصوصِی کسب وکار در پاکستان است، نخستین 
برنامۀ چهارسالۀ کارشناسِی کشور را راه انداخت که توسط هیئت علمی ای 
بودند.  دیده  آموزش  شمالی  آمریکای  و  اروپا  در  که  می شد  تدریس 
پاکستان،  غیرکارکردی  دولتِی  آموزِش  پهناوِر  اقیانوِس  در  نتیجه  در 
جزیره ای کوچک، محدود، و گران قیمت از آموزش در مقطع کارشناسی 
به شیوه ای آمریکایی سربرآورد. درحالیکه برنامۀ دانشگاه علوم مدیریتی 
عرضه  را  کامپیوتر  علوم  و  اقتصاد  رشته های  تنها  زمان  آن  در  الهور، 
را  اجتماعی  و/یا علوم  انسانی  برنامۀ درسی، چند واحِد علوم  می کرد، 
نیز در برمی گرفت. هرچند، برخالف این دو رشته، که هرکدام شامل 
علوم  و  انسانی  علوم  واحدهای  می شد،  دروس  از  استانداری  مجموعۀ 
استادان  توسط  )supply-driven(، که  بودند  اجتماعی عرضه محور 
یا روان شناسان درس داده  یا متخصصانی همچون دیپلمات ها  کمکی 
در  مکانی  نظر  از  قضا  از  که  متخصصانی  و  کمکی  استادان  می شد؛ 

دسترس بودند. 

پاکستان  استانداردهای  با  رهیافِت  به  دانشجویان  نخست،  همان  از 
که  هرچند  دادند،  مثبت  پاسخی  علوم اجتماعی  تدریس  نوِی  کاماًل 
اساساً به خاطر دو رشتۀ برجسته و از نظر حرفه ای نویدبخِش دانشگاه 

علوم مدیریتی الهور به آنجا آمده بودند. در طول زمان، علوم اجتماعی 
اساساً  یافت،  تحول  بودن  مجزا  رشته ای  به  از ضمیمه بودن  تدریج  به 
را در خود جای دهد که  دانشجویانی  فزایندۀ  تعداد  این هدف که  با 
اما همچنان  اقتصاد یا علوم کامپیوتر را نداشتند  پیش نیازهای سخِت 
از  و  می خواستند  را  الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  طمع برانگیِز  مدرِک 
نظر مالی می توانستند از پس آن برآیند.گروه همچنین توسعه یافت تا 
در خدمِت گسترِش کلِی تعداد دانشجویان در محوطۀ دانشگاه باشد.  

بیست  دیگر  حاال  الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  کارشناسی  برنامۀ 
ساله است، و گروه علوم انسانی و علوم اجتماعی راهی دراز را طی کرده 
است. یک گروه مرکزی از اعضای برجستۀ هیئت علمی ، برای پالودِن 
شایان  تالشی  دانشگاه  در  خودشان  موقعیِت  تعریِف  و  درسی  برنامۀ 
صرفاً  کورکورانه  استخداِم  به جای  را  کار  این  و  دادند؛  خرج  به  توجه 
دادند.  انجام  رشته ای  گروه های  تحکیِم  راِه  از  غربی،  مدرِک  براساِس 
بزرگتِر  گروه  توسِط  من  آنجا،  تمام وقت  جامعه شناس  تنها  عنوان  به 
انسان شناسان که در آن زمان آنجا بودند، پذیرفته شدم. رئیس گروه، 
که خودش نیز انسان شناس بود، به تازگی موفق شده بود رشتۀ کلِی 
علوم اجتماعی را با تعدادی رشتۀ درسِی اصلِی مشخص یعنی سیاست و 
اقتصاد، علوم سیاسی، انسان شناسی-جامعه شناسی، تاریخ و انگلیسی، 
دست کم  ما  کند.  جایگزین  فلسفه  و  روان شناسی  فرعی  رشته های  و 
سالی یک بار یک کنفرانس بین المللی بین رشته ای برگزار کرده ایم و با 
چند دانشمند بین المللی همکاری کرده ایم. اما گرفتار مشکالِت کهنۀ 
منابع دانشکده و خواست های دانشجویان، و در کنار آن چالش هایی نو 

از جمله خصومت های اداری هستیم.

به دالیل  اعضای هیئت علمی که  انگشت شماری  تعداد  از  صرف نظر 
شخصی یا پژوهشی در پاکستان مستقرند، بیشتِر کارکنان ما تدریس 
عنوان وظیفه ای گذرا می بینند  به  را  علوم مدیریتی الهور  دانشگاه  در 
در  یا  آمریکای شمالی،  اروپا،  در  بهتر  فرصت های  به دنبال  درحالی که 
مرخصی های  بسیاری،  هستند.  خاورمیانه  و  آسیا  شرق  در  اواخر  این 
کار  در خارج  کوتاه مدت  کمکِی  موقعیت های  در  تا  می گیرند  طوالنی 

کنند با این امید که کاری دائمی بیابند.

در واقع مقامات رده باال چرخِش دانشکده را مشکلی جدی قلمداد 
و  گسترده  علوم اجتماعی  رشتۀ  یک  آن ها،  مطلوِب  الگوی  نمی کنند. 
یا هیئت علمی متکی  غیرساخت یافته است، که بر رشته های مشخص 
بتوانند  مهمان   و  کمکی  هیئت علمی  اعضای  کاماًل  بالقوه  و  نیست، 
ادارۀ مرکزی دانشگاه علوم مدیریتی  در آن خدمت رسانی کنند. قطعاً، 
الهور، برای دو سال، از معرفی رشته های جدید سرباز زد، و بی احترامی 
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خواسته های  در  گرایش ها  با  مداوم  به صورت  ما  رشتۀ  به  نسبت  آنان 
کم  عالقمند  دانشجویان  هیچ وقت  ما  می شود.  تقویت  دانشجویی 
نه  و  انتخاب  روی  از  مایلند  که  هستند  اندکی  تعداد  اما  نمی آوریم، 
اجبار، این عالقه را به تعهد بدل کنند. سال از پی سال، واحد اجرایی 
آمار و ارقاِم ترجیحاِت رشته ای را اعالم می کند که دانشجویان در زمان 
نزدیک تر می شود.  انتهای ردیف  به  ما  و رشتۀ  بیان کرده اند،  پذیرش 
در این ردیف، تنها رشته پشِت سِر انسان شناسی-جامعه شناسی، تاریخ 
همچنان  ما  رشته های  اما  می شوند،  پر  اشتیاق  با  ما  واحدهای  است. 

گزینۀ جایگزین هستند.

است  این  باشیم  آن  مدعی  می توانیم  که  موفقیت هایی  از  یکی 
تکمیلی  تحصیالت  برای  که  هنگامی  ما،  دانشجویان  از  بسیاری  که 
اقدام می کنند، به رشتۀ ما رو می آورند، و میزان پدیرش شان پیوسته 
برنامه های  بسیاری  نیز،  اینجا  در  هرچند، حتی  است.  بوده  چشم گیر 
آنان  دسترسی  کار  این  که  امید  این  با  می کنند،  انتخاب  را  کاربردی 
به مشاغلی داخلی و خارجی در رسانه ها، اندیشکده ها، یا سازمان های 
ما  دانشجویان  اینکه  نظر گرفتن  با در  را تضمین خواهد کرد.  خیریه 
باانگیزه، و جاه طلبند، همچنان چنین تصمیم های عملی ای  هوشمند، 
بهترین حالت  خواهند گرفت. من پیش بینی می کنم در هر سال، در 
یک یا دو دانشجو تصمیمی صرفاً دانشگاهی بگیرند، و حتی آن هم به 

ندرت به سوِد جامعه شناسی خواهد بود.

جامعه شناسی  احتماالً  نمی کند،  رو  جامعه شناسی  به  پاکستان  اگر 
می توانند تالشی بیشتر کند تا به پاکستان رو کند. تصور نمی کنم که 
بسیاری از جامعه شناساِن آموزش دیده در غرب، از جمله پاکستانی تبارها، 
اگر موقعیت شغلی بهتری داشته باشند، تصمیم بگیرند در اینجا مستقر 
در  حتی  پاکستان،  با  کهنه کار  جامعه شناساِن  کردِن  درگیر  و  شوند. 

 ،2011 و   2008 سال های  بین  است.  بوده  دشوار  موقت،  زمینه ای 
دانشمندانی  هماهنگ  را  بین المللی  سخنرانی های  از  مجموعه ای  من 
بخش  الهام  هم  تا  کردم  دعوت  کوتاه  دیداری  برای  را  شناخته شده 
درخصوِص  هیئت علمی.  اعضای  هم  و  باشند  دانشجویان  راهنمای  و 
حتی  اما  یافتیم،  دست  موفقیت هایی  به  عالمان سیاسی  و  تاریخ دانان 
یکی از چندین جامعه شناِس کهنه کاری که به آنان روی کردم، دعوت 
را نپذیرفت. امید است که در آینده، جامعه شناساِن جوان و کهنه کار، 
دهند.  مثبت تر  پاسخی  ما  دعوت  به  علمی  رویدادهای  برای  دو،  هر 
انجمن  با طرح های  فعال تری  به صورت  باید  نوبۀ خود،  به  نیز  ما  خود 

بین المللی جامعه شناسی از جمله کالس های جهانی درگیر شویم.

تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  نوید در دسِت  بیشترین  احتماالً  اما 
جامعه شناسی از سراسر جهان است. پاکستان نه تنها »خطرناک«ترین 
کشور در جهان است بلکه بدفهمیده شده ترین هم هست. وجوه کمی از 
دولت و جامعه اش به صورت نظامند تحلیل شده اند. دانشجویان مقاطِع 
تکمیلی که به دنباِل موضوعاتی چالشی برای پایان نامۀ خود می گردند، 
بگیرند.  نظر  در  را  پاکستان  اگر  کرد  خواهند  عاقالنه ای  و  خوب  کار 
محیط  یک  در  کار  مزایای  می تواند  نیز  دکترا  تازۀ  فارغ التحصیالِن 
با  دانشجویان  گیرند:  نظر  در  را  ما  دانشگاه  آموزشی همچون  کوچک 
قبول،   قابل  آموزشی  کار  حجم  آموزشی،  نسبی  خودمختاری  انگیزه، 
ما کشوری  دیگر.  با همکاران رشته های  برای همکاری  و فرصت هایی 
بدون جامعه شناسی هستیم، اما نیازی فوری به تحلیل جامعه شناختی 

داریم. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Laila Bushra <laila@lums.edu.pk>
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جامعه شناختی داریم«
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>>

چـشـم انـدازهـا 
برای جـامـعه شـناسـی

در پـاکـستان
حسن جاوید، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

وقتی که جستجو برای کار در پاکستان را آغاز کردم، می دانستم که 
بسیاری  مانند  پراکنده اند.  و  کم  بسیار  جامعه شناسان  برای  فرصت ها 
دیگر از نقاط جهان، تأکید تاریخی و دولت محور روی علوم و مهندسی، 
علوم اجتماعی و علوم انسانی را در بیشتر دانشگاه های کشور، در موقعیتی 
دپارتمان های  که  جایی  در  حتی  است.  داده  قرار  پیرامونی  نسبتاً 
جامعه شناسی حضور دارند، موانع نهادی فضای در دسترس را محدود 
می کنند. برای مثال، در بخش دولتی، دخالت دولت در طراحی برنامۀ 
می شود،  ادغام  حرفه ای  چشم وهم چشمِی  با  دانشگاه  آزادی  و  درسی 
چشم وهم چشمی ای که محصوِل رقابت برای مشاغل دولتِی امن )و اغلب 
برای  لزوماً  که  کند  ایجاد  را  تا محیطی  است،  نظر سیاسی حزبی(  از 
آموزش یا پژوهش مفید مساعد نیست. در بخش خصوصی، دانشگاه ها 
برای مدرک در  از درخواست  به دنباِل سوءاستفاده  به صورت گسترده 
بازگشِت  با  اقتصاد، کسب وکار، و فناوری اطالعات هستند، که همگی 
مالی گسترده تر برای تحصیالت تکمیلی همراه است. در هر دو بخش 
دولتی و خصوصی، پژوهش عماًل وجود ندارد، انگیزۀ کمی برای درگیر 
شدن با پژوهش وجود دارد، و پشتیبانی نهادی هم به همان اندازه کم 

است.

الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  در  سمتی  برای  من  بافت،  این  در 
بهترین  از  که  خصوصی  بخش  نهاد  یک  دادم،  درخواست   )LUMS(
از معدود مکان ها در  یکی  و  به حساب می آید،  پاکستان  دانشگاه های 
علوم انسانی  و  علوم اجتماعی  از  پشتیبانی  به  آشکارا  که  است  کشور 
درخواست  الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  برای  من  وقتی  است.  متعهد 
بود:  بازسازی  دست  در  علوم انسانی اش  و  علوم اجتماعی  مدرسۀ  دادم، 
علوم اجتماعی  در  کارشناسی  مدرک  یک  دانشگاه  پیش تر،  در حالی که 
ارائه می کرد که در آن دانش جویان گستره ای از واحدهای درس ها را 
از رشته های مختلف برمی داشتند، در آن زمان دانشگاه به دنباِل ارائۀ 
برای  من  گرچه  نتیجه،  در  بود.  رشته  یک  ویژۀ  و  حرفه ای تر  مدارِک 
سمتی به عنوان یک جامعه شناس درخواست دادم، از من خواسته شد 

به گروه تازه تأسیِس علوم سیاسی بپیوندم.

با توجه به پیشینۀ من در جامعه شناسی سیاسی و تاریخی، و عالقه ام 
به پرسش هایی درخصوِص دولت، طبقه و دموکراسی سازی در جنوب 
آسیا، چشم انداِز کار کردن در یک گروه علوم سیاسی چیزی نبود که آن 

بیشتر هم فضا  برای هیئت علمی  علوم سیاسی،  تلقی کنم.  را مشکل زا 
داشت و هم درخواست؛ پس از اقتصاد و مالی، علوم سیاسی محبوب ترین 
 150 تقریباً  ساله  هر  و  است  الهور  علوم مدیریتی  دانشگاه  در  برنامه 
دانشجوی حدیدالورود کارشناسی ثبت نام می کنند، که با وضعیت برنامۀ 
مشترک انسان شناسی و جامعه شناسی تضادی آشکار دارد که معموالً 
هر سال ده تا دوازده دانشجوی جدید را جذب می کند. در حالیکه این 
توضیح  درست(  لزوماً  نه  )اگر  باور گسترده  این  با  را می توان  وضعیت 
عرضه  قابل  علوم اجتماعی  مدارک  دیگر  از  بیش  علوم سیاسی  که  داد 
در بازار است، تأثیرش در استخدام هیئت علمی آشکار است. مگر اینکه 
درخواست های فزایندۀ دانشجویی باشد، وگرنه رشته های کمتر محبوب 
همچون جامعه شناسی به نظر می رسد که همچنان حاشیه ای، با نیروی 

کار کم، و بودجۀ کم باقی بمانند.

کار کردن در پاکستان موانع خاص خودش را دارد. حتی در مکانی 
نسبتاً ممتاز همچون دانشگاه علوم مدیریتی الهور، که در دفاع از آزادی 
بیان و بحث، کاری در خور ستایش کرده است، اغلب ستیزه و مخالفت 
با کمبود منابع دانشگاهی و علمی، پشتیبانی مادی و نهادی نامناسب 
از پژوهش، و غیاب برنامه ها و دانشجویان مقطع تکمیلی ضروری است. 
با غیاب اجتماعی گسترده تر هماالن و همکارانی همراه  این مشکالت 

است که درون چارچوب رشته ای مشابهی کار کنند.

میلیون   200 حدود  با  چندمذهبی  و  چندقومی  کشوری  پاکستان، 
جمعیت است، که میراِث حکمرانی استعماری به آن تحمیل شده است، 
شهرنشینی و تغییرات اقتصادی سریع را تجربه می کند، در حال گذار 
به دموکراسی با فرهنگی از شادی و شلوغی غیرقابل کنترل، و سیاستی ِ 
ستیزه گر است و شاهد سربرآوردِن اشکال جدید و گاهی قدیمِی تحرک 
سپتامبر،  یازده  از  پس  به خصوص  هرچند،  است.  اجتماعی  و  سیاسی 
پژوهش دربارۀ پاکستان و در پاکستان حوِل اسالم و ستیزه جویی شکل 
گرفته است. در همان حال که بودجه هایی بیشتر و بیشتر به سوی این 
حوزه های تحقیق سرازیر می شود، به خصوص از جانب غرب، و در همان 
این پزسش ها  به  را  انرژی خود  و  بیشتری زمان  حال که پژوهشگراِن 
اختصاص می دهند، کاهشی هم تراز در دیگر حوزه های پژوهش و دانش 
رخ می دهد. درون علوم سیاسی، این به این معناست که بیشتر گروه ها 
امنیت سوق  مطالعات  و  بین الملل  روابط  به سوی  روزافزون  به صورت 
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داده می شوند. در همان زمان، تأکید روی روش ها و پژوهش کمی، به 
شیوه ای شسته ورفته با عالئِق سازمان های حامِی خارجی و بدنۀ برنامه ریِز 
دولت جفت وجور است؛ بیشتِر پژوهش های اجتماعی در پاکستان حوِل 
با سیاست گذاری« شکل می گیرد که  پرسش هایی سطحی و »مرتبط 
ظاهراً صرفاً می تواند توسط اقتصاددانانی پاسخ داده شود که از الگوهای 
بسیارش،  تنوع  و  پیچیدگی  علی رغِم  می برند.  بهره  اقتصادی  سنجش 
افراط گرایِی  قطِب  یک  از  فراتر  کمی  چیزی  عنوان  به  اغلب  پاکستان 
مذهبِی خشن دیده می شود، که مشکالِت حکمرانی اش می تواند از راِه 
معادالتی حل شود که سودمندِی پیشنهادهای سیاست گذارِی مشخصی 
دربارۀ  منتشرشده  کارهای  آخرین  در  این سوگیری  می دهد.  نشان  را 
پاکستان بازتاب یافته است؛ حتی کتاب هایی دربارۀ سیاست های چپ و 
اقتصاد سیاسی ارضی آشکارا اسالم را به زور در ناِم کتاب و روایت های 

خود جا می دهند.

به عنوان جامعه شناسی در پاکستان که در گروه علوم سیاسی کار   
می کند، به صورت روزافزونی درمی یابم که تنها گفتگوها دربارۀ پژوهش، 
جامعه، و نظریه، درون این پارامترها رخ می دهد. هرچند، من در کار 
و  کاویدم  را  آسیا  ریشه دار جنوب  نخبگاِن  و  دولت  بیِن  رابطۀ  خودم، 
استعمار،  نهادها و مداخله های دوران  این متمرکز شدم که چگونه  بر 
به خصوص در اقتصاد ارضی، بر ظرفیِت طبقاِت مالک برای پیکربندی و 
دنبال کردِن منافع شان در طول زمان تأثیر گذاشته است. همچنان مایلم 
را  پاکستان  برای سیاست های دموکراتیک معاصِر  الگو  این  داللت های 
بیازمایم و همچنین مشتاقم بررسی کنم که چگونه نخبگان در قدرت 
در طول تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عظیم خود را از نو شکل 

بخشیدند و بازتولید کردند.

به  یا سیاست گذاری، عالقه  اسالم  با  آشکار  پیوند  غیاِب  در  هرچند 
از  دیگر  مسائل  دربارۀ  را  همین  می ماند.  باقی  محدود  پرسش ها  این 

جمله قومیت، جنسیت، و شهری شدن نیز می توان گفت. افزون بر این، 
جستجوی  در  می مانند.  باقی  انگشت نما  غیاب شان  در  جامعه شناسان 
من  پرسش های  مشابه  پرسش هایی  به  که  همکارانی  و  همدستان 
عالقمند باشند، خود را در شرایطی یافتم که با اقتصاددانان و عالمان 
سیاسی کار می کردم، کسانی که هرچند در کار خودشان بسیار خوبند، با 
این حال چشم اندازهای رشتۀ خودشان و همچنین الزام های گسترده تِر 
دربارۀ  مرتبط  محدودیت های  و  مالی  از کمک های  متأثر  پژوهش های 
طرح، انجام پژوهش و پاسخ به پرسش ها، کورشان کرده است. دوستاِن 
رشته های تاریخ و انسان شناسی، دو حوزۀ اصلِی دیگر پژوهش و دانش 
در پاکستان، مشکالتی مشابه را گزارش می کنند، اما حتی در این حالت 
به صورت  ما  رشتۀ  و  رشته ها  این  بین  روشی  و  مفهومی  شکاِف  هم، 

ناامیدکننده ای عمیق است.

و  است  بوده  از خود  دفاع  کشاکِش  در  پاکستان،  در  جامعه شناسی 
فضا را به رشته هایی همچون اقتصاد و علوم سیاسی واگذار کرده است 
که پیوندهای نهادی نیرومندتری با حامیان مالی و دولت دارند. بعید 
به نظر می رسد این امر در آیندۀ نزدیک تغییر کند: همان اجبار بازار 
و نوساِن سیاست جهانی که جامعه شناسی در پاکستان را تحلیل برده 
خانه  در  را،  باآینده  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  از  بسیاری  است، 
است.  داده  سوق  جایگزین  رشته های  در  مشاغلی  سوی  به  خارج،  و 
علی رغم این، پاکستان برای جامعه شناسانی به دنباِل پرسش های جذاب 

و چالش برانگیز، زمینی بارور باقی می ماند.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Hassan Javid <hassan.javid@lums.edu.pk>
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خصوصی، پژوهش عماًل وجود 

ندارد«
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>>

اولریش ِبک، یک جامعه شناس اروپایی 

کلوز دوره، دانشگاه فردریش شیلر، ینا، آلمان و عضو کمیته پژوهشی نظریه جامعه شناسی )RC16(، جامعه شناسی کار )RC30(، جنبش کارگری )RC44(، و طبقات 
)RC47( اجتماعی و جنبش های اجتماعی

با هدفی جهان وطنانه1

انتشار  از  پس  بک  اولریش  خطر  جامعۀ 
به  آلمان  در  فکری  زمین لرزه ای  اولیه اش، 
را  بحث انگیزی  موقعیت  بِک  انداخت.  راه 
با  دیگر  اجتماعی  واقعیت  این که  کرد،  مطرح 
نمی کند،  مطابقت  جامعه شناسان  اصطالحات 
به  انقالبی  شبه-  تغییری  که  استدالل  این  با 
دروِن  در  مدرنیته  از  جدید  گونۀ  یک  سمت 
پوستین ظاهراً بی  عیب و نقِص نهادِی مدرنیتۀ 
صنعتی رخ داده بود. هرکس به دنبال فهم این 
مدرنیزاسیوِن  »وفاق  می بایست  بود  تغییر 
مارکسیستی- وبرِی« غالب و مفروضات خطی  
مدرنیزاسیوِن  نظریات  بِک  می شکست.  را  آن 
خصوصاً   - جامعه شناسی  اصلی  جریان 
رشِد  یا  )مارکس(،  سرمایه  انباشت  فرایند 
را  )وبر(-  دیوان ساالری  و  خطِی عقالنی سازی 
گرفت  نظر  در  سوبژکتیو«ی  فرا  »جبرهای 
بازیگران اجتماعی قواعدی را تجویز  برای  که 
فعالیت های  همۀ  می رود  انتظار  که  می کند 
استدالل  وی  کنند.  مطابقت  آن  با  اجتماعی 
بازاندیشانه  مدرنیتۀ  نظریۀ  یک  که  کرد 
می بایست مفروضات خطی را درهم شکند، و 
خود  بودِن  خطر  معرض  در  بحِث  با  را  آن ها 
جایگزین کند: »مدرنیزاسیون بیشتر ]درحال[ 

از هم پاشیدِن خطوط جامعۀ صنعتی است«. 
مدرنیزاسیون،  خودمختارانۀ  فرآیند  مسیر  در 
حتی  و  آورد  »هجوم  که  بود  صنعتی  جامعۀ 
مدرنیزاسیون  عنوان  به  تنها  و  کرد  نابود 
صنعتی جامعه، جامعۀ موقعیت مند و فئودال را 
تفکیک سازی)disembedded( کرد و خود 
را دوباره جاسازی)re-embedded( نمود«.

بِک سه تحول را به عنوان شاخص های انتقال 
اولی  می گیرد.  نظر  در  متفاوت  مدرنیته ای  به 
عبارت است از عوارض جانبی پیش بینی نشدۀ 
تولیدات صنعتی، که از نظر بِک نیروی محرکۀ 
واقعی تاریخ شده اند. مخاطرات زیست محیطی 
و اثرات غیرقابل بازگشتی که یک تهدید جّدِی 
جهانی را در پی دارد-  یک »وحشت همگانی 
و   »)democratic Allbetroffenheit(
و  است،  کرده  درگیر  را  ما  همۀ  که  تهدیدی 
نهایتاً تمایزی بین کارگران و سرمایه داران قائل 
نیست. بِک بحث کرد که »منطق توزیع خطر 
دموکراتیک« که تدریجاً در حال پیشی گرفتن 
از »منطق توزیع ثروت« است، دیگر نمی تواند 
از نقطه نظر مبارزۀ طبقاتی، عقالنیت یا تمایز 
نظر  در  بِک  که  آن گونه  شود.  فهم  کارکردی 

می گیرد: فقر سلسله مراتبی است و هوای آلوده 
دموکراتیک!

اجتماعی  تضاد  این  دوم،  مرحلۀ  در 
individu- شدِن  فردی   با  )زیست محیطی 
همراه  اجتماعی  نابرابری های   )alization
بین  شکاف های  شاید  درحالی که  می شود. 
گروه های اجتماعی در دهه های پس از جنگ 
از  نوعی  طی  شکاف ها  این  نیافته،   کاهش 
 ،»)Fahrstuhleffekt( آسانسوری  »اثر 
یافته اند.  افزایش  سطح  چند  حتی  یا  یک 
حتی فقیرترین افراد، به طور میانگین، به طور 
قبلی تصاحب  از نسل های  قابل توجهی بیش 
از  رسته ای  بین  از  می توانند  و  می کنند، 

گزینه ها دست به انتخاب بزنند. 

رفته  رفته  سنتی  اجتماعی  محیط های 
در  دیگر  قشر  و  طبقه  شده اند:  فرسوده 
زیست جهان یک فرد کمتر تجربه می شوند و 
صرف  آماری  ارقام  نشان دهندۀ  فقط  بنابراین 
اجتماع  فرد که آخرین واحد سازندۀ  هستند. 
است،  مانده  باقی  جهان  زیست  تجربۀ  در 
زندگی نامۀ  برنامه ریزی  مرکز  شد  مجبور 
قرار  خطر  مبادا  تا  بشود،  خودش  چهل تکۀ 

بزرگ داشت اولریش بک

اولریش بک در سال 20۱4، در حال دریافت جایزة 
در  سهم  برجسته ترین  برای  دستاورد  عمر  یک 
آینده پژوهی، از سوی کمیتۀ پژوهشی آینده  پژوهی 

.)RC07( انجمن بین المللی جامعه شناسی
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جان  به  را  دائمی  نامساعد  اوضاع  در  گرفتن 
بخرد. سوژه ها از صورت ها و طبقات، الیه های 
اجتماعی یا نقش های جنسیتی »آزاد« شده اند 
و در عوض در درون الزامات عملِی سازمان های 

اجتماعی »رها« شده اند.

مرحلۀ سوم، جایی است که برای بِک، خرده 
و  می شوند،  ظاهر  مدنی  جامعۀ  سیاست های 
تولید  پیش بینی نشدۀ  جانبِی  پیامد  عنوان  به 
صنعتی، مرزهای میان سیاسی و غیرسیاسی را 
منحل می کنند. پیشرفت علمی- تکنولوژیکی 
مشروعیت بخشی  اجتماعِی  رده های  مشمول 
که  این  از  نظر  صرف  می شود.  موجه سازی  و 
مهندسی  یا  باشد  هسته ای  انرژی  موضوع 
ژنتیک، متخصصان باید همیشه حاضر و آماده 
باشند تا با دانشی چاره ساز در بحث ها مداخله 
اجتماعی  تضادهای  ترتیب،  این  به  کنند. 
به  را  سیاسی  هماهنگ  نظام  زیستی،  محیط 
عنوان یک کل تغییر می دهد. تمایزات منسوخ 
بین چپ و راست را در هم می شکند. راسِت 
چپاول گر  نیروهای  عناِن  کردِن  رها  جدید 
زدۀ  شتاب  پیشرفت  و  بازار  کنترل نشدۀ  و 
تکنولوژیکی را ترویج می کند، در حالی که یک 
چِپ جدید که از لحاظ محیط زیستی روشنگر 
را تصویب  است اصول محافظه کارانۀ حفاظت 
می کند، تا آنها را در محیط طبیعی که همواره 
است،  شده  اجتماعی  و  کرده  را طی  مراحلی 
به کار بندد. ظهور جنبش های زیست محیطی 
تغییرات عمل گرایانۀ  با  و احزاب سبز، هم گام 
متناظر در سایر نیروهای سیاسی، نشان دهندۀ 
تغییر  خالل  از  می توانند  که  است  تحوالتی 
میان مرزهای سیاسی و غیرسیاسی،  به اندازۀ 

چشمگیری مورد توجه باشند. 

اولریش بِک در سرتاسر مسیر حرفه ای  خود، 
هستۀ تزهای جامعۀ در معرض خطر را اصالح 
بخشید.  بهبود  را  آنها  این که  مهمتر  اما  کرد، 
این که  با  ایستاد.  آنها  روی  آخر  تا  او  نهایتاً، 
جامعۀ در معرض خطر بیشتر یک کتاب آلمانی 
که  آن  از  بخش هایی  در  خصوصاً  بِک،  است، 
مربوط به فردی شدِن جامعۀ در معرض خطر 
در  به مالحظۀ جامعۀ  اقدام  زود  است، خیلی 
معرض خطر جهانی کرد که به عنوان نتیجه ای 
از جهانی شدِن تهدیدات محیط زیستی ظهور 
پیدا کرده بود.  بِک همواره در برابر »ملّی گرایی 
روش شناختی« که او در سراسر جامعه شناسی 

از  عوض  در  او  می کرد.  بحث  می داند،  فراگیر 
قادر  که  کرد،  دفاع  جهان وطنی  چشم انداز 
dislo- جابجایی های  دروِن  در  حتی  )بود، 

خطر  معرض  در  جامعۀ  پیچیدۀ   )cations
خرده سیاست های  و  فراملی  فضاهای  جهانی، 
اولریش  دهد.  قرار  توجه  مورد  را  برون مرزی 
نظریۀ  یک  تدوین  برای  خود  تالش  در  بِک 
بررسی  برای  که  بازاندیشانه  مدرنیزاسیون 
زود  خیلی  باشد،  کافی  معاصر  جوامع  نظرِی 
گیدنز،  آنتونی  چون  برجسته ای  متحدان 

اسکات لش و برونو التور پیدا کرد. 

اگر ما ابتدائا سهم بِک را ارزیابی کنیم، ممکن 
کشاکش  از  او  جامعه شناختی  خوانش  است 
مجاب کننده ترین  به  محیط زیستی  اجتماعِی 
در  او  تبدیل شود. ژرف  اندیشی  او  کار  جنبۀ 
– و دانش- مخاطرات زیست محیطی،  تعریف 
جبران  ”قدرت  مورد  در  وی  بحث  اندازۀ  به 
مانده  باقی  روز  داغ  بحث های  موضوع  خطر” 
تغییرات  به  مربوط  مخاطرات  واقع،  در  است. 
ساختاری  نزاع های  صحنۀ  مرکز  در  اقلیمی 
البته  است.  گرفته  قرار  سیاسی  مذاکرات  و 
 ( شوند  گذاشته  کنار  موقتاً  است  ممکن  آنها 
همان طور که در حال حاضر در زمینۀ بحران 
با  به طور قطع  اما تقریباً  اتفاق می افتد(  یورو 
نیروی بیشتری در قالب تحوالت اجتماعی باز 

خواهند گشت. 

دستاورد ماندگار بِک شناسایِی این واقعیت و 
انتقال آن به اصطالحات جامعه شناختی است. 
درست است که تشخیص او از »سرمایه داری 
بدون طبقات« امروز به واسطۀ یک » بازگشت 
ِ طبقه)return of class(«  واقعی زیر سوال 
رفته است، چنان که تفاوت های طبقاتی درون 
نابرابری های  که  اندازه  همان  به  کشورها 
اقتصادی بین کشورهای سراسر جهان کاهش 
جابه جایی های  است.  شده  چشمگیرتر  یافته، 
فجایع  و  رشد  کاهِش  به  رو  نرخ  اجتماعی، 
و  ثروت«  توزیع  »منطق  زیست محیطی، 
یک  محرک های  به  را  خطر«  توزیع  »منطق 
انبری  »گاز  زیست محیطی  اقتصادی-  بحران 
که  است  کرده  تبدیل   »)Pincer crisis(
یکدیگر را متقاباًل تقویت می کنند. آسانسوری 
که به باال رفته بود، حاال به نوعی اثر تسبیحی2 
که  شده  تبدیل   )  paternoster effect(
پایین  به  را  گروهی  که  این خاطر  به  دقیقاً 

می فرستد، گروه دیگر را به باال می برد. 

درحالی که اولریش بِک، به وضوح این تحوالت 
را )که اتفاقاً نشان دهندۀ ارتباط پیوستۀ عناصر 
نظر  در  است(  نظریات کالسیک سرمایه داری 
گرفته بود، قادر یا مایل به تحلیل شکل گیری 
بِک  حال  این  با  نبود.  غیرسنتی  طبقۀ  یک 
درک خارق العاده ای از روح زمانه، و از تحوالت 
جدید و غیرمنتظره داشت. اخیراً بِک به عنوان 
علیه  دموکراتیک،  و  جهان وطن  اروپایِی  یک 
اروپای  اعتراض کرد که  نوعی »مرکیاولیسم« 
جنوبی را به بردگِی دائمی گرفته است، و در 
نتیجه ایدۀ اروپایی و اجرای غالباً ناقص آن را 

تهدید کرده است.

از  تحسین برانگیزی  فکرِی  اثر  بِک  اولریش 
از  قطعاً  او  بدون  من  گذاشت.  جای  به  خود 
او  نمی توانستم جامعه شناس شوم.  اول  همان 
خیلی زود درگذشت، و فقدانش شکافی برجای 
گذاشت که پر کردن آن غیرممکن خواهد بود. 
اروپا  جامعه شناسی  همچنین  و  آلمان  برای 
بتواند  حتی  که  کشید  خواهد  طول  مدتی 
چه  بِک  اولریش  رفتن  با  که  دهد  تشخیص 
چیزی از دست رفته است. نظریۀ مدرنیزاسیون 
باقی  ناتمام  قطعۀ  یک  صورت  به  بازاندیشانه 
پتانسیل  به  دوباره  توجه  شاید  است.  مانده 
راهی  خالقانه،  اندیشۀ  در  ]نظریه[  این  اصلی 
فکری  میراث  بیشتر  توسعۀ  و  مالحظه  برای 

اولریش بِک باشد.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Klaus Dörre <Klaus.Doerre@uni-jena.
de>

1. ترجمه شده از زبان آلمانی توسط ژان پیتر هرمان 
و لورن بالوم.

2. اشاره به آسانسورهایی است که شامل زنجیره ای 
از چندین اتاقک باز پیوسته هستند که روی تسمه ای 
رفتن  پایین  و  باال  حال  در  توقف  بدون  حلقه ای، 
به  شبیه  آسانسورها  سیستم  این  ترکیب  هستند. 
حرکت دانه های تسبیح است که نام آن هم از همین 

وسیله گرفته شده است )مترجم(.

بزرگ داشت اولریش بک
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>>

اولریش ِبک در آمریکای التین
آنا ماریا وارا، دانشگاه ملی َسن مارتین آرژانتین و عضو هیئت مدیرة کمیتة پژوهشی محیط زیست و جامعة انجمن بین المللی جامعه شناسی

کنیم؟  ارزیابی  التین  آمریکای  در  را  بِک  اولریش  کار  تأثیر  چگونه 
کاری که با ظرافت بسیار و تماماً مرتبط با بشر، محیط زیست و دانش 
شبه  اجتماعِی  علوم  دانشمندان  و  شهروندان  برای  است،  علمی-فنی 
قاره ای که معموالً  با طبیعت و پیگیری پایدار صنعتی شدن خود تعریف 

می شود، حرف های زیادی برای گفتن دارد.

بین مفهوم جامعۀ در معرض خطر به عنوان جامعه ای توسعه یافته در 
نوشته های سه دهۀ اخیر بِک، و تفکر دربارۀ وضعیت وابستۀ آمریکای 
قرن  آغازین  در دهه های  منطقه  روشنفکران  و  نویسندگان  که  التین، 
بیستم شروع به شرح مبسوط آن کردند، شباهت عمیقی وجود دارد. 
این گفتمان به منظور کشف موقعیت نواستعماری کشورهای آمریکای 
التین پس از استقالل، بهره برداری حریصانه از منابع طبیعی را، که در 
به  پیشرفت  نقاب  محلی  نخبگان  و همدستی  خارجی  عامالن  دستان 
عقل سلیم  به  تبدیل  ]گفتمان[  این  کرد.  بود، محکوم  گذاشته  چهره 
دهۀ  وابستگی«  »نظریۀ  چون  نظری ای  استدالل های  پشتیبان  و  شد 
 »)extractivism(1970، و بحث های اخیر در مورد »استخراج گرایی
و »نو استخراج گرایی )neoextractivism(« گردید. ما نمی توانیم از 
یک تناظر مستقیم بین استدالل های نظری بِک و این گفتمان صحبت 
است  دو  این  از  هریک  روشنگر  که  گفتگویی  از  می توانیم  اما  کنیم، 
سخن به میان آوریم، یعنی بحث اصلی ای که من قصد دارم در اینجا 

مرور کنم.

توصیف بِک از خصوصیات بنیادی خطر به عنوان محصول اجتناب 
به سوی وضع  را  توجه   ،)1990:20( اقتصادی«  فنی-  »توسعۀ  ناپذیِر 
دو پهلوی این روند و طبیعت دو روی آن جلب می کند. به تعبیر بِک، 
»صدمات بد )bads(« حاصل از »محصوالت خوب )goods(« صنعتی 
شدن، در سرزمین های آمریکای التین به مراتب قابل مشاهده تر هستند، 

همگام  که  هستند  طبیعی  ای  منابع  فراهم کنندۀ  که  سرزمین هایی 
سوخت  فرآیند  این  به  محیطی،  زیست  و  اجتماعی  متعاقب  اثرات  با 
نابرابری ها  با  که  منطقه ای  در  مخاطرات  توزیع  مسئلۀ  و  می رساند. 
شناخته  می شود، قابل توجه تر و از نظر اخالقی قانع کننده تر است. در 
این معنا، استدالالت نظری بِک سهم بسیار مهمی در درک پدیده های 

بلند مدت در منطقه دارد.

عالوه بر این، در اروپا و ایاالت متحده، جامعۀ در معرض خطر بیشتر 
به عنوان اثری خوانش می شود که دربارۀ خصلت »دموکراتیک« خطر 
صحبت می کند، با تاکید بر این  واقعیت که هیچ مرزی نمی تواند کشیده 
از  سرچشمه گرفته  رادیواکتیو  ابرهای  یا  اسیدی  باران های  که  شود 
بین  ارتباط  به  آغاز  از  بِک  این حال،  با  نگاه دارد.  را محدود  چرنوبیل 
خطر و قدرت، و توزیع نابرابر مخاطرات در داخل و بین کشورها آگاه بود 
. او با به یاد داشتِن فاجعۀ بوپال در هند، و شهر بسیار آلودۀ ویاپاریسی 

در برزیل، نوشت:

برابرسازی جهانی وضعیت های خطر نباید ما را در مورد نابرابری های 
گمراه   )affliction of risk( خطر  رنج  تحمل  در  جدید  اجتماعی 
و  خطر  وضعیت های  که  می دهد  رخ  جایی  خصوصاً  مسئله  این  کند. 
می کنند.  تالقی  هم  با  بین المللی-  مقیاسی  در   – طبقه  وضعیت های 
پاالیشگاه ها  کنار  در  و  زیردودکش ها،  خطر  جهانی  جامعۀ  پرولتاریای 
مراکز صنعتی جهان سوم ساکن هستند  در  کارخانه های شیمیایی  و 

)1992:41، تاکید از نویسنده(.

با این حال، در ابتدا به نظِر بِک می رسید که مخاطرات تحمیل شده 
از سوی شهروندان کشورهای در حال توسعه، به عنوان هزینۀ توسعه، 
پیچیدۀ  تاسیسات  افراد  این  برای   ” است:  شده  پذیرفته  کورکورانه 

بزرگ داشت اولریش بک

اولریش بک همراه با آنا وارا و سانگ ژین هان.
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نمادهای  لوله ها و مخازن تحمیل کننده شان،  با  کارخانه های شیمیایی 
پربهای موفقیت هستند” )1992:42(. اما مطالعۀ گفتمانی که در طول 
قرن بیستم در آمریکای التین توسعه پیدا کرد، خیلی زود اعتراضاتی 

علیه این نوع از پروژه ها را آشکار می کند.

در آغاز دهۀ 1930، نیکول گولن که در نهایت شاعر رسمی انقالب 
کوبا شد، شعر خود با نام »نی شکر« را نوشت:

مرِد سیاه

در کنار مزرعۀ نی شکر 

مرد یانکی

بر فراز مزرعۀ نی  شکر.

زمین پوشیده است از

 مزرعۀ نی شکر.

خون است که از ما مکیده می شود.

او روش مخرب اجتماعی و زیست محیطِی شرکت های آمریکایی را که 
در آن روزها در کوبا شکر تولید می کردند، محکوم می کرد. 

تا اینجا، ما در بارۀ تولید و توزیع خطر صحبت کرده ایم. اما تعریف 
در  فرآیندها  این  فهم  در  بِک  بنیادی  سهم  دیگر  مخاطرات،  دقیق 
را  خطر  یک  که  آ ن چه  دارد  قدرت  کسی  چه  است.  التین  آمریکای 
شکل می دهد را تعریف کند؟ ضمن  این که آنهایی که »روابط تعریف« 
را کنترل می کنند در موقعیتی هستند که از قدرت خود بهره مند شوند. 
بِک در بحث »نابرابری مخاطرات جهانی« در داخل جامعه جهانی خطر 

نوشت: 

هرکس بخواهد به کشف رابطۀ بین ریسک جهانی و نابرابری اجتماعی 
نابرابری  و  خطر  سازد.  آشکار  را  خطر  مفهوم  قواعد  باید  یابد،  دست 
قدرت، دو روی یک سکه اند. خطر، یک  و  واقع خطر  در  و  اجتماعی، 
تصمیم، و به موجب آن، یک تصمیم گیرنده، و عدِم تقارنی بنیادین بین 
کسانی که تصمیم می گیرند را مفروض می دارد، خطر را تعریف می کند 
از آنها سود می برد و کسانی که )خطر( متوجه آنان می شود را معین 
تصمیمات  نشدۀ  پیش بینی  اثرات جانبی  از  که  یعنی کسانی  می کند، 
دیگران رنج می برند و بدون این که فرصتی برای ایفای نقش در فرآیند 
تصمیم گیری داشته باشند،  شاید حتی جانشان را برای آنها هزینه کنند 

)2014:115، تاکید از نویسنده(.

آیا ممکن است که این وضعیت تغییر کند؟ آیا برای ضعیف ها ممکن 
بر  آمریکای التین  و  آینده صدایشان شنیده شود،  است که روزی در 
نواستعماری که برخی فرآیندها همچنان در ذیل آن در حال  شرایط 
بِک در آخرین مقاالت منتشر شده اش مدعی  وقوع است، غلبه کند؟ 
شد که امروزه نوعی از “دگرگونی جهان” به مثابۀ نتیجه ای از “اثرات 
مثبِت جانبِی صدمات” در جریان است. این نشان  دهندۀ یک “مقیاس 

پیامدی از تغییرات اقلیمی و  تغییِر فراتر از تصور ما” است که عمدتاً 
شیوه ای است که ما را تغییر داده است: “شیوۀ بودنمان در جهان، شیوۀ 
فکر کردنمان دربارۀ جهان، شیوۀ تصور کردن و انجام سیاست هایمان” 

.)2015a:75-76(

»)نظریۀ(  و  »)نظریۀ(وابستگی«  بین  تفاوت های  بر  وی  گرچه 
جهان وطنی« تاکید داشت، هشدار داد:

نامحدود است،  تمام ناشدنی است،  ناتمام است،  دگرگونی، در اصل، 
و شاید برگشت پذیر باشد. حتی اگر روابط قدرت باز شود، و حتی اگر 
داشته   وجود  وابستگی  متقارن تر  توزیع  و  بیشتر  برابری  )پیش بینِی( 
نمی تواند  دیگر  روابط جهان وطنی  که  است  آن  نشان دهندۀ  آیا  باشد، 
توسط استراتژی های نئو امپریالیستی تبدیل به یک ابزار شود؟ نه، قطعا 
تقویت  امکان  بلکه  نیست.  یک سویه  جهان وطن سازی  نیست.  این طور 
ساختارهای قدرت امپریالیستی را در خود دارد )2015b: 122, تاکید 

از نویسنده(.

استعماری«،  پسا  »دگرگونی  دربارۀ  نظراتش  که  کرد  اعتراف  او 
آن گونه که خوِد او اعالم کرد، »توسعه نیافته« بوده است )همان:121(. 
مرگ ناگهانی او این بازاندیشی )Reflection( را از هم گسیخت. در 
هر صورت دانشمندان علوم اجتماعی و شهروندان در آمریکای التین 
)مثل  کتاب هایش  از  بسیاری  این که  آموخت.  خواهند  او  از  همچنان 
جامعۀ جهانی در معرض خطر )Weltrisikogesellschaft(، عشق 
اروپای  و  گرنیشهایم،  بِک  الیزابت  همراه  به   )Fernliebe(دور راه  از 
آلمانی )Das deutsche Europa(  زودتر از انگلیسی به اسپانیایی 
فعال  و  دانشمند، یک روشنفکر  او یک  است.  معنادار  ترجمه شده اند، 
در بحث های عمومی بود – انسان برجسته ای که در منطقۀ ما گرامی 

داشته می شد و کسی که به دالیل زیادی تحسین ما را برمی انگیزد.
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>>

از  چشم اندازی  درون  عمومی  توجه 
ساختارهای گفتمانی، و هم راستا با فرآیندهای 
تاریخی تغییر اجتماعی شکل گرفته است. تأثیر 
اولریش بِک در آسیای شرقی –  به ویژه چین، 
توصیف  از خالل  امروزه  کره جنوبی-  و  ژاپن 
منطقه، مشکالت و امکان هایش ، و همچنین 
نه تنها به واسطۀ بحث  در باب ادراک عمومی 
معاصر در مورد مخاطرات، بلکه به واسطۀ بحث 
به  امروزه حساسیت نسبت  این که چرا  دربارۀ 
به خوبی  است،  باال  به شدت  منطقه  در  آینده 

آشکار شده است.

آسیای شرقی نشان دهندۀ موفق ترین روایت 
در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  مدرنیزاسیون 
جهان است، موفقیتی که به طور شگفت آوری 
به  و  بوده  دگرگون کننده  و  خطیر  فشرده، 
شهروندان کمک کرده تا احساس غرور و اعتماد  
اما  آوردند.  دست  به  دوباره  را  خود  نفس  به 
سریع  مدرنیزاسیوِن  ناخواستۀ  فرعی  محصول 
دیوان ساالر-  توسعه  اِی  دولت های  توسط  که 
خودکامه هدایت شده است، به هر جنبه ای از 
عنوان  به  است.  کرده  نفوذ  شهروندان  زندگی 
یک نتیجه، اغلب به نظر می رسد که هر اندازه 
است،  باشکوه  فشرده  مدرنیتۀ  سودمندی 
مخاطرات هم به همان اندازه فاجعه بار هستند، 
و توجه ها غالباً  به طرز آشفته ای از ابعاد روشن 
به سوی ابعاد تاریِک توسعه، معطوف می شود.

همچون  آسیا،  شرق  هنجاری  سنت های 
وجود  با  بودیسم،  و  دائوئیسم  کنفوسیونیسم، 
باقی  امپریالیسم فرهنگی غربی، دست نخورده 
مانده است. این سنت ها – که در اصل کاماًل 
کردن  معطوف  به واسطۀ  هستند-  محافظه کار 
که  حیات  تهدیدکنندۀ  خطرات  به  توجه ها 
ناشی از جهانی شدن سرمایه داری است، به طور 
انتقادات  جرقه زدن  به  شروع  غیرمنتظره ای 
مردمی از جامعۀ در معرض خطری کردند، که 
مثالی از نقض جدی کرامت انسانی، هم زیستی، 

و سیاست های انسانیت گرا )مردم محور( است.

در  بِک  محبوبیت  برای  آشکار  دلیل  سه 
جامعۀ  مفهوم  این که  اول  دارد.  وجود  منطقه 
واقعی  عمیقاً  به گونه ای  بِک  خطِر  معرض  در 
اتمی  حادثه  چون  فجایعی  است،  شده  درک 
فوکوشیما دایچِی ژاپن )2011(، حادثه کشتی 
»گرد  یا   ،)2014( کره  در   )Sewol(سی وول
غبار  و  گرد  طوفان های   – پکن  زرد«  غبار  و 
دوم  هستند.  آن  هایی  نمونه  هوا،  آلودگی  و 
این که، بِک عالوه بر تعریف مخاطرات، نگرشی 
نوین به آینده، یعنی مدرنیزاسیون بازاندیشانه 
نگرش  این  را مطرح می کند.  دوم  مدرنیتۀ  یا 
برای  شرقی  آسیای  جستجوهای  با  منطبق 
چیزی  که  است  بهتر  آینده ای  و  خود  هویت 
کپِی مدرنیتۀ غربی است. سوم  از صرفاً  بیش 
این که ، حمایت بک از رویکرد مشارکتی نسبت 

ترغیب کننده  نیز  مخاطره ای  به حکومت داری 
مرسوم حکومت داری  است، چرا که هم مدل 
به  نسبت  فن آورانه  رویکرد  هم  و  دولتی 

مدیریت خطر را رها می کند. 

 ،2014 ژوئیه  در  سئول  از  بِک  بازدید 
میزان  همچنین  و  او  عمومی  شناخت  میزان 
تأثیرگذاری اش را متجلی کرد. کشور هنوز از 
خود  به  آوریل  سی وولدر  کشتی   شدن  غرق 
نیامده بود. بی کفایتی دولت اعتراضات ناشی 
از غم و اندوه و خشم عمومی را برای از دست 
دادن صدها نفر، از جمله دانش آموزان جوانی 
که در یک اردوی مدرسه به سر می بردند، را 
بین المللی  کنفرانس  اتاق  در  بِک  برانگیخت. 
در  جمعیت  ازدحام  که  کره،  مطبوعات  مرکز 
این  علیه  بود، یک سخنرانی عمومی  زیاد  آن 
تغییرات  بر  بِک  ایراد کرد. گرچه  صحنه آرایی 
عبارات  این وجود  با  داشت،  تمرکز  اقلیمی 
اعتراض  به  که  کرد  بیان  را  تسلی بخشی 
اشاره  تغییر  میانجیان  عنوان  به  شهروندان 
»بد«  که چیزهای  نظر  این  ارائۀ  با  او  داشت. 
غیرنیت مندانۀ  پیامدهای  می توانند  گاهی 
فاجعۀ  که  کرد  اشاره  باشند،  داشته  »خوب« 
ایمنی  مسائل  به  توجه  سی وول  دهشتناک 
بی مسئولیتی  مورد  در  بحث   همچنین  و 

سازمان یافتۀ دولت را برانگیخته است.

تأثیر اولریش ِبک در آسیای شرقی1
)RC47( سانگ ژین هان، دانشگاه مّلی سئول کره جنوبی، عضو پیشین هیئت مدیرة کمیتة پژوهشی طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی انجمن بین المللی جامعه شناسی

بزرگ داشت اولریش بک

سی وول  فاجعۀ  درخصوص  می کرد  تالش  که  بِک 
که  کرد  اظهار  کند،  ظاهر  حفظ  جنوبی  کره  در 
ناخواستۀ  پیامدهای  می تواند  »بد«  گاهی چیزهای 
مسائل  به  بیشتر  توجهی  باشد؛  داشته  »خوب« 
سازمان یافتۀ  بی مسئولیتی  سر  بر  بحثی  و  ایمنی 

دولت.
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سپس بِک با موضوع »فراتر از خطر به سوی 
شهر ایمن« به گردهمایی افتتاحیه برای اتحاد 
اندیشکدۀ ابَر شهر سئول )MeTTA( پیوست . 
بِک در پخش زنده تلویزیونی تاالر شهر سئول 
نگرشی برای سیاست های جدید را مورد تاکید 

قرار داد: 

که  رایجی  مشکالت  تمامی  حاضر  حال  در 
شده  روشن  است،  روبرو  ان  با  شرقی  آسیای 
بر  ]...[هرچند  است. ملت ها به هم پیوسته اند 
سر مشکالت تاریخی در تقابل با هم قرار دارند. 
آنها اگر نتوانند اتحادیۀ آسیایی را ایجاد کنند، 
دگر دلیلی نخواهد بود که شهرها ]ی آسیایی[ 
سئول  چون  شهرهایی  کنند]...[  حمایت  را 
می توانند به سوی الگویی از »شهرهای متحد 
)متحد(  ملل  جای  به   )United Cities(
پیش روند. شهرها اکنون در حال جهان وطنی 
ابَر شهرهای »جهانی« همواره  و  شدن هستند 
نقطۀ  یک  این  می شوند]...[  جهان وطنی تر 

شروع برای همکاری های بین شهری است.

را  کره  جامعه  بِک  ناگهانی  درگذشت 
شوکه کرد، و رسانه های محافظه کار و لیبرال 
ادا  وی  به  را  خود  احترام  یکسان  به گونه ای 
کردند. شهردار سئول پارک ُون سونگ مراتب 
«من  که  کرد  بیان  این گونه  را  خود  تسلیت 
را یک مدل شهری  تالش خواهم کرد سئول 
بسازم که بتواند بر مخاطرات بسیاری فائق آید 
که استاد بِک به واسطۀ مشارکت شهروندی و 
همکاری بین شهری در مورد آن هشدار داد«. 
کیم مون جو پرفسور دانشگاه کره ای در روزنامه 
این که  ضمن   نوشت،  تکریمی  ایلبو  جونگانگ 
دانشگاه  پژوهشگر  پرفسور  هونگ چان سوک 
روزنامۀ  برای  صمیمانه ای  یادنامۀ  سئول  ملی 
تجربه اش  به  توجه  با  شینمون،  کیونگیانگ 
به عنوان دانشجوی وی در مونیخ نوشت: »او 
همواره برای شاگردانش که از کشورهای دور 
و  یاری  دسِت  بودند،  آمده  شرق  آشنای  نا  و 

آسایشی صمیمانه را فراهم می نمود«.

عنوان  به  را  بِک  هانکیوره،  روزنامۀ  در  من 

گرم ترین و پرشور ترین دانشمند غربی  توصیف 
با  که  بِک  داشته ام.  برخورد  تاکنون  که  کردم 
درخواست آقای شهردار پارک، برای راه اندازی 
حکومت داری  برای  سئول«  »پروژۀ  یک 
مشارکتِی خطر که از ژانویۀ 2015 آغاز شده 
مکالمۀ  آخرین  در  بود،  کرده  مؤافقت  است 
هیجان  و  شور  دسامبر   22 در  ما  اسکایپی 
ابراز کرد. حتی وی  زیادی را برای این پروژه 
ایدۀ »پارلمانی برای کنشگران خطر در شرق 
پس  کمی  که  ایده ای  کرد،  مطرح  را  آسیا« 
برونو  از  دسامبر  اوایل  در  پاریس  کارگاه  از 
وقتی  امسال،  مارس  ماه  در  بود.  گرفته  التور 
کرد،  برگزار  را  آغازینش  جلسۀ  سئول  پروژۀ 
و  بِک  که  معروفی  راهب  جین،  میونگ  ِون 
او  با  به سئول  همسرش در سفر 2008 خود 
برای  را  یادبودی  مراسم  بودند،  کرده  مالقات 

بِک رهبری کرد.

بازشناسی  به  بار  اولین  برای  ژاپن  در  بِک 
و  یافت،  دست  زیست محیطی  جامعه شناسی 
مفهوم فردی شدِن او در اوایل دهۀ اول 2000، 
به طور  بِک  اما  فزاینده ای محبوب شد.  به طور 
دائیچی  فوکوشیما  اتمی  فاجعۀ  از  خاص پس 
در  مصاحبه ای  در  او  گرفت:  قرار  توجه  مورد 
سال 2011، طبیعت خطر را به تفصیل شرح 
همکاری  خواست  ژاپنی  شهروندان  از  و  داد، 
انحصاری  از  را  متخصصان  و  صنعت  و  کنند 

کردِن تصمیم گیری ها بازدارند.

تأثیر نظریۀ جامعۀ در معرض خطر بِک در 
ژاپن پس از فوکوشیما هم راستا با تأثیرش بر 
جهان بعد از چرنوبیل است.  پس از مرگ او، 
مانند  ملی  روزنامه های  در  فوت  اعالمیه های 
شیمبون،  کزایی  نیهون  شیمبون،  آساهی 
شیمبون،  یوموییری  شیمبون،  مائینیچی 
روزنامه های  از  بسیاری  و  شیمبون  سانِکی 
همکار  برشمردند؛  را  او  دستاوردهای  محلی 
از  سوزوکی  مونه نوری  پرفسور  بِک  صمیمی 
»روشنفکر  عنوان  به  را  بِک  هوِسی،  دانشگاه 
آزادمنش بزرگی که خطر را مورد پژوهش قرار 

داد« توصیف کرد.

کمتر  چین  مردم  عموم  برای  شاید  بِک 
دانشگاه های چینی  در  اما  باشد،  شناخته شده 
مقاله  داشت: حداقل 8000  توانمندی  حضور 
از مجالت دانشگاه چینی به بِک و جامعۀ در 
شهرت   وجود  با  کرده اند.  اشاره  خطر  معرض 
و  روزنامه ها  چین،  در  پایین ترش  عمومی 
گزارش  را  او  مرگ  خبر  اصلی  رسانه های 
دانشگاه  از  گودونگ  سونگ  پروفسور  کردند. 
روزنامۀ  برای  صفحه  تمام  مقاله ای  در  فودان 
کلیدی  واژۀ  »چهار  عنوان  با  دیلی  ِونهوی 
نظریۀ جامعۀ در معرض خطِر بِک«، سهم بِک 
بازاندیشی،  دوم،  کلیدی »مدرنیتۀ  واژگان  در 
به طور  را  وطن گرایی«  جهان  سیاست،  خرده  
خالصه شرح داد. پرفسور وو کیانگ از دانشگاه 
جدید  قرِن  مجلۀ  در  بِک  بارۀ  در  شینگوا 
مقاله ای   )New Century Magazine(
»میکرو  در  دانشگاهیان  از  بسیاری  نوشت. 
وبالگ ها«ی اینترنتی شان یادداشتی را به بِک 
در  عمیقاً  بک  اولریش  مرگ  دادند.  اختصاص 

چین، به اندازۀ ژاپن و کره، سوگواری شد.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Sang-Jin Han <hansjin@snu.ac.kr>

میدوری  پرفسور  پارک،  سول  سای  از  نویسنده   .1
ایتو، میکاکو سوزوکی، پروفسور یولین ِچن و ژیفایی 
مائو برای مشارکتشان در جمع اوری اطالعات ضروری 

از کره، ژاپن و چین سپاس گزار است.

بزرگ داشت اولریش بک
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>>

تأثیرات ناهمگون اولریش ِبک 
فویوکی کوراساوا، گروه جامعه شناسی دانشگاه یورک، تورنتوی کانادا و عضو هیئت مدیرة کمیتة پژوهشی نظریه جامعه شناسی)RC16( انجمن بین المللی جامعه شناسی

در آمریکای شمالی

با توجه به تعهد سرسختانۀ اولریش بِک به جهان وطن گرایی، یعنی 
و  کرد  زندگی   را  آن  بلکه  کرد  نظریه پردازی اش  تنها  نه  او  که  چیزی 
عمیقاً احساسش نمود، شاید مناسب باشد که یک مقالۀ یادبود در مورد 
نقش وی در جامعه شناسی آمریکای شمالی توسط یک جامعه شناس 
ژاپنی فرانسوی کانادایی نوشته شود. گرچه من مدت زیادی بود که با کار 
از  بار او را در اواسط دهۀ اول 2000 وقتی که  بِک آشنا بودم، اولین 
تورنتو بازدید می  کرد، مالقات کردم. من به وضوح شیفتگِی او نسبت به 
این که مدرنیسم معماری شهر)که با تاالر شهر که توسط معمار فنالندی 
ویلجو ِرِول طراحی شده، نمادینه شده است(، و همچنین اشتیاق وی 
برای تکثرگرایی قومی و فرهنگی آن – که تورنتو را به یکی از غنی ترین 
یاد  به  است-  کرده  بدل  تنوع  مطالعۀ  برای  اجتماعی  آزمایشگاه های 
می آورم. همان طور که ما قدم می زدیم و صحبت می کردیم، من دریافتم 
که مدرنیزاسیون بازاندیشانه و جهان وطن گرایی، که البته این موضوعات 
جزء مسائل هسته ای فکری بِک بودند، ورای مایۀ فکری شان، سواالت 

عملی و روزمره ای برای او بودند.

میان  داریم  نیاز  شمالی  آمریکای  در  بِک  تأثیر  ارزیابی  برای  ما 
دستِ کم سه جهان جامعه شناسانۀ منطقه ای- فکری تمایز قائل شویم. 
بیشترین تأثیر او احتماالً بر زبان فرانسۀ جامعه شناسی کبکی است، که 
جای  اروپایی،  جامعه شناختی  اندیشۀ  با  تاریخی  پیوندهای  به  باتوجه 
تعجب نیست. بسیاری از مفاهیم و خطوط مرکزی بحث بِک به عنوان 
نقاط مرجعی برای جامعه شناسان کبکی به کار می رود، یعنی کسانی 
بازاندیشانه،  مدرنیتۀ  و  خطر  معرض  در  جامعۀ  از  انگاشت هایی  با  که 
در نوشته هایی دربارۀ مدرنیته و پست مدرنیته )میشل فریتاگ، جوزف 
انگاشت  با  و  داژونِی(،  )دانیل  فردی شدن  دربارۀ ظهور  و  تریو(،  ایُون 
بِک از جهان وطن گرایی در بازتابی از آثار میان  فرهنگی پان آمریکایی 
مجلۀ  ریشه دارترین  واقع،  در  داشته اند.  کار  و  سر  کوته(  فرانسوا  )ژان 

Sociologie et soci- )جامعه شناسی کبک، جامعه شناسی و جوامع 
eties( در سال 2012 یک شمارۀ ویژه را، با استفاده از نوشته های بِک 

به عنوان محل ارجاع، به جهان وطن گرایی اختصاص داد.

جهان جامعه شناختی دوِم آمریکای شمالی با جامعه شناسی انگلیسی-
کانادایی شکل می گیرد که – متناسب با موقعیتش به عنوان تقاطعی 
بین قطب های جامعه شناختی اروپایی و آمریکایی-  با میزان متوسطی 
با  او  نوشته های  است.  شده  شناخته  بک   )œuvre( آثار  با  تعامل  از 
این که شاید در کانادای انگلیسی زبان کمتر از کبک قابل مشاهده باشد، 
جامعه شناسی  است:  گذاشته  تأثیر  زیرشاخه ای  رشتۀ  سه  بر  حداقل 
امنیت و مراقبت، به ویژه با توجه به پیوند بین رژیم های جدید امنیت 
لیون، شان پ.ئیه، دانیل بالند(؛ جامعه شناسی  ارزیابی خطر )داوید  و 
نهادی  عمومی  مدیریت  موردی  مطالعات  طریق  از  زیست محیطی، 
مشکالت مخاطره ای محله ای و مکان ها )هریس علی(؛ و اقتصاد سیاسی 

کانادایی، به ویژه در رابطه با اشتغال مخاطره آمیز )لی وسکو(.

شمالی  آمریکای  ناحیه  سه  در  که  متحده،  ایاالت  جامعه شناسی 
وسیع ترین است، موردی است که کار بِک در آن کمترین اثر را بر جای 
خصوصاً   )exceptionalism( آمریکایی  استثناگرایی  است؛  گذاشته 
زمانی برجسته می شود که با تأثیر بِک بر اروپا، آسیا یا آمریکای جنوبی 
گفتگوی  از  شماره  این  دیگر  مقاالت  که  )همان طور  می شود  مقایسه 
برای  که  باشد  وسوسه انگیز  است  ممکن  می کند(.  تصدیق  جهانی 
توضیح این وضعیت غیرعادی به رقابت مستعمل و بسیار سهل الحصول 
عوامل  اما  بازگردیم،  اروپایی  نظریه گرایی  و  آمریکایی  تجربه گرایی 
اساسی تری هستند که نقش ایفا می کنند. از نقطه  نظر تشکیالتی، هیچ 
از  را  او  ایده های  بِک،  پیروان  یا  همکاران  از  آمریکا  در  مستقر  شبکۀ 
طریق گروه ها )میشیگان، ویسکانسین، شیکاگو، برکلی، هاروارد و غیره( 

بزرگ داشت اولریش بک

اولریش بِک در کنگرة جهانی جامعه شناسی انجمن 
بین المللی جامعه شناسی در سال 20۱4 در یوکوهاما.
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یا مجالت جامعه شناسی آمریکایِی تحت رهبرِی خود )مجلۀ آمریکایی 
ندادند.  اشاعه  غیره(  و  آمریکا  جامعه شناسی  مجلۀ  جامعه شناسی، 
عالوه بر این، بِک به جای هدف گذاری برای یک چارچوب تحلیلی مّتحد، 
ترجیح داده مقاالتی به سبک جستار )essay( بنویسد، تا این که بتواند 
در واکنش به شرایط اجتماعی- تاریخی که به سرعت در حال تغییر 
است، دستگاه مفهومی تغییرپذیری را توسعه دهد. از این رو، مفاهیم او 
به منظور بررسی های تجربی مفصل و دقیق در حوزه های مختلف زندگی 
اجتماعی، به آسانی عملیاتی نمی شوند. در این رابطۀ رویت پذیری بسیار 
باومن  زیگموند  به  شبیه  آمریکا  جامعه شناسی  محافل  در  او  کمرنگ 
است؛ تأثیر محدود هریک از این دو متفکر برخالف حضور شبه کانونی 
بِک  بوروی،  مایکل  موثر  این، طبق طبقه بندی  بر  عالوه  است.  بوردیو 
یک جامعه شناس عمومی سنتی بود که کارهایش به سادگی با تنگنای 
عمومی  فعالیت  نمی شود.  منطبق  آمریکایی  حرفه ای  جامعه شناسی 
روشن فکرانۀ وی – که تازه ترین آن انتقاداتش به صدراعظم آلمان آنگال 
مرکل )یا همان طور که بِک او را مرکیاولی خواند( و پروژۀ اروپای آلمان 
محور او بود- در ایاالت متحده به طور گسترده شناخته شده نبود، گرچه 
آن طورکه بوروی، اورالندو پترسون، میشل لوموند و دیگر جامعه شناسان 
برجسته مستقر در ایاالت متحده اظهار کرده اند، منعکس کنندۀ نوعی 

جامعه شناسی مردم مدارانه و سیاست اندیشانه بود. 

اجزای  از  بسیاری  در  می توان  را  بِک  تأثیر  همزمان،  این حال،  با 
جامعه شناسی آمریکا یافت. چهره های اصلی از جمله جفری الکساندر، 
کریگ کالهون و ساسکیا ساِسن به میزان قابل مالحظه ای با نوشته های 
درمعرض خطر  جامعۀ  از  انگاشت  حالی که  در  داشته اند،  کار  و  سر  او 
خاص  رشتۀ  و  زیست محیطی  جامعه شناسی  مرکزی  اصل  به  تبدیل 
که  برای کسانی  ویژه  به  )و  است  فن آوری شده  و  علم  جامعه شناسی 
خطر  آوری  فن  علمی-  سیاست گذاری  و  خطر  سازمانی  مدیریت  با 
جهان وطن گرایی  برای  بِک  فراخوان  که  است  جالب  دارند(.  سروکار 
روش شناختی، در میان سایرین مورد توجه پیش هنگامان تحلیل های 
سلطه،  متالقی  حالت های  از  آمریکایِی  فمینیستی  جامعه شناختی 
تطبیقی-  جامعه شناسانۀ  مطالعات  جهانی،  نظام  جامعه شناسان 
تاریخی تمدن ها یا امپراتوری ها، انسان شناسان  چندمیدانی جهانی، و 
 contentious( جامعه شناسان سیاسی که »سیاست های ستیزگرای
politics(« فراملی را بررسی می کنند، قرار گرفت. این گویای آن است 
که یک شباهت ضمنی – و اغلب غیرمنتظره- سال ها بین نقد بِک از 
وطن گرایی روش شناختی و برخی از پویاترین جریان های جامعه شناسی 

ایاالت متحده در جریان بوده است.

من برای تداوم میراث او چهار موضوع پژوهشی که بر اساس عالیق 
وی ایجاد شده را طرح می کنم. اولین مورد پیامدهای اجتماعی-سیاسی 
را  چرخۀ پرشتاب مخاطرات جهانی که در حال پدیدار شدن هستند 
که  می شود  گزینشی ای  شدیداً  فرایند های  فهم  شامل  این  می آزماید. 
خاصی  تحوالت  سیاسی  و  نمادین  به گونه ای  سازمان ها  آن  موجب  به 
)به عنوان مثال تروریسم( را، به عنوان مخاطرات اضطراری برمی گزینند، 

در حالی که سایر مخاطرات )مانند فقر نظام مند و خشونت ساختاری( 
خصلت   آن که  جای  به  می بایست  ما  این که،  دوم  می گیرند.  نادیده  را 
کنیم،  فرض  مسلم  مطالعه  از  هدفمان  مثابۀ  به  را  بودن«  »اجتماعی 
مقیاس  از  فارق   – را  اجتماعی  پدیده های  بر  جهانی  نیرو های  اثر 
تحلیلی شان- به پیش چشم بیاوریم و در نتیجه آنها را تبدیل به مسئله  
کارکرد  فهم  برای  باید  ما  این که،  سوم   کنیم.   )problematize(
کنشگران و نهادهایی که طرح های جمعی برابری خواهانه و تکثرگرای 
اما  کنیم،  تالش  می کنند،  ارائه  را  با جهان وطن گرایی  موافق  فرهنگِی 
همان قدر مهم است که نیروهای ضد جهان وطنِی و وطن پرسِت مدافع 
سیاست خارجی تجاوزگرانه )jingoistic( که حضور قابل توجهی در 
جامعۀ مدنی جهانی دارند را هم درک کنیم. چهارم این که، ما می توانیم 
به منظور مقایسه و هم سنجی پدیده ها، کنشگران و نهادهای فرا- ملی 
یا فرو- ملی، جمع آوری داده ها و ابزارهای روش شناختی  را که دولت-

تحلیل  واحد  پیش فرِض  عنوان  به  ضمنی  به طور  یا  منحصراً  را  ملت 
به مسائل  برای پرداختن  بِک  واقع،  خود نمی گیرند، توسعه دهیم. در 

اضطراری زمان ما دستور کار و همچنین چارچوبی معین کرده است.

بِک و من آخرین بار در دسامبر 2014، در کارگاهی در پاریس دربارۀ 
کردیم،  مالقات  را  یکدیگر  پژوهش  روش های  و  داده های جهان وطنی 
یعنی زمانی که او با شور و شوق زیادی از کتاب آیندۀ خود، دگرگونی 
جهان )The Metamorphosis of the World( صحبت می کرد. 
او آن را به عنوان شاهکار)magnum opus( خود و نیز بحثی برای 
اجتماعِی علمی و چارچوب مرجعی می دانست  یک جهان بینی  جدید 
که می تواند تغییرات دگرگون کننده ای را که ما امروزه شاهدش هستیم 
را تحلیل کند. این آخرین ایده های دوراندیشانه اش و چه بسا، شاهدی 
آخرین شب  در  بود.  فکری »خطیر)big picture(« وی  از خالقیت 
گونه ای  کوچک،  سنتی  اغذیه فروشی  یک  در  دوستی  با  من  کارگاه، 
 )arrondissements(از بخش ناپدید شدن  به سرعت در حال  که 
مرکزی پاریس است، شام خوردیم. هنگام ترک رستوران دریافتیم که 
بِک با همسرش، الیزابت بِک گرنشهایم –جامعه شناسی درجه اول در 
نوع خود- کمی جلوتر از ما بودند و احتماال آنها هم شام صرف کرده 
آنها شویم،  مزاحم  قدم می زدند،  نداشتیم هنگامی که  ما قصد  بودند. 
راه  هم  دست  در  دست  که  شدیم  آنها  به  مختصر  نگاهی  مفتون  اما 
می رفتند، تا این که کم کم در هوای سرد مه آلود آن شب پاریسی محو 
شدند. این آخرین خاطره ام از اولریش بِک بود، مردی با تفکرات بزرگ 
و روحی فروتن و سرگردان در خیابان های جهان اجتماعی ما. مرگ او 
برای  کلی  در سطحی  و  در سطحی شخصی،  برای من  بزرگی  فقدان 

جامعه شناسی و علوم اجتماعی است. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Fuyuki Kurasawa <kurasawa@yorku.ca>

بزرگ داشت اولریش بک
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سفر ایرلند به سوی
فاجـعة اقـتصادی

شان او ریایین، دانشگاه ملی ایرلند منوث، ایرلند

با  به عنوان »ببر سلتیک«  ایرلند در سراسر جهان  در دهۀ 1990، 
از سرمایه گذاری  ناشی  پیشرفت صادرات  رشد سریع شناخته می شد. 
خارجی تیترها را از آن خود کرد، اما داستان واقعی رشد کالن اشتغال 
مهاجرت  و  باال  بیکاری  نشانه اش  تاریخی  نظر  از  که  بود  کشوری  در 
منابع در  ایرلند  اقتصادِی دهۀ 1990، جامعۀ  پایان شکوفایی  بود. در 
دسترس تا آن زمان غیرقابل تصوری از جمله ثروت اقتصادی، نهادی 
قابل  پیشرفت های  رسیده،  ثبات  به  ایرلند  اقتصاد  داشت.  فرهنگی  و 
توجهی به دست آمده و حجم کالنی از بازپرداخت بدهی ملی سنگیِن 

به جا مانده از دهۀ 1980 رو به اتمام بود. 

گویا  رفت؛  هوا  به  و  شد  دود  منابع،  آن   2008 سال  تا  هرچند 
بحران های مالی آن را منفجر و به هزاران تکه بدل کرده بود. نماد دهۀ 
1990 برای اقتصاد جهانی لبیرال به یک افسانۀ احتیاطِی سرمایه داری 

در بی پرواترین شکلش تبدیل شده بود.

بزرگ  موضوع  سه  شد؟  چشمگیر  دگرگونی  این  باعث  چیز  چه 
و  بین المللی  یکپارچگی  مالی سازی،  یعنی  معاصر  سرمایه داری 
مشخصاً  تا  شد  تنیده  هم  در  »لیبرال«،  اقتصادی  سیاست های 
اساس  بر   1990 دهۀ  پیشرفت  اول،  کند.  بهت آورتر  را  ایرلند  بحران 
توسط  که  شد  ساخته  جدیدی  صنایع  در  تولیدی  سرمایه گذاری 
اما   ، پشتیبانی می شدند  بارور  و  پرتحرک  توسعه اِی  دولتی  کارگزاران 
»چرخش«  و  ارزان  اعتبار  با  زمین خواری  افزایش  شاهد   2000 دهۀ 
که  بود  مسکونی  و  تجاری  ساختمان های  زمین خوارانۀ  و  احتکاری 
باعث یک حباب امالک شد. سرانجام این مسئله به سقوط بانکداری و 

بدهی های کالن بانکی که بر دوش مردم افتاده بود، منجر شد.

به موقعیت  اروپا  پویایِی یکپارچگی  تغییر  با  ایرلند  دوم، مالی سازی 
اروپا،  عمومی  بودجه های   ،1990 دهۀ  در  شد.  کشیده  خطرناکی 
نسبت باالیی از سرمایه گذاری ایرلند را پشتیبانی می کرد. اما در دهۀ 
و  اقتصاد غلبه کرد  بر  وام دهی خصوصی  2000، ریزش درونی شدید 
بدهکار  بین المللی  وام دهندگان  به  به شکل سنگینی  ایرلند  بانک های 
فزاینده  مالی  یکپارچکی  عنوان یک سیاست،  به  اروپا،  اتحادیۀ  شدند. 
حتی  دارد؛  ارتقا  یکسان،  ارز  عنوان  به  یورو  ایجاد  راِه  از  جمله  از  را 
هنگامی که بسیاری از دولت های ملی و کمیسیون اروپا سرمایه گذاری 
مالی و اجتماعی را کاهش دادند. جایی که اروپا یک بار شدیداً بر آینده 

سرمایه گذاری کرده بود، اکنون بر آن قمار می کرد. 

سوم، سیاست های ملی خود ایرلند کمک کرد تا فشارهای مالی سازی 
بین المللی به یک فاجعۀ خانگی تبدیل شود. دولِت اواخر دهۀ 1990، 
پوپولیسم و نئولیبرالیسم را در یک معجون خطرناک ترکیب کرد، تقریباً 
تأمین مخارج  برای  از پیش  بیش  را قطع کرد و حتی  مالیات ها  همۀ 
افزایش یافته، بر مالیات فروش ملک متکی شد. زمانی که حباب  اعتبار 
مالی و امالک در بحران 2008 ترکید، حفره ای عمیق در سرمایه گذاری 
عمومی ایرلند باقی ماند و در واکنش، ایرلند ناگهان به سوی مالیات های 

شدیدا افزایش یافته و کاهِش شدید مخارج تغییر جهت داد.

حقیقی  اقتصادی  لیبرالیسم  دربارۀ  مهم  درس  چند  ایرلند  داستان 
با  ایرلند، که اغلب  ارائه می دهد. برخی از مشخصه های تجربۀ  موجود 
خانوادۀ سرمایه داری های »لیبرال« انگلو-امریکن طبقه بندی شده، آشنا 
مالیاتی  معافیت های  فراهم کردن  و  مالیات سود سرمایه   قطع  هستند. 
برای رونِق سرمایه گذاری، تکیه بر بازار سهام برای فراهم کردن نظارت، 
تأکید بر »منعطف بودن« مقررات بانکی و محدودساختِن ظرفیت دولت 
این   همۀ  بانکی،  فعالیت های  دربارۀ  اطالعات  جمع آوری  برای  حتی 
در سقوط فاجعه بار  بازارِی« ضروری و مشابه، مستقیماً  »مکانیزم های 

ایرلند سهیم بودند.

شدیداً  دولتی  سیستم  یک  داشتند.  وجود  هم  دیگری  عناصر  البته 
تمرکزیافته، به گروه کوچکی از وزرای کلیدی قدرتی بی نهایت داد که 
چشم اندازی بسته و باریک از توسعۀ اقتصادی را تسهیل کرد درحالی که 
که حباب  مالی  تضعیف می کرد. سیاست های  را  دموکراتیک  حکومت 
پایۀ مالیاتی ملی را تضعیف  بردند در حالی که  باالتر  احتکاری را حتی 
می کردند، بنیان های ریاضت آتی بودند. دولت رفاهی که بر پرداخت های 
نقدی بیشتر از خدمات عمومی جامع تمرکز کرده بود، حمایت عمومی 
برای حفاظت از خدمات اجتماعی را تحلیل برد. همۀ این ها فاکتورهای 
سیاسی بودند که تأثیر بسیاری داشتند. اما هر کدام یک خصیصۀ جهان 
»لیبرال« سرمایه داری نیز هستند. اقتصادهای لیبراِل انگلو-امریکن به 
قدرت  دادن  و  سلسله مراتبی  دولتی  و  خصوصی  سازمان های  داشتن 
جامع،  خدمات  جای  به  آن ها  دارند؛  گرایش  دولتی  احزاب  به  بیشتر 
به اداره کردن کسری بودجه و تأکید بر منافع مرتبط با درآمد اهمیت 
در  اما  نباشند،  »بازارها«  ابعاد  است  ممکن  مشخصه ها  این  می دهند. 
بنابراین عناصر مشترِک  لیبرال رایج هستند و  اغلب سرمایه داری های 

لیبرالیسم حقیقاً موجود به حساب می آیند.

بیش از 6سال پس از بحران ایرلند، اقتصاد این کشور اکنون نشانه هایی 
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بر  اروپا یک بار شدیداً  »جایی که 
بود،  کرده  سرمایه گذاری  آینده 

اکنون بر آن قمار می کرد«

از یک بهبود شکننده و متغیر نشان می دهد. به طور خاص، اشتغال در 
حال رشد و درآمد مالیاتی در حال افزایش است، در حالی که کسری 
بودجه کمتر می شود. هرچند، توانایی ایرلند در حرکت رو به جلو توسط 
همان سه روندی که منجر به بحرانش شدند، تهدید می شود. درحالی که 
بانک ها مانند سابق به شکل بی پروایی وام نمی دهند، اعتبار کمی برای 
یک  اواخر  همین  فقط  دولت  و  می کنند  فراهم  مولّد  کسب و کارهای 
بانک سرمایه گذاری دولتی را که مدت ها پیش وعده داده بود، تأسیس 
دارای  بخش های  عنوان  به  دیگر  بار  یک  ملک  و هم  دارایی  کرد. هم 
رشد، ترقی کرده اند، بنابراین قیمت ها و اجاره های در حال افزایش بر 

خانواده ها و کسب و کارهای کوچک فشار می آورند.

در کنار این مالی سازی مجدد در حال ظهور، واکنش سیاست منطقۀ 
یورو به طور مشهودی ناکافی است. شاید شگفت آور نباشد که رهبران 
اروپایی ریاضت را دنبال کرده اند، چنانکه حتی سوسیال دموکراسی های 
اروپا به شکل تاریخی نسبت به ادارۀ کسری بودجه و قرار دادن خودشان 
این شگفت آور  اما  بودند.  بی میل  بین المللی  مالی  بازارهای  معرض  در 
برای  پیوسته، تالش های جدی  که همین سوسیال دموکراسی ها  است 
با طرح های سرمایه گذاری مهم برای ترقی  تعادل قطع مخارج کنونی 
کنونی  کرده اند. یک طرح سرمایه گذاری  رد  را  اجتماعی  رفاه  یا  رشد 
از  جدیدی  دور  توسط  شد،  هدایت  عمومی  کارگزارهای  طریق  از  که 
دارایی  به سمِت  را  تقلیل داده شد که سرمایه ها  »آسان سازی کّمی« 

خصوصی پارو می کند.

در پایان، دولت کنونی ایرلند یک بار دیگر برای قطع مالیات ها عجله 
می کند، و عجیب نیست که حرکتی محبوب نزِد جمعیتی محاصره شده 
است. این مسئله، چالش نیروهای مخالف سیاست های ریاضتِی کنونِی 
متعادل سازی  رایج،  تصورات  برخالف  کرد.  برجسته  را  اروپا  و  ایرلند 
به  متعلق  بلکه  نبوده،  اروپا  اقتصادی  لیبرال های  تاکتیِک  بودجه ها 
سوشال دموکرات های اتحادیۀ اروپا بوده است. آن ها همبستگی اجتماعی 
را در یک قرارداد اجتماعی بر پایۀ اشتغال باال، خدمات اجتماعی قوی 
ایمنی  حفاظ  در  همگی  که  کرده اند؛  جستجو  برابر  دستمزدهای  و 
دارایی های محتاطانه جمع شده اند. رویکردهای امروز ایرلند و اروپا تنها 
بر این حفاظ تأکید می کنند که شامل کمی حمایت اجتماعی گرانبها 
می شود. برای کشف مجدد یک پروژۀ سوشال دموکراسی قدیمی تر که 
احتیاط، حفاظت و فعالیت از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مولد را در بر 
 گیرد، یعنی رویکردی که درون بحث های سیاستی اتحادیۀ اروپا بسیار 

به حاشیه رانده شده، بسیار دیر شده است. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Seán Ó Riain <Sean.ORiain@nuim.ie> 
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>>

در دفاع از قلمرو عمومی
مری پی. کورکوران، دانشگاه ملی ایرلند منوث، ایرلند

قلمرو  لیبرال دموکراسی ها،  دیگر  مانند 
خدمات  و  کاالها  با  که  نهادی،  عمومِی 
رسانه های  و  آموزش و پرورش  عمومی، 
را  خود  شده،  بازنمایی  عمومی  خدمات 
همین  در  است.  یافته  انزوا  در  ایرلند  در 
عمومی  قلمرو  من  آنچه  حضور  زمان، 
رادار،  تحت  وقایع  یعنی  می نامم،  بینابینی 
و  عمومیت  که  رویه هایی  و  فعالیت ها 
در حالی که  دربرمی گیرد،  را  میهن پرستی 
کنار  ریاضت  سال های  با  ایرلند  جامعۀ 
می شود.  آشکار  فزاینده ای  طور  به  می آید، 
محتمل  اصالح شده  جمهوری  یک  تصور 
شکل داده شده  ارزش های  آن  در  که  است 
قلمرو  در  درون شبکه ای  عمومِی  قلمرو  در 
عمومی نهادی پراکنده و پخش شده و یک 
متعادل سازی مجدد روابط بین بازار، دولت 

و جامعۀ مدنی را تحمیل  کنند.

سری  یک  از  رسمی  عمومی  قلمرو 
منابع  از  کردن  صرف نظر  با  عقب نشینی 
بی رحمانه  انتقاد  معرض  در  و  مادی 
مسئله،  این  است.  برده  رنج  گرفتن،  قرار 
می گوید،  گالبریث  جی.کی.  که  همانگونه 

خصوصی  ثروت  »فراوانی  30سال  نتیجۀ 
تأمین کنندگان  است.  عمومی«  آشفتگی  و 
سالمت، معلمان و اساتید و خدمت رسانان 
سیاست گذاران،  صف  انتهای  در  عمومی 
مشوقاِن بخش خصوصی و رسانه ها هستند. 
قاب بندی رسانه ها  از  آنتونی کاولی  تحلیل 
از سال 2008  ایرلند  در  عمومی  بخش  از 
است.  آموزنده  خصوص  این  در   2010 تا 
وی شرح می دهد که گزارش های رسانه ای، 
بخش عمومی را در مقابل بخش خصوصی 
بازنمایی کرده است، که بخش عمومی اغلب 
»مخارج«  و  مسئولیت«،  »بار  »هزینه«،  با 
مرتبط است، در حالی که بخش خصوصی 
ثروت«  »ایجاد  و  »سرمایه گذاری«  با  غالباً 
دستگاه  این  به  چنان  ما  است.  ارتباط  در 
دوقطبی ساز عادت کرده ایم که تقریباً بدون 

توجه از آن می گذریم.

ایرلند  بحران،  به  منتهی  سال های  در 
دوباره  بازارسازی،  و  مالی سازی  طریق  از 
کاالهای  و  خدمات  تنها  شد.  پیکربندی 
رفتند.  تحلیل  که  نبودند  عمومی  بخش 
یک  در  گرفتن  قرار  مردمی  روشنفکران 
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فزاینده ای سخت،  به شکل  را  انتقادی  فضای 
برخی  یافتند.  دردسرساز  موارد  برخی  در  یا 
ادعا کرده اند که روشنفکران مردمی به میزان 
کافی علیه بنیادگرایی بازار حکمفرما اعتراض 
نکردندکه فرهنگ و زندگی سیاسی ایرلندی ها 
را خفه می کرد. روشنفکران مردمی خودشان را 
در کارهای بیهودۀ ثانویه نسبت به فن ساالران 
چرب زبان یافتند. صداهای آن هایی که بلندتر 
یا  نگرفت  قرار  توجه  مورد  کردند  صحبت 

شنیده نشد.

کلیسای  هژمونیک  نقش  گرفتِن  نظر  در  با 
بسیار  )و  دین ساالر  عمیقاً  دولِت  در  کاتولیک 
با  درون نگر(، جامعۀ مدنی حداقل در مقایسه 
نسبتاً  رشد  همیشه  اروپایی  کشورهای  دیگر 
کمی داشته و ابزاِر دست بوده است. کشور چند 
مرزهای  از  خارج  در  محدود  اقتدارگرای  نهاد 
دولت دارد که طرحی برای ساخت و دفاع از 
ارِش »عموم مردم« پیشنهاد می دهد، که خواه 
روشنفکران  و  عمومی  کاالهای  و  خدمات  بر 
شهرهای  در  عمومی  قلمرو  بر  یا  مردمی مان 

بزرگ و کوچک مان اجرا می شود.

عنوان  به  می تواند  بحران  حال،  هر  به 
از  دورانی  ایرلند  شود.  دیده  هم  فرصت  یک 
و  سیاسی  فراریت  اقتصادی،  مستحکم سازی 
ما  می کند.  سپری  را  روانی-اجتماعی  بازتاب 
»طرح را باختیم«، »راه خودمان را گم کردیم« 
و حق حاکمیت اقتصادی مان را از دست دادیم. 
که  شده ایم؛  مبتکرتر  و  مقاوم تر  همچنین  اما 
در  بینابینی  عمومی  قلمروی  در  بیشتر 
محله های مان  و  کوچک  و  بزرگ  شهرهای 
و  جان بخشی  گواه  اینجا  در  است.  نمایان 
هنگامی که  یعنی  می کنیم،  پیدا  را  بازسازی 
روزه  هر  رویه های  از  طیفی  طریق  از  مردم 
و  مدنی  اجتماعی،  خوِد  تبادل،  و  تولید  در 
و  مشارکت،  در  می پذیرند؛  را  عمومی شان 
که  کنش؛  دموکراتیک  و  مستقیم  اشکال 
انجام  مجازی  و  بینابینی  فضاهای  طریق  از 
زندگی  از  سرسری  آزمایشی  حتی  می شود. 
قلمرو  در  بالقوه«  »فضاهای  حضور  روزمره 
که  می دهد،  نشان  را  درون شبکه ای  عمومی 
اغلب از پایین شکل گرفته، و توسط شهروندان 

فعال پرورانده شده و برای نیاز انسان به کنش 
متقابل مدنی موجود است.

اشتراکِی  باغ های  همچون  مولد  فضاهای 
بازارهای  همچون  تبادلی  فضاهای  و  شهری 
و  شهرها  در  اخیر  سال های  در  کشاورزی 
الگوی  که  شده اند  شکوفا  پس کرانه هایشان 
می کشند،  چالش  به  را  توده ای  مصرف کنندۀ 
و  می دهند  پیوند  طبیعت  با  دوباره  را  مردم 
آگاهی دربارۀ مسائل محیط زیستی و پایداری 
دوباره را بیشتر می کنند. کتابخانه های عمومی 
بی سرو صدا خودشان را برای قرن 21 بازسازی 
خدمات  تأمین  برجستۀ  مثال  یک  و  کرده اند 
و  شده اند  داده  قرار  محله ها  در  که  هستند 
ایرلندی و چه مهاجر  تازه واردان چه  نیازهای 
ارشد  پلیس  افسر  یک  هستند.  پاسخگو  را 
یکپارچه ترین فضا در شهر  محرمانه گفت که 
حومه های  در  عمومی  کتابخانه ای  دوبلین 

جدید غرب دوبلین است.

فعالیت- فضاهای  از  بی شماری  مثال های 
جان بخشیدن  به  که  دارد  وجود  بالقوه  محور 
به قلمرو عمومی از ابتدا کمک می کند: شنای 
ساالنه لیفی، ماراتن دوبلین یا نقطۀ شستشوی 
عمومی »چهل پایی« در جنوب دوبلین برای 
همه آزاد است، مردمی از همه اقشار را جذب 
بیان  می کند، موانع کمی برای ورود داشته و 
عمومِی لذت )ایرلندی( ما در خود-شالق زنی 
است! نزدیک به 700 جشنواره و رویداد ساالنه 
در سراسر ایرلند برگزار می شود. این فضاهای 
تالش های  بر  عموماً  که  بالقوه  »عرصه ای« 
اجتماعات  در  بسیار  نیکخواهانه  و  داوطلبانه 
یادآوری  را  لذتی  ما  به  متکی هستند،  محلی 
موسیقی،  تاریخ،  غذا،  هنر،  از  می کنندکه 

ادبیات و شعر بیرون کشیده می شود.

فضاهای »بینابینی« بالقوه گالری های هنری 
)اغلب در  پرفورمنس ها  و  نوظهور، فروشگاه ها 
بحران  از  پس  شده  رها  راکد  ساختمان های 
عمومی  بازارچه های  و  فلش ماب ها  مالکیت(، 
جدیداً محبوِب فروش کاال از  صندوق ماشین 
را در بر می گیرند. چنین اتفاقات فی البداهه ای 
ما  و  می کند  شاداب  را  ما  عمومی  فضاهای 

پیش فرض هایمان  از  برخی  بازآزمایی  به  را 
وامی دارد )بازیافت، استفادۀ مجدد، و نیز خود 
هستند(.  محبوب  فزاینده ای  طور  به  چرخش 
ارتباطاِت  طریق  از  بالقوه  مجازی  فضاهای 
و  می کنند،  عمل  کامپیوتر  میانجی گرِی  با 
سیاسی،  سازماندهی  برای  را  فرصت هایی 
جمع آوری پول کارآفرینانه و اشتراکات خالقانۀ 

پرطراوت ایجاد می کنند. 

انجمن ورزشی گائلیک، یعنی سازمانی  کار 
برای آن هایی  اولین محل  اغلب  داوطلبانه که 
است که به دنبال ساخت اجتماعات در شهرهای 
خوابگاهی و حومه های سرسبز هستند، نقش 
و  تعلق  هویت،  حس  یک  پرورش  در  مهمی 
مشارکتی/ فضاهای  دارد.  عمومی  مباشرت 

در  را  متنوعی  بسیار  ابتکارهای  دموکراتیک 
آینده مان«که  »مطالبۀ  جمله:  از  برمی گیرد 
است  مدنی  جامعۀ  گروه های  فدراسیون  یک 
چگونه  که  دریابند  تا  می آیند  هم  گرد  که 
پایدار،  ایرلندی  به  شکل  بهترین  به  می توان 
مردان  آلونک  پروژۀ  رسید؛  برابرتر  و  فراگیر 
مسن تر  مردان  برای  مالقات  مکان  یک  که 
فعالیت های  از  لذت بردن  و  برای گردهم آمدن 
مهارت-محور و پیگیری اوقات فراغت است؛ و 
کمپین به شدت مؤثر ضد پرداخت هزینۀ آب 
که خیابان ها را لبریز می کند. همۀ این فضاهای 
برای مشغولیت مدنی  بالقوه محل های مهمی 
مجدد  جان بخشی  بر  که  می دهند  تشکیل 
داشته  تأثیر  پایین  از  ایرلند  عمومی  قلمرو 
است، بنابراین شهروندان می بینند که زندگی 
این  است.  اقتصاد  از  فراتر  چیزی  عمومی 
موضوع دربارۀ جامعه نیز هست. در همان حال 
که این قلمرو عمومی درون شبکه ای رشد کرده 
قلمرو  پس گیری  ظرفیت  می شود،  پخش  و 
عمومی نهادی به عنوان بخشی از پروژۀ بزرگتر 

بازسازی جمهوری را دارد.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Mary Corcoran <Mary.Corcoran@nuim.
ie> 
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>>

جنبش زنان ایرلندی
پائولین کولن، دانشگاه ملی ایرلند منوث، ایرلند

جنبش های  مداوِم  تکاملی  سیر  با  ایرلند  پدرساالری  طوالنی  تاریخ 
زنانش مطابقت دارد. فمنیسم فراملی و پیچیدۀ امروز، سرآغاز خود را در 
عصر استعمار می یابد. نخستین موج جنبش زنان ایرلند به اواسط قرن 
19 برمی گردد؛ حق رأی زنان در 1918 تأمین شد در حالی که هنوز 
تحت حکمرانِی استعماری بریتانیا قرار داشت. فمنیست های موج اول 
در جنبش ملی گرایی نقش ایفا کردند، اما درخواست های شان بعدها در 
طول ساختن یک دولت ایرلندِی کاتولیک محافظه کاِر پسااستعماری، به 
کناری رانده شد. در دهۀ 1970، موج دوم دوران مهمی از افراط گرایی 
و تثبیت را با دستاوردهای مهمی در مسائِل خشونت علیه زنان و حقوق 
محافظه کاری  از  دوره ای  دهۀ 1980  مقابل،  در  زد.  رقم  زنان  بارورِی 
اجتماعی، بی کاری باال و مهاجرت بود که با واکنش شدید چشم گیری 
علیه دستاوردهای کسب شده توسط مدافعان حقوق زنان از جمله موانع 

قانونی برای طالق و سقط جنین مشخص شد.

دهۀ 1990 سکونی در فعالیت های فمنیستی به همراه آورد و مشخصۀ 
اجتماعات  از  شبکه ای  به  زنان  جنبش  چندپارگی  و  تمرکززدایی  آن 
محلی شده و گروه های داوطلبانه بود. با این وجود، قانونی سازی طالق، 
جرم زدایی از هم جنس گرایی و مشارکت فزایندۀ نیروی کار زن شواهدی 
از فعالیت های فمنیستی و تغییر در نگرش های جامعوی فراهم می آورد. 
در طول این دوره، فعاالن فمینیست به شکل موفقی بسیاری از مسائل 
را که در گذشته داغ ننگی بودند، عمومی ساختند، در حالی که حمایت 
دولت از برابری، قانوِن جلوگیری از بارداری و تأمین بودجه برای خدمات 
متنوع به زنان را تضمین کردند. دهۀ 1990 همچنین با دادخواهی برای 
حقوق باروری از راِه دادگاه های اروپا نشانه گذاری شده است، راهبردی 
که از لحاِظ تغییرات قانون اساسی نتایجی آمیخته و مخلوط داشت. این 
موج سوم در جنبشی به اوج خود رسید که به طور فزاینده تخصصی 

شده و در شکلی از فمنیسم دولتی غالب شده بود.
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 موج اول جنبش زنان ایرلند شامل کومان نا مبان می شد - یک 
پاک  عید  قیام  در  که  زنان  جمهوری خواه  شبه نظامی  سازمان 

۱9۱6 علیه حاکمیِت بریتانیا مبارزه کرد.
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اخیراً، در واکنش به رکود اقتصادی، تجدید حیات عملگرایی توسط 
حق کاتولیک و ریاضت اقتصادِی دولتی، گروه های معاصر جدیدی در 
در  که   )IFN( ایرلند  فمینیستی  شبکۀ  شده اند.  پدیدار  ایرلندی  بافت 
سال 2010 بنیان گذاری شده است، به دنباِل بسیج زنان جوان تر است؛ 
بسیج کردن  به  سقط جنین  برای  زنان  انتخاب  حق  مدافع  گروه های 
حمایت از حقوق باروری ادامه می دهند، موضوعی که به سیاسی کردن 
بر  همچنین  بحران  می دهد.  ادامه  فمنیست  پی درپِی  نسل های 
زیرساخت های جمعی زنان و ظرفیت نمایندگی تأثیر منفی داشته است 
و  جنسیتی  برابری  نمایندگی های  در  تعدیل ها  از  مجموعه ای  در  که 
خدمات عمومی، و نیز در برنامه های حمایت از زنان و خانواده آشکار 
برابری  بر  ریاضت  نامتناسب  منفی  تأثیر  توجهی،  قابل  طور  به  است. 
جنسیتی با تالش های سیاسی نسبتاً قوی فمنیستی، از جمله اعتراضات 

جدی علیه عواقب رکود برای برابری جنسیتی، همزیستی دارند.

در حالی که نیروهای جهانی همچون رکود عظیم و رهیافت توسعه ای 
ایرلند با گرایش فزاینده به نئولیبرالیسم، بدون شک داللت هایی مستقیم 
برای زنان و فمنیست های ایرلندی دارند، نقش نیروهای بین المللی در 
نویسندگان  برخی  نقطۀ جدل است: در حالی که  ایرلند  زنان  جنبش 
جنبش را در وطنی و داخلی می بینند، دیگران آن را به عنوان وابسته 
به منابع بین المللی می دانند. اتحادیۀ اروپا )EU( اغلب به عنوان عامل 
مهمی در بحث های ایرلند پیرامون برابری جنسیتی عنوان می شود. در 
نوسازی«  برابر »تأثیر  دهۀ 1980 و 1990 مقاومت محافظه کارانه در 
به شکل دادن  ایرلند  در  و سقط جنین  قوانین طالق  بر  اروپا  اتحادیۀ 
جنسیتی  جریان سازی  به  که  حالی  در  داد،  ادامه  فمنیستی  تحرک 
اتحادیۀ اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا )ECHR( اخیراً فرصت هایی برای 
دفاع فمنیست و رهیافِت برابری جنسیتی باز کرده اند. در سیاست های 
جنسیتی ایرلند، مقایسه با اروپا، مشروعیت بیشتری برای فمنیست هایی 
فراهم کرد که سیاست گذاری ملی را به چالش کشاندند. از سوی دیگر، 
البته، فعالیت فمینیستِی بومی ایرلند حیاتی بوده است: اروپایی شدن 
سیاست برابری جنسیتی ایرلند و پیشرفت حقیقی از طریق اعتراض، 
از  بیش   2014 سال  در  است.  آمده  دست  به  دادخواهی  و  رایزنی 
عضویت  از  جنسیتی،  برابری  با  ارتباط  در  ایرلند  قانون  از  قطعه   30
برای  همچنین  اروپا  اتحادیۀ  است.  گرفته  سرچشمه  اروپا  اتحادیۀ  در 
گروه های فمینیستی فرصت کار فراملی را به عنوان اعضای سازمان های 
European Women’s Lob� )زنانۀ پان-اروپایی همچون البی زنان اروپایی 

by( فراهم کرده است.

عمیقاً  جنسیتی  نابرابری  برای  نوش دارویی  اروپا  اتحادیۀ  هرچند، 

اروپا،  ایرلند پیشنهاد نمی دهد؛ در سطح  ریشه دار و فراگیر در جامعۀ 
سیاست های برابری جنسیتی بر دستمزد شهروندان زن اروپایی متمرکز 
به  نسبت  امروز،  اروپا  اتحادیۀ  که  کرد  بحث  می توان  می ماند.  باقی 
متن  در  جنسیتی  برابری  پیشروی  برای  کمتری  فرصت های  گذشته، 
ایرلند می دهد، گو اینکه فشار نسبت به جنسیت زدایی در هر دو سطح 
ملی و اتحادیۀ اروپا معمول است. به طور مشابه، دغدغۀ نئولیبرالی در 
ارتباط با حقوق افراد و کارآمدی سازمان ها و بازارها، برای حمایت از 
راهبردهای »فرصت برابر« ترکیب می شود، که شاید تقسیم بندی های 
جنیستی کهنه را بفرساید اما روابط جنسیتی را نیز دوباره شکل می دهد 
و گاهی باری جدید برای زنان خلق کند. در مورد ایرلند، پیشرفت ها در 
»سرمایۀ انسانی« زنان و مشارکت شان در اشتغاِل دارای مزد به عنوان 
بازتولید اجتماعی، مراقبت  اغلب  اما  از پیشرفت دیده می شود،  نشانی 
از  خارج  مردان  و  زنان  بین  نامتعادل  قدرت  یا  ساختاری،  تبعیض  و 

چهارچوب پذیرفته شده باقی می ماند.

فراتر از اتحادیۀ اروپا، گروه های فمنیستی ایرلند برای مدتی طوالنی 
روی  ملل  سازمان  نظارت  فرایندهای  طریق  از  تا  بودند  تالش  در 
کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون رفِع تبعیض علیه زنان 
)CEDAW(، و طرح بیجینگ، بر دولت ایرلند فشار آورند. گزارش سال 
2014 کمیتۀ بین المللی حقوق سیاسی و مدنی دربارۀ ایرلند قویاً اقدام 

برای برابری جنسیتی و مشارکت بیشتر زنان را توصیه کرده است. 

ایرلند در زمینۀ نمایندگی زنان در اقتصاد، سیاست و زندگی عمومی 
در  زنان  دخیل کردِن  برای  استدالل ها  و  دارد  پایینی  رتبۀ  همچنان 
درخواسِت  نیز  و  سیاسی  و  اقتصادی  تصمیم گیری  ارشد  نقش های 
با  ایرلند معنادار باقی می مانند.  تغییر در فرهنگ سیاسی پدرساالرانۀ 
این حال، موفقیت اقتصاد ایرلند در دورۀ ببر سلتیک و موفقیت جنبش 
زنان، احتماالت جدیدی را ایجاد کرده است. امروز فمنیست های ایرلند 
با  که  می شوند  فهم  متمایز  بودن  و  انطباق پذیری  پیچیدگی،  با  بیشتر 
ظرفیتی برای درگیر شدن با طیفی از دیدگاه های سیاسی و فرهنگی و 
اجتماعی توصیف می شوند؛ و جنبش های متنوع محلی، ملی و فراملی 
گره خورده اند. حتی در این زمینۀ پیچیده، عاملیت سیاسی فمنیست 

برای فهم برابری جنسیتی مهم و حیاتی باقی می ماند. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Pauline Cullen <Pauline.Cullen@nuim.ie>
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>>

روابط سلتی
خانواده های جهانی ایرلند

ربکا چیوکو کینگ-اوریاین، دانشگاه ملی ایرلند منوث، ایرلند

ایرلند که زمانی برای مهاجرتش معروف بود، امروز کشوری بیش از 
پیش جهانی است، که نتیجۀ مهاجرت در زمان پیشرفت دهۀ 1990 
در  که  مهاجرانی  همۀ  انتظارات،  از  بسیاری  برخالف  است.   2000 و 
اقتصادی  ایرلند آمدند، در طول ورشکستگی  طول دوران پیشرفت به 
2008 به »خانه شان« در لهستان و دیگر مکان ها بازنگشتند. در واقع، 
بسیاری ماندند و تشکیل خانواده دادند. درخصوِص خود ایرلندی ها هم، 
در حالی که بسیاری شان در دهۀ 1980 ایرلند را ترک کردند، بسیاری 
ویژه تحصیل کرده ترها، تجربیات  به  بازگشتند؛  نیز در دوران پیشرفت 
جهانی و اغلب شرکاء غیر ایرلندی، فرزندان و شبکه های فراملی را با 
خود آوردند. همۀ این ها باعث شد که ایرلند به طور فزاینده ای به قطب 

جهانی ارتباطات تبدیل شود.

در سال 2011، سرشماری ایرلند نشان داد که %17 جمعیت ایرلند 
سال  به  نسبت  که  نیامده اند،  دنیا  به  ایرلند  در  که  داشته اند  اظهار 
2006، افزایشی 25% بود. همچنین در سال 2011، %12 اعالم کردند 
داشتند  اظهار  جمعیت   85% که  حالی  در  ندارند.  ایرلندی  ملیت  که 
تا  بین سال های 2006  ایرلندی هستند، همچنین  و  که سفیدپوست 
چینی  غیر  آسیایی  قومیتی  زمینۀ  با  جمعیِت  افزایش   87%  ،2011
از  بسیاری  که  داشت،  وجود  فیلیپینی(  و  پاکستانی،  هندی،  )اغلب 

میلیون  نیم  از  بیش  سال 2011،  در  داشتند.  زیر 40سال سن  آن ها 
)514068( نفر از 4.5 میلیون نفر مقیم ایرلند در خانه به زبانی خارجی 
صحبت می کردند و عجیب نیست که لهستانی رایج ترین زبان بود و پس 
از آن فرانسوی، لیتوانیایی و آلمانی قرار داشت. در رأس این تغییرات 
ساخته  امکان پذیر  را  فراملی  رویه های جدید  نیز  تکنولوژی  جمعیتی، 
است. گسترش سریع پهنای باند و ظرفیت های وایرلس در ایرلند و در 
خارج به معنای این است که در ایرلند،  %81 مردم در سال 2012 از 
طریق اینترنت با دنیا در ارتباط بودند که این میزان در سال 2008،  

%61 بود.

بین ملیتی  ارتباطات صمیمی  افزایش  و  تماس ها  فزایندۀ  این حجم 
بین ایرلندی ها و غیرایرلندی ها، چه معنایی برای روابط درونی و بیرونی 

جامعۀ ایرلند دارد؟

متقاطعی  برخوردهای  چهارراِه  در  گوناگون،  اشکال  در  خانواده ها، 
هستند که فهم فرهنگی از عشق و صمیمیت را شکل می دهد و تعیین 
می کند که چه نوع عشق و صمیمیتی مشروع دیده شود و کدام نشود. 
خود  به  را  احساسی  رفتارهای  از  مجموعه ای  شکل  اغلب  فهم ها  این 
می گیرد. این خانواده های فراملی و رویه های احساسی بیش از همیشه 
در زندگی روزمرۀ ایرلندی مرکزیت یافته است. ما از سرشماری سال 
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وجود  ایرلندی/غیرایرلندی«  »ترکیبی  خانوارهای  که  می دانیم   2011
ملیت های مختلف  با  خانواده  اعضای  خانوار می تواند  این شکل  دارند. 
مانند فرزندان متولد ایرلند و والدین متولد نیجریه شان باشد که با هم 
به شکل  مختلف  ملیت های  از  دوستان  از  گروهی  یا  می کنند  زندگی 
اشتراکی در یک خانوار تک زندگی می کنند. برخی از گروه های قومیتی 
ترکیبی  خانوار های  در  زندگی  باالی  نرخ  های  دارای  خاص  طور  به 
و   )64%( انگلیس   ،)72%( متحده  ایاالت  از  افرادی  شامل  که  هستند 

نیجریه )%77( می شود.

با افزایش تنوع قومی/نژادی، خانوارهای ترکیبی ایرلندی/ غیرایرلندی، 
و تنوع اشکال خانواده در ایرلند، این کشور رشد یک چند فرهنگ گرایِی 
خانواده- محور را تجربه کرده است، آنچه که اولریش بِک »خانواده های 
جهانی« می نامد. این خانواده ها که اغلب بین قومی، بین فرهنگی، بین 
با دیگران در  الکترونیکی  از طریق رسانۀ  زبانی هستند،  دینی و چند 
خارج از ایرلند و در سراسر جهان در ارتباط هستند. در سال 2012،  
%29 از کاربران اینترنت در ایرلند گزارش دادند که از تکنولوژی وب کم 
شبکه های  بنابراین  کرده اند،  استفاده  ویدئویی  کنفرانس های  برای 

حمایت عاطفِی فراملی را ایجاد کرده و نگه داشته اند.

این خانواده های متنوع در حال رشد به عنوان قطبی برای شبکه های 
اجتماعی، برای ارتباط ایرلند با جهان چگونه عمل می کنند؟ همانطور 
که تاکنون گفته شده، یکی از مهم ترین وسایل برای روابط فراملی، نه 
از  فزاینده  به شکلی  که  است،  فرهنگی  و  احساسی  روابط  که  اقتصاد 
طریق استفاده از فناوری دیجیتال تقویت شده است. استفاده از فناوری 
وب کِم اسکایپ به خانواده ها در ایرلند اجازه می دهد تا فضاهای »بین 
ارتباطاتی« ایجاد کنند، و به طور هم زمان تعلق را از میان فاصله های 
اینکه  نوبۀ خود  به  امر  این  تمرین کنند.  زمانی  و  گستردۀ جغرافیایی 
)چندرسانه ای(  چندگانۀ  برنامه های  با  را  احساسی  کار  مردم  چگونه 
فناوری دیجیتال »انجام دهند«، ماهرانه شکل می دهد. الیوت و اوری 
سوی  به  را  مردم  فناوری  از  استفاده  افزایش  که  می کنند  استدالل 
»ذخیرۀ« احساسات شان در وسایل فناورانه مانند پیام های نوشتاری و 
تصاویر آنالین، با هدِف صرف نظر کردن در زمانی دیرتر، هدایت کرده 
است؛ »ممکن است به فرد گفته شود که در یک عمل »ذخیره سازی 

تأثیرات، حالت ها و وضعیت ها را در جهان  احساسی« درگیر شود که 
ذخیره  را  خود  تجربۀ  از  ابعادی  چنین  و  می کند  سپرده گذاری  عینی 
آنها  از  تفکر  و  نمادسازی  آتِی  اشکال  به خاطِر  که  زمانی  تا  می کند 
 .)Elliott and Urry, Mobile Lives, 2010: 39( »صرف نظر شود
عالوه بر ذخیره سازی احساسی، این خانواده های فراملی، از طریق تعامِل 
مداوم و پیوسته با یک دیگر با استفاده از دوربین ویدئو، در رویه هایی که 

من »جاری سازی احساسی« می نامم نیز شرکت می کنند. 

استفاده از دوربین ویدئو اسکایپ به شکل ساده به عنوان یک تماس 
صوتی با یک بعد دیداری کوچک استفاده نمی شود – نشستن در مقابل 
صفحۀ کامپیوتر در یک قاب چهره به چهره. در مقابل، استفادۀ مداوم 
آنالین است و  فیلم  یا  مانند »ضبط« یک ویدئو  بیشتر  دوربین ویدئو 
روزمره  زندگی  شلوغی  و  صدا  جنبش،  یک  به  »پنجره ای«  عنوان  به 
اسکایپ،  از  استفاده  استفاده می شود.  )نه دقیقه ها(  در طول ساعت ها 
گاهی روزانه و برای مدت  زمان طوالنی، برای در تماس بودن با دیگران 
و  احساسی شده  روابط  یکپارچه کردن کاربران در  باعث  مورد عالقه، 
یک حس تعلق از طریق فضا و زمان ایجاد می کند. استفاده از دوربین 
ویدئو به خانواده های بهم پیوسته از نظر بین ملیتی کمک می کند تا با 
تشدید شرابط زمانی و فضایی کنار آیند و به آن پاسخ دهند - کاهش 
برهم کنش احساسی با ترک ویدئو دوربین در تمام روز و فراهم کردن 

برهم کنش راه دور مداوم.

را  تنها ساختارهای جمعیتی جامعه  نه  ایرلند  در  خانوارهای جدید 
تغییر می دهند بلکه بُرد جغرافیایی خود خانواده را نیز متحول می کنند. 
با این فناوری های جدید، خانواده ها شیوه های زیسِت عاطفی و زندگی  
آن ها  با  که  گوناگونی  مردم  فزاینده  شکلی  به  و  ایرلندی ها  احساسی 

مرتبطند را تغییر می دهند.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Rebecca King-O’Riain <Rebecca.king-oriain@nuim.ie>


