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پاتریشا هیل کالینزآفریقایی آمریکایی 

وینیتا سینها
نورمان عبداهلل
یوین تئو
فرانسیس خک گی لیم
دنیل پی. اس. ُگه

جامعه شناسی
سنگاپور

کشمکش ها بر سر 
سقط جنین در لهستان 

آگنیسزکا گرف
الزبیتا کورولچوک
جولیا کوبیسا
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گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.

< ســـرمـقالـــه
از این پس نوبت چیست؟

همۀ تحقیقات پیمایشی پیشرفتۀ ما انتخاب دونالد ترامپ را بسیار ناچیز پیش بینی می کردند. 
کشورخودشان  آمریکا دانش محدودی دربارۀ  که جامعه شناسان  ع نشان می دهد  این موضو
گرچه مطالعات در خوِر توجهی دربارۀ جنبش های جناح راست وجود دارد - و ما یکی از  دارند. 
آنها را که آرلی هوکسچایلد  نوشته را در دو شمارۀ قبل )GD6.3( منتشر کردیم- تعداد مطالعاتی 
که روی جنبش های چپ گرا انجام شده بسیار بیشتر است. جامعه شناسان نیز مانند دیگران 
مطالعه   را  جنبش هایی  و  می کنند  عمل  و  فکر  خودشان  مثل  که  می شوند  جذب  افرادی  به 
نابرابری و بیگانه هراسی هستند. درک بهتر دیگران به معنی  که مخالف تبعیض و  می کنند 
سرکوب ارزش ها و تعهداتمان - یا تظاهر به این که هیچ ارزش و تعهدی نداریم- نیست، بلکه 
کردن خود در اجتماعات  گاهی بیشتر نسبت به آنها است. و این هم مستلزم غرق  به معنی آ

بیگانه است.
اهمیت چنین کاری در مقاالت این شماره و شمارۀ قبل که به بررسی مبارزات بر سر حق سقط 
که  کورولچوک، سیاست هایی  گراف و الزبیتا  گنیسا  کاماًل مشهود است. ا جنین پرداخته بودند، 
جنبش های ضّدجنسیتی را در لهستان به راه انداخت و همچنین نحوۀ پیوند این جنبش ها با 
کوبیسا جنبش پراهمیت چتر  کرده اند. جولیا  گسترده تر ضّدجهانی شدن را بررسی  احساسات 
که منجر به تجمعاتی در خیابان های لهستان شد.  کرده،  - اعتراضات ضّد دولتی- را توصیف 
 )militarization( کردن خیابان ها ممکن محلی برای اعتراضات باشد، اما محلی برای نظامی 
ع بررسی مونا اباظه از رویدادهایی است که منجر به مجموعه  نیز هست، یعنی چیزی که موضو

حوادثی از انقالب 25ام ژانویه تا قیام ضدانقالبی ژنرال السیسی شد.
همچنین ما در این شماره مصاحبه ای با لوک بولتانسکی جامعه شناس مشهوری فرانسوی، 
از  که  می دهد  ارائه  خود  نقد  جامعه شناسی  از  مفیدی  و  مختصر  خالصۀ  او  کرده ایم.  منتشر 
که  همان طور  می گیرد.  سرچشمه  انضمامی  جهان  تجربۀ  و  نهادی  واقعیت  بین  شکاف 
و  برخوردها  کرده اند،  پیدا  تصادم  ما  جهانی شدۀ  جهان های  با  پیش  از  بیش  مّلی  نهادهای 
جامعه شناسی  مورد  در  که  است  مقاله ای  پنج  ِع  موضو این  شده اند.  تشدید  نیز  اختالل ها 
سنگاپور نوشته شده است. آنها به بررسی خّط سیر این مّلت کوچک و همچنین جامعه شناسی 
بر  مقاالت  این  پرداخته اند.  کشور  این  نخست وزیر  اولین  لی کوان یو  مرگ  از  پس  آن،  متمایز 
کم و واقعیت  زیسته  در حوزه هایی چون تحرک اجتماعی و قومیت  گرایی بین ایدئولوژی حا وا

کید ورزیده اند. و دین و سیاست تا
از آسیا به آفریقا می رویم، به خصوص آفریقای جنوبی که دانشگاه هایش طی دو سال گذشته 
صحنۀ تالطم های سیاسی زیادی بوده است. ما در این جا توجه خود را به برنامۀ دانشگاهی 
کرد و سارا موزوئتزا ی جامعه شناس اداره اش  که دولت آغاز  کرده ایم  فوق العاده ای معطوف 
کتاب و نشریاتی  کنفرانس ها و جوایز  کرد. موسسۀ او پیشگام حمایت از دانشجویان دکتری و 

در حوزۀ علوم اجتماعی و علوم انسانی است.
جوانی  جامعه شناس  کونوشفسکی،  البینوت  که  کرده ایم  منتشر  مصاحبه ای  همچنین  ما 
شهیر  فمینیست  جامعه شناس  کالینز،  هیل  پاتریشیا  با  و  داده  ترتیب  را  آن  کوزوو  کشور  از 
آفریقایی تبار به صحبت نشسته است. ضمنًا این شماره شامل معرفی تیم اندونزیایی گفتگوی 
با  را  این شماره  ما  نیز می پردازد.  ترجمه  برخی چالش های  به  که  است  با مقدمه ای  جهانی 
کار بسیار مهم شبکۀ جامعه شناسان جواِن انجمن بین المللی  کملیک دربارۀ  یادآورِی اولگ 
بین المللی  انجمن  های  پروژه  مهمترین  از  یکی  کار  این  می بریم.  پایان  به  جامعه شناسی 

که از نسِل بعدی جامعه شناسان حمایت می کند. جامعه شناسی است 

کنید. < گفت وگوی جهانی را به 1۷ زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی دنبال 
< نوشته هایتان را به نشانی burawoy@berkeley.edu بفرستید.
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مؤلف  مصری،  برجستۀ  جامعه شناس  اباظه،  مونا 
تأملی  شهری،  زندگی  و  اسالم  دربارۀ  متعددی  کتاب های 

دارد بر نظامی گرِی پس از انقالب ژانویه.

جنوبی  آفریقای  الهام بخِش  جامعه شناس  موزوئتزا،  سارا 
موسسۀ قابل توجه علوم انسانی و علوم اجتماعی را توصیف 

کرده است. که خود آن را برپا  می کند 

آمریکایِی  پیشروی  فمینیست  کالینز،  هیل  پاتریشیا 
در  و  روشنفکران  دربارۀ  خود  بکر  ایده های  آفریقایی تبار 

ک می گذارد. حاشیه بودگی را به اشترا

درحوزۀ  فرانسوی  بزرگ  نظریه پرداز  بولتانسکی،  لوک 
رمان های  دربارۀ  کتابش  آخرین  از  نقد،  جامعه شناسی 

گاهی و اهمیت آنها برای جامعه شناسی می گوید. کارآ

http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/09/v6i3-farsi.pdf
www.isa-sociology.org
mailto:mailto:burawoy%40berkeley.edu?subject=
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< شــورای ســردبـیـری< در این شماره

سردبیر: مایکل بورووی.
گی سیدمن. دستیار سردبیر: 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ
سردبیران مشاور: مارگارت آبراهام، مارکوس شولز، ساری 

حنفی، وینیتا سیناه، بنجامین تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال 
گوتیرز، جان هولموود،  گلو، فیلومین  بارلینسکا، دیلک جیندا

کورکچیان،  کانابیران، مارینا ماریانا  کاپاالنا  گویلرمینا جاسو، 
کتانبر، سلی  سایمون ماپادیمنگ، عبدالمؤمن سعد، آیسه سا

گرازینا سکاپسکا، اونجلینا  کو شیراهاسه،  سکالون، ساوا
تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب:

 ساری حنفی و منیر السعیدانی. 
آرژانتین:

خوان ایگناسیو پیووانی، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن.
بنگالدش:

حبیبول حقو خوندکار، حسن محمود، جوول رانا، آس روکیا 
اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، عشرت جهان 

کازی فادیا اشا، حالل الدین، مهیمین چوودهاری. آیمون، 
برزیل:

گالی، آنجلو مارتینز جونیور، لوکاس  گوستاو تانیگوتی، آندریزا 
آمارال، سلیا آریباس، بنو آلوز، خولیو داویس.

هند:
گیا شارما، نیدهی  ایشوار مودی، راشمی جین، جویتی سیدانا، پرا

گار. بانسال، پانکاج بهاتنا
اندونزی:

کوسومادوی، فینا  کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه 
ایتریاتی، ایندرآ رآتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری 

جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس 
آریو ستو هارجانا.

ایران:
ریحانه جوادی، سینا باستانی، نیایش دولتی، میترا دانشور، 

وحید لنجان زاده.
ژاپن:

ساتومی یاماموتو، فوما سکیگوچی، یوتارو شیموکاوا.
قزاقستان:

گانی مدی. گامبت، آدیل رودینوکف،  آیگول زابیروآ، بیان اسما
لهستان:

گاالسکا، آدریانا دروزدروشکا،  کوب بارسژوسکی، پائولینا دوما جا
کیال،  کینجا جا گوبانسکی،  کریستف  کانکو،  لوکاژ دالنیکا، آنا 

کامیل لیپینسکی، میکوالژ میرژویسکی،  کوشسیسنکا،  ژوستینا 
ک، آدام مولر، سوفیا پنزا، ترسا تلژینسکا،  کرولینا میکولژوسکا-زاژا

کک زیچ، لوکاژ زوالدک. آنا واندزل، جا
رومانی:

کوستینل آنوتا،   کوسیما روگینز، رایسا-گابریال زامفیرسکو، 
کوژوکاری، فلورینا دینجا، آندری  ماریا-لئوردانا آرسنه، تاتیانا 

گابور، رودیکا لیسه آنو،  دوبره، دایانا آلکساندرا دمیتریش، آیولین 
مادولینا منه آ، میهای-وگدان ماریان، آنسا میهای، آندره آ النا 

مولدوونو، اوآنا النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، ایون دنیل پوپا، سوزان 
پوپا، دایانا پورتنو سزاژ، ایونا سیلیستارو، الیزا سوآره، آدریانا 

سوهودولینو، آندرئا وینتیال.
روسیه:

کادنیکووا، آسجا ورونکوا، لوبوف چرنیشوآ. النا زدراوو میسلووا، آنا 
تایوان:

جینگ موآ هو.
ترکیه:

گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.
گوستاو تانیگوتی. مشاور رسانه ای: 

سرمقاله: از این پس نوبت چیست؟

< مصاحبه هایی از سراسر جهان
سرنوشت مصر پس از انقالب: مصاحبه ای با مونا اباظه

مایکل بورووی، ایاالت متحده آمریکا

پرسش از واقعیت: مصاحبه ای با لوک بولتانسکی
لورا شارتن و مارین ژان بوَئسون، فرانسه

مؤسسه ای استثنائی در آفریقای جنوبی: مصاحبه ای با سارا موزوئتزا
میشل ویلیامز، آفریقای جنوبی

کالینز بازنمایی زنان آفریقایی تبار: مصاحبه ای با پاتریشیا هیل 
البینوت کونوشفسکی، کوزوو

< جامعه شناسی سنگاپور
کوآن یو  پس از لی 

وینیتا سینها، سنگاپور

پس از چندنژاد گرایی
نورمان عبداهلل، سنگاپور

پس از شایسته ساالری
یوین تئو، سنگاپور

پس از سکوالریسم
گی لیم، سنگاپور فرانسیس خک 

پس از جهانی شدن
ه، سنگاپور

ُ
گ دنیل پی. اس. 

< کشمکش ها بر سر سقط جنین در لهستان
به سوی آینده ای غیرلیبرال: ضد جنسیت محوری و ضد جهانی شدن

کورولچوک، لهستان گرف و الزبیتا  گنیسزکا  آ

دفاع از حقوق باروری در لهستان
جولیا کوبیسا، لهستان

< ستون ویژه
شبکۀ جامعه شناسان جوان انجمن بین المللی جامعه شناسی 

کوملیک، اسرائیل اولگ 

گفتگوی جهانی به زبان اندونزیایی ترجمۀ  مجلۀ  
کامانتو سونارتو، اندونزی

گروه سردبیری اندونزی معرفی 
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< ســــــــــــــــرنوشت مصـــــــــــر 
    پــــــــــــــــــــــــــــــــــس از انــــــــــــــــــقالب 

مصاحبه ای با مونا اباظه

مونا اباظه

مایکل بورووی: شما در مورد رویدادهای »انقالبی« 25 ژانویه )2011(  
گفتگوی جهانی،  نوشته های بسیاری، از جمله نوشته ای برای نشریۀ 
سالۀ   30 کمیت  حا به  که  رویدادهایی  دربارۀ  نوشته هایی  دارید؛ 
که به  کرد  حسنی مبارک پایان داد و در روند سیاسی تحرکاتی ایجاد 
کوتاه مدت  انتخاب محمد ُمرسی به عنوان رئیس جمهور و استیالی 
حکومت اسالمی )از سال 2012 تا 2013( منجر شد. مرسی در ژوئیه 
در  السیسی  ژنرال  و  شد  برکنار  قدرت  از  نظامی  حمله ای  طی   2013
شش  این  شما  کنون  ا گرفت.  دست  در  را  مصر  قدرت   2014 سال 
ساِل پرالتهاب از آغاز انقالب 25 ژانویه و به طور خاص نقش ارتش 

را چه طور ارزیابی می کنید؟
مونا اباظه: از انقالب 25 ژانویه، وقتی قبل از سقوط مبارک تانک ها به 
کردند، جنجال های زیادی  خیابان ها ریختند و میدان تحریر را محاصره 
وجود داشته است. ظاهرًا آنها در حال حفاظت از معترضان در برابر اوباش 
مبارک  رژیم  که  نمی شد  تصور  چون  زیاد  احتمال  به  بودند.  مبارک  رژیم 
برابر  در  ماندن  خنثی  مورد  در  مسلح  نیروهای  به  واشنگتن  کند،  سقوط 
گر در اولین روزهای ژانویۀ 2011 نوعی  انقالب، چراغ سبز نشان نداده بود. ا
و  قرائت  زمان  گذشت  با  گرفت،  شکل  ارتش  و  »مردم«  بین  »برادری« 1 

گرفته است.  تفاسیر بی شماری از محبوبیت رو به زوال ارتش شکل 
می شد،  منتشر  جهان  سطح  در   2011 سال  در  که  تاثیرگذاری  تصاویر 
از  تصاویری  یا  می خوابیدند  تانک ها  زیر  که  معترضانی  از  تصاویری 

نوشته  ارتش  تانک های  روی  که  مبارکی  ضّد  شعارهای  و  توهین ها 
را  را می بوسیدند  از سقوط مبارک سربازان  که پس  زنان مسّنی  یا  می شد 
نه  و  ارتش  تانک های  که همان   کنیم  فراموش  نباید  اما  بیاورید.  یاد  به 
بی کاربرد  شهری  جنگ  ع  هرنو برای  کاماًل  شاید  )که  قدیمی  تانک های 
دست  در  ژانویه   28 در  را  ماسپرو  خیابان  در  تلویزیون  ساختمان  بودند( 
گرفتند و محاصره کردند. این را می توان به عنوان نمایش نمادین دیگری 
که  کودتای ژوئیۀ 1952 زمانی  که در انقالب/  کرد  از افسران آزادی تفسیر 
گرفتند.  کردند،  ایستگاه پخش برنامه را در دست  ملک فاروق را سرنگون 
با وجود این محبوبیت ارتش پس از در دست گرفتن شورای عالی نیروهای 
که پیش می آمد، مثل حمالت  گذاشته است. حوادثی  کاهش  مسلح رو به 
و   2011 راهپیمایی  در  تحریر  میدان  در  معترضان  و  تظاهرات کنندگان  به 
کتبر  شکنجه و آزمایش اجباری بکارت زنان معترض و قتل عام ماسپرو در ا
2011 و قتل عام هواداران تیم االهلی در پورت سعید و پس از آن حوادث 
خشونت بار خیابان محمد محمود در نوامبر و دسامبر 2011، همگی از تغییر 

رویکرد ارتش به سمت و سویی ضّد انقالبی حکایت دارد.
کنار  که ارتش در ژانویه واقعًا در  گذشته باید این تفسیر را  با نگاهی به 
معترضان بود، به پرسش کشید. مداخلۀ کمتر ارتش احتمااًل کمتر به منظور 
طالیی ای  فرصتی  برای  بیشتر  بلکه  دموکراسی  و  آزادی  آرمان  از  حمایت 
که میدان تحریر برای خالص شدن از حسنی مبارک و وارث احتمالی  بود 
بود؛  او  به دست داده  رفاقتِی اطراف  وی، جمال مبارک و سرمایه داران 

>>

مونا اباظه استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره است. او 
تالیف  زیادی  کتاب های  که  است  معاصری  سرشناس  اندیشمند 
کرده؛ مناقشاتی در باب اسالم و معرفت در مالزی و مصر: جهان های 
تغییر )2002(، فرهنگ مصرفی رو به تغییر در مصر مدرن )2006(، 
پنبه زار در یادها ماند )2013( از آن جمله اند. وی در سراسر جهان از 
جمله سوئد، سنگاپور، آلمان، فرانسه، مالزی، ایتالیا و هلند استاد 
تغییرات  دربارۀ  نوشته هایی  اخیر  سال های  در  است.  بوده  مدعو 
گفتگوی جهانی  آنها در  از  تا  که دو  سیاسی معاصر در مصر داشته 
)سال اول شماره 4 و سال سوم شماره 3( منتشر شده است. اباظه 
از  بر سال های پس  تأملی دارد  با مایکل بورووی  در این مصاحبه 

انقالب 25 ژانویه 2011.
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گرافیتی از  که بعدها برچیده شد و یک دروازه جایگزینش شده است.  دیوار قصرالعینی 
عالء عوض .عکس از مونا اباظه، 21 سپتامبر 2015. 

ارتش  موازی  کنترل  با  اقتصادی شان  قبضۀ  که  رفاقتی ای  سرمایه داران 
بر سهم چشمگیری از اقتصاد در تضاد بود. اما سرنگونی نظامی مرسی در 
السیسی قهرمان مّلی گرا  اتفاق بسیار متفاوتی بود، حاال دیگر  سال 2013 
اخوان المسلمین  که  معرفی  شد  اسالمی  جهانی  شبکه های  مخالف  و 

ترویجشان می کرد.
بازخواهیم  آن  اقتصادی  پایه های  و  انقالبی  ایدئولوژی  به  ب:  م 
طور  این  داشت،  را  نظم  بازگرداندن  دغدغۀ  هم  ارتش  اما  گشت، 

نیست؟
داشت،  حضور  همه جا  در   2011 ژانویۀ  از  پس  ارتش  درواقع،  ا:  م 
در  ارتش  تانک های  می شد.  مشاهده  شهرها  بازسازی  در  مخصوصًا 
خیابان های مرکز شهر از سال 2011 تا 2014 دائمًا در حافظه جمعی پدیدار 
می شدند، ناپدید می شدند و باز از نو پدیدار می شدند. ما شاهد نصب دیوار 
بودیم؛  پلیس  نیروهای  و  معترضان  بین  حائل  منطقۀ  ایجاد  برای  بتنی 
از  تحرک  موانع  و  کننده  جدا دیوارهای  این  تخریب  و  شهروندان  نفوذ 
سوی آنها، بستن همۀ نواحی برای اقدامات امنیتی را شاهد بودیم؛ کنترل 
اوج باالی سر  که در لحظات  بالگردهای تهدیدکننده ای  با  عمودی شهر 
کشتار  و  عقب نشینی ها  و  آشکار  و  متعدد  حمالت  می چرخیدند،  مردم 
غ و مرکزی شهر بین سال های  توسط نیروهای پلیس در خیابان های شلو
گازهای اشک آور مرگبار و تلفات  2011 تا 2013 را به چشم دیدیم، شاهد 
که  ع ناشی از آن بودیم؛ ظهور نیروهای شبه نظامی  متعدد و حمالت صر
به تازگی ایجاده شده و رژۀ آنها در شهر را دیده ایم. نقطۀ اوج ماجرا در این 
العدویه  رابعه  مسجد  در  اخوان المسلین  اعضای  قتل عام  شهری،  جنِگ 
سوی  از  روزافزون  تروریستی  مسلحانۀ  حمالت  بود.    2013 گوست  آ در 
اسالم گرایان منجر به حمالتی نظامی تحت عنوان »جنگ با تروریسم« شد 
و به دنبال آن )به تقلید از منطقۀ سبز بغداد( دیوارهای مقعر غول پیکری 
نصب  شهر   سراسر  سفارتخانه های  و  اداری  ساختمان های  اطراف  در  را 
شهری  روزمرۀ  زندگی  شدن  نظامی  از  زنده ای  بسیار  تصاویر  ما   . کردند 

که منجر به ظهور شیوه ای جدید در زندگی، برای مقابله و دور زدن  داریم 
کنترل نظامی شد. و مقاومت در برابر 

م ب: و پشت این نظامی شدن فزاینده، چه چیزی در رقابت برسر 
خ دادن بود؟ کنترل اقتصاد در حال ر

است  مطالعاتی  اولین  از  یکی  گویا  ابوالمغد2  زینب  مهم  کار  ا:  م 
چرا  این که  و  می پردازد  کنونی  اقتصاد  در  ارتش  مداخلۀ  نقش  به  که 
ابوالمغد  گفتۀ  به  بنا  ابهام نگه داشته اند.   را در وضعیت  فعالیت هایشان 
نیروهای مسلح به جهت مالی چندین دهه دخالت داشته اند و از اقتصاد 
مصر سهمی تقریبًا 25 تا 40 درصدی داشته اند. این سهم شامل مشارکت 
در پروژه های عظیم و کارخانه های بزرگ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و 
سالن های غذاخوری دایر و ایستگاه های پمپ بنزین می شود. همان طور 
سقوط  به  تصمیم  ارتش  چرا  که  می دهد  توضیح  ع  موضو این  گفتم  که 
گرفتند، چون آنها  مبارک و دار و دستۀ دوستان صمیمی سرمایه دار پسرش 
که به طور موازی با هم در رقابت  دستۀ نخبگانی را تشکیل داده بودند 

بودند.
که به آنها اجازه می دهد هر  اما مهمتر از هرچیز، ارتش به لطف قانونی 
ک و مستغالت  ِملکی را برای مقاصد تجاری به دست بگیرند، می تواند امال
در  ارتش  آشکار  دخالت  مسئله،  مهمترین  کند.  تصاحب  را  فراوانی 
پروژه های عظیم صحرا است، که ارتش در آن سرمایه گذاری های مشترک 
و معامالت مالی سودآوری را پیش  برده است. این ادعا با گزارشات روزنامۀ 
نیروهای مسلح« روشن تر  پروژه های سرزمینی  »آژانس  مدی مصر دربارۀ 
که نشان داد این آژانس همراه با شیخ ابوظبی، شیخ زاید  گزارشاتی  شد؛ 
به تازگی 16000 جریب زمین و همچنین نظارت بر ساخت »پایتخت جدید 
السیسی  ژنرال  پیش  سال  یک  اند3.  آورده  در  خود  تصاحب  به  را  مصر« 
مداخلۀ ارتش در پروژۀ مشترک 40 میلیارد دالری مسکن  سازی با شرکت 
 )Cairobserver( کیروآبزرور کرد. 4 سپس وبسایت  اماراتی عربتک را اعالم 
و  ک  امال عظیم  شرکت  »اعمار«،  با   2014 سال  در  دفاع  وزارت  داد  اطالع 

>>
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کرده  مستغالت در امارات، برای ساخت میدان عظیم اعمار توافقی امضا 
جای  خود  در  را  قاهره  شهر  باالی  خرید  مرکز  بزرگترین  که  میدانی  است؛ 
با  تقابل  در  را  دوبی  الگوهای  با  مطابق  و  نئولیبرال  بازاری  و  داد  خواهد 

میدان تحریر قرار می دهد.
یافته  تحقق  خودکامه ای  نظام  کمیت  حا تحت  بازار،  اقتصاد  رویای 
در  شفافیتی  هیچ  بدون  را  وسیع  مستغالت  و  زمین  بازار  آن  در  ارتش  که 
که  که این اولین بار نیست  کنترل خود درآورده است5. البته  معامالتش به 
با رویاهایی نئولیبرالی دست در دست نظامی گرِی خودکامه  بازار  اقتصاد 

حرکت می کند.
السیسی  ژنرال  رسیدن  قدرت  به  که  دادید  توضیح  شما  ب:  م 
موضوع  این  اما  است.   داشته  اقتصادی  نخبگان  برای  معنایی  چه 
برای بقیۀ مردم چه معنایی داشت، به خصوص برای »دستفروشان 
موردشان  در  شما  و  شدند  مشهور  عربی  بهار  از  بعد  که   »)streets(

بسیار نوشته اید؟
کمیت مرسی در سال  کوتاه اسالم گرایاِن تحت حا م ا: پس از حکومت 
معنی  به  بسیاری  برای  ارتش  توسط  خیابان ها  اشغال   ،2013 تا   2012
سیاسی  چهره های  بازگشت  معنی  به  ظاهرًا  اما  بود،  نظم«  »بازگرداندن 
و غول های مالی رژیم سابق هم بود. پس از ژانویۀ 2011، خیابان شاهد 
حکمرانی اوباش )که از اوباش رژیم قبلی بودند( و افزایش جرم و جنایت 
و خشونت بود.  هزاران دستفروش خیابانی هر فضایی را چه تصور می شد 
و  معابر  و  پل ها  روی  و  زیر  کنج  خیابان،  کّل  کردند،  فتح  نمی شد،  یا 
کردند - همۀ  کردند و البته رفت و آمد را مسدود  کوچه های شهر را اشغال 
اینها برای طبقۀ متوسط نمادی از نوعی »بی نظمی« نفرت انگیز بود. اما 
رؤیت پذیر شدن عمومی دستفروشان خیابانی در مورد پیامدهای سال ها 
دارد؛  زیادی  حرف های  ما  برای  نئولیبرال  شکست خوردۀ  سیاست های 
را  دانشگاه ها  غ التحصیالن  فار جمله  از  نفر،  میلیون ها  که  سیاست هایی 
تنها راهشان برای  تا دستفروشی در خیابان  کرد  را رها  آنها  و   کرد  فقیرتر 

نجات زندگی باشد.
کردن«  گسترده ای برای »تمیز  کمپین  بازسازی شهر توسط السیسی با 
مرکز شهر و با اخراج اجباری دستفروشان خیابانی انجام شد؛ دستفروشانی 

کار غیررسمی زنده مانده اند.  که با  متشکل از حدود پنج میلیون نفر 
کنترل خود بر خیابان ها را بازگرداند،  م ب: پس ارتش موفق شد 
شد  موفق  السیسی  آیا  اما  است،  قدرت  از  منفی  شکلی  که  کنترلی 

کند؟ کمیت نظامیان را تأمین  حمایت مردمی از حا
م ا: برخالف آنچه برخی صاحب نظران غربی معتقدند، السیسی حتی 
گفتمان بازگرداندن »نظم« و ثبات  پیش از این که رئیس جمهور شود، با 
کرد. وگرنه موفقیت رژیم در باال بردن مشارکت  کسب  کشور محبوبیت  در 
کانال سوئز را چگونه  شهروندان در خرید سهام  و اوراق قرضه برای پروژۀ 
کنیم؟ فقط در طول چند هفته سرمایه گذاران داخلی  تفسیر  می خواهیم 
در  السیسی  توانایی  که  است  بدیهی  کردند.  فراهم  دالر  میلیارد   8.5

تحریک احساسات مّلی گرایانه تاثیر بسیار باالیی داشت6.
لوئی  توسط  پاریس  بازسازی  که  می کند  یادآوری  ما  به  هاروی  دیوید 
کرد،  که از سال 1852 تا 1870 حکومت  ناپلئون بناپارت -  ناپلئون سوم 
از طریق تملک سرمایه دارانۀ شهر به  که  وابسته به ارزش اضافی ای بود 
داد  خ  ر ناپلئون  کمیت  که تحت حا پاریس  تغییر شکل  دست می آورد7.  
حرکت  حقوق  از  بیشتر  مالکیت  سلب  و  استبداد  اعمال  دست  در  دست 
رژیِم  هردو  است.  السیسی  رژیم  با  توجه  شایان  مقایسه ای  این  می کرد؛ 
کانال سوئز  حکومتی شیفتۀ پروژه های بزرگ زیربنایی بوده اند. هر دو به 
سوئز  کانال  حفر  برای  ناپلئون  می کنند.  نگاه  مّلت سازی  پروژۀ  چشم  به 
گسترش  را  آن  می کوشد  السیسی  کنون  ا حالی که  در  کرد  سرمایه گذاری 
دهد. هردوی این»بازسازی ها« شباهت های نزدیکی به هم دارند: هردو 
گسترش زیرساخت ها را برای تصاحب منابع سرمایه داری شهر به رسمیت 
می شناسند. مثال ارتش مصر به شدت مشغول ساخت بزرگراه  و احداث  پل 

به شهرهای استانی و سراسر قاهره است.

6

>>

که به تارگی بنا شده و روبروی دروازۀ ورودی دانشگاه آمریکایی قاهره  دیوار مقعری 
گرفته است. عکس ار مونا اباظه، 21 سپتامبر 2015. قرار 
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ما  گر  ا اما  برمی انگیزد،  بسیار   را   کنجکاوی  مقایسه  این  ب:  م 
آن گاه  باشیم،  مصر  خود  در  نزدیکی تری  تاریخی  تشابه  دنبال  به 
می توانیم بین پروژۀ مّلی گرایانۀ السیسی و پروژۀ ناصر تشابهی پیدا 

کنیم؟
السیسی اغلب  کرد،  را سرنگون  ا: وقتی ارتش در سال 2013 ُمرسی  م 
شعارهای  بر  پافشاری  برای  السیسی  می شد،  قیاس  عبدالناصر  جمال  با 
کرد، همین طور برای مخالفت با شبکه های  کوشش زیادی  ناسیونالیستی 
هستند(  تروریستی  احتمااًل  )که  اخوان المسلمین  اسالم گرای  بین المللی 
اخیر  افتتاحیۀ  مراسم  وقتی  می شد.  ارائه  آنها  از  ک  خطرنا تصویری  و 
السیسی  انجام شد،  گوست 2015  آ در  »کانال سوئز جدید«  تعریض  برای 
را  گرفت احساسات مّلی گرایانه  کار  به  که  از خالل نمادگرایی ای  بار دیگر 
کرد متعلق به خانوادۀ سلطنتی  افتتاح  را  که مراسم  ناوگانی  برانگیخت. 
سرنگون شدۀ سابق بود - همان ناوگانی که در سال 1869 در مراسم اصلی 
می توان  را  مراسم  این  می کرد.  بدرقه  را  اوژنی  ملکه  سوئز،  کانال  افتتاح 
به منزلۀ آرزوی پیوند دادن غرور ملی به پروژه های زیربنایی بزرگ تفسیر 
برای  که  استعمار/جهان وطنی  فرهنگ  به  ارجاع  طریق  از  هم  آن  کنیم، 
احساسات نئولیبرال جذابیت دارد. این که رئیس جمهور فرانسوا اوالند در 
که بیشترین توجه به  کسی بود  میان نمایندگان بین المللی در سال 2015 
که  او شد، نشان دهندۀ پیوند تاریخی با فرانسه بود. این هم جالب است 
کانال سوئز در سال 1956 در زمان ریاست جمهوری ناصر نیز  به مّلی کردن 

اشارات بسیار زیادی می شد.
م ب: بسیار خوب، پس شما پروژه های عظیمی را مهم می دانیم 
آهنگ  اما  هستند،  ملی گرایانه  احساسات  برون فکنی  دنبال  به  که 
که شما به معماری شهری  ملی گرایانۀ زندگی روزمره چه طور؟ می دانم 

کرد؟ عالقۀ زیادی دارید، در این زمینه چه چیزی تغییر 
که یادآور ملی گرایی های  کنون هم می توانیم تغییراتی را ببینیم  م ا: ما ا
که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن  قدیم هستند. مرکز شهِر »دوران طالیی« 
دستخوش  ساختمان ها،  خارجی  نمای  کردن  سفید  با  شد،  ساخته   20
میدان  اطراف  ساختمان های  کردن  سفید  مثاًل  است؛  شده  چهره   تغییر 
بزرگ  میدان  شد8.  انجام  هم  مبارک  دوران  در  دقیقًا  که  حرب«  »طلعت 
تقریبًا  دارند  همچنان  مقامات  و  شد  تبدیل  پیاده رو  منطقۀ  به  »اورابی« 
کافه های محبوب و مردمی را در خیابان »شریفین« تعطیل می کنند.   همۀ 
که قصد دارد احساسات  کرد  این را هم می توان حرکتی پوپولیستی تعبیر 

کند. مّلی شکوه و عظمت و بیش از آن »نظم« را در خیابان تقویت 
منافع  پوپولیستی،  حرکات  این  پشت  هم  مورد  این  در  و  ب:  م 

اقتصادی وجود دارد؟
ساختمان های  که  طالیی  دوران  شهر  مرکز  بازسازی  در  بله،  ا:  م 
و  شهر  مرکز  تملک  قصد   به  را  بانفوذ  تاجران  و  سرمایه داران  تاریخی اش 
کرده، منافعی نهفته است. »شرکت  ارزش افزودۀ آن به سوی خود جلب 
ساختمان های  از  چشمگیری  تعداد  االسماعیلیه«  مستغالت  و  ک  امال
چون  ساختمان هایی  جمله  از  است،  شده  مالک  را   قاهره  مرکز  تاریخی 
عمارت »هنرهای تزئینی غریب مرقص« بنا شده در 1916 ، ساختمان های 

ک بنا شده در 1924، بناهای دیویس برایان، بناهای عبدالخالد ثروت  ُکدا
که در دهۀ 1930  که در دهۀ 1920 ساخته شده و ساختمان رادیو سینما 
کنیسۀ  سراسر  در  عریضی  معابر  ک  ُکدا ساختمان های  است9.  شده  بنا 

که  به  شیوه ای به غایت پیچیده بازسازی شده است. یهودیان دارد 
اقتصادی  منافع  ناسیونالیستی،  پروژه های  پشت  بنابراین  ب:  م 
السیسی  پوپولیسم  پردۀ  پشت  هم  دیگری  منافع  اما  است،  نهفته 

وجود دارد؟
مربوط  دغدغه های  ثبات  و  »نظم«  به  بازگشت  گفتمان  واقع  در  ا:  م 
شدن  ناپدید  و  گسترده  بازداشت های  جمله  از  بشر،  حقوق  نقض  به 
ظاهرًا  است.  داده  قرار  خود  تحت الشعاع  را  واجتماعی(  )سیاسی  فعاالن 
کمتری به این موضوعات می شود. به  هر  نسبت به سال های پیش توجه 
که بحران اقتصادی را حل نشده باقی می گذارد و  تقدیر، مسئلۀ بنیادینی 
حادترش می کند، فساد سیستماتیک حلقه های مقامات رسمی و سرکوب 
پلیسی است که به سبب آن هیچ انقالبی به ثمر ننشت. نارضایتی روزافزون 
دیگری  اجتماعی  انفجار  از  خبر  مانده اند  خاموش  کنون  تا که  کثریتی  ا
می دهد، هرچند هزینۀ انسانی شورش  احتمالی در برابر ارتش ممکن است 

که قطعًا با خشونت بیشتری همراه خواهد بود. بسیار باال باشد چرا 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Mona Abaza <mona.abaza@gmail.com>
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< پرســــــــــــــــــــــش از واقعــــــــــــــــــیت
مصاحبه ای با لوک بولتانسکی

 لورا شارتن و مارین ژان بوَئسون: اول از همه این که چطور به ذهن 
کنید؟ کار  گاهی  کارآ که روی رمان های  کرد  شما خطور 

یا  نیستم  گاهی  کارآ رمان های  خوانندۀ  اصاًل  من  بولتانسکی:  لوک 
کم آنها را می خوانم! مثل هرکس دیگری دوست دارم وقتی خوابم  خیلی 
ادبی ای  ژانر  چرا  بفهمم  می خواهم  اساسًا  اما  بخوانم،  را  آنها  نمی رود 
تصویری  انتقال  ابزار  و  نیست  جذاب  چندان  هم  همیشه  که  این  مثل 
داشته  اندازه طرفدار  این  تا  آغاز  از همان  است،  از جامعه  محافظه کارانه 
سریال های  و  فیلم ها  بعدًا  و  کتاب ها  فرم  در  رمان ها  این  واقع  در  است. 
تلویزیونی، به ژانر کلیدی کارهای روایی تبدیل شد. که واقعًا جالب است.

به  و  است  آن  از  جزئی  تحقیق  که  دارم  حرفه ای  خودم  که  آنجایی  از 
گزارشگر است، می خواستم  که  عالوه از منظر زندگی نامه ای، پسری دارم 
نگارش  مشغول  من  که  زمانی  کنم.  بررسی  را  تحقیقات  مختلف  انواع 
»قضایا«  سارکوزی  نیکالی  ریاست جمهوری  زمان  در  بودم،  کتاب  این 
و  قضایا  این  بود.  کنده  آ را  فرانسه  فضای  سیاسی«،  »رسوایی های  و 
از  داشت.  دنبال  به  را  ضدتحقیقاتی  و  تحقیقات  سیاسی  رسوایی های 
خودم پرسیدم که چرا »تحقیقات« چنین نقش مهمی در غرِب قرن بیستم 
داشتند. این سوال باعث شد تا شباهت ها و تفاوت های بین انواع مختلف 

کنم. تحقیقات و روش انجام آنها را بررسی 
کنید؟ گاهی را بررسی  کارآ  شما قصد داشتید پیدایش رمان 

به  هم  و  است  دورکیمی  قدیمی  رویکرد  نوعی  هم  رویکرد  این  ب:  ل 
است.  معروف  »دیرینه شناسی«  به  که  فوکویی  رویکردی  دیگر،  معنایی 
که پی یر بوردیو آنها را رواج داده، ما زمانی پدیده ای را بهتر  طبق اصولی 
»اثرات  آن که  از  پیش  یعنی  کنیم،  درک  را  ریشه هایش  که  می فهمیم 
کند. در ابتدا یک ژانر تازه خلق  کّلی به چیز متفاوتی بدل  میدانی« آن را به 
در  و می کوشند  نوآوری می کنند  گون  گونا تولیدکنندگان  و سپس  می شود 
که آنها آن ژانر  کنند.  این گونه  است  این میدان خود را از دیگری متمایز 
سبک های  که  است  قرن  یک  از  بیشتر  کمی  می کنند.  تعدیل  و  ح  جر را 
به  می کردم  سعی  من  دارند.  وجود  جاسوسی  یا  گاهی  کارآ رمان  مختلف 
برای  داشتم  قصد  آمد.  پدید  آن  در  ابتدئًا  ژانر  این  که  برگردم  دوره ای 
گاهی روشی شبه -ساختاری را به کار بگیرم و ویژگی های  مطالعۀ رمان کارآ
که این ژانر در آن پدید آمد. اما بعدًا  ساختاری زمانه ای را به پرسش بکشم 
از  آرایه ای  آن که  جای  به  یا  است  ح  طر یک  کتاب  این  که  شدم  متوجه 

پاسخ ها باشد، خود مخزنی از مسئله ها است.

>>

عالی  مدرسۀ  پژوهشی  مدیر  کنون  ا بود،  بوردیو  پی یر  همکار  قباًل  که  او  است.  کنونی  جامعه شناسان  سرشناس ترین  از  یکی  بولتانسکی  لوک 
مطالعات علوم اجتماعی در پاریس است. وی در دهۀ 90 میالدی، در کتاب تحسین شدۀ خود با عنوان روح جدید سرمایه داری که با همکاری ایْو 
کرد، به بررسی سازمان سرمایه داری و صورت های جدید سلطۀ سرمایه داری پرداخت.  کرد و در سال 1999 منتشر  چیاپلو به زبان فرانسه تالیف 
که در سال 2011 نیز  سپس تحقیقات او به سمت اقدامات انتقادی و نوعی جامعه شناسی دولت پیش رفت. انتشار دربارۀ نقد در سال 2009 -  
که  کرد  به زبان انگلیسی منتشر شد- نقطۀ عطفی در تأمالتش بر نسبت بین نهادها و واقعیت بود. او در سال 2012، معماها و دسیسه ها را منتشر 

گاهی از قرن نوزدهم میالدی بود. کارآ کتابی دربارۀ پیدایش و انتشار رمان های 

مصاحبه کنندگان لورا شارتن و مارین ژان بوَئسون دانشجویان دکتری مدرسۀ عالی مطالعات علوم اجتماعی در پاریس فرانسه هستند. این دو 
که نهادها  کتابش با عنوان معماها و دسیسه ها، به دنبال ابزارها و رویکردهای جامعه شناسانی هستند  کار لوک بولتانسکی در  نفر با تمرکز بر روند 
را به نقد و پرسش می کشند. ما به طور ویژه از الکس برنارد و ناتالی پلوچارد انگل و امیلی مورفی برای برگردان این مصاحبه از فرانسه به انگلیسی 

که در پیک جهانی )Global Express( منتشر شده است. سپاسگذاریم. مباحثۀ پیِش رو چکیده ای است از مصاحبۀ طوالنی تری 

لوک بولتانسکی
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کنشگران  که  پروراندید  را  ایده  این  دسیسه ها  و  معماها  در  شما 
که نهادها آن را  که بین »واقعیتی«   اجتماعی ممکن است هر زمان 
متوجه  می کنند  تجربه اش  هرروز  آنها  که  »جهانی«  و  می دهد  شکل 
شکافی شوند، خودشان پیشگام هرگونه تحقیق و تفحصی شوند. 
این شکاف ممکن است به اختالفات و تردیدها و پرسشگری در میان 
که »معماها  کتاب اذعان داشته اید  کنشگران دامن بزند. شما در این 
که خود را در عملکرد نظم اجتماعی آشکار  عبارت است چیزی است 

می سازد و ممکن است قادر به درهم شکستن واقعیت باشد«.
که ادگار  گاهی مانند چیزی است  کارآ ل ب: در واقع معما خاِص رمان  
گشتالتی نیز این ایده ی معما را به  کرده است. روان شناسان  آلن پو خلق 
که در هر آن چه ثابت و به ظاهر  که از چیزی نشئت می گیرد  گرفته اند  کار 
کتاب  این  مفهومی  پایۀ  می کند.  ایجاد  اخالل  می شود،  پنداشته  بدیهی 
کار قبلی ام، دربارۀ نقد،  که در  برتمایز بین واقعیت و جهان متکی است 
کار من دارد. به طور خالصه،  این تمایز سهم بسیار مهمی در  پروراندم. 
داده اند  شکل  را  آن  نهادها  که  دارد  اشاره  تثبیت شده  نظمی  به  واقعیت 
به گونه ای  است  ممکن  برمی گردد  چیزی  هر  به  جهان  که  حالی  در 
است  ممکن  و  آید  پدید  اجتماعی  کنشگران  تجربۀ  در  پیش بینی ناپذیر 

واقعیت را به پرسش بکشد.
پاراداریم  که  سوال هاست  برخی  به  پاسخ  تمایزگذاری  این  از  هدف 
کرده است. یان هکینگ این مسئله را  ح  برساخت اجتماعی واقعیت مطر
کرده است.  کتاب معروف خود، برساخت اجتماعی چه چیزی؟ بیان  در 
کدام نقطه نظر می توانیم  گر همه چیز برساخت شده است، چگونه و از  ا
این برساخت ها را درک کنیم؟ آیا ساخت زدایی که خود برآمده از این حکم 
همواره  است«،  شده  برساخت  اجتماعی  »به گونه ای  امری  هر  که  است 
کّلی  مستلزم برساخت تازه ای نیست؟ آیا این رویکرد به نوعی نسبی گرایی 
نخواهد  خودسرانه  سراسر  را  جامعه شناسان  کار  نهایتًا  و  نمی شود  منجر 
کاماًل جدی از این ایده برساخت  گرفتم به طور  کرد؟ بنابراین من تصمیم 
که نهادهای  کنم و آن را در مسیری پیش ببرم  اجتماعی واقعیت استفاده 
بین جهان  تمایز  ایجاد  با  ما  را شکل می دهند.  واقعیت  آن  در  اجتماعی 
می دهد  امکان  ما  به  که  کنیم  پیدا  مرجعی  نقطۀ  می توانیم  واقعیت  و 
که یک پای ثابت در  کنیم  برساخت ها از واقعیت را از تجربه هایی متمایز 
بگذاریم-  کنار  را  »عقل سلیم«  نظریه های  باید  ما  بنابراین  دارند.  جهان 
از  معینی  شیو ۀ  قالب  در  و  مور  از  اسکاتلندی،  روشنگری  از  که  نظریاتی 

شوتس به میراث رسیده است.
احاطه  را  عمل  که  کنیم  آغاز  قطعیت  عدم  اصل  با  که  است  ضروری 
کرده است. اما البته یک پای تجربه های ما تا حدی در واقعیت نیز هست! 
انتظار  هستید،  اتوبوس  منتظر  شما  وقتی  بزنم،  ساده ای  مثال  بگذارید 
که یک پای آن در قالبی  که هر 15 دقیقه برسد؛ این تجریه ای است  دارید 
اتوبوس رانی  اتوبوس، داریم، شرکت  ایستگاه  از واقعیت جای دارد. یک 
از  اتوبوس و مجموعه ای  ایستگاه  که  را داریم  آنگاه شهرداری  را داریم و 
به  اتوبوس  است  ممکن  به هرتقدیر،  است.  کرده  ایجاد  را  زمانی  جداول 
گونی که برآمده از جهان است، نرسد. بنابراین  دالیل پیش بینی ناپذیر گونا
یک پای اغلب تجربه های ما در جهان نیز هست و عدم قطعیت، سرشت 

کردن این تجربه ها به مراتب سخت تر است. آن است. آشکار 
که نهادها آنها را شکل می دهند و تامّیت  توصیف چارچوب های عمل 
بخشیدن )totalize( به آنها ساده است، چرا که پیش تر این چارچوب ها تا 
که عناصری را برای استخراج از جهان  کار دولت  حدودی، اما نه صرفًا، با 
ح ها به طور عینی بیان شده اند. جهان  انتخاب می کند، در نوشته ها و شر
را نمی توان تامّیت بخشید چون غیرقطعی و متغیر و متکثر است. بنابراین 

قالب هایی  با  چگونه  اجتماعی  کنشگران  که  کنیم  توصیف  می توانیم 
این  چگونه  و  داده اند  شکل  را  آنها  نهادها  که  می شوند  روبرو  واقعیت  از 
نهادها را نقد می کنند و در مورد آنها بحث می کنند و قالب های جدیدی 
کمک  را ایجاد می کنند. نقد، تا حد زیادی به توضیح این ژانر از تجربه ها 

می کند.
بپردازم  واقعیتی  برساخت  نحوۀ  بررسی  به  می خواستم  من  بنابراین 
وضع  را  اجتماعی  ابزارهایی  که  نهادهایی  است،  متصل  نهادها  به  که 
کاهش چنین عدم قطعیتی است. من در معماها و  که هدفشان  می کنند 
دسیسه ها پروژۀ خاص دولت-مّلت های اروپایی و مخصوصًا صورت های 
برای  تالش هایی  همچون  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمۀ  در  را  دموکراتیکشان 
گرفتم؛  نظر  در  عمل  کردن  پیش بینی پذیر  یا  واقعیت  به  دادن  ساختار 
گفته می شود ابزار حکمرانی است- و  که  تالش هایی هم از طریق قانون - 
مفهوم  از  زیادی  حد  تا  ایده  این  طبیعی.  و  اجتماعی  علوم  طریق  از  هم 

زیست سیاست فوکو سرچشمه می گیرد. 
دارم.  دوستش  خیلی  خودم  که  بزنم  برایتان  دیگری  مثال  بگذارید 
و  چپ گرا  بودیم،  جوان   70 دهۀ  در  که  آن زمان  که  دارم  دوستی  من 
گروه های اقلیت  فمینیستی متحد بود. او همراه با زنان و مردان دیگری از 
در جنبش های چپ افراطی حضور داشت. یک روز این زنان به هم نگاه 
کت های نامه را با  که پا که آنها، یعنی زنان، هستند  کردند و متوجه شدند 
که قهوه درست می کنند و غیره. پس  اعالمیه ها پر می کنند، آنها هستند 
بستند  خود  روی  به  را  دفتر  دِر  و  کردند  بیرون  را  پسرها  کردند؟  کار  چه 
این  و  کردند.  صحبت  یکدیگر  با  متوالی  ساعت  چهار  بیست و  برای  و 
این  از  پیش  آنها  اغلب  بود!  فرانسه  فمینیسم  تولد  در  کلیدی  لحظه ای 
تجربۀ تحلیل و روان کاوی داشتند، پس از صفر شروع نکردند. فکر می کنم 
این جنبش ها به واسطۀ یادگیری - به واسطۀ جامعه شناسی و روان کاوی 
تا  شدند  پرورانده  دیگری-   یادگیری  ع  نو هر  یا  اتحادیه ای  اقدامات  و 

ک بگذارند.  تجاربی به دست آورند و بکوشند با بقیه به اشترا
کنشگران را شکل می دهند؟ جامعه شناسان چگونه تجربه های 

ابزارهای  با  باید  برای رسیدن به هدِف عینیت  ل ب: جامعه شناسان 
که به ما امکان می دهد به این  کنند  توصیف و نقاط مرجعی پیوند ایجاد 
اخالقیاِت  با  نمی تواند  ابزارها  این  کنیم.  پیدا  نقادانه  نگرشی  واقعیت، 
خاص پیوند بخورد، چون همان گونه در دربارۀ نقد توضیح  داده ام، این 
نقاط مرجع اساسی باید اتفاقًا ادعای جهان شمولیت داشته باشند. یکی از 
که نقد می کنند؛  کنشگران است آن زمان  راه های پرداختن به آن توجه به 
را  موقعیتی  هستند.  واقع گرا  کنشگران  این  این گونه اند:  کنشگران  این 
می توانند  بنابراین  می دهند  قرار  مدنظر  هستند  کنش  حال  در  آن  در  که 
گون را به نفع خود تغییر دهند، مثاًل در هر زمینه ای حرف  گونا زمینه های 
مؤدب  بسیار  رئیسش  با  است  ممکن  کارگر  یک  بنابراین  بزند.   متفاوتی 

باشد و در عین حال در خانه خیلی انتقادی باشد.
کنیم، یعنی  من فکر می کنم ما باید فرایند برساخت اجتماعی را دنبال 
هر  آغاز  در  می کنند.  برساخت  را  جهان  خودشان  مردم  که  شیوه هایی 
تجربه ای خاص است، هیچ چیز جز یکتاها و منفردها )singularities( در 
ک می گذارند  جهان وجود ندارد. پس از این مردم این تجربه ها را به اشترا
تقاضا  به  و  می بخشند  زبان  آنها  به  و  می دهند  قرار  هم  هم ارز  را  آنها  و 
ح و تعدیل  ح ها و ادعا ها و همچنین جر تبدیلشان می کنند و می کوشند طر
کنند. خیلی جالب  واقعیت و قالب های واقعیِت وابسته به آن را برساخت 
عناصر  که  شیوه هایی  همچنین  و  نقد  و  کیفیت سنجی  عمل  که  است 
ممکن  جای  تا  را  می شوند  ساخت زدایی  و  برساخت  واقعیت  گون  گونا
با  با خواندن رمان ها دنبال می کنید،  را  آنها  کنیم. شما  <<از نزدیک دنبال 
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دنبال  نظرها  اختالف  مشاهدۀ  با  و  می کنید  دنبال  مصاحبه   یک  انجام 
کند  کار جامعه شناختی باید برساخت ها و ساخت زدایی را دنبال  می کنید. 

کند. و بکوشد قالب های تازه ای از واقعیت را ایجاد 
کنشگران  که جامعه شناسان باید از برنامۀ عمل  شما فکر می کنید 
و نهادها فراتر رفته و جدا شوند و بکوشند چارچوبی های وابسته به 

کنند؟ آنها را تحلیل 
تمامًا  که  جامعه شناسی ای  می کنم،  فکر  من  حاضر  حال  در  ب:  ل 
است.  غیرممکن  باشد،  شرایط  تحلیل  برپایۀ  تمامًا  و  باشد  گماتیک  پرا
می دانند  آنها  نمی کنند!  عمل  این طور  هم  کنشگران  خود  این که  ضمن 
است  چیزهایی  مورد  در  تصمیم گیری  به  وابسته  زندگی شان  محیط  که 
طور  به  و  دارند،  آنها  روی  محدودی  بسیار  کنترل  فرد  عنوان  به  آنها  که 
که می گویند چه چیزی چیست و شرایط  خاص وابسته به نهادهایی است 
که هست شکل می دهند.  اما آنها می توانند از تناقضاتی به نفع  را این گونه 
که همواره شیوۀ برساخت واقعیت توسط نهادها را تهدید  خود بهره ببرند 
گر به مثال اول من در مورد اتوبوس برگردیم، مثال آنها می توانند  می کند. ا
بیاید،  سروقت  اتوبوس  می رود  انتظار  که  این  علی رغم  که  دهند  نشان 

درعمل هیچ وقت این اتفاق نمی افتد.
جامعه شناسان برای نقد خلق قالب های واقعیت، نه بر دعوی خاص 
که این  قالب ها را  کنشگران اجتماعی متکی هستند  که بر فعالیت  اخالقی 
کنند.  ایجاد  را  قالب های منصفانه تری  و می کوشند  به پرسش می کشند 
کنشگران فراتر بروند تا  کردن  کنند از دنبال  اما جامعه شناسان باید تالش 
کنند. آنها باید ابزارهای تامّیت بخش  قالب های تازه ای از واقعیت ایجاد 
کنشگران  که تثبیت تجربه های  گیرند تا به چیزی عینیت بدهند  کار  را به 
که  بگیرند،  برعهده  را  مشکلی  بسیار  اقدام  باید  آنها  است.  آن  به  متکی 
از آن است. من  با قضاوتی هنجاری بخشی  کار  ع  پیوند توصیف این نو
که چگونه چنین اقداماتی در طول  ح داده ام  کتاب دربارۀ نقد خود شر در 
من  تز  است.  شده  انجام  مختلف  های  شیوه  به  جامعه شناسی  تاریخ 
آن  تجربی  اثبات  که  نشده، چرا  »فرضیه«  به  تبدیل  کاماًل  اینجا  تا  هنوز 
بسیار دشوار است. به نظر من پروژۀ تثبیت واقعیت خیلی بعید است در 
با  مرتبط  جریان های  همواره  چون  شود،  موفق  دولت-ملت  چارچوب 
توسعۀ سرمایه داری آن را مختل می کند. این جریان ها، با هدف همگن 
مواجه  تهدید  با  را  تالش ها  جمعیت،  و  سرزمین  یک  در  واقعیت  کردن 
کردن سرزمین ها  می کند. مطالعاتی زیادی تالش های دولت برای همگن 
که  و جمعیت ها را تجزیه و تحلیل می کنند- از جمله مطالعۀ ژرار نوآریل 
ک  روی تقویت مرزها و مدارک هویتی و یکدست سازی زبانی کار می کند.  ژا

ِرول و دومینیک ژولیا و میشل  دوِسرتو، سی سال پیش در فرانسه مطالعۀ 
درخشانی انجام دادند.  این مطالعه تا حدی به تعارض مدنظر دلوز بین 
عملکرد  از  ناشی  جریان هایی  که  چرا  دارد،  اشاره  جریان ها  و  سرزمین ها 
بستری  در  می کنند.  بی ثبات  را  دولت-ملت  پروژۀ  همواره  سرمایه داری، 
گاهی یا جاسوسی متولد شد، بیش از همه این  کارآ که رمان  اجتماعی ای 

کند. که می توانسته و قصد داشته واقعیت را برساخت  دولت-ملت بوده 
آیا جامعه شناسان برای ابداع سبک تازه ای از تامّیت بخشی، باید 
از بستِر دولت-ملت فرا روند تا بتوانند این ابتکار را به دست بگیرند و 

این چارچوب  ها را بی ثبات سازند؟
با  گاهی در نسب  کارآ رمان های  تاریخ  به  بله، چرا من  واقع  در  ل ب: 
کار را انجام بدهم؟  شکل گیری دولت-ملت عالقمندم؟ چرا توانستم این 
این  که  است  این  دهم  انجام  را  کار  این  توانستم  این که  دلیل  نظرم  به 
دارد.  قرار  بحران  در  زیادی  بسیار  میزان  به  حاضر  حال  در  چارچوب 
گر  ا حتی  کنیم،  مشاهده  بیرون  از  را  چارچوب  این  می توانیم  همزمان، 
می توانیم  ذهنی  تجربه ای  با  ما  باشد.  دشوار  آن  بیرونی  نمای  توصیف 
مسئلۀ  امروزه  نظرم  به  برویم.  فراتر  دولتی  و  مّلی  چارچوب  از  دسِت کم 
جامعه شناسی،  معماری  که  است  این  جامعه شناسان  برای  محوری 
شالودۀ  بر  زیادی  تاحّد  فرانسه،  در  فقط  نه  اما  فرانسه،  در  به خصوص 
است.  شده  ایجاد  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  گرفته  قرار  دولت-ملتی 
یک  داریم،  انگلیسی  جامعه شناسی  یک  ما  که  است  سبب  همین  به 
این که  به  باتوجه  فرانسوی.  جامعه شناسی  یک  و  آلمانی  جامعه شناسی 
امروزه ما کاهش و تغییر چشمگیری در این چارچوب ها داشته ایم، بسیاری 
کار نمی آید و باید دوباره برساخت شوند  از ابزارهای جامعه شناسی دیگر به 
که چارچوب های تثبیت واقعیت  را به چنگ آوریم  تا این که شیوه هایی 
غ از مرزهای مّلی پدید بیایند. به  و چارچوب های نقد در آن شیوه ها، فار
که این  کرده می گویم  که به حرفۀ جامعه شناسی ورود پیدا  هریک از شما 

که شما باید در آینده انجامش دهید! همان کاری است 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 

Luc Boltanski <boltansk@ehess.fr>

Laura Chartain <laurachartain@gmail.com>

Marine Jeanne Boisson <boisson.marine@hotmail.fr>
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< مؤسسه ای استثنایی
    در آفـــــــــــــــــریقــــــــــــــای جنـــــــــوبی

مــــــــــــــــصاحبه ای با ســـــــــــــــارا مـــــــــوزوئتــــــــــــــــزا

و  انسانی  علوم  مّلی  موسسۀ  خاستگاه  از  ما  برای  ویلیامز:  میشل 
علوم اجتماعی بگویید.

سارا موزوئتزا: شاید بهتر باشد اجازه دهید از بستر تاریخی آن آغاز کنم. 
وزارت  وزیر  بونگینکوزی،  دکتر  و  سیتاس  آری  پروفسور   ،2010 سال  در 
که برای بررسی علوم انسانی و علوم  تعلیم و آموزش عالی از من خواستند 
کاری دو نفره ای مشارکت  کشور، در تیم  اجتماعی در نظام آموزش عالی 
به  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  که  بود  این  نگران  وزیر  آقای  کنم. 
بوتۀ فراموشی سپرده شده و در عوض رشته های علوم پایه، تکنولوژی، 
گرفته است. این طور تصور می شد  مهندسی و ریاضیات مورد توجه قرار 
که علوم انسانی و علوم اجتماعی در خط مقدم تحّوالت مّلی قرار ندارند. 
حقیقت یابی  ماموریت  نوعی  و  بود  گسترده  بسیار  تیم  این  کار  دستور 
پروفسور  می شد.  شامل  را  کشور  سراسر  دانشگاهیان  با  گفتگو  مبنای  بر 

سیتاس مدیر بود و من به عنوانش معاون خدمت می کردم.
کردیم و پیرامون  ما به عنوان تیمی وزارتی، از همۀ دانشگا ه ها دیدن 

>>

سارا موزئئتزا

دانشگاه های آفریقای جنوبی برای غلبه بر میراث آپارتاید با معضالت 
جنبش های  در  میراث  این  که  دیدیم  ما  است.  بوده  روبرو  عظیمی 
دانشجویی اخیر تا چه اندازه عمیق و پیچیده بود- مانند جنبش های 
آنها  اما  شود-  برچیده  باید  #شهریه ها  و  شود  سرنگون   باید  #رودس  
خ  ر حال  در  جنوبی  آفریقای  عالی  آموزش  در  که  نویی  تجارب  نباید 
انسانی  مّلی علوم  این میان موسسۀ  کم جلوه دهند. در  دادن است، 
موسسه  این  است.  بوده  موفق  بسیار  همچنان  اجتماعی  علوم  و 
که  موسسه  است.این  یکتا  آفریقا،  کل  در  خودش  جایگاه  و  حوزه  در 
بودجه خود را از وزارت تعلیم و آموزش عالی می گیرد، از طریق حمایت 
ترویج  صدها دانشجوی دکترا و اشاعۀ دانش  خطیر به عموم مردم و 
نسل  پرورش  مشغول  جنوبی،  آفریقای  آیندۀ  و  گذشته  درباب  گفتگو 
خالقیت  و  مدیریت  با  موسسه  این  است.  دانشگاهی  اساتید  بعدی 
ویتواترسرنداداره  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  موزوئتزا،  سارا 
که شرحی  کاسه )2012( است  کتاب خوردن از یک  می شود. او مؤلف 
که  کارخانه است  برابر بسته شدن  از استراتژی های بقای خانواده  در 
که  گسترده ای تحسین شد.  در اینجا مصاحبه ای را می خوانید  به طور 
او در دانشگاه ویتواترسرند، دربارۀ چالش ها و  میشل ویلیامز، همکار 
دستاوردهای موسسۀ مّلی علوم انسانی و علوم اجتماعی با وی انجام 

داده است.
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مسئلۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی با دانشگاهیان، رؤسای دانشکده ها، 
که  چیزی  کردیم.  مالقات  آموزشی  گروه های  و  دانشگاه ها  رؤسای 
دارد،  اهمیت  طبیعی  علوم  که  آنجایی  از  بود.  روشنگر  بسیار  فهمیدیم 
اتفاق  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  رفتن  دست  از  بهای  به  آن  رشد 
که آموزش عالی دو پاره شده است. اما در عین  گردید  می افتد. مشخص 
علوم  و  انسانی  علوم  موفقیت های  دربارۀ  هم  جذابی  داستان های  حال 

گرفتیم.   اجتماعی فرا
م و: پس خاستگاه این موسسه اینگونه بود؟

س م: بله. این تیم کاری گزارشی با عنوان »منشور علوم انسانی و علوم 
ح چالش هاو از آن مهمتر به این می پرداخت  اجتماعی« تولید کرد که به طر
کرد  که چطور می توان چراغ علوم انسانی و علوم اجتماعی را دوباره روشن 
و نیرویی تازه بدان بخشید. در این منشور پیشنهاد برپایی موسسۀ مّلی 
کرد  ح شد. آقای وزیر منشور را تصویب  علوم انسانی و علوم اجتماعی مطر
این موسسه رسمًا در دسامبر  کردیم.  آغاز  را  برپایی موسسه  کار  فورًا  ما  و 
گردید. بنابراین از آن پس من به همراه هیئت مدیره اقدام  2013 تاسیس 
ح های محوری  و  به برنامه ریزی برای موسسه و تصمیم گیری دربارۀ طر

کردیم. سایر امور 
اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  مّلی  موسسه  که  می دانم  و:  م 
برنامه های متنوعی دارد، ممکن است در مورد این برنامه ها برایمان 

بگویید؟
کمک هزینۀ  ح اصلی داریم. بگذارید با برنامۀ  س م: در واقع هفت طر
که در محوریت موسسه قرار دارد. ما هر  کنم  تحصیلی دورۀ دکتری شروع 
سال به اتباع آفریقای جنوبی که برای دکتری ثبت نام کرده اند، 150 کمک 
هزینه های  کمک  این  اعطای  برای  ما  می کنیم.  اعطا  ساله  سه  هزینه 
انسانی سراسر  با رؤسای دانشکده های علوم  نزدیکی  تحصیلی همکاری 
تهیۀ  با  دانشکده ها  داریم.رؤسای  جنوبی  آفریقای  دولتی  دانشگاه های 
اساس  )بر  هستند  بودجه  یافت  در  به  مایل  که  دانشجویانی  از  لیستی 
کمک هزینۀ  دریافت  توصیه نامۀ  خودشان(،  داخلی  داوری  فرایندهای 
اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  مّلی  موسسه  و  می کنند  تنظیم  تحصیلی 
نیز طبق ضوابط و معیارهای خودش از بین لیست رؤسای دانشکده ها به 
کار فرایندی است  برخی دانشجویان کمک هزینه اختصاص می دهد. این 
که از فراخوان ساالنه دانشجویان همۀ دانشگاه ها آغاز می شود. 80 درصد 
زنان  درصدشان   60 و  جنوبی  آفریقای  سیاه پوستان  پذیرفته شدگان  از 
کمک  هزینۀ تحصیلی دورۀ دکتری  هستند. تا پایان سال 2016 تعداد451 
از  افرادی  به  نیز  کمک هزینۀ تحصیلی  این 111  بر  کرده ایم. عالوه  اعطا 

که اتباع آفریقای جنوبی نیستند.  قارۀ آفریقا داده ایم 
کشورهای آفریقا  م و: جالب است. پس شما به دانشجویان سایر 

کمک هزینه می دهید؟ هم 
دانشجویان  جنوبی  آفریقای  که  گاهی  آ این  مبنای  بر  ما  بله.  م:  س 
تعریف  را  آفریقایی ها  گذرگاه  ویژۀ  ح  طر می گیرد،  قاره  سراسر  از  زیادی 
ح گذرگاه آفریقایی ها ساالنه 37 کمک هزینه سه ساله ارائه  کرده ایم.در طر
که در عین این که هم برای رشد و  می دهیم. ایدۀ این برنامه این است 
کار می کنیم، به  نیرومندسای موسسۀ مّلی علوم انیانی و علوم اجتماعی 
آنها  الهام بخش  تا  باشیم،  داشته  نگاهی  هم  افریقایی  کشورهای  سایر 
باشیم.  خصوصًا این که ما قصد داریم فراتر از میراث تاریخی مان فعالیت 

کنیم و همکاریمان را با همتایان خود در این قاره بهبود بخشیم. 
م و: ممکن است دربارۀ این همکاری بیشتر بگویید؟

این  در  دیگری  اشخاص  با  باید  نوپا  موسسه ای  عنوان  به  ما  م:  س 

کثرًا هیچ تجربه ای با چیزی شبیه به موسسه علوم  که ا کار می کردیم  قاره 
کار مشترک  انسانی و علوم اجتماعی نداشتند. بنابراین به منظور توسعه 
توسعه  شورای  دانشجویان،  انتخاب  برای  کمک  گرفتن  و   قاره  این  در 
کردیم. این  تحقیقات علوم اجتماعی آفریقا را به عنوان شریک شناسایی 

همکاری ثمرات فراوانی داشت.
تحرک  گذرگاه  اجتماعی،  علوم  و  انسانی  موسسه علوم  که  این  ضمن 
ح از مدل اروپایی اراسموس موندس  کرد. این طر آفریقایی ها را نیز ابداع 
و  ابتکار  کارکنان  این  دارد.  آفریقایی  چاشنی  اما  است،  گرفته  الهام 
که برای یافتن ایده های جدید و زمینه های  دانشجویان را تشویق می کند 
سفرهای  برای  ما  بپردازند.  قاره  این  در  کاوش  به  قاره  این  در  پژوهشی 
کمک به توسعۀ ارتباطات تازه و  کمک هزینه می دهیم و برای  پژوهشی 
ایجاد شبکه های تحقیقاتی و همچنین پیگیری همکاری های آموزشی و 

پژوهشی، بودجه ارائه می دهیم. 
همه  این  حضور  آیا  برگردیم،  جنوبی  آفریقای  به  بیایید  و:  م 

کرد؟ دانشجوی دکتری مشکلی ایجاد 
س م: سوال خوبی است. در واقع، ما در دو سال اول )5-2013( باید 
کمک هزینه می دهیم و می توانیم به  که به دانشجویان  نشان می دادیم 
کنیم.در حال حاضر تمرکز ما این است  واقع آنها را وارد نظام بودجۀ خود 
کنیم  که حمایتشان می کنیم اطمینان حاصل  کیفیت دانشجویانی  که از 
که واقعًا دورۀ تحصیلی خود را به پایان می رسانند. ما در  و مطمئن شویم 
خ فرسایشی هم داریم، همان طور دانشجویانمان  آفریقای جنوبی یک نر
مدرک  آنها  درصد   50 فقط  و  دارند  ریزش  هم  بین المللی  ح های  طر در 
کردیم تا بتوانیم  دکتری را می گیرند. بنابراین ما برنامه ای آموزشی تدوین 

کنیم.  از خروجی باالتر طرحمان اطمینان حاصل 
م و: به نظر می رسد خیلی نکتۀ مهمی باشد، ممکن است در مورد 

این برنامۀ آموزشی بیشتر توضیح بدهید؟
با  کار  برای  بازنشسته  و  کنونی  اساتید  از  نفر  یک  و  بیست  م:  س 
گرفته شده اند. به عنوان مثال  کار  دانشجویان در استان های مختلف به 
کرده ایم.  در دماغۀ غربی، یک مدرسۀ منطقه ای دکتری با دو مربی ایجاد 
به  ح(  طر این  )به  اجتماعی  تعلق  حس  القای  و  راهنمایی  برای  مربیان 
آموزشی  کارگاه های  آنها  هستند.  ارتباط  در  دانشجویان  با  منظم  طور 
که مسائل روش شناختی و نظریه و اصول  گسترده و جامعی ارائه می دهند 
نوشتن را پوشش می دهد. مربیان نقطۀ اتّکا هستند و ثروت تجربۀ خود 
ما  می آموزند.  هم  یکدیگر  از  دانشجویان  البته  می گذارند،  ک  اشترا به  را 
دکتری  فرایند  انجام  می دانیم.  اساسی  و  مهم  را  یادگیری  در  همکاری 
ح به خلق  بسیار فرایندی بسیار یّکه و بدون یاری دهنده ای است، این طر
کمک می کند.  مربیان  گروهی و حس همبستگی بین دانشجویان  حس 
به  کمک  به  را  خود  از  زیادی  وقت  و  می کنند  عمل  سخاوتمندانه  بسیار 
از  توانسته ایم  ما  می دهند.  اختصاص  ما  دانشگاه های  در  تحول  فرایند 
کنیم و در نتیجه به  مهارت ها و تجارب اساتید شایستۀ خود بهره برداری 

که بخشی از فرایند این تحول باشند. آنها این فرصت را ببخشیم 
از  غیر  به  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  موسسۀ  آیا  و:  م 

دانشجویان دکتری، از پژوهش های دیگری هم حکایت می کند؟
کاتالیستی  که آن را برنامۀ تحقیقاتی  س م: بله در واقع ما طرحی داریم 
کمک هزینه می دهیم و  که در آن به تحقیقات نوآورانه و پیشرو  می نامیم 
که از سواالت/پروژه های تحقیقاتی قدیمی  دانشمندان را تشویق می کنیم 
کند. چنین پروژه هایی ممکن  فراتر روند و راه های تازۀ اندیشیدن را کشف 
است به طور معمول از تامین کنندگان مالی سنتی بودجه دریافت نکنند، 

>>
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حمایت  تحقیقاتی  از  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  موسسۀ  عوض  در 
که ایده های متفاوت و غیرمعمول را می پرورانند. ضمن این که ما  می کند 
دانشمندانی را شناسایی می کنیم که در حوزۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی 
مجله ای  پروژه های  اصلی  مالی  تامین کنندگان  اما  می نویسند،  کتاب 
دانشجویان  کاتالیزوریمان  برنامه های  در  ما  ضمنًا  می دهند.  ترجیح  را 

کارشناسی ارشد را نیز حمایت می کنیم.  لیسانس ارشد )Honors( و 
ج  که ایده های غیرمعمول و خار م و: ممکن است چنین تحقیقاتی 
کردن ناشر مشکل داشته باشند. آیا  از عرف را می پرورانند، برای پیدا 

کمکی ارائه دهید؟ در این زمینه هم می توانید 
س م: همان طور که گفتم ما به پروژه هایی که صرفًا تحقیقی و بورسیه 
مشارکت  آنها  با  و  می کنیم  آغازشان  می دهیم،  بودجه  نیستند  دکتری 
نمی شوند  منتشر  بزرگ  کارهای  از  بعضی  که  می کنیم  درک  ما  می کنیم. 
کار را خوب، اما »به لحاظ مالی بدون بازده« ارزیابی می کند.  چون ناشر 
کنند اما ما از نسخه های  این موسسه به ناشران نمی گوید چه چیزی چاپ 
که  که همسو با ماموریت ما است، حمایت می کنیم. هنوز جا دارد  اولیه ای 
به فرایند بررسی دقیق ناشران وارد شویم، اما  یا با تضمین خرید تعدادی 
کتاب یا مشارکت مستقیم در تامین مالی فرایند نشر، به هزینه های چاپ 
کنفرانس ها هم  یارانه می دهیم.  ما همچنین به نشریات استخراج شده از 

بودجه می دهیم.
کتاب  که من بیشترین افتخار را به آن می کنم، جایزه  یکی از ابتکاراتی 
که اولین بار در سال  مّلی و خالقیِت علوم انسانی و علوم اجتماعی است 
کتاب های  بهترین  دادیم:  جایزه   6 مختلف  آثار  به  ما  شد.  اعطا   2016
دیجیتال  رسانه های  شده،  ویرایش  کتاب های  غیرداستانی،  و  داستانی 
و هنر. این جوایز فقط به دانشگاهیان دانشاه های داخل آفریقای جنوبی 
که بین سال  کتاب هایی بود  اختصاص داده شده است. اولن جوایز برای 
2013 تا 2014 منتشر شده بود، ما در حجم باالی آثار ارسالی غرق شدیم که 
نشان می دهد علوم انسانی و علوم اجتماعی ما به واقع در حال شکوفایی 

است. در مارس2017 نیز مجموعه جوایز دیگری خواهیم داشت. 
م و: آفریقای جنوبی سابقۀ طوالنی ای در زمینه پیوند دانشگاهیان 
با امور مردم مدار دارند. آیا برنامه ای برای تشویق محققان به انتقال 

ایده ها و تحقیقات خود به عرصۀ عمومی دارید؟
از  که  داریم  انسانی  علوم  قطب  ح  طر عنوان  با  چیزی  ما  م:  س 
که بیرون از فضاهای عادی دانشگاهی انجام  تحقیقاتی حمایت می کند 
ما در  تولید دانش می پرورند.  برای  را  و مکان های غیرمتعارفی  می شوند 
که تاریخ غنی ای دارد  ح در مزرعۀ لیلیسلیف هستیم  حال پیگیری این طر
محکومین  و  بوده  آزادی   زیرزمینی  جنبش  برای  محلی   1960 دهۀ  در  و 
از  بسیاری  که  است  این  تلخ  شدند.واقعیت  محکوم  آن  در  ریوونیا 
چنین  نمی دانند.  فضا  این  دربارۀ  چیزی  دانشجویان  و  دانشگاهیان 
شیوه های  و  دانش  مخازن  به  را  فرهنگی  میراث  محل  این  پروژه ای 
متفاوت اندیشه دربارۀ حوادث تاریخی بدل می کند. به عنوان بخشی از 
آزادی  با محوریت منشور  کنفرانسی  لیلیسلیف میزبان  این پروژه، مزرعۀ 
مکالمات  ترویج  و  تاریخ  در  گون  گونا دیدگاه های  برای  بستری  که  است 
که  می کند.همان طور  فراهم  دیگران  و  پزشکان  و  دانشگاهیان  میان  در 
که ایده های بزرگ می تواند از  شما می گویید ما از جنبش آزادی آموخته ایم 

تعامل دانشگاهیان با روشنفکران غیرمتخصص سرچشمه بگیرد. 
م و: ممکن است از این اقدامات در حوزۀ عمومی چند مثال بزنید؟
کودکان را به علوم انسانی  س م:  »قطب علوم انسانی« ما قصد دارد 
کند. به عنوان مثال بچه های دبیرستانی را با  و علوم اجتماعی عالقمند 

که  کردیم  مواجه  تاریخی  با  را  آنها  و  بردیم  لیلیسلیف  مزرعۀ  به  اتوبوس 
مواجه  و  تدریس  جدید  شیوۀ  این  بود.  شده  گذاشته  نمایش  به  آنجا  در 
کسی نمی تواند به مزرعه  کردن دانش اموزان با تاریخ ما است. اما چون هر 
گرفتیم تا »لیلیسلیف  لیلیسلیف بیاید، بنابراین ما نمایشگاهی سیار در نظر 
کوچکی« را به جاهای دیگری همچون دانشگاه آفریقای جنوبی و دانشگاه 

وندا و دانشگاه لیمپوپو ببریم.
این راه نوینی برای روایت داستان علوم انسانی و علوم اجتماعی برای 
گفتگوهای  فرصت  کار  این  است.  دنیا  بقیۀ  برای  همچنین  و  خودمان 
ایجاد  را  آزادی  منشور  دربارۀ  و  خودمان  تاریخ،دربارۀ  پیرامون  گونی  گونا
تدارک  پیشنهادات  ق  صندو  همراه  به  آزادی  منشور  میز  یک  می کند.ما 
گر می خواستید منشور  دیدیم. در مورد دو چیز از مردم سوال می کنیم: 1( ا
آزادی  منشور  بند  کدام  به   )2 می نوشتید؟  چه  کنید  بازنویسی  را  آزادی 
بیشتر می توانید احترام بگذارید؟ مردم چیزهای جالبی نوشتند. و مسائل 
کردند. لیلیسلیف  ح  زیادی از جمله در مورد بیکاری و فقر  و غیره را مطر
گستردن »قطب های  پروژه ای آزمایشی بود و ما مشغول برنامه ریزی برای 

علوم انسانی« مشابهی در سایر جاها هستیم. 
م و: آیا موسسۀ شما هیچ برنامۀ بین المللی هم دارد؟

ح تحقیقاتی هند-آفریقای  س م: در شبکۀ جنوب تا جنوب خود، طر
کردیم  جنوبی را با مشارکت  شورای تحقیقاتی علوم اجتماعی هند ابداع 
و در حال تامین بودجۀ آن هستیم. ما مشغول بررسی مشارکت تحقیقاتی 

کشورهای دیگر نیز هستیم. مشابهی با بزریل و 
همچنین با اتاق فکر آفریقای جنوبی بریکس- انجمن پنج اقتصادی 
جنوبی-  آفریقای  و  چین  و  هند  و  روسیه  و  برزیل  ظهور:  حال  در  بزرگ 
تجاری،  گوِن  گونا بخش های  انجمن(  این  )در  می کنیم.  همکاری 
دانشگاهی و جامعۀمدنی وجود دارد و ما بخش دانشگاهی را سازماندهی 
که شامل هماهنگی انجمن های دانشگاهی این پنج کشور پیش  می کنیم 
انجمن  میزبان  چین  امسال  است.  بریکس  ساالنۀ  اجالس  و  شورای  از  
کرد.  دانشگاهی بود و در سال 2018 آفریقای جنوبی آن را میزبانی خواهد 
تمرکز این ابتکار عمل روی کار سیاسی و مشاوره به دولت است. قالب های 
بهداشت،  اجتماعی،  امنیت  )مثاًل  است  متغیر  دانشگاهی  انجمن  اصلی 
آموزش، انرژی(و کشور میزبان آن را تعیین می کند. این انجمن به اجالس 
کشور مشاورۀ  بریکس اطالع رسانی می کند و به سران دولت ها در این پنج 
که رابطۀ نزدیکی بین  سیاسی می دهد. ما این امر را حوزۀ مهمی می دانیم 

کرده است. دانشگاهیان و سیاست گذاری ایجاد 
کوتاهی انجام داده اید  که شما در چنین مدت   م و: میزان فعالیتی 
کرده است. بزرگترین چالش های پیِش روی شما چه  مرا شگفت زده 

بوده است؟
کرده ایم.این موسسه فقط سه  را طی  راه طوالنی ای  نظرم  به  س م: 
داده ایم.  انجام  زیادی  بسیار  کارهای  ما  کنون  تا  و  دارد  قدمت  سال 
تامین  کامل  طور  کارهابه  این  همۀ  بودجۀ  عالی  آموزش  و  تعلیم  وزارت 
کار در اداره ای دولتی خود بزرگترین چالش است. در تمام  کرده است، اما 
کلیدی وزارت تعلیم و آموزش عالی بودیم  این مدت متکی به قهرمانان 
آنها  بدون حکایت  ما  راندند.  بوروکراسی پیش  در مسیر  را  کارها  روند  که 
بسیار  فرایندی  این  این که  بیابیم. ضمن  به چیزی دست  نمی توانستیم 
کمیتۀ موسسۀ مّلی علوم انسانی و  که با همکاری نزدیک با  جمعی است 

علوم اجتماعی انجام می شود.
که  ما در ابتدا با مخالفت  برخی دانشگاهیان و دانشگاه ها مواجه شدیم 
می ترسیدند ما جایگزین نهادهای موجود شویم و بودجۀ دانشگاه ها را به 

>>
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کنترل  عالی  آموزش  و  تعلیم  وزارت  ترتیب  این  به  و  بکشیم  خود  سمت 
نگرانی ها  این  بگیرد. همۀ  دست  در  را  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  بر 
کنون  ا قبلی  منتقدین  از  بسیاری  و  شد  داده  پاسخ  بدان ها  و  شد  شنیده 
کمیتۀ موسسۀ مّلی علوم انسانی و علوم اجتماعی  از حامیان ما هستند. 
می کند.  حسابرسی  را  آن  مستقلی  مدیرۀ  هیئت  که  است  قانونی  نهادی 
که موسسه قصد رقابت با نهادی موجود را ندارد اما  کاماًل صریح بودیم  ما 

ترجیح می دهد فعالیت این نهادها را تکامل ببخشد.
ح های ما مربوط است.  برخی از چالش های روزانه به عملکرده سادۀ طر
ما  مثال  عنوان  به  هستیم.  داخلی  سیستم  راه اندازی  مشغول  هنوز  ما 
تا  آموزشی خود هستیم  برنامۀ  برای  اپلیکیشن جدیدی  آزمایش  در حال 
کنیم. ما به عنوان سازمانی  را تسهیل  ارتباط بین مربیان و دانشجویان 
طول  سال  پنج  تا  سه  می کنم  فکر  آموخته ایم.  بسیاری  چیزهای  نوپا 
کشید تا به واقع راه اندازی شویم و سیستم ما مستقر شود. از آنچه  خواهد 

کنون انجام شده، رضایت داریم.  تا
چگونه  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  مّلی  موسسۀ  آینده  و:  م 

خواهد بود.
کوتاهی موفق  که در دورۀ زمانی  س م:  به نظرم مایۀ شگفتی است 
کنیم. آقای  شدیم موسسۀ مّلی علوم انسانی و علوم اجتماعی را محقق 
وزیر  حمایت  نبود.  این  فقط  اما  داشت  امر  این  در  مهمی  سهم  وزیر 
شکوفایی موسسه را ممکن ساخت. او واقعا اسناد ما را مطالعه می کند و 
را به چالش می کشد و حمایت می کند.  ارتباط نزدیک است و ما  با ما در 

گر آقای وزیر  که ا این مزیت بزرگی برای موسسه بوده است. برخی نگرانند 
برود چه اتفاقی خواهد افتاد. سیاست در همه جا سیال است و این نگرانی 
کنیم و  کار می کنیم تا خودمان را مستقر  وجود وجود دارد، اما به سختی 
کنیم. بودجۀ سال های 2019  کاری بزرگ ثابت  ارزش پایدار خود با انجام 
دسِت کم  مدت،  این  طول  در  امیدواریم  کرده ایم.  تامین  را  خود   2020 و 
کنیم، دسِت کم چهار دورۀ جایزه  غ التحصیل  300 دانشجوی دکتری را فار
را میزبانی کنیم و به لحاظ مالی از انتشار دسِت کم 40 کتاب حمایت کنیم. 
در  ما  داده ایم.  انجام  را  کارمان  پس  برسانیم،  سرانجام  به  را  این ها  گر  ا
کار انجام خواهیم  از هر نهاد دیگری  کوتاهی بیش  چنین فرصت زمانی 

داد.
این  جنوبی  آفریقای  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  که  نحوه ای  از 
هستم.  هیجان زده  و  سپاسگذار  و  خشنود  پذیرفته اند،  را  موسسه 
بررسی  برای  ما  زیاد  درخواست های  به  دانشگاهیان  پاسخگویی  از 
کارهای  و  دکتری   دانشجویان  مربیگری  و  داوری  انجام  و  پروپوزال ها  
کس روی ما را زمین ننداخت.  دیگر خوشحالم و شگفت زده هستم. هیچ 

جامعۀ دانشگاهی ما را سرمایه ای بزرگ می داند.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Sarah Mosoetsa <mosoetsa@nihss.ac.za>

Michelle Williams <Michelle.Williams@wits.ac.za>

سال هفتم / شمارۀ یک / مارس 201۷

mailto:mosoetsa@nihss.ac.za
mailto:Michelle.Williams@wits.ac.za


15

< بــــــــــــــــــازنمــــــــــــــــــــایی
     زنـــــــــــــان آفریـــــــــــــــــقایی تبـــــــــــار
مصـــــــــــــاحبه ای با پاتــــــــــــــــــریشیا هــــــــــــــــیل کالیـــــــــــنز

کالینز پاتربشیا هیل 

روش شناسی  مناسب ترین  شما  دیدگاه  از  کونوشفسکی:  البینوت 
اجتماعی  نابرابری  مطالعۀ  زمینۀ  در  تحقیق  برای  نظری  و  تجربی 

چیست؟
گفتمان  و  کردم  شروع  مسلط«  »گفتمان  با  من  کالینز:  هیل  پاتریشیا 
که  است  معرفتی  پروژه های  از  مجموعه ای  از  متشکل  غرب  در  مسلط 
تشکیل  را  اعمال  و  ایده ها  از  هژمونیک  به ظاهر  مجموعه ای  بایکدیگر 
-این که  می کند  تعیین  را  مباحثه  شرایط  مسلط  گفتمان  این  داده اند. 
را می توان به  چه سواالتی مهم است، چه چیزی سند است و چه چیزی 
از  تقاطعی  را  آمریکا  گفتمان مسلط در  گرفت.  نادیده  امری فرعی  عنوان 
و ملت، همچون نظام های قدرت  نژاد و طبقه و جنسیت و سکسوالیته 
که نژادپرستی،  کرده ام  کارم در مورد این تحقیق  شکل داده است. من در 
تبعیض جنسی، استثمار طبقاتی و دگرجنس گرایی چطور در شکل دادن 
گون تاثیر می گذارد. نقطۀ ورود  گونا گروه های اجتماعی  به تجربۀ زیستۀ 
کالن تر از قدرت و دانش، تجربۀ زنان سیاه پوست بود، اما  به پرسش های 

تجربۀ زنان آمریکایی آفریقایی تبار، نقطۀ پایانی نیست.
با  تا  شدم  نزدیک  آفریقایی تبار  آمریکایی  زنان  ع  موضو به  من 
مجموعه ای از مسائل اجتماعی مواجه شوم که در تقاطع نظام های قدرت 
خشونت  بگیرد.  نظر  در  را  خشونت  مثال  است.  شده  برساخت  چندگانه 
جنسیتی خانگِی دوست پسرها و شوهرها و پدران علیه زنان سیاه پوست 
که دولت علیه سیاه پوستان مجاز  در بستر خشونت نژادی اتفاق می افتد 
می داند و بخشی از میراث برده داری و تبعیض نژادی است. این دو شکل 
کار من روی  خشونت از یکدیگر معنا می گیرند و با هم پیوند متقابل دارند. 
روشنفکران  چطور  که  می پردازد  ع  موضو این  بررسی  به  سیاه  فمینیسم 
کیمبرلی  و  جردن  جون  و  دیویس  آنجال  چون  سیاه پوستی  زن  فعاالن  و 
که زنان سیاه پوست  که مسائل اجتماعی ای  کرنشاو دائمًا اذعان داشته اند 
با آن مواجهند را هرگز نمی توان با پیگیری صرفًا یکی از نظام های سرکوب 
خاص بودگی  از  استفاده  با  سیاه پوست  فمینیست  روشنفکران  کرد.  حل 
تجربه های زنان آمریکایی آفریقایی تبار، پرسش از همزمانی سرکوب ها را 

>>

در  جامعه شناسی  برجستۀ  استاد  کالینز  هیل  پاتریشیا  با  مصاحبه ای 
او  است.  آمریکا  جامعه شناسی  انجمن  سابق  رئیس  و  مریلند  دانشگاه 
او  شهرت  است،  آمریکا  در  پیشرو  اجتماعی  نظریه پردازان  از  یکی  که 
 multiple( چندگانه  »سرکوب های  دربارۀ  ایده هایی  پروراندن  برای 
»بیگانه  و   »)intersectionality( تقاطعی  »رویکرد  و   »)oppressions
سیاه  فمینیستی  اندیشۀ  کتاب  در  اول   »)outsider within( خانه  در 
کالم  در  سپس  و  شده  تبدیل  کالسیک  اثری  به  کنون  ا که   )1990(
متخاصم )1998( و سیاست های جنسیتی سیاه )2006( است. ما در 
که البینوت  اینجا چکیده ای از مصاحبۀ طوالنی تری را منتشر می کنیم 
دانشجوی  کونوشفسکی  است.  داده  ترتیب  را  آن  کونوشفسکی 

کوزوو است. کارشناسی ارشد دانشگاه پریشتینای 
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که به سهم خود حوزۀ پرشوری را در پژوهشگری و سیاست  کردند،  ح  طر
کرده و ما درحال حاضر آن را رویکرد تقاطعی می نامیم. باز 

گفتمان مسلط جامعۀ معینی  که  ممکن است ترکیب نظام های قدرتی 
که من در آمریکا  را تعیین می کند متفاوت باشد. مثاًل سیستم های قدرتی 
کرده ام -اعم از نژاد و طبقه و جنسیت و سکسوالیته و شهروندی  بررسی 
که  است  این  من  تعبیر  می کند.  منعکس  را  آمریکا  ویژۀ  تاریخ  )ملّیت(- 
هستید،  آمدن  وجود  به  حال  در  تازه  که  شما  چون  جدیدی  بسیار  مّلت 
تقاطع های متفاوت خود را دارید، مثال تقاطع های قومیت و طبقه و دین 
که به یاد داشته  کوزوو اهمیت خاصی دارند. مهم است  که در پرتو تاریخ 
از  گونی  گونا منظومه های  که  متفاوتی  تاریخ های  از  صرف نظر  باشیم، 
گیر  روابط قدرت را بازتاب می دهند، گروه های نخبه هم گفتمان مسلط فرا
گروه ها  می آورد.  دنبال  به  که  دانشی  مناسبات  هم  و  دارند  اختیار  در  را 
ممکن است از جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت باشند، اما روابط قدرت 
که هرکسی به شکل دادن به  در نابرابری اجتماعی به معنای این است 
گونه ای  گرچه هرکسی در هر جامعه ای به  گفتمان مسلط دسترسی ندارد، 

از آن متاثر می شود.
پرسش از مناسب ترین روش شناسِی نظری و تجربی به این برمی گردد 
گرفته  کجا قرار  کلی فرد در درون روابط قدرت تولید دانش در  که به طور 
کار بگیرد. من در مورد خودم  کدام بدنۀ خاص دانش را به  و مایل است 
به  شما  وقتی  که  ل  استدال این  با  بپردازم،  نظری  کار  به  گرفتم  تصمیم 
نزدیک تر  قدرت  قلب  به  کنید،  توجه  تحقیق  شناختی  معرفت  پایه های 
گون روابط متقاطع قدرت  گونا کار نظری من به بررسی ابعاد  خواهید شد. 
که این روابط قدرت، دانش را شکل  می پردازد، با توجه ویژه به نحوه ای 
گفتمان دانشگاهی و هم در سیاست،  می دهد. در این راستا، هم درون 
نابرابری  بررسی  برای  مفیدی  تحلیلی  ابزار  تقاطعی  رویکرد  چارچوب 

اجتماعی بوده است.
ک: نقش بازنمایی رسانه ای در سرکوب یا آزادی زنان چیست  ل 
تاثیر  سیاسی  و  عمومی  حوزه های  در  زنان  مشارکت  بر  چگونه  و 

می گذارد؟
کرده اند؛  تجربه  را  رسانه ای  بازنمایی های  زنان  همۀ  ک:  هـ  پ 
که به آنها در مورد این که چگونه زنانه باشند، نسخه هایی  بازنمایی هایی 
متفاوت  چشمگیری  طور  به  جامعه  چون  اما  می دهند.  ارائه  اجتماعی 
شده، تصویر از زِن ایده آل نیز به تناسب آن متفاوت شده است. در آمریکا 
و جوامع چندفرهنگی مشابِه آن، بازنمایی های رسانه ای از زنان بسته به 
از نژاد و هویت جنسیتی و قومیت و طبقه و وضعیت  گونی  گونا ترکیبات 

شهروندی متفاوت است. زن سفیدپوسِت طبقه متوسط دگرجنس گرایی 
گروه های دیگر به عنوان تیپ  که شهروندی آمریکا را دارد، برای زنانی از 
اجتماعی  و  بازنمایی شده  و  ایده آل  برساختی  این  می شود.  ارائه  آل  ایده 
است و نه دسته ای واقعی از مردم. این ایده آل زنانه به طور سنتی در قالب 
به روز  تصویر  این  اخیرًا  اما  می شد،  داده  ارائه  خانه  در  مقیم  مادِر  تصویر 
از زنان شاغل در مشاغِل پرقدرت شده است. در  شده و حاوی تصویری 
جامعه ای چندفرهنگی، سایرگروه های زنان هرچه به آن ایده آل نزدیک تر 

شوند، قضاوت های مطلوب تری در موردشان می شود.
زنان  مواجهۀ  چگونگی  بررسی  به  سیاه  فمینیستی  اندیشۀ  در  من 
بی   که  زنی  قاطر،   )1( پرداختم:  کلیشه  چهار  با  آفریقایی تبار  آمریکایی 
جنسی  بسیار  زنی  ایزابل،   )2( می کند؛  کار  حیوان  مثل  شکایتی  هیچ 
زن  مامی،   )3( می شود؛  کشیده  تصویر  به  روسپی  مثل  اغلب  که  شده 
باقی  گله  جای  کارفرما  به  وفاداری اش  که  سیاه پوستی  خانگی  کارگر 
که در ازای  نمی گذارد؛ )4( بانوی سیاه، زن سیاه پوست تحصیل کرده ای 
کشیده است. اما این  زندگی شغلی و حرفه ای، از زندگی خانوادگی دست 
اعمال  تاریخِی  نابه هنگامی  و  بی خطر  چندان  کلیشه های  بازنمایی ها، 
گذشتۀ نژادپرستی و تبعیض جنسی و استثمار طبقاتی نیست. در عوض 
ارائه  اجتماعی  نسخه های  که  هستند  کنترل کننده ای  تصاویر  این ها 
می دهند؛ نسخه هایی دربارۀ این که از مردم انتظار می رود چگونه به زنان 
کنند. از آن مهمتر، آنها نسخه هایی  کنند و با آنها رفتار  سیاه پوست نگاه 

کنند.  که انتظار می رود زنان سیاه پوست آنها را درونی  اجتماعی هستند 
هم  داشته اند  قصد  زنان  حقوق  جنبش های  فراتر  آن  از  و  فمینیسم 
می دهند.  ارائه  که  قدرتی  روابط  هم  و  بریزند  برهم  را  بازنمایی ها  این 
وقتی زنان در تقاطع نژاد و قومیت، بازنمایی هایی از خودشان  به عنوان 
و  پایین  دستمزد  باید  که  قاطرهایی  عنوان  به  یا  احمق  خانه دار  زنان 
وفادار  به عنوان پیش خدمت های  یا  بیاورند،  تاب  را  امنیت شغلی  عدم 
گاهی  بسیار تغییریافته ای وارد  رئیس های مرد و زن خود را نپذیرند، با آ
کنشگری در پیوند نزدیک  حوزۀ عمومی می شوند. بدین معنا، ایده ها و 
تغییر  و  دهد  تغییر  را  رفتار  می تواند  بازنمایی ها  تغییر  هستند.  یکدیگر  با 
رفتار هم به سهم خود در حوزۀ عمومی، باورهای متفاوتی را دربارۀ زنان 

رواج می دهد.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 

Patricia Hill Collins <collinph@umd.edu>

Labinot Kunushevci <labinotkunushevci@gmail.com>
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جامعه شناسی سنگاپور 

1۷

< پـــــــــــــــــس از لـــــی کـــــــــــــوآن یــــــو
وینیتا سینها، از دانشگاه مّلی سنگاپور، نایب رئیس بخش انتشارات انجمن بین المللی جامعه  شناسی 

)از سال 2014 تا 2018(

سری  همسایه،  معبد  در  گوآنیین  معبد  چینی  پارسایان 
ه

ُ
گ کریشنان. عکس از َدنیل 

یو،  کوآن  لی  اخیر  چهرۀ  که  می نماید  چنین 
معرف  مستقل،  سنگاپور  نخست وزیر  اولین 
وجود و هویت این دولت-ملت جزیره ای است. 
لی  شخصیت  با  که  سنگاپور  کشورداری  سبک 
استمرار  به راستی  و  است  خورده   پیوند  یو  کوآن 
گماتیک«،  پرا »اقتدارگرایی  اوست  شخصیت 
و  فرهیختگان«  »استبداد  نرم«  »اقتدارگرایی 
حتی »دیکتاتوری خیرخواهانه« نام گرفته است. 
شایسته ساالری،  اصول  مدافع  دولت  روایت 
است،  قانون  کمیت  حا و  چندفرهنگ گرایی 
دیوان ساالری ای  ک دست،  پا دولتی  که  اصولی  
کارامد، مدرن سازی، توسعه و رونق اقتصادی و 
یکی از باالترین درآمدهای سرانه را به بار آورده 
تمسک  ایدئولوژی ای  به  روایت  این  است. 
اجتماعی-فرهنگی  تفاوت های  که  می جوید 
به  و  می پذیرد  را  قومیتی  گروه های  میان  در 
خصوص  این  )در  می کند  اعطا  برابری  همه 
نورمان عبداهلل، »جامعه شناسی سنگاپور  مقالۀ 
برابری  از  ببینید(  را  چندنژاد گرایی«  از  پس 
و  کمی  برابری  نه  می گوید  سخن  فرصت ها 
سوی  از  نهادی شده  و  رسمی  قومیتی  تبعیض 
اعتقادات راسخ  این  اما  را رد می کند.  نخبگان  
گفتگویی در باب تفاوت های نژادی  ح  حتی طر
دست کم  ناممکن  نگوییم  گر  ا را  نژادپرستی  و 
دشوار ساخته است و نیز سیاست و تناقض های 
شایسته ساالری ای درجه بندی شده را نامشهود 

»جامعه شناسی  تئو  یوین  )مقالۀ  است  ساخته 
این  در  را  شایسته ساالری«  از  پس  سنگاپور 

خصوص ببینید(.
سبک مدیریتی و اداری سیاست سنگاپور به 
اولویت  تنظیم  و  کنترل  بازدهی،  برنامه ریزی، 
جامعۀ  هرروزۀ  فعالیت های  است.  بخشیده 
ریخته  دیوان ساالری ای  قالب  در  سنگاپور 
فساد  از  عاری  عمومی  باور  به  که  است  شده 
عمل  کارامد  بسیار  و  فریبکارانه  ورزه های  و 
سنگاپور  رهبران  کارامد.  زیاده  چه بسا  می کند 
دیوان ساالری  وارث  که  را  ساخت«  »زیر  این 
و  داده اند  قرار  خود  نصب العین  است  انگلیسی 
دقیق  پیروی  تا  کرده اند  بازتولید  را  آن  دقت  با 
کنجکاوی  که هم  از رفتار ضابطه مند - چیزی 
را  برمی انگیخت-   را  وبر  کس  ما نگرانی  هم  و 
زیرساخت،  این  راهنمای  اصول  کنند.  تقویت 
یعنی حکومت متمرکز و درگیری نزدیک با همۀ 
اجتماعی مستلزم دستگاه دولتی ای  قلمروهای 
سازمان های  پشتیبانی  شبکه  و  گسترده  
این  رهگذر  از  دقیقا  است.  دیوان ساالرانه 
خواهان  دولت  که  است  واسطه  نهادهای 
زندگی  بر  که  می شود  خط مشی هایی   اجرای 
گزیر  نا و  می گذارند  اثر  شهروندانش  روزمرۀ 
اقتدارگرایانه  گیر  فرا ایدئولوژی های  سایۀ  زیر 
در  تروکی  کارل  می شوند.  اجرا  گماتیک  پرا و 
ل  کنترل« در سنگاپور استدال توصیف »فرهنگ 

می کند که دولت پسااستعماری سطوح باالتری از 
اقتدار را اعمال  کرد و »مسئولیت ]...[ اداره کامل 
جامعه و نظارت تام بر آن را برعهده گرفت«. چوآ 
کیان وون نیز خاطرنشان  ک  کوآ بنگ هوآت و 
»گسترش  پسااستقالل  سنگاپور  در  که  ساختند 
دستگاه  در  قدرت  تمرکز   ]...[ و  دولتی  مداخلۀ 
دولت« استقالل را در حوزه های مختلف زندگی 

کاهش داده است.  روزمره بیش از پیش 
هم  مانند  عمومی  و  دانشگاهی  گفتمان های 
شکل  و  یو  کوآن  لی  با  کنونی  سنگاپور  پیوند 
پیوندی  را  سیاستش  گرایانه   اقتدارا و  قاطع 
شهروندان  می انگارند.  جدایی ناپذیر  و  نزدیک 
سربه راه  ترسو،  محافظه کار،  معموال  را  سنگاپور 
حال،  این  با  کرده اند.  توصیف  منفعل  و 
رویکرد  منتقد  که  مدت هاست  سنگاپوری ها 
شکستن  برای  پتک  از  استفاده   « و  باالبه پایین 
و  گردو« به حکومت گری  بوده اند - جزء مکمل 

گفتمان عمومی در سنگاپور. گاه آزارندۀ 
و اما چه رابطه ای میان ساختارهای سیاسی 
جامعه شناسی  به  دارد؟  وجود  اجتماعی  علم  و 
کوآن یو نگریسته  سنگاپور همواره از نظرگاه لی 
پسااستعمار  سنگاپور  رهبران  است.  شده 
این  و  دادند  قرار  اولویت  در  را  اقتصادی  رشد 
تازه  کشوری  نیازهای  بازتاب  اولیت بخشی 
که در آن توسعۀ اقتصادی  استقالل یافته است 
به نظر  حیاتی  حساب شده  اجتماعی  تغییر  و 
می رسد. از پژوهش اجتماعی )که بودجه آن را تا 
حدود زیادی دولت تأمین می کند( انتظار می رود 
در  مستقیما  گر  ا و  باشد  داشته  »مدخلیت«  که 
دست کم  نمی شود  سهیم  مدرن سازی  فرآیند 
از  باشد.  داشته  مشارکت  ملت سازی  پروژه  در 
سال 1970 تا دهۀ 1990، تولید معرفت در حوزۀ 
دربارۀ  اطالعات  تولید  سوی  به  اجتماعی  علم 
اقتصادی  اجتماعی-فرهنگی،  سریع  تغییرات 
جهت گیری  این  و  داشت  سوق  سیاسی  و 
جمعیتی  اداره  که  را  دولت-مّلتی  اولویت های 
می گیرد  برعهده  را  چنددینی  و  چندقومیتی 

بازمی تابد.      
<<با این حال، اخیرا این هماهنگی عالمان علوم 
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هرگز  که   - مّلی  منافع  با  دانشگاهی  اجتماعی 
سست تر   - است  نبوده  بی چون وچرا  و  مطلق 
شده است. جامعه شناسان سنگاپور روایت دولت 
شایسته ساالری،  چندفرهنگ گرایی،  باب  در 
تاریخ  جهانی شدن،  نولیبرالیسم،  خانواده، 
سنگاپور، چنددینی و هم سازی دینی، نبود فقر 
و نابرابری و جز آن را مشکل آفرین انگاشته اند. 
مسئله  این  به  کنش  وا در  سنگاپور  دولت 
در  را  مستقلی  پژوهشی  امکانات  دارد  کنون  ا
گونش برپا می کند، حرکتی  گونا وزارت خانه های 
پژوهش  بر  آن  اتکای  میزان  از  است  ممکن  که 

دانشگاهی بکاهد.      
کوآن  لی  درگذشت  که  نیست  شگفتی  جای 
کنش عمیق عاطفی بسیاری  یو در سال 2015 وا
از سنگاپوریان را در پی داشت و ملت به سوگ 
سنگاپور  هدایت  سکان  و  معمار  دادن  دست  از 
مدرن نشست.  اما جالب آنکه این رخداد نوعی 
رهایی و احساس آزاد شدن از بند محدودیت ها 
سوی  به  حرکتی  و  مفرط  تنظیم  گری های  و 
بوده  نیز  سیاسی  آزادی های  جمله  از  آزادی ها 

است.  
میزان  با   بایستی  را  سرخوشانه  جو  این  اما 
کرد.  تعدیل  جامعه شناختی  تخیل  مناسبی 
سنگاپور  در  را  مهارتم  که  قوم نگاری  عنوان  به 
در  را  ادیان  باب  در  خود  پژوهش  زده ام  کار  به 
استوار  روزمره  زندگی  اثربخشی  و  تقدم  بر  عمل 
حیات  گسترده تر  ساخت  به  نظر  کرده ام. 
این  قدسی  ساحت های  سیاسی،  و  اجتماعی 
جزیره نیز به همین قیاس در ذهنیتی به شدت 
مرزبندی های  و  است  گرفته  جای  عقالنی شده 
دیوان ساالرانه، اداری و قانونی آنها را سر و شکل 
سنگاپور  دینی  منظرۀ  بی همتایی  می دهند. 
بر  اثرش  و  آن  دیوان ساالری   فرهنگ  خصوصا 
است  موشکافی  نیازمند  دین داری  نمودهای 
)مقالۀ فرانسیس لیم، با عنوان »جامعه شناسی 

سنگاپور پس از سکوالریسم« را ببینید(. 
مداخله گراست  دولتی  سنگاپور  دولت  اینکه 
کار من بوده است. نقطۀ عزیمتی  نقطۀ عزیمت 
را  سنگاپور  دینی  شمایل  »به هم ریختگی«  که 
کن  ترسیم می کند و دنیای »معابد جنگلی« )اما
از  تا  گرفته اند  که در فضاهای امن قرار  مقدسی 

چشم مقامات پنهان باشند( و جایگه اعیاد دینی 
و عبادتگاه ها را و نیز حیات روزمرۀ دینی پیچیدۀ 
تائوییست ها،  هندوها،  یعنی  سنگاپور  اهالی 
از  می سازد.  آشکار  را  کاتولیک ها  و  بودایی ها 
که دین ورزان بار دیگر در محیط های تحت  آنجا
آفریده اند،  دینی  گاهی  آ و  کن مقدس  اما کنترل 
و  »آشفتگی«  نشانگر  شهرهای   جای نگاری 
دستجات  است:  دینی  ساحت  در  »بی نظمی« 
اعیاد  و  می شود  تشکیل  ورزشگاه ها  در  دینی 
»بی توجهی«  می شوند.  برگزار  استخر  در  دینی 
»الهوتی/ به دقت ترسیم شدۀ  مرزبندی های  به 

ساحت  معرف  »خصوصی/عمومی«  و  ناسوتی« 
فرمانروایی  دوران  سراسر  در  سنگاپور  دینی 
کوآن یو بود.  این خوانش های  اقتدارگرایانۀ لی 
در  سیاست  در  حضورش  و  دینی  سپهر  از  بدیل 
شهری  را  سنگاپور  که  مسلط  دیدگاه های  برابر 
قانون مند   به شدت  و  سترون  دینی  به لحاظ 

تلقی می کنند قرار می گیرند.   
برای  روزمره  زندگی  قابلیت  دربارۀ  پس 
گفت؟  می توان  چه  رسمی  ساختارهای  تعدیل 
به رغم حضور پایدار ساختارهای دیوان ساالرانه 
تجربۀ  به  شدید  میلی  مداخله گرانه  موضعی  و 
گرچه  دینی معرف ساحت دینی سنگاپور است. 
دینی  سپهر  به  تازه ای  شمایل  مداخالتی  چنین 
داده است اما نوآوری و خالقیت دینی را نکشته 
درهای  ناخواسته  دین  درآوردن  به نظم  است. 
گشوده است. در  تازه ای را به روی آزادی دینی 
کره  مذا برای  جایی  کاغذبازی  هزارتوی  عمل، 
که دین ورزان برای رسیدن به  باقی می گذارد چرا
نتایج دلخواه روزمره  از قوانین استفادۀ راهبردی 

می کنند.      
منظرۀ  دربارۀ  من  قوم نگارانۀ  پژوهش 
تشویق  مرا  سنگاپور  دینی  و  اجتماعی-سیاسی 
شهروندان  کلیشه ای  مشخصه های  که  کرد 
که با دولتی  دلمرده، منفعل و سرکوب شده ای را 
لی  تصدی  دورۀ  در  خصوصا  اقتدارگرا  به شدت 
در  گیرم.  پرسش  به  بوده اند  مواجه  یو  کوآن 
حقیقت روایت من از ساحت های دینی سنگاپور 
با روایت معمول در این باب اختالف دارد و برضد 
ح  گفتمان هژمونیک دولت کنترل گر سنگاپور طر
بیش  تنظیم  راستای  در  که  دولتی  است،  شده 

بهترین  در  و  می کند  عمل  افراد  زندگی  اندازۀ  از 
پیش بینی پذیر  و  منفعالنه  رفتاری  به  حالت 
و  کامل  انفعال  حالت   بدترین  در  و  می انجامد 

فقدان هرگونه عاملیت است.     
اقتدارگرای  دولت  چشم انداز  که  آنجا  از 
روایت های  پابرجاست  به شدت  سنگاپور 
دانشگاهی )و عمومی( به یقین خوشبینانه شان 
به اینکه نسبت به تاریخ سنگاپور شناخت کاملی 
وجود دارد یا اینکه آنچه ممکن است آشکار شود 
شناخته  است  پیش پاافتاده  و  پیش بینی پذیر 
با  کلی  به طور  سنگاپور  مطالعات  می شوند.  
و  اجتماعی-فرهنگی  حیات  از  خوانش هایی 
دیدگاه های  تأیید  مهر  که  است  مواجه  سیاسی 
سنگاپور  سیاست  منسوخ  و  کهنه  کمابیش 
بینش های  حقیقت،  در  است.  خورده  آن  بر 
گاه توجیه گر  بدیل من دربارۀ جامعۀ سنگاپور را 
که  گاه بینشی  دولتی اقتدارگرا خوانش می کند و 
و  »خرد«  پیروزی های  توصیف  به  ساده لوحانه 
و  است  راضی  منقاد  شهروندان/منفعل  روزمرۀ 
کالن همچنان  که سازوبرگ سیاسی  توجه ندارد 

به شدت هژمونیک است.    
بنابراین جامعه شناسی سنگاپور مشغولیت های 
بسیار دارد؛ نه تنها باید خوانش هایی را جایگزین 
جامعۀ  دربارۀ  هژمونیک  و  رسمی  روایت های 
باید  همواره  همچنین  بلکه  سنگاپور  کند 
نیز  و  سنگاپور  جامعۀ  از  بدبینانه  تفاسیر  به 
کند.  توجه  آن  از  جامعه شناختی  روایت های 
برای آنکه بتوانیم از این گفتمان های کلیشه ای 
و  متکثر  تصورات  به سوی  و  کنیم  گذر  قالبی  و 
بدیل درباب حیات اجتماعی و سیاسی سنگاپور 
چالش  پذیرای  که  است  الزم  شویم  رهسپار 
اجتماعی  ساختارهای  باشیم.  بلندپروزای  و 
یک شبه  نیز  و  نمی شوند  ساخته  افراد  به دست 
از  راستین  پرسش  بنابراین  نمی شوند.  ناپدید 
پس  سنگاپور  سیاسی  منظرۀ  است:  قرار  این 
هسین  لی  فعلی  نخست وزیر  آمدن  کار  روی  از 

لونگ چگونه خواهد بود؟ 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Vineeta Sinha <socvs@nus.edu.sg>

جامعه شناسی سنگاپور
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< پـــــــــــــــس از چــــــــــــــــــندنــــــــژاد گــــــــــــــــرایی
نورمان عبداهلل از دانشگاه مّلی سنگاپور و عضو گروه مضمون پردازی در باب حواس و جامعه )TG07( وابسته 

به انجمن بین المللی جامعه شناسی

تندیس ماالی و تاجران هندی در بنای تاریخی تلوک آِیر در منطقۀ چینی های سنگاپور. 
ه

ُ
گ عکس از دنیل 

>>

جامعه شناسی سنگاپور

گردهمآیی  گوست 2016، در  نخست وزیر سنگاپور، لی هسین لونگ در آ
از  و  کرد  بحث  سنگاپور  در  نژادی  مناسبات  دربارۀ  و  سخنرانی  مّلی،  روز 
داشته  حضور  سیاسی  مناصب  سطوح  باالترین  در  که  خواست  اقلیت ها 
باشند. حضور اقلیت در این بافت منحصرًا به نژاد برمی گردد نه جنسیت، 
جنس یا دیگر مقوله های به لحاظ اجتماعی معنادار و درهم تنیده. جالب 
کوآن یو، پدر لی و نخست وزیر سابق، پافشاری  آنکه، در سال 1989، لی 
سال   19 نیست؛  آماده  غیرچینی  نخست وزیری  برای  سنگاپور  که  کرد 
گفت رئیس جمهور شدن شخصی غیرچینی  بعد، در سال 2008 لی جوان 
 .)2008 نوامبر   9 تایمز،  )استریت  زودی ها«  این  به  نه  اما  است  »ممکن 
روزنامۀ  مهم ترین   ،2016 سال  گردهمآیی  از  پس  هفته  دو  آنکه  جالب  
کسی رهبر  که با عنوان »چه  سنگاپور، یعنی استریت تایمز در صفحه ای 
که  ح حالی از نامزدهای احتمالی ای  کرد شر آیندۀ سنگاپور است؟« منتشر 
 )2016 سپتامبر   4( کرد  ارائه  داشتند  را  لی  بر  شدن  پیروز  و  رقابت  بخت 

کابینه بودند.  منتها جملگی چینی و از وزرای 
سخنرانی های لی نژادی شدن مستمر جامعۀ سنگاپور را آشکار می سازد. 
نمی شود  داده  جلوه  کم اهمیت  نه تنها  نژاد  رؤیت پذیری  و  برجستگی 
و  می زنند  دامن  بدان  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  خط مشی های  بلکه 
اهمیت  سنگاپوریان  روزمرۀ  زندگی  در  همچنان  و  می افزایند  شدتش  بر 
دارد. این نمودهای هژمونیک سازمان دهی حیات اجتماعی و سیاسی از 
»ماالیی«،  »چینی«،  مقوالت  می گیرد:  مایه  سنگاپور  چندنژاد گرایی  مدل 
 )CMIO( هندی« و »دیگران« - که مخفف رسمی اش می شود سی ام آی ُا«

گروه نژادی فرهنگ و زبان خاص خودش را اسناد می دهد.  به هر 
میراث  بر  که  شایسته ساالری  و   )CMIO( سی ام آی ُا  چندنژاد گرایی 
استعمارگری بریتانیا استوار است معرف ایدئولوژی های اصلی دولتی است 
-اخراجی   1965 سال  در  مالزی  از  سنگاپوریان  اخراج  پی  در  قضا  از  که 

حفظ  سر  بر  سنگاپور  و  مالزی  میان  قومی  مشاجرۀ  نتیجۀ  خود  که 
این چارچوب  گرفت.  بود - شکل  اقلیت ها  حقوق قومیت چینی و دیگر 
استقالل  از  پس  سنگاپور  در  ملت سازی  برنامۀ  از  بخشی  به  ایدئولوژیک 
بدل شد:  دولت سنگاپور در تالش برای حفاظت از سنگاپور و مشروعیت 
دادن به بقای سنگاپور به عنوان دولت-شهری کوچک بر اعطا و تضمین 
دینی  و  قومی  گروه های  به  احترام  و  برابر  فرصت های  و  برخورد  منزلت، 
از  گسترده ای  طیف  به  نژاد  با  داشتن  سروکار  این  فشرد.  پای  مختلف 
مسکن  اختصاص  خودیاری،  گروه های  زبانی،  و  آموزشی  خط مشی های 

کنترل جمعیت و مشارکت سیاسی مبدل شد     عمومی، 
نظر به اینکه سنگاپور مدعی بی طرفی نژادی است، دولت سنگاپور را 
که به شکلی برابر و بی طرفانه از روابط نژادی در  نهادی به تصویر می کشند 
چارچوب منافع مّلی حفاظت می کند. هم زمان زرادخانۀ خط مشی گذاری 
که نسبت های نژادی خاص جمعیت را بازتولید  به دولت امکان می دهد 
برابری  بر  کید  تأ با  ناسازنما هم زمان  به نحوی  نژادی  این محاسبۀ  کند. 
می کند.  حفظ  و  تضمین  را  آنها  بودن  کثریت  ا در  و  چینی  قومیت  سلطۀ 
رئیس جمهور  آن  از  پس  و  وزیر  نخست  معاون  چئونگ،  تنگ  ُانگ 
گروهی خاص با ظاهر و روح  که بذل توجه خاص به  منتخب، مدعی شد 
که  گفتمان چندفرهنگ گرایی  قانون اساسی مغایرت ندارد. در حقیقت، 
به همۀ فرهنگ ها برابری اعطا می کند به وضوح برخی از فرهنگ ها را از 

فرهنگ های دیگر برابرتر می سازد.  
از این مهم تر، چندنژاد گرایی سی ام آی ُا )CMIO( به عنوان ابزار تجویزی 
سازمان دهان  اجتماعی برای مدیریت تفاوت فرهنگی اختالفات به لحاظ 
درون  در  را  فرهنگی  و  دینی  زبانی،  منطقه ای،  قومی،  معنادار  اجتماعی 
چندنژاد گرایی  این  همچنین  می کند.  محو  و  مبهم  رسمی  مقوالت  این 
گرامیداشت و پیچیده سازی  مرزبندی های نژادی را از رهگذر شناسایی، 
نژادی سی ام آی ُا )CMIO( تحکیم و شدت  گروه های  تفاوت های میان 
تلقی  اداری  و  سیاسی  مقوله هایی  را  فرهنگ  توسعًا  و  نژاد  می بخشد. 
می کنند و به شکلی ذات گرایانه با آنها برخورد می کنند و آنها را در مقوالتی 

بسته و در درون همگن دسته بندی می کنند. 
انتقادی دربارۀ ورزه های فرهنگی اغلب به  از این، بحث های  گذشته 
سود حفظ مدارا و هماهنگی نژادی محدود و مقید می شود. مدارا از رهگذر 
به  تعبیر  آن  از  آنچه  آوردن  تاب  متضمن  و  می یابد  استمرار  بی اعتنایی 
گفت وگوی میان فرهنگی، احترام  ناراحتی می شود است. از سوی دیگر بر 
کنجکاوی چندفرهنگ گرایانه،  دوسویه، فعالیت های مشترک و عالقه و 
ارزش  و  اهمیت  پذیرش  و  گرامیداشت  شناخت،  عمیق،  فهم   به  که 
امر نوعی  این  نتیجۀ  کیدی حداقلی شده است.  تأ تفاوت ها می انجامد، 
کردن از تفاوت های فرهنگی توصیف  گذر  که توان  هماهنگی نژادی است 

کارزارهای رسمی را ندارد.      شده در 
هم زمان، احتماالت و تصورات بدیل در زندگی روزمره و سروکار داشتن 
عمیق تر با نژاد، تفاوت و نیز چندفرهنگ گرایی در سنگاپور پس از استقالل 
گذر از مداخالت دولتی و  که ظرفیت های بسیاری برای  داللت بر آن دارند 
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دیگر ابتکارات باالبه پایین وجود دارد. این ورزه های روزمرۀ میان فرهنگی 
از  دخالت  و  مزاحمت  وساطت،  بدون  سربرمی آورند،  طبیعی  به شکلی 
بیرون و با گذر از مرزبندی های فرهنگی و مرزهای نفوذ پذیر گروهی. مردم 
تغییرات  و  تفاوت ها  با  معمول  مبادالت  در  فرهنگ  زایندگان  به عنوان 
فرهنگی دست به گریبان می شوند و بر سر آنها به گفت وگو می نشینند و با 

کنار می آیند.  آنها 
فرهنگی ای  ورزه های  بر  است  گواهی  روزمره  زندگی  پرمایۀ  بافت 
نهادین شده  فرهنگی  و  نژادی  مقوله های  فراسوی  و  جهت  خالف  که 
ندارند.  نیز  باالبه پایین  دولتی  مداخلۀ  به  چندانی  نیاز  و  می کنند  حرکت 
رهگذر  از  مرزبندی ها  این  تعدیل  که  می نماید  چنین  دین،  حوزۀ  در 
که شامل »هم آمیزی«، »پیوندزنی« و به کلی دگرگون سازی و  فرایندهایی 
قلمروی  در  هندوئیسم  گیرد.   صورت  می شود  همانند سازی«  و  »آمیزش 
با تائوئیسم درآمیخته است؛ شاید نتوان  باورها، ورزه ها، فضا و مناسک 
چه بسا  و  بازشناخت  هندوها  معابد  از  را  تائوئیست ها  معابد  به سادگی 
کنار  در  گانش  و  موروگان  کریشنا،  شمایل  به  هندوها  خانه های  محراب 
گوآن یین و بودای خندان مزین باشد. این  شمایل عیسی، مریم و الهه 
که دین ورزان در اعمال دین دارانۀ  آمیزش و همانندسازی معلوم می سازد 
مسلمانان  می کنند.  دستچین  را  اقالمی  مختلف  ادیان  از  روزمره شان 
ع رنج روحی از روح درمانگران  ماالیی و چینی ها ممکن است به هنگام وقو

یکدیگر راهنمایی بگیرند.        
غ  مر کسا،  ال  - سنگاپور  در  قومی  نمادین  غذاهای  قیاس،  به همین 
در  پیوندزنی  و  وام گرفتن   - غذاها  دیگر  و  می گورنگ  ک،  روجا برنج،  و 
ک هایی  با خورا را  غالبا غذا  روایت رسمی  گرچه  را نشان می دهد  آشپزی 
اشتباه  است   )CMIO( سی ام آی ُا  مختلف  نژادی  گروه های  »معرف«  که 

می گیرد1.
و  )سینگلیش(  سنگاپوری  انگلیسی  طبیعی  ظهور  زبان،  قلمروی  در 
سی ام آی ُا  زبانی  و  نژادی  مقوالت  ساده   شدۀ  ادغام  آن  از  روزمره  استفادۀ 
و  محاوره ای  لهجۀ  و  مرکب  زبان  که  آنجا  از  می ریزد.  برهم  را   )CMIO(
گویش چینی، زبان ماالیی، تامیل و دیگر زبان های محلی  انگلیسی بنیاد 
کارزارهای  گنجانده است، تردید دولت نسبت به سینگلیش در  را در خود 

کنیم« آشکار است.  »انگلیسی را درست صحبت 
تجاربی  و  مواجهات  مشغولیت ها،  انسان شناسان  و  جامعه شناسان 

کرده اند.  بررسی  می دهد  روی  سنگاپور  جامعۀ  مختلف  سطوح  در  که  را 
زبان،  غذایی،  سبک های  و  غذا  ادیان،  روزمره،  زندگی  رخدادها  این 
حواس و فیلم ها و نمایش ها را سروشکل می دهند. این ورزه های فرهنگی 
نژادی  مقوالت  در  که  را  جمع ناشدنی ای  و  ذات گرایانه  مرزبندی های 
به پرسش  انتقادی  بر هم می زند. دل مشغولی  است  تثبیت شده  رسمی 
که قدرت و سلطه به همراه دارد امکان  از نژاد، چندنژاد گرایی و امتیازاتی 
گفتمان ها و دخل و تصرف های دولت محور را  تصور سنگاپوری فراسوی 

بازمی تابد.   
درگیری  نیز  و  کشور  این  به  مهاجرت  شدید  موج  با  سنگاپور  امروزه، 
که  جهانی  در  تازه  آرزوهای  و  آمال  و  جهان وطن  هویت های  با  ذهنی 
انسان شناسان  و  جامعه شناسان  است.  مواجه  می شود  نابرابرتر  روزبه روز 
پیش  در  نژادی  هماهنگی  درباب  آرمان شهری  بینشی  آنکه  به جای 
گروه های  بایستی  کنند  منحل  کلی  به  را  مقوله  به مثابۀ  نژاد  یا  گیرند 
ژرف اندیشانه  و  صادقانه  که  کنند  تشویق  را  سنگاپور  جامعۀ  در  مختلف 
نژاد،  بدیل های  و  حدود  اوضاع واحوال،  از  و  آورند  روی  خودانتقادی  به 
افراد  کوشش ها،  این  رهگذر  از  شوند.  گاه  آ چندفرهنگ گرایی  و  تفاوت 
تصور  و  تخیل  بحث کردن،  اندیشیدن،  به   است  ممکن  اجتماعات  و 
هویت ها  این  برساختن  و  معنادار  به شکلی بی همتا  هویت های  درباره 
هم  و  دارند  ک  اشترا نقاط  هم  هم زمان  که  هویت هایی  شوند،  تشویق 
با  احترام  با عمل،  آن است شناخت  بینش ها مستلزم  این  افتراق.  نقاط 
کش همراه باشد تا شهروندانی  پرورش یابند خالق تر،  کشا شک، وفاق با 

گاه تر.  چندفرهنگ گراتر و به لحاظ انتقادی آ

کنید:  نامه هایتان را به این نشانی ارسال 

Noorman Abdullah <socnoorm@nus.edu.sg> 
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< پـــــس از شایســــــــــــته ســـــــــاالری
یوین تئو، از دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور

>>

جامعه شناسی سنگاپور

کز »توا ن افزایی« و »تدریس خصوصی« روزبه روز بیشتر به چشم  در سنگاپور معاصر، مرا
می خورند. عکس از یوین تئو

کز »توان افزایی «  تبلیغات مرا که بشوید  در سنگاپور وارد هر مرکز خریدی 
کودکان خواهان  که وعده می دهند   و »تدریس خصوصی« را خواهید دید 
زمینه  در  را  دانش آموزان  و  دهند  یاری  را  زندگی«   و  مدرسه  در  »موفقیت 
کز  مرا این  از  برخی  کنند.  تربیت  یادگرفتن«  چگونه  یادگیری  »هنر 
که با برنامه های درسی - زبان انگلیسی،  موضوعاتی را تدریس می  کنند 
ماندارین، ریاضیات، علوم، فیزیک، علم اقتصاد - همسوست، حال آنکه 
روباتیک  و  شطرنج  چون  موضوعاتی  بر  و  سرگرمی محورترند  دیگر  برخی 
تمرکز می کنند. این برنامه ها، خواه مستقیما تحصیلی خواه غیرمستقیم، 
کردن  کز اظهار می دارد معطوف اند به آماده  که یکی از این مرا همان گونه 

دانش آموزان برای آزمون.
را  سنگاپور  آموزشی  نظام  اصلی  ویژگی های  کز  مرا این  گیر  فرا حضور 
بازمی تابد و نشان می دهد که قشربندی زودهنگام این نظام و ارزش مندی 
که به دنبال »توان افزایی«  کودکان چگونه والدین را وامی دارد  پیشرسی 
کودکان در سراسر دوران  کودکان سه ساله شان باشند. قشربندی مستمر بر 
خصوصی  توان افزایی/تدریس  کز  مرا و  می کند  وارد  فشار  تحصیل شان 
آزمون های  بر  مدارس  می کند.  ارائه  خدمات  سطوح  و  سنین  همۀ  برای 

استاندارد متکی اند و از این رو همۀ انواع فعالیت به سوی »آمادگی برای 
آزمون« هدایت می شوند و بر آن استواراند. سرانجام اینکه خطر از دست 
نه تنها  کز  مرا این  رو  این  از  و  است  شدید  رقابت  و  زیاد  موقعیت  دادن 
گرد اول باشند  که می خواند شا دانش آموزان ناموفق بلکه دانش آموزانی را 
جذب خود می کنند. در سنگاپور معاصر، فهم متعارف تدریس خصوصی/

توان افزایی را برای حفظ موقعیت یا عملکرد خوب »الزم« تلقی می کند.  
معمول ترین انتقاد از شایسته ساالری در سنگاپور این است که این نظام 
کارا نیست. والدین از تکالیف و آزمون های بیش از اندازه  که باید   چنان 
که دغدغۀ نابرابری دارند به لزوم اطمینان یافتن از  در رنج اند. منتقدانی 
کم درآمد نیز فرصت پیشرفت تحصیلی دارند  کودکان خانواده های  اینکه 
نتیجۀ منطقی  را  آموزش فوق برنامه  که  کمی اند  اما عدۀ  اشاره می کنند. 

شایسته ساالری تلقی می  کنند نه انحرافی در آن.  
را  شایسته ساالری  گسترده  سطحی  در  جامعه شناختی،  نوشتارگان  در 
و  می دهد  متفاوت  پاداش های  می کند،  رده بندی  که  می دانند  نظامی 
دریافتی  بر  نظام  این  می بخشد.  مشروعیت  را  برندگان  موقعیت  سپس 
تنگ نظرانه از آنچه درخور پاداش است و آنچه نیست استوار است و زمانی 
که عموم  »کژشناخت« - جایی  بوردیو  پیر  آنچه  که  دارد  عملکرد خوبی 
که این نظام بر مجموعۀ خاصی از اصول استوار است حال آنکه  باور دارند 
در واقع بر مبنای مجموعۀ دیگری از اصول عمل می کند - وجود داشته 
اقتصادی  سرمایه  سنگاپور  شایسته ساالر  نظام  خصوص،  این  در  باشد. 
از والدین به فرزندان منتقل می شود پاداش می دهد  که  را  و فرهنگی ای 
و  اصول  کژشناخت  رهگذر  از  شایسته ساالری  را.  فردی  سخت کوشی  نه 
را مشروعیت می بخشد  سازوکارهای واقعی قشربندی، موقعیت برندگان 
و  سخت کوشی  بر  تکیه  با  آنها  که  می کند  ایجاد  افراد  در  را  تصور  این  و 
و  نامنصفانه.  موروثی  امتیازات  رهگذر  از  نه  شده اند  موفق  خود  هوش 
کامی ها را نیز  کامی روایتی خاص ارائه می کند و نا شایسته ساالری دربارۀ نا

به خصلت های شخصی نسبت می دهد نه محرومیت های نظام مند. 
که  همان گونه  دقیقا  سنگاپور  آموزشی  نظام  جامعه شناختی،  منظر  از 
مجموعۀ  اینکه  بر  افزون  مردم  عامۀ  می کند.  عمل  است  شده  مهندسی 
محدودی از ویژگی ها را ارتقا می دهند و دانش آموزان را در مقوالت دقیق 
پاداش  که  ویژگی هایی  که  باورند  این  بر  می کنند،  رده بندی  مشخص  و 
اعتبار  که  اشخاصی  است.  پشتکار شخصی  و  قابلیت ها  بازتاب  می گیرند 
کافی را دارند در مجراهای درست قرار می گیرند و در مدارس  و صالحیت 
خوب پیشرفت می کنند و مدارک تحصیلی رسمی را به دست می آورند و در 
زمینه های حرفه ای، دانشگاهی، خدمات عمومی یا حوزۀ دولتی جایگاه 
کز توان افزایی و تدریس خصوصی ایمان  شغلی شان را تثبیت می کند. مرا

کلی این نظام را متزلزل نمی کنند.    مردم به منطق 
شایسته ساالری  و  آموزش  دربارۀ  انتقادی  جامعه شناختی  بینش های 
فهم  برای  است.  گذاشته  سر  پشت  را  دشواری  دوران  توجه  جلب  برای 
چرایی این امر، باید دو ویژگی جامعۀ سنگاپور را بکاوییم: نهادین شدن 

فردگرایی و حضور پررنگ روایت های غایت شناختی. 
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رهگذر  از  می دهد،  تشکیل  را  شایسته ساالری  اساس  که  منطقی 
انتخاب  دایرۀ  که  پیچیده ای  خط  مشی های  و  بسیار  دولتی  نهادهای 
مدیریت  فرزند،  پرورش  و  نگهداری  ازدواج،  مسیر  بر  و  می دهد  شکل  را 
روزمره  زندگی  با  می گذارد،  اثر  بیماران  و  سالمندان  از  مراقبت  و  منزل 
افراد  است:  قرار  این  از  منطق  این  واضح ،  بیانی  به  است.  تنیده  هم  در 
شدیدا  گرچه  سنگاپور  دولت  باشند.  خانواده شان  و  خود  مراقب  بایستی 
سازمان دهی  خاص  شیوه های  سوی  به  را  سنگاپوریان  و  مداخله گراست 
مخالف  سرسختانه  عام  رفاهی  تمهیدات  با  می کند   رهبری  زندگی شان 
کسب مهارت ها و اعتبارها، شغل پایدار و رابطۀ دگرجنس خواهانه  است. 
کاالهای عمومی و بهروزی عمومی -  پیش شرط های بهره مندی افراد از 
مستمری  سالمندان،  نگهداری  فرزند،  نگهداری  سالمت بانی،  مسکن، 
کسب  فرصت  گرفتن  مهم  شروط  از  یکی  بنابراین  است.   - بازنشستگی 
وابستگی های  همراه  به   - خانواده  آنکه  حال  است  فردی  »شایستگی« 
متقابل میان نسلی  موجود در آن - همچنان یکی از واحدهای اقتصادی-

بنابراین  است.  حکومت گری  و  خط مشی گذاری  برای  پایه ای  اجتماعی 
سرمایه گذاری خانواده ها در کسب شایستگی رسمی معقول و حتی ضروری 

است.  
را روایت غایت شناختی  نیرومندی در باب   دوم آنکه، شایسته ساالری 
با  سنگاپور  شایسته ساالری  می کند.  پشتیبانی  خاص  اشخاص  و  مّلت 
پارتی بازی و تبعیض قومی-نژادی در مالزی، نزدیک ترین همسایه اش، 
 - غیرشخصی  و  نظام مند  عقالنی،   - شایسته ساالری  دارد.  مغایرت 
شگفت انگیز  بقای  عامل  سنگاپورو  چشمگیر  اقتصادی  موفقیت  علت 
درباب  غایت شناختی  روایت  منطقی  نتیجۀ  می شود.  تلقی  کشور  این 
این  که  است  سنگاپوریانی  زندگی نامه ای  روایت های  کشور  پیشرفت 
»اشراف دولتی« -  بوردیو  پیر  فرانسۀ  مانند  کرده اند.  را محقق  پیشرفت 
کرده اند  که »شایستگی« شان را بهترین دانشگاه های جهان تأیید  آنهایی 
و  بگویند  سخن  می توانند  آن  موضع  از  که  می گیرند  قرار  جایگاهی  در   -
روزنامه نگاران  خط مشی گذاران،  و  سیاسی  نخبگان  بیابند.  شنوا  گوش 
محدودشان  زندگی نامه ای  روایت های  دریچۀ  از  دانشگاه،  استادان  و 
به وضوح  اما  نیست  نقص  از  عاری  گرچه  که  نظامی  می نگرند:  نظام  به 
ناموفق  که  آنهایی  آن.  نزدیک  یا  صدریم  در  حال  هر  به  که  چرا کاراست 
خاموش،  شخصی  کامی های  نا از  شده  عرضه  روایت  در  می شوند  تلقی 
منزوی و منفعل می شوند. شایسته ساالری دیگر الگویی از یک نظام خوب 
لحظۀ  در  می گویند،  سخن  آن  برضد  می توانند  که  آنهایی  که  چرا نیست 
که جایگاه اجتماعی و حس ارزشمندی  خود آنان را  حساس از نقد نظامی 

مشروعیت می بخشد دست می شویند. 
منابع  تأمین  از  که  کم درآمدی  والدین  باالست.  هزینۀ شایسته ساالری 
شایسته  که  خصوصیاتی  آوردن  به دست  برای  که  منابعی  یعنی   - مالی 

انگاشته می شوند الزم است - برای فرزندا نشان عاجزند از حیث مادی و 
گزاف می شوند. وقتی نابرابری در سراسر جامعه  نمادین محتمل هزینه ای 
ممکن  نیز  دارند  بهتری  وضع  درآمد  حیث  از  که  کسانی  می یابد،  شدت 
که هراس دارند که حتی اندکی تحرک نزولی  است متحمل هزینه شوند چرا
گسترده  موازی  آموزش  باشد.  داشته  پی  در  واقعی  هزینه های   برایشان 
والدین  که  استرسی  جوانان،  میان  در  اضطراب  و  افسردگی  پرهزینه،  و 
کودکان شان  بر تکالیف مدرسۀ  بابت نظارت  که  زمانی  و  تجربه می کنند 
که رهاورد نظام  نابرابر  از رهگذر رقابت  نابرابری  هدر می  دهند و تحکیم 

است جملگی هزینه هایی اند بر دوش جامعه.   
برنامه ای  به  هم  ما  است؟  ساخته  کاری  چه  جامعه شناسان  از  اما  و 

کنش باورانه نیازمندیم. پژوهشی و هم به برنامۀ عملی 
که جامعه شناسی آموزش  در جبهۀ پژوهش، روز به روز آشکارتر می شود 
را نمی توان از مطالعات خانواده، رفاه، مناسبات دولت-جامعه و سیاست 
کرد. برای بررسی شایسته ساالری به همۀ ابزارهای تحلیلی نیازمندیم  جدا 
مثال درک عمیق تر این نکته که آنچه از یک سو غیرعقالنی می نماید )برای 
که پویش دیگر  مثال سرمایه گذاری خصوصی پرهزینه در آموزش( زمانی 
کامل معنا  را درک  کنیم )برای مثال رژیم خانواده گرای ضدرفاه( به طور 
آموزش  به  نظر  عطف  با  نه فقط   را  پرسش ها  این  باید  ما  می کند.  پیدا 
سازوکارهای  و  نابرابری  بررسی  برای  عملی  برنامه ای  به کارگیری  با  بلکه 

بازتولیدکنندۀ درهم تنیده و متعددش پاسخ دهیم.
گفت وگوی  در  جامعه شناختی  ابزارهای  است  قرار  گر  ا گذشته،  این  از 
در  را  مسلط  روایت  بایستی  بیابد  جایی  شایسته ساالری  درباب  عمومی 
است.  خودنگری  مسلط  روایت  درهم شکستن  پیش شرط  شکنیم.  هم 
صرفا  نابرابری  و  شایسته ساالری  که  تفکر  طرز  این  از  باید  دانشوران 
خودشان  امتیازات  در  و  کنند  گذر  است  پژوهش شوندگان شان  معضالت 
گفتمان روزمره نابرابری را استمرار  که آنها از رهگذر ورزه ها و  و شیوه هایی 
مستلزم  مسلط  روایت  درهم شکستن  همچنین  کنند.  مداقه  می بخشند 
رشته ای علمی  مقام  در  گر  ا دانشگاه است.  از  بیرون  با مخاطبان  ارتباط 
باید دست  را داریم  امتیاز و حاشیه  ای شدن  بازتولید  ابزار الزم برای فهم 
که بین مردم منتشر می شود،  کار بهتری بزنیم و از رهگذر نوشته هایی  به 
جامعۀ  با  راهبردی  مشارکت  و  گون  گونا مخاطبان  با  بحث  و  گفت وگو 
فراسوی  را  ایده ها  این  والدین،  و  خط مشی گذاران  آموزگاران،  مدنی، 

گسترش دهیم. دانشگاه 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:   

Youyenn Teo <yyteo@ntu.edu.sg>
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< پــــــــــــــــس از ســـــــــــــــــــــکوالریــــــــــــــــــــســـــــم
فرانسیس خک گی لیم از دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور

پارسایانی که در معبدی خانگی واقع در آپارتمانی عمومی عبادت می کنند. عکس از فرانسیس لیم.

با  همیشگی  آمدن  کنار  متضمن  بودن  سنگاپوری  جهات،  بسیاری  از 
در  هم  و  عمومی  حیات  در  هم  دولتی  اجتماعی  طبقه بندی  نظام  نوعی 
تعریف،  به  مدرن  دولت-مّلت های  همۀ  البته  است.   خصوصی  حیات 
و فرهنگی  اجتماعی  گروه  های  نتیجه مدیریت  در  و  ثغور  و  تعیین حدود 
ضروری  ابزارهای  اینها  مشغول اند؛  دارند  خود  داخل  در  که  مختلفی 
سروکار  متضمن  بودن  سنگاپوری  مدرن اند.  مّلت سازی  و  حکومت گری 
اصلی  نشانگر  سه  درباب  دولت  موضع گیری های  با  همیشگی  داشتن 
بنیادی  زبان و دین مضامین روایی اساسی اسطورۀ   نژاد،  هویت است. 
که دولت به وسیلۀ  مّلت سنگاپور و نیز ابزارهای مهم حکومت گری است 

کنترل اجتماعی و سیاسی است.  آنها در پی اعمال 
را  سنگاپور  صبحگاهی  »سوگند«  مدارس  دانش آموزان  همۀ  وقتی 
وقتی  باشند؛  یکپارچه  مّلتی  دین  و  نژاد  زبان،  از  غ  فار که  می خوانند 
کارت شناسایی مّلی شان اعالم  را در  همۀ شهروندان بایستی »نژاد «شان 
می کنند، وقتی »شورای ریاست جمهوری برای حقوق اقلیت ها« و »قانون 
حفظ هماهنگی دینی« )1991( برای چندفرهنگ گرایی سنگاپور اهمیت 
به واسطۀ  که  می کنند  متهم  را  مسیحیان  از  برخی  وقتی  دارد،  اساسی 
و  می کنند  پا  به  آشوب  زیاده متعصبانه   )proselytism( دین فراخوانی 
هم زمان برخی از مسلمان »خودرادیکال شده« را به دلیل اعالم نقشه های 
تروریستی شان با استناد به »قانون امنیت داخلی« بازداشت می کنند، پی 
عمیقًا  دین  و  زبان  نژاد،  به  مربوط  مسائل  سنگاپور،  در  اینکه  به  بردن 

درهم تنیده اند و حساسیت سیاسی دارند چندان دشوار نیست.  
نزد دولت سنگاپور، سکوالریسم برای هم زیستی مسالمت آمیز گروه های 
پژوهش های  همۀ  است.  ضروری  کشور  این  مختلف  قومی  و  دینی 
این  با  بایستی  دین  و  قومیت  با  مرتبط  مسائل  درباب  جامعه شناختی 
که دولتی رسمًا  که سنگاپور جامعه ای چند دینی  است  کنار بیایند  واقعیت 
سکوالر دارد. تکثر دینی سنگاپور تا حدود زیادی نتیجۀ عوامل تاریخی و 
تصادفی است، از جمله جایگاه سابقش به عنوان مستعرۀ تجاری مهمی 
گون را از آسیا و جهان جذب خود کرد. با این حال ظهور  که اجتماعات گونا

پایه ریزی  از زمان  گاهانۀ دولت  آ ایدئولوژیک  از فعالیت های  سکوالریسم 
که به شکلی جدایی ناپذیر با  کوششی سرسختانه  این مّلت مایه می گیرد - 
اوضاع واحوال پس از جدایی سنگاپور از فدراسیون مالزی در سال 1965 و 
کشور برای پدید آوردن  کوشش های رهبران سیاسی و شهروندان این  نیز 
که با فرهنگ های اسالمی همسایگانش، مالزی و اندونزی  هویتی مّلی - 

گره خورده است.     در در تقابل است - 
جای شگفت است که دولتی که مدعی سکوالریسم است وزارت خانه ای 
کرده است . در سال 2016 این دولت در مراسم  را مسئول امور مسلمانان 
است  ممکن  که  ایده هایی  به  آوردن  روی  از  را  سنگاپوریان  قربان  عید 
که اعیاد دینی »زمان  کند برحذر داشت و متذکر شد  یکپارچگی را تضعیف 
خوبی برای اندیشیدن دربارۀ یکپارچگی دینی و نژادی در سنگاپوراند«. 
گفتمان سیاسی مردم سنگاپور اسالم - هم به دلیل تلقی سنگاپوریان  در 
که  بالقوه ای  تهدید  به دلیل  هم  و  سکوالر  دولت-مّلتی  به عنوان  خود  از 
جهانی  گسترش  با  که  تهدیدی  دارد،  اجتماعی  هماهنگی  برای  اسالم 
و  »دیگری«  هیئت  در   - است  خورده  پیوند  »افراط  گرا«  ایدئولوژی های 

امری غیرخودی ظاهر می شود.    
و  دقیق  مقوالت  در  را  مردم  فعاالنه  نیرومند  دولتی  که  بافتاری  در 
مانند  فرهنگی  تفاوت های  رهگذر  از  را  »نژادها«  و  می دهد  قرار  مشخص 
قومیت  که  جامعه شناختی ای  پژوهش های  می کند  تعریف  دین  و  زبان 
رویکرد  می کنند.  اتخاذ  را  متفاوت  رویکرد  دو  می کنند  بررسی  را  دین  و 
می گیرد  قرار  پوزیتویستی  جامعه شناختی  سنت  در  بیشتر  که  نخست 
»نژاد« و »دین« را متغیرهایی مستقل تلقی می کند. رویکرد دوم به شکلی 
که چگونه قدرت مرزبندی ها را شکل می دهد  که می کاود  انتقادی این را 
که چگونه ممکن است مرزبندی های قومیتی و دینی در میان مردم  و این 
پدید  چندگانه  یا  ترکیبی  مبهم،  هویت های  و  شوند  محو  و  کنند  تغییر 
که دسته بندی های مشخص و دقیق را ناچیز می شمرند. بنابراین،  آیند 
است  رسیده  نتیجه  بدین  سنگاپور  در  دینی  تکثرگرایی  درباب  پژوهش  
و  »هندیان«  ترتیب  )به  تائوئیسم  و  هندوئیسم  پیروان  از  بسیاری  <<که 
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تائوسنگ،  کونگ،  پک  توآ  مونیسواران،  همچون  ایزدانی  »چینی «ها( 
گرامی  دینی  سنت  دو  این  سوی  از  که  می پرستند  را  هانومان  و  کریشنا 
داشته می شوند. حتی ممکن است در حیاط معبدی واحد برخی از ایزدان 

دین دیگر را جای داده باشند.  
که سکوالریسم  مطالعات انتقادی درباب سکوالریسم داللت بر آن دارند 
هماهنگی  به  رسیدن  در  را  سنگاپور  معقول  چندنژادگرایی  است  ممکن 
اجتماعی یاری دهد اما آنها همچنین بر نقش سکوالریسم در تالش برای 
القا کردن تأمالت »ابژگانی« و »عقالنی« در فرآیند سیاسی و خط مشی گذاری 
پای می فشارند. سکوالریسِم به سبک سنگاپوری نسخۀ خداباوری ستیز و 
کمونیستی یافت، بلکه در  کشورهای  که می توان آن را در  خشنی نیست 
به رسمیت  را  مردم  زندگی  در  دین  اهمیت  که  است  سکوالریسمی  عوض 
می شناسد  و اصواًل با همۀ ادیان برخورد برابر دارد. جدا از تضمین آزادی 
تشویق  را  گون  گونا دینی  گرو ه های  نیز  دولت  اساسی  قانون  در  مذهب 
رفاهی  خدمات  تأمین  در  خصوصًا  اجتماعی  نیازهای  رفع  در  تا  می کنند 

اجتماعی و ارتقای ارزش های اخالقی و فرهنگی سهیم باشند.  
سو،  یک  از  است.  اساسی  جنبۀ  دو  دربردارندۀ  سنگاپور  سکوالریسم 
که مشهود ترین  دولت بر دور نگه  داشتن دین از سیاست پای می فشارد 
جلوه آن را می توان در منع شدن سازمان های دینی از بسیج اعضایشان 
که  است  آن  سر  بر  دولت  دیگر،  سوی  از  دید.  سیاسی  فعالیت  برای 
سمت  در  خود  نمایندگان  گماردن  به کار  طریق  از  را  دینی  اجتماعات 
 ،»)MUIS( مشاور« سازمان های دینی ، مانند »شورای اسالمی سنگاپور«
خیرخواهانه،  فعالیت های  داوطلب  مؤمن  گروه های  یا  مساجد  معابد، 

کند.    کنترل و مدیریت 
عبادت گاه  به  مدرن  دولت های  از  بسیاری  مانند  سنگاپور  دولت 
از قلمروداری  کارکردی  گروه های دینی اجازۀ فعالیت داده است و فهمی 
است.  زده   کار  به  است  استوار  مدرن سازی  و  توسعه  ایدئولوژی   بر  که  را 
خصوص  در  مقامات  می شود  مواجه  زمین  کمبود  با  دولت شهری  وقتی 
برنامه ریزی شهری رویکردی به شدت فایده گرایانه و مداخله گرانه اتخاذ 
می کند. وقتی »هیئت رسیدگی به زمین سنگاپور« زمینی را که پیش از این 
گروه های دینی  در تصرف سازمانی دینی بوده است به تصرف درمی آورد، 
کردن، برچیدن یا حتی ترکیب اجتماعات شان  می شوند.  ناچار به جابه جا 

بودند  نقاط مختلف مستقر  این در  از  که پیش  برای مثال، معابد چینی 
و محراب های  آورد ه اند  پدید  را  ترکیبی«  و »معابد  در یکجا جمع شده  اند 
گرد آمده اند. به تازگی،  کنون در ساختمانی واحد  معابد پیش  از این جدا ا
که در آن  دولت پیشنهاد داده است ساختمان های چندطبقه ای بسازند 

کنند.     گروه های دینی مختلف برای فعالیت هایشان مکان اجاره 
بسیاری از پژوهشگران دین سنگاپور راهبردهای دولت برای مدیریت 
اینکه  درباب  اما  کرده اند  بررسی  را  دین  به  بخشیدن  قانون  و  نظم  و 
گروه های دینی چگونه راه های خالقانه ای برای دور زدن خط مشی های 
سکوالریستی می یابند پژوهش چندانی صورت نگرفته است. برای نمونه 
که  کرده اند  بررسی  را  ع  موضو این  متیوز  متیو  و  ه 

ُ
گ دنیل  چانگ،  ترنس 

از  عضوگیری  با  که  آن اند  پی  در  انجیل باور  مسیحیان  از  برخی  چگونه 
دولت  محافظه کارانۀ  خط مشی های  از  حمایت  اعالم  و  سیاسی  رهبران 
به نحوی  خانواده  و  جنسی  روابط  با  مرتبط  موضوعات  خصوص  در 
را جهت دهند. مطالعات  گفتمان سیاسی  نامحسوس خط مشی گذاری و 
درباب هندوئیسم عامه پسند از جمله مطالعۀ وینیتا سینها درباب پرستش 
که در مناطق جنگلی و دور از چشم مقامات اجرا  مونیسواران مناسکی را 
چگونه  که  می کند  بررسی  را  این  من  پژوهش  می کند.  توصیف  می شود 
 - چینی  ریشه ای  با  بین المللی  رستگاری«  »دین  نوعی   - دائو  ییگوآن 
تبدیل  معبد  به  را  سکوالر(  رسمًا  کن  )اما عمومی  مسکونی  آپارتمان های 
خانگی«  »گروه های  قالب  در  مسیحیان  قیاس،  به  همین  است.  ساخته 
کرده اند و هم زمان جادوگران چینی و روحانیون تائوئیست  نشست  برگزار 

»معابد خانگی« برپا ساخته اند.
دین  دولتی  مدیریت  محتمل  محدودیت های  بر  داللت  مصادیق  این 
و  »خصوصی«  سپهرهای  میان  سکوالریستی  تمایز  از  که  دارد  سنگاپور  در 
که ممکن است هم محدودیتی بر  »عمومی« دین ناشی می شود - تمایزی 
توانایی دولت در نظارت کامل بر دین پدید آورد و هم فضایی برای گروه های 

ج از قلمرو رسمی دولت فعالیت کنند. دینی خاص بیافریند تا خار

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:  

Francis Khek Gee Lim <fkglim@ntu.edu.sg>
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< پــــــــــــــــــس از جـــــــــــــــهانی شـــــدن
دنیل پی. اس. ُگه، از دانشگاه مّلی سنگاپور

تمرین برای نمایش روز مّلی در سکوی شناور مارینا بی.
گه  عکس از دنیل 

>>

جامعه شناسی سنگاپور

روایت   دو  سنگاپور  در  تاریخی  متون  و  مّلی  موزه های  شکل گیری  دربارۀ 
استقالل،  زمان  از  که  روایت  ماندگارترین  و  روایت  نخستین  دارد.  وجود 
یعنی سال 1965 نقل شده راجع است به پایه ریزی مستعمره نشین های 
کمپانی  بریتانیا در این جزیره به سال 1819 به دست سر استمفورد رافلز از  
غ رافلز را شناختش از موقعیت جغرافیایی  هند شرقی. در این روایت، نبو
قرار  ماالی  شبه جزیرۀ  باالی  که  جزیره ای  می دانند؛  سنگاپور  راهبردی 
که از اقیانوس هند  گرفته است، درست در محل تالقی بادهای مساعدی 
و آسیای شرقی می وزند. این مستعمره نشین با مدیریت خوب و استقبال 
چندنژادی  و  مدرن  کالن شهری  به  ماهیگیر  روستایی  از  مهاجران  از 
نخستین  دربارۀ  است  شده  پذیرفته  به تازگی  که  دوم  روایت  شد.  بدل 
به  بنا  است.  تماسک  یعنی  جزیره،  این  در  شناخته شده  مستعمره نشین 
آسیایی،  کاوش گران  نخستین  باستان شناختی  گزارش های  و  یافته ها 
در  را  آن  که  بود  بین المللی ای  تجاری  بندر  و  مستحکم  شهری  تماسک 
سدۀ چهاردهم شاهزاده ای از امپراتوری رو به افول سریویجایا بنیان نهاد. 
کا درآمد. پس  کنترل سلطنت ماال این بندر سپس در سدۀ پانزدهم تحت 
کا در سال 1511 به تسخیر پرتغال درآمد این شهر به حال خود  از آنکه ماال
رها شد و بار دیگر نام سانسکریتی سابق آن یعنی سنگاپور را بدان دادند.  

پایان مشترک هر دو روایت دربارۀ شکل گیری سنگاپور نبوغ »حزب اقدام 
مردم« را می رساند. این حزب،  از سال 1959 - یعنی زمانی که حق رأی عمومی 
و خودفرمانی )self-government(، برای نخستین بار، در این مستمره نشین 
بریتانیا بنیان نهاده شد و از این رهگذر ویژگی های مؤثر در موفقیت این شهر 
روایت  این دو  پیوند  رشتۀ  بوده است.  کم سنگاپور  شناخته شد - حزب حا
که در هر دو جهانی شدن نه تنها برای موفقیت سنگاپور بلکه برای  این است 
بقایش الزم و حیاتی بود. جهانی شدن یعنی سنگاپور. بنابراین، حتی وقتی 
کوشش برای مّلت سازی در  که در  کم، اس. راجاراتنام -  ایدئولوگ حزب حا
سنگاپور جوان نقش محوری داشت - در سال 1965،  بر اثر جدایی ناخواستۀ 

سنگاپور از فدراسیون مالزی، ناچار شد اجتماع مّلی ای برساخته ای را پدید آورد 
از  کنون  ا گفت.  با عنوان »شهری جهانی« سخن  از سنگاپور  در سال 1972 
که  آن سخنرانی به عنوان سخنرانی ای پیش گویانه به احترام یاد می شود چرا
و  گرانه  سودا اقتصادی  از  موفقیت آمیزش  دگرگونی  به سبب  امروزه  سنگاپور 
سپس اقتصادی صنعتی به شهری جهانی  و پساصنعتی، که یکی از قطب های 

مالی و خدماتی آسیای روبه جهانی شونده  است، زبان زد شده است.
سیاسی-اقتصادی  نیاز  دربارۀ  سطحی  استداللی  راجاراتنام  نگرش  اما 
سنگاپور به تبدیل شدن به شهری جهانی نبود. راجاراتنام تحت تأثیر آرنولد 
دارد:  پساهگلی  روشنگری  رنگ وبوی  که  می کند  ح  مطر را  نکته ای  توینبی 
سنگاپور شهری جهانی است. سنگاپور باید به عنوان شهری جهانی استمرار 
و توسعه یابد تا به ذاتش وفادار باشد و سرنوشت تاریخی اش را محقق سازد. 
که آنتی تز پیشرفت  مّلت سازی و صنعتی شدن مّلی نباید به گونه ای ادامه یابد 
که  تصمیم  این  بنابراین،  باشد.  جهانی  شهری  به عنوان  سنگاپور  مستمر 
روی  به  جامعه  درهای  و  چندملیتی  شرکت های  روی  به  اقتصاد  درهای 
گماتیک بقای اقتصادی  گشوده بماند نه تنها بنا به مقتضیات پرا مهاجرت 
بلکه به منظور وفاداری به ویژگی ذاتی سنگاپور به عنوان شهری جهانی گرفته 

شد.   
به عنوان   1965 سال  در  سنگاپور  مّلی  دانشگاه  جامعه شناسی  دپارتمان 
و  انسان شناسان  تأسیس شد.  به مدرن سازی  کوشش های معطوف  از  یکی 
که بیشترشان تحصیالت تکمیلی شان را در  جامعه شناسان این دپارتمان - 
گذرانده بودند - به  مدت 50 سال، خصوصا در  بهترین  دانشگاه های غربی 
اجتماعی  خط مشی های  پیاده سازی  گاه  و  طراحی  درگیر  نخست  دهه های 
کثریت عظیم جمعیت  دولتی بودند. این خط مشی ها عبارت بود از کمک به ا
و  قومی  تکثرگرایی  مدیریت  عمومی،  مسکن های  با  شرایط  سازگاری  برای 
کارزارهای  با  باروری و مسائل مرتبط  و  ازدواج  دینی، حل مسائل مربوط به 
که دولت برای مدرن سازی رفتار و جهان بینی در  مهندسی اجتماعی شدیدی 

یک نسل بر پا کرده بود.
دانشوران انتقادی ممکن است این مشغولیت ها را همکاری جامعه شناسان 
کم  در ایجاد ایدئولوژی هژمونیک و سلطۀ یکه ساالرانۀ )autocratic( طبقۀ حا
کاری است  بس  گذشته ایراد چنین اتهامی  تلقی می  کنند. اما هنگام بازنگری 
ساده. در نخستین  سال های پس از استقالل، هر سنگاپوری یا خارجی مقیم 
که با آمال و آرزوهای پسااستعماری این مّلت به تازگی مستقل شده  سنگاپور 
که  کم نیز هم داستان بود خصوصا وقتی  گیرای طبقۀ حا هم دل بود با بینش 
این بینش را ایدئولوگ ها و اندیشمندانی چون راجاراتنام با لحنی ژرف و پرشور 
کنند. این هم داستانی حتی در دوره ای بیشتر هم شد و آن زمانی بود که  بیان 
کم برخی از ایده ها  چپ ها در بحبوحۀ استعمارزدایی شکست خورد و طبقۀ حا
و خط مشی های سوسیالیسی را به شکل گزینشی اتخاذ کرد و آنها را از عناصری 
کمونیسم بین المللی پیوند می داد تهی ساخت و در نتیجه روایت ها و  که با 
و  جهان وطنی  سرشت  با  سنگاپور  چگونه  اینکه  دربارۀ  بدیل  گفتمان های 

جهانی اش سازگار شد وجود نداشت.   
خ داد. نقطۀ عطف  دگرگونی مهم در جامعه شناسی سنگاپور در دهۀ 1990 ر
ایدئولوژی  عنوان  با  هوآت،  بنگ  چوآ  کتاب  انتشار  بی گمان  دگرگونی  این 
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جماعت باور و دموکراسی در سنگاپور در سال 1995 بود. هوآت با انتشار این 
کم را درهم شکست. پس از انتشار این کتاب،  کتاب ایدئولوژی مسلط طبقۀ حا
کرد و در آن استدالل  کتابی دربارۀ مسکن عمومی منتشر  در سال 1997 چوآ 
که بیش از چهار-پنجم سنگاپوریان در  که مسکن عمومی، یعنی جایی  کرد 
هر  که  است  جماعت باورانه ای  ایدئولوژی  مادی  تحقق  می کنند  زندگی  آن 
کم  که طبقۀ حا یک از شهروندان سنگاپور را در نظام اقتصادی-سیاسی ای 
که  نبود  یکه ساالری  این  ساخت.  سهیم  است  کرده  حفظ  را  یکپارچگی اش 
گرامشی هژمونی این  کم را استمرار بخشید بلکه بنا بر نظریۀ  سلطۀ طبقۀ حا
کمیت تک حزبی را پذیرفتنی  ایده ها در زندگی روزمرۀ مردم سنگاپور بود که حا
با  سنگاپوری  جامعه شناسان  و  انسان شناسان  از  جدیدی  نسل  ساخت. 
جست وجوی روایت ها و ورزه های بدیل در حوزۀ پژوهش و تفحص به این 
کنش مثبت نشان دادند. در چهار مقالۀ پیشین این مجموعه به  کشف چوآ وا

این روایت ها اشاره شده است.  
خ داد که شهر جهانی  این دگرگونی در جامعه شناسی سنگاپور اساسا زمانی ر
راجاراتنام به سرعت در حال شبیه شدن به شهر جهانی ساسکیا ساسن بود. 
دولت با آغوش باز پذیرای جهانی شدن نئولیبرال شد و اقتصاد را به گونه ای 
سروشکل  داد که از تسریع گردش سرمایه، کاال و مهاجر بهره برداری کند. واژگان 
که حرف اضافۀ »و« دو  که مشخصۀ شان دوگانگی ای بود  کرد  تازه ای ظهور 
جزء اش را به هم پیوند می داد. شهروندان به »جهان وطن« و »مرکزگرا« بودن 
کنند و با آسودگی  فرا خوانده شدند تا با خیالی آسوده در جهان سیر و سیاحت 
سنگاپور  بدوانند.  ریشه  عمومی  مسکن های  »محلی«  زیست جهان های  در 
دیگر فقط شهری جهانی نبود بلکه هم شهری جهانی بود و هم یک مّلت. در 
سال 1989، »مؤسسۀ مطالعات آسیای جنوب شرقی« اثر دوران ساز مدیریت 
منتشر  ویراستاری دو جغرافیادان  به  را  قالب ریزی سنگاپور مدرن  موفقیت: 
از عالمان اجتماعی  که به قلم بسیاری  اثر مجموعه مقاالتی است  کرد. این 
نسل اول و به مناسبت یادبود ورود موفقیت آمیز سنگاپور به نظام سرمایه داری 
 ،2010 سال  در  شد.  نوشته  آسیا  ببرهای  از  یکی  به  آن  شدن  بدل  و  جهانی 
به ویراستاری  سنگاپور،  به  دوباره  نگاهی  موفقیت:  مدیریت  مؤسسه  همان 
کرد. این بار این اثر حاوی مقاالتی  جامعه شناسی به نام ترنس چانگ منتشر 

بود که در پی فهم تنش های برآمده از جهانی شدن سرمایه دارانه بودند. 
جهانی شدن  از  بعد  پس  باشند،  مترادف   سنگاپور  و  جهانی شدن  گر  ا
کدام اند؟ سه امکان  که بر جامعه شناسی سنگاپور اثر می گذارند  رویکردهایی 
به  که  دیگر  بار  فاجعه نگرانه.  و  آرمان شهری  دژشهری،  رویکرد  دارد:  وجود 
که در سال 2010 در مجموعۀ مدیریت موفقیت منتشر شد می نگرم،  مقاله ام،  
آن را از حیث رویکرد تا حدود زیادی دژشهری می یابم. این مقاله کوشش های 
قدیم  چندفرهنگ گرایی  با  جدید  چندفرهنگ گرایی  زدن  پیوند  برای  دولت 
برآمده  قومی  تنش های  حل  و  مهاجرت  از  برآمده  تنوع  مدیریت  به منظور 
کرد.  بررسی  را  سیاسی  کنترل  حفظ  هم زمان  و  اقتصادی  نابرابری های  از 
تناقضات  الیه های  از  یکی  به  کنون  ا نولیبرال  جهانی شدن  تنش های 
وجود  آنها  حل  برای  راهی  هیچ  که  به گونه ای  است  شده  بدل  مدرن سازی 
ندارد مگر اتکایی همیشگی به دولتی نیرومند برای مدیریت آنها. این مقاله 
به وضوح قالبی دورکمی داشت و از معضل همبستگی در جامعه ای تکثرگرا آغاز 
که وابستگی به دولت برای یکپارچه سازی   شد و با این بدبینی پایان یافت 
جامعه و سامان دادن بدان گریزناپذیر است. نتیجه آنکه جست وجوی ورزه ها 
که در جامعه شناسی سنگاپور رواج یافته است تنها بدین  و روایت های بدیلی 
کردن  اضافه  رهگذر  از  که  است  آن  نیازمند  دولت  که  است  سودمند  دلیل 
رهبری  به  تازه ای  شکل  خود  مجموعۀ  به  بدیل  روایت های  و  ورزه ها  این 

اخالقی اش بدهد.      
امکان دوم رویکرد آرمان شهری است و آن را در مقاالت این شمارۀ گفت وگوی 
جهانی می یابیم. این رویکرد روح اثر تامس مور، آرمان شهر، را در پژوهش در 
باب عرف های اجتماعی، سیاسی و دینی یک جمهوری آرمانی در جزیره ای 
که مشخصۀ آن دموکراسی و برابری است  فرامی خواند.  با جمعیتی مناسب 
کید بر وابستگی حداقلی به دولت است و امید می رود مجال برای  در اینجا تأ
به لحاظ  را  مردم  شود.  بیشتر  دولت  برابر  در  شخصی  شکوفایی  و  استقالل 
گاه و به لحاظ سیاسی فعال می یابیم. نزد  اقتصادی خالق، به لحاظ اجتماعی آ
برخی از انسان شناسان و جامعه شناسان، کشف و تحلیل این فضاهای امید در 
سنگاپور، که گاهی از قضا با کمک جهانی شدن نولیبرال به وجود می آیند، کافی 
که این روایت های بدیل الهام بخش دانشجویان در  است. باور بر این است 
کالس های درس دانشگاه اند و دانشجویان هم که از دانشگاه ها بیرون می آیند 
جهان را تغییر می دهند. نزد برخی دیگر این روایت ها فراتر از این می روند و 
در  خواص  و  عادی  مردم  عمل باوری  که  می کند  ترسیم  را  طرحی  به وضوح 
تغییر شرایط زیست جهان شان بدان سو رهنمون است. اما نزد عده ای دیگر، 
این  کرد،  منتشر  مسئله  این  با  رابطه  در  که  مقاله  اش  در  تئو  یوین  جمله  از 
گاهانه فرامی خوانند تا  روایت ها دانشجویان را به عمل باوری دانشگاهی خودآ
که  گوش مخاطبان بیشتری برسانند به گونه ای  این روایت های بدیل را به 

جامعه شناسان به عامالن تغییر بدل شوند.  
نه  و  است  اعتراضی  نه  آرمان شهری  رویکرد  مدنظر  سیاست  اینکه  مهم 
کمی  که این رویکرد از سوی نخبگان حا رادیکال، هرچند دور از انتظار نیست 
که به سلطۀ ایدئولوژیک شان حساس اند سوءتعبیر شود. رویکرد آرمان شهری 
با شهر جهانی مدنظر راجاراتنام سازگاری بسیاری دارد. او سخنرانی سال 1972 
که: »اندیشه و روح  با این توصیه به مخاطبان خبرنگار به پایان برد  را  خود 
که پیامبران  کنند  کنید تا شهر جهانی را ]...[ را به بهشتی بدل  مردم را آماده 
و پیشگویان  از دیرباز رؤیای آن را در سر پرورنده اند« )استریت تایمز، 7 فوریه 
اندیشه های  نخستین  به  را  پیوندش  رشتۀ  آرمان شهری  رویکرد   .)1972

گوستین و مور می رساند.   آرمان شهری آ
آخرین امکان رویکرد فاجعه نگرانه است. در سنگاپور محافظه کار نوشتن بر 
پایۀ چنین رویکردی به لحاظ سیاسی غیرقابل دفاع است، اما شاید به لحاظ 
چنین  از  برآمده  پرسش های  رهگذر  از  اندیشیدن  سیاسی  حتی  و  فکری 
باشند، پس وقتی  مترادف  و سنگاپور  گر جهانی شدن  ا باشد.  رویکردی الزم 
خ  ر چه  می کند  حرکت  جهانی زدایی   یعنی  معکوس،  جهتی  در  جهانی شدن 
می دهد؟ این رخداد یک بار در دهۀ 1920 و 1930 پیش آمد، دوره ای پرآشوب 
که در بحبوحۀ آن چپ ها و بسیج سیاسی قوم-ملیت گرا در ماالی بریتانیا بستر 
سیاسی را برای تضادهای خشن برآمده از استعمارزدایی پس از جنگ جهانی 
گذشته  که در نیم قرن  دوم آماده ساخت. این تضادها به سه موجودیت مّلی 
کردنی نبود انجامید: نخست فدراسیون ماالیا، سپس فدراسیون مالزی  تصور 
چیزی  به  را  محلی  جوامع  موجودیت ها  این  سنگاپور.  جمهوری  سرانجام  و 
فراتر از آنچه نسل سابق تصورش را می کرد تغییر شکل دادند. آن رخدادهایی 
خ  کردنی ر گر امر تصورنا کدام اند؟ ا که در آینده تصورنکردنی و باورنکردنی اند 
دهد جامعۀ سنگاپور به کجا می رود؟ پس از جهانی شدن، وقتی سنگاپور دیگر 

شهری جهانی نباشد، این کشور چه سرنوشتی خواهد داشت؟    

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Daniel PS Goh <dsong@nus.edu.sg>

جامعه شناسی سنگاپور
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< بــــــــــــــــه ســــــــــــــــوی
     آیــــــــــــنده ای غـــــیــرلیـــــبـــــرال

ضـــــــــــد جنــــــــــــــــسیت مـــــــحوری و ضد جهـــــــــــــــــانی شـــــــــــدن

گوست 2015. بنری در تجمع ضد جنسیتی، 30 آ
کورولسزوک  عکس از الزبیتا 

عضو  و  سوئد  سودرتورن،  دانشگاه  کورولچوک،  الزبیتا  و  لهستان  ورشو،  دانشگاه  گرف،  آگنیسزکا 
انجمن   )RC47( اجتماعی  جنبش های  و  اجتماعی  طبقات  و   )RC32( جامعه  و  زنان  تحقیقاتی  کمیته های 

بین المللی جامعه شناسی

>>

دارد. پس  اهمیت  در سیاست جهانی  جنسیت 
که  از انتخابات آمریکا، ما بهتر از قبل می دانیم 
شکایت جمعی از زن ستیزی فاحش ترامپ، فقط 
بخشی از مسئله است. پوپولیسم در آمریکا و هر 
جا دیگری نه تنها به بی ثباتی اقتصادی و ترس 
پیرامون  بهنگرانی ها  بلکه  می کند،  تشدید  را 
جنس گرایانه  )هم(  تمایالت  جنسیتی،  روابط 
کشور،  به  کشور  می زند.  دامن  هم  باروری  و 
)مخصوصا  محافظه کاران  آنچه  منتقداِن 
محوری«  »جنسیت  یا  »جنسیت«  کاتولیک ها( 
جنسیتی،  برابری  سیاست های   - می نامند 
آموزش جنسی، حقوق دگرباشی و باروری - به 

کرده و راه را برای  کمک  بسیج مردان و نیز زنان 
حالی  در  نموده اند.  همواره  پوپولیست  رهبران 
برابری  سیاست های  و  فمنیسم  با  تقابل  که 
کنونی  موج  نیست،  جدیدی  مسئلۀ   جنسیتی 
نومحافظه کارانۀ  مکتب  از  حرکت  نشان دهندۀ 
کنون  ا اجتماعی  محافظه کاری  است:  قبلی 
پیوند  با سرمایۀ جهانی  با  به خصومت  صریحًا 

خورده است.
حزب  انتخاباتی  پیروزی  لهستان،  در 
در  عدالت  و  قانون  راستی  جناح  پوپولیست 
کمپینی علیه »جنسیت  سال 2015  به واسطۀ 
گفتمان  و  محافظه کار  رسانه های  در  محوری« 
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کلیسای  مذهبی امکان پذیر شد. از سال 2012، 
محافظه کار،  گروه های  و  لهستان  کاتولیک 
با  مخالفت  گرفته اند:  کار  به  زیادی   ابتکارات 
و  سیاسی  اسناد  در  »جنسیت«  واژۀ  از  استفاده 
و  پرورش  و  آموزش  با  مبارزه  عمومی،  گفتمان 
)مثل  جنسیتی  لحاظ  به  برابرانه  قانون گذاری 
کنوانسیون استانبول برای جلوگیری و  تصویب 
مبارزه  با خشونت  علیه زنان و خشونت خانگی(، 
و  جنسی  حقوق  کردن  محدود  برای  تالش  و 
مذهبی  رهبران  شامل  کمپین  این  باروری. 
متفکران  محافظه کار،  سیاستمداران  کاتولیک، 
انتخاب  حق  مخالف  گروه های  و  راست  جناج 
این  به  نیز  دیگری  گروه های  است.  بوده 
کمپین پیوسته اند؛  برای مثال، جنبش توده ای 
 Ratujmy( کودکان  نجات  نام  به  والدین 
وجود  به   2009 سال  حدود  در  که   )Maluchy
به  کند،  مخالفت  آموزشی  اصالحات  با  تا  آمد 
پیوست،  استانبول  کنوانسیون  علیه  مبارزه 
با  مقابله  برای  شده  طراحی  مقیاس های  چون 
خشونت خانگی را تهدیدی برای  اقتدار والدین 
مردم  شبکه های  و  سازمان ها  می کرد.  تلقی 
عادی به بسیج تعداد عظیمی از افراد مخصوصًا 
نگرانند   که  کرده اند  کمک  دلواپسی  والدین 
آموزش دهندگان  و  همجنسگرایی«  »البی 
فرزندان شان  برای  احتمالی  تهدیدی  جنسی 
ادعا  ضدجنسیت محوری  طرفداران  باشد. 
ارزش های  و  خانواده  و  کودکان  از  که  می کنند 
مذهبی و فرهنگی لهستانی در برابر فمنیست ها، 
فعاالن دگرباشی و فعاالن حقوق بشر محافظت 
گفته می شود سیاستمداران لیبرال و  که  می کند 
گفتمان  غرب فاسد حمایتشان می کنند . در این 
کم آن زمان، یعنی حزب  ضد جنسیتی، حزب حا
اغلب  شهروندی  سکوی  لیبرال-محافظه کاِر 
داده  نمایش  افراطی  چپ  از  بخشی  عنوان  به 
مثل  خارجی  نهادهای  بیانیه های  در  و  می شد 
خانوادۀ  تخریب  برای  تالش  به  اروپا،  اتحادیۀ 

»سنتی« و ملت لهستان متهم می شد.
»جنسیت«  محافظه کارانه،  حملۀ  این  در 
یا  جنسی  تفاوت  مورد  در  بحث  برای  عنوانی 
بلکه،  نیست.  زنانه  و  مردانه  ساختار  تحلیل 
معرفی  بین المللی  دسیسه ای  دائمًا  »جنسیت« 
برابری  و/یا  انقالب جنسی  از  ناشی  که  می شود 
کمونیست  سبک  به  شده  تحمیل  جنسیتی 
»طرفداران  که  می شود  گفته  این طور  است. 
مثل  فراملیتی  گروه های  که  محوری«  جنسیت  
سازمان ملل و سرمایۀ جهانی حمایتش می کنند، 
در  را  انحراف  و  فساد  جنین،  سقط  دارند  قصد 
کنند که اجتماعات و  کنار فردگرایی شایعی تبلیغ 
خانواده های سنتی را تخریب می کند. ادعا شده 

کودکان  که تحمیل تغییر جنسیت خودسرانه به 
بی گناه یکی از اهداف این جنبش است؛  مفهوم 
»جنسیت« دائما با لغو تفاوت های جنسی و نیز 
آشفتگی در عرصۀ تمایالت جنسی انسانی پیوند 
از  بعضی  در  جمعیت  کاهش  به  منجر  که  دارد 

بخش های جهان شده است.
ویژگی  یک  فقط  محوری  جنسیت  ضد 
در  می تواند  مشابهی  گفتمان  نیست.  لهستانی 
معاصر،  روسیۀ  در  شود.  پیدا  دیگری  جای  هر 
که همجنسگرایان و مبلغان برابری  این ادعاها 
تهدید  را  بومی  سنتی  ارزش های  جنسیتی، 
می کنند، حمایت مردمی از رژیم پوتین را تقویت 
کرده است؛  در فرانسه، بسیج توده علیه ازدواج 
همجنسگرایان، آشکارا در محبوبیت جبهۀ ملی 
سهم داشته است. در آمریکا، زن ستیزی صریح 
از پیروزی وی نشد و ظاهرَا  ترامپ مانع  دونالد 
اولین  انتخاب  امکان  برای  را  رأی دهندگان 
 53 واقع،  )در  نکرد  بسیج  زن  جمهور  رئیس 
درصد از زنان آمریکایی سفید پوست به ترامپ 
پوپولیسم  ظهور  بین  ارتباطی  چه  دادند(.  رأی 
وجود  محوری  جنسیت  ضد  و  راستی  جناح 
دارد؟ این دو ایدئولوژی نه تنها در ترویج نگرش 
محافظه کارانۀ اجتماعی درمورد روابط جنسیتی 
قرار  هدف  در  بلکه  دارند،  ک  اشترا وجه  هم  با 
تنزل  مسئول  عنوان  به  لیبرال  نخبگان  دادن 
هم  با  نیز  جمعیت،  کل  اجتماعی  و  اقتصادی 

مشترک هستند.
پروژۀ  چند  در  باشرکت  را  خود  تحلیل  ما 
ضد  اخیر  کمپین های  به  کنش  وا در  جمعی 
طریق  از  نیز  و  دادیم  بسط  اروپا  در  جنسیتی 
در  مشارکت  دربردارندۀ   که  خود  فعاالنۀ  تجربۀ 
کمپین ضد  که هدف  برنامه های مختلفی است 
متون  ما  است.  گرفته  قرار  لهستان  جنسیتی 
کتاب ها  کرده ایم:  بی  متعددی را تجزیه تحلیل 
ضد  حلقۀ  در  سرشناس  کهافراد  مقاالتی  و 
بیانیه های   و  مصاحبه ها  نوشته اند؛  جنسیتی 
)از  محوری  جنسیت  ضد  طرفداران  عمومی 
و  محلی  کاتولیک  رهبران  پاپ،  دو  جمله 
رویدادهای  رسانه ای  پوشش  روشنفکران(؛ 
در  شده  منتشر  ع  متنو موارد  و  جنسیتی؛  ضد 
وبسایت های جنبش ها و سازمان ها مثل شبکۀ 
www.stopgender.pl و پلت فرم های  لهستانی 
یا   www.citizengo.org مانند  بین المللی 

.www.lifesitenews.com
خطر  از  حسی  جنسیتی«  »ضد  متون  تمام 
جمله  از  لیبرال  نخبگان  قریب الوقوعی 
ک و  که خطرنا فمنیست هایی را منتقل می کنند 
قدرتمند جلوه داده شده اند. در مقابل، مخالفان 
ادعا  برابری جنسیتی و حقوق همجنس گرایی  

می کنند که نمایندۀ مردم عادی هستند، که هم 
خانواده هایشان  به  متعهد  هم  و  سخت کوش 
نهفتۀ  حس  اساسا  می شوند.  توصیف 
بعد  هم  و  فرهنگی  بعد  هم  قربانی شدگی، 
محوری«  جنسیت  »طرفداران  دارد:  اقتصادی 
کهاز تأمین مالی  همچون افرادی دیده می شوند 
بسیار خوبی برخوردارند و ارتباط بسیار نزدیکی 
عادیهمچون  مردم  و  دارند؛  جهانی  نخبگان  با 
شدن  جهانی  هزینۀ  پرداخت کنندۀ  که  افرادی 
اقتصادی  و  فرهنگی  نیروی  این  هستند. 
استداللی  استراتژی  در  وضوح  به  درهم تنیده 
منعکس  محوری  جنسیت  ضد  ترجیحی 
محافظه کارانه  روایتی  از  استفاده  است:  شده 
جنسیت  استعماری.  ضد  چهارچوب  یک  از 
خارجی  تحمیل  یک  عنوان  به  دائمَا  محوری 
شده  دانسته  استعمار  با  وبرابر  است  شده  ارائه 
قرن  جهانی  تروریسم  و  توتالیتاریسم  با  و 
با  ارتباطی  جدل  این  می شود.  مقایسه  بیستم 
تاریخی  استعماری  سلطۀ   پیرامون  بحث های 
حتی  گاهی  اما  ندارد،  غرب  سوی  از  واقعی 
مشخص  سابقۀ   بدون  کشورهایی  مورد  در  
کار می رود.  استعماری مانند مثل لهستان نیز به 
شعار  این  پوپولیستی،  حکایات  تمام  مانند 
که  مخالف با نخبگان بین المللی فاسدی است 
کرده و خوِد »مردم« را بومی و  مردم را استثمار  

اصیل و حاضر به مبارزه نشان می دهند.
یاروسالو  لهستان  دادگستری  سابق  وزیر 
ضد  گفتمان  ع  نو این  از  گویا  مثالی  گوین 
سال  در  که  کسی  بود؛یعنی  محور  جنسیت 
استانبول  کنوانسیون  تصویب  با  شدیدًا   2012
کنوانسیون  که  کرد  ادعا  وی  کرد.  مخالفت 
»حامل ایدئولوژی جنسیت« است، اسب تروای 
در  پنهانش  برنامه های  که  است  ایدئولوژیکی 
ارزش های  و  سنتی  خانواده های  برچیدن  حال 
فرهنگی بومی است. در اتفاقی مشابه در ژانویه 
نسبت  متدین  افراد  به  فرانسیس  پاپ   ،2016
تحمیلی  عنوان  به  جنسیت«  »ایدئولوژی  به 
نوعی  و  غربی  سویکشورهای  از  ک  خطرنا
استعمار ایدئولوژیک و نیز اقتصادی هشدار داد. 
گفتۀ پاپ، کمک و آموزش خارجی همیشه با  به 
گره خورده است،  سیاست های برابری جنسیتی 
اما »خانواده های خوب و قوی« می توانند بر این 

کنند. تهدید غلبه 
کاتولیک، بنیادگرایان جناح  کلیسای  رهبران 
در  جنسیتی،  ضد  جنبش  دانشمندان  و  راستی 
استعمار  محوری«،  »جنسیت  از  توصیف شان 
ایدئولوژیک را با قدرت اقتصادی پیوند داده اند؛ 
که اساسًا همچون امری توصیف می شود   قدرتی 
فراملیتیجای  شرکت های  و  نهادها  دل  در  که 

>>
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دارد. در لهستان، اغلب فعاالن به اتحادیه اروپا 
بین المللی،  بدنه های  سایر  اما  می کنند؛  اشاره 
گرفته اند  قرار  هدف  نیز  انجمن ها  و  مؤسسات 
و  ایدز، سل  با  مبارزه  که شامل صندوق جهانی 
ملل  سازمان  جهانی،  بهداشت  سازمان  ماالریا، 
بافت  در  می شوند.  جهانی  بانک  و  یونیسف  یا 
محوری  جنسیت  ضد  طرفداران  لهستانی، 
که در دهۀ  همچنین ساختارهای جامعۀ مدنی 
به  و  شده اند  ایجاد  غربی  خیرین  توسط   1990
مانند  دگرباشی  حقوق  گروه های  خاص  طور 
کمپین مبارزه با ترس از همجنسگرایی  را هدف 
عامالن  عنوان  به  گروه ها  این  داده اند.  قرار 
گابریل  شده اند.  ترسیم  خارجی  فاسد  نخبه 
کلیدی ضد جسنیت محوری اروپا،  کوبی قدرت 
کاتولیک اظهار  گزارش جهانی  در مصاحبه ای در 

داشت:
کنون نخبگان  این انقالب جنسی جهانی را ا
این هاسازمان های  می برند.  پیش  قدرت 
اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  مثل  بین المللی 
مرموزشان  زیرسازمان های  از  مجموعه ای  و 
هستند؛ سازمان های جهانی مثل آمازون، گوگل 
کفلر  را مانند  بزرگ  شرکت های  مایکروسافت؛  و 
و  بیل  مثل  ثرومندی  بسیار  افراد  گوگنهایم؛  و 
وارن  و  سوروس  ج  جور ترنر،  تد  گیتس،  ملیندا 
بافت؛ و سازمان های غیردولتی مثل فدراسیون 
جهانی برنامه ریزی والدین و انجمن بین المللی 

همجنسگرایان.
»بومی«  ارزش های  بر  کید  تأ این  علیرغم 
شامل  فراملیتی  شبکه ای  »اصیل«،  و 
و  خانواده   جهانی  کنگرۀ  مثل  سازمان هایی 
برو  پیش  شهروند  مثل  بسیج گر  پلت فرم های 
تقویت  را  جنسیتی  ضد  جنبش   )CitizenGo(
یوریس  اردو  مؤسسۀ  مثال،  برای  کرده اند. 
با  نزدیکی  طور  به  لهستان   )Ordo Iuris(
مؤسسۀ  اروپا،  جوانان  اتحادیه  جهانی  سازمان 
آمریکا  در  که  کاتولیک  خانوادۀ  و  بشر  حقوق 
مستقر  اروپایی  کرامت  دیده بان  است،  مستقر 
از  حفاظت  بریتانیایی  جامعۀ  و  بروکسل  در 
قدیمی ترین  از  یکی  که  نیامده  دنیا  به  کودکان 
همکاری  است،  انتخاب  حق  ضد  سازمان های 
فراملیتی،  پیوندهای  این  علیرغم  می کند. 
طرفداران ضد جنسیت محوری همواره گفتمانی 
ضد نخبهگرایانه اتخاذ می کنند و به مقام مردم 
کثریت ستم دیده   عادی و هویت شان به عنوان ا
با  که  کنند  بسیج   را  حامیان  تا  می دهند  ارجاع 
موفقیت به نگرانی های مشروع مربوط به آیندۀ 

خانواده ها و فرزندان شان متوسل  شوند. 
رو  حس  توانسته اند  محافظه کار  بازیگران 
اقتصادی  بی ثباتی  همچنین  و  نگرانی  رشد  به 
را  ایدئولوژی و سیاست های نئولیبرال   از  ناشی 
علیه  خشمی  به  نقطه  نظرات  این  کنند.  مهار 

که در لهستان به  نخبگان منحطی تبدیل شده 
عنوان »هواخواهان اروپا« که اخالقًا فاسد هستند 
)یکی از شعار افراطی جناح راست: »شاهدبازان و 
بچه بازان، این هواخوان اروپایی!«( و در آمریکا 
ترسیم  کالهبردار«  »هیالری  مثل  ارجاعاتی  با 
محوری،  جنسیت  ضد  جدید  موج  می شود. 
برابری  گفتمان های  و  سیاست ها  علیه  تقابلی 
دهۀ  اواخر  در  ریشه  که  می سازد  را  جنسیتی  
فراملیتی  مجدد  طغیان  یک  نیز  و  دارند   1970
را  بومی  ناسیونالیسم  و  متعصبانه  پوپولیسم  از 
برابر  طریق  از  استراتژی  این  می دهد.  بازتاب 
ساختن »جنسیت« با فردگرایی شایع و استثمار 
به  خودش  ارائۀ  با  و  فرهنگی،  و  اقتصادی 
عنوان یک جنبش از ارزش های بومی »اصیل« 
و مردم عادی در برابر نیروهای جهانی خارجی و 
نخبگان فاسد ثروتمند،راه  را برای موفقیت های 
می سازد.  هموار  متعصبانه  پوپولیسم  سیاسی 
ضد جنسیت محوری، زبان نوین و محافظه کار 
شده  نئولیبرال  شدن  جهانی  برابر  در  مقاومت 

است.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

Elżbieta Korolczuk <bekorol@gmail.com>

Agnieszka Graff <abgraff@go2.pl>
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< دفـــــــــــــــــــــــــــــــــاع
    از حــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

    بـــــــــــــــــــــــــاروری
جولیا کوبیسا، دانشگاه ورشو، لهستان

>>

سقط  جرم انگاری  علیه  زنان  تظاهرات  از  جدیدی  موج   ،2016 پاییز  در 
که قانون  جنین در لهستان به راه افتاد. فمنیست های لهستانی از زمانی 
سختگیرانۀ ضد سقط جنین  در 1993 تصویب شد، در حال مبارزه با آن -
که یکی از سختگیرانه ترین قانون ها در  اند. قانون سقط جنین لهستان 
تهدید  تجاوز،  یا  زنا  موارد  در  فقط  را  جنین  سقط  اروپاست،  اتحادیه ی 

برای سالمتی و جان یک زن و اختالل ژنتیکی جنینی اجازه می دهد.
باعث  قانونی  ممنوعیت  می کنند،  ادعا  لهستانی  فعاالن  که  همانطور 
این  اما  کشور شده است،  در  زیرزمینی  ایجاد یک شبکه ی سقط جنین 
راستی  جناح  حزب  اینکه  از  پس  نگرفت.  شتاب   2016 سال  تا  ع  موضو
به   2015 انتخابات  در  را  لهستان  مجلس  کثریت  ا عدالت«،  و  »قانون 
فقط  و  بود  حتمی  باروری  برای  بیشتر  ممنوعیت های  آورد،  دست 
 ،2016 سال  اوایل  در  شد.  خواهند  اعمال  زمانی  چه  که  نبود  مشخص 
 ،)Beata Szydło( زیدلو  بیتا  خانم  وزیر،  نخست  شامل  دولت  سران 
حمایت خود را برای ممنوعیت کامل سقط جنین اعالم کردند، و در همان 
 )Ordo Iuris( یوریس  اردو  محافظه کار  بسیار  غیرانتفاعی  سازمان   زمان 
شروع به جمع آوری امضاء برای حمایت از مجازات زندان هم برای زنان 
کرد و از صاحبان قدرت خواست تا با تحقیق  و هم برای متخصصان زنان 
که سقط جنین های غیرعمدی آشکار، به  کنند  و بررسی اطمینان حاصل 

وسیله ی داروهای پزشکی سقط جنین انجام نشده باشند.
کمپین  کمپین جدید اوردو یوریس سریع تبدیل به دو  از  خشم ناشی 
سازمان  سوی  از  سازمان دهی شده  اعتصاب های  و  تظاهرات  شد:  فعال 
کاری  دستور  با  مردمی  سازمانی  که  دختران  برای  دختران  نوپای 
گروهی  فمینیستی است و جنبشی قانونی به نام نجات زنان که به  دست 
ضدسقط  جنین  قانون  لغو  برای  که  دموکرات  سوسیال  فمنیست های  از 

کمپین تشکیل داده بودند به  راه افتاد. لهستان 
در اواسط سال 2016، اردو یوریس اعالم کرد که بیش از 500 هزار امضاء 
کمپین  که  حالی  در  است،  کرده  جمع آوری  پیشنهادش  از  حمایت  در 
کرده بود. هر دو پیشنهاد به مجلس  نجات زنان 250 هزار امضاء جمع 
کاتولیک جناح راستی چند پیشنهاد مشابه در  تقدیم شد. سازمان های 
کرده بودند اما این  دو پیشنهاد رأی بیشتری آوردند؛  دوره های قبلی ارائه 
که 1/2 میلیون  که دادخواست مدافع   آزادسازی -    از اوایل دهه ی 1990 

جدید  قانون  به  اعتراض  حال  در  ورشو  در  لهستانی  زنان 
کورولسزوک کتبر 2016. عکس از الزبیتا  سقط جنین، 3 ا

در لـــــــهستان
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کرده بودند -رد شد، هیچ پیشنهادی مدافع   آزادسازی  شهروند آن را امضا 
ارائه نشده بود.

کرد و در مقابل به  این بار، مجلس بالفاصله پروژه ی نجات زنان را رد 
که  بحث در مورد پیشنهاد جرم  انگاری سقط جنین، ادامه داد - حرکتی 
 )Razem( رازم  چپی  جناح  حزب  و  زنان  نجات  سازمان  تظاهرات  باعث 
جمع  به  سیاه  لباس های  با  تا  کردند  درخواست  حامیان شان  از  که  شد 
سیاه  اعتراض  هشتگ  از  استفاده  با  یا  بپیوندند  اعتصاب کنندگان 
)blackprotest#( عکس هایشان را در رسانه های اجتماعی بگذارند. زمانی 
که زنان لهستانی دست  کرد  که یکی از معتبر ترین بازیگران هلند پیشنهاد 
به اعتصابی همه  جانبه بزنند - اعتصابی که الگویش اعتصاب سال 1975 
استقبال  ایده  این  از  اجتماعی  رسانه های  فعاالن   - بود  ایسلند  در  زنان 
کتبر )2016( را روز اعتصاب اعتراضی سیاه همه  جانبۀ زنان  کردند و روز 3 ا
کردند. هیچ یک از سازمان های زنان برای اقدام فراخوان  لهستانی اعالم 
نداد با این حال بسیاری از فعاالن جنبش های فمنیستی و احزاب سیاسی 
کردند. در روزهای  کار، از آن حمایت  با ارائه ی زمان و منابع شان برای این 
کارفرمایان خصوصی و مقامات رسمی دولت  قبل از اعتصاب، بسیاری از 
کردند  کنند اعالم  که می خواستند اعتصاب  محلی حمایت خود را از زنانی 
کتبر را مرخصی بگیرند. بعضی از  که روز 3 ا گفتند  کارمندان شان  و واقعًا به 

کردند. کالس های خود را تعطیل  دانشکده ها نیز 
آن  با  اعتصاب  این  اعتصاب،  قانونی  وضعیت  مثل  موانعی  به  رغم 
است.  رسیده  بزرگی  موفقیت  به  که  داد  نشان  بسیج  بی سابقۀ  سطح 
اتفاق می افتد،  پایتخت و سایر شهرهای بزرگ  که در  برخالف تظاهراتی 
گرفت.  اعتصاب زنان به  معنی واقعی در سراسر لهستان تحت حمایت قرار 
دست- در  را  اقداماتی  حامی،  مردان  از  بعضی  همراه  به  دختران  و  زنان 
که شامل تقریبا  کردند  کشور سازمان دهی   کم 142 شهر و روستای سراسر 
که همگی سیاه  پوش بودند می  شد. شعارها به حقوق پایه ی  150 هزار نفر، 
کامل سقط  که منع  کرامت زنان اشاره داشت  زنان، حق انتخاب باروری و 
جنین نقض آنها به حساب می  آمد. چون در روز اعتصاب باران شدیدی 
که  کثر شرکت کنندگان در زیر چتر ایستاده بودند یا راه می رفتند  می بارید، ا

به نماد دور از انتظار اعتراض تبدیل شد.
کلیسای  رسمی  مقامات  و  کم  حا حزب  بر  اعتراض  انرژی  و  مقیاس 
بود:  زن ستیزانه  صریحًا  کنش ها  وا اولین  کرد.  شگفت  زده  را  کاتولیک 
که زنان »نمی توانند هنگام تجاوز باردار شوند«،  کرد  کاتولیک ادعا  اسقفی 
که زنان از نظر جنسی بی  قیدوبند- کرد  کید  یک سیاستمدار پوپولیست تأ
بی مسئولیت  کامال  را  زنان  خارجه،  امور  وزیر  و  شوند  کنترل  باید  و   اند 
خواند. با این حال، سه روز بعد از اعتراض، مجلس قانون  گذاری پیشنهاد 
کرد - یکی از معدود شکست های اخیر حزب  کامل سقط جنین را رد  منع 

کم لهستان بود. حا
گذاشت و در مقابل رویکردی مالیم  تر اتخاذ  کنار  دولت خطابۀ  خود را 

 - دشوار«  »بارداری  که  لهستانی  زنان  که  کرد  اعالم  وزیر  نخست  کرد. 
که صفت »دشوار« در آن به بیماری  های العالج  اصطالحی با حسن تعبیر 
کشف می  شود اشاره دارد - را تجربه  که در حین بارداری  یا اختالل جنین 
که  کرد  کرده  اند یک بار کمک هزینه ای در حدود 1000 یورو دریافت خواهند 
که خیلی زود پس  کودکی است  کمک هزینه ای برای به دنیا آوردن  اصوال 
کم  هزینه  ها، به  رغم اینکه انتقاد می  کنند زنان را  از تولد خواهد مرد. این 

تبدیل به شیء می  کند، رواج یافته است
بسیاری از فعاالن درگیر در سازمان دهی اعتصاب اعتراضی سیاه همه-
دولت  تا  دهند  ادامه  خود  کار  به  گرفتند  تصمیم  لهستانی  زنان   جانبۀ 
همچنان فشار را احساس کند. دو هفته بعد، آنها یک اقدام اعتراضی دیگر 
ح  کار 11 ماده ای را مطر کوچک تر بود اما یک دستور  که  را سازمان دادند 
کرامت و آزادی زنان را در مقابل خشونت جنسی، خشونت خانگی  که  کرد 
اجتماعی  سیاست  نوعی  خواهان  و  می کرد  ترویج  جامعه  نظامی  کردن  و 
در  تا  کرد  تشویق  را  مشهور  فرد  دو  حداقل  سیاه  اعتراض  بود.  زن  مدارتر 
کنند و تابویی را در  سپهر عمومی در مورد سقط جنین های خود صحبت 
توجهی  درخور  عمومی  پذیرش  سیاه  اعتراض  بشکنند.  عمومی  گفتمان 
کردند.  اعالم  را  خود  حمایت  نظرسنجی ها  از  درصد   58 و  آورد  دست  به 
همچنین این اعتراض پذیرش بین المللی درخور توجهی به  دست آورد و 
زنان آرژانتین، ایسلند و کره ی جنوبی را تشویق کرد که اعتراضات مشابهی 
به   )Foreign Policy( خارجی  سیاست  مجله ی  کنند.  سازمان دهی  را 
گنییسکا  آ و  زنان  نجات  سازمان  از   )Barbara Nowacka( کا  نووا باربارا 
به  رازم  حزب  از   )Agnieszka Dziemianowicz-Bąk( زیمیانویچز-بک 
متفکران  »جایزه ی  سیاه  اعتراضی  اعتصاب  جنبش  نمایندگان  عنوان 

کرد. جهانی سال 2016« را اهدا 
و  داده  ادامه  خود  مالیم  تر  رویکرد  به  اعتصاب  زمان  از  لهستان  دولت 
هیچ اشاره  ای به محدودیت های بیشتر برای سقط جنین نداده و در مقابل 
که با معلولیت زاده می  شوند پدید آورده  کودکانی  گفتمانی برای حمایت از 
واقعی  گام های  هنوز  زمینه  این  در  بودجه  افزایش  برای  گرچه  ا  - است 
کتبر اعتصاب مّلی  که در ماه ا برنداشته است. اما عمل  باوری فمینیستی 
که وزیر بهداشت  به راه انداخت، همچنان طنین  انداز است: اخیرا، زمانی 
بیمارستان ها  در  مادران  از  مراقبت  و  زایمان  برای  مّلی  استانداردهای 
دارد  قصد  که  داد  نشان  عدالت  و  قانون  کم  حا حزب  و  داد  کاهش  را 
کنوانسیون استانبول شورای اروپا درخصوص پیشگیری از خشونت علیه 
کند، زمان مشارکت  کننده در  زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آنها را رد 
که »چترهایشان را نخواهند  کرد  اعتصاب همه  جانبۀ زنان لهستانی اعالم 

بست.«

نامه  هایتان را به این نشانی بفرستید:

Julia Kubisa <juliakubisa@gmail.com>

>>
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< شبـکۀ جامــــعــــه شناسان جوان
    انـــجمـــن بیــــن المــــــللی

    جـــــــامعه شـــــناسی 

تصویرسازی از آربو

اولگ کوملیک از دانشگاه بن گوریوِن اسرائیل و رئیس شبکۀ جامعه شناسان جوان انجمن بین المللی جامعه شناسی

>>

 »)JSN( جوان  جامعه شناسان  »شبکه ی 
دانشجویان،  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
دانشگاهیان و عمل ورزان تازه کاری که در زمینۀ 
فعالیت  مرتبط  رشته های  و  جامعه شناسی 
رویکردهای  و  مضمونی  عالیق  با  را  می کنند 
این  در  من  می آورد.  هم  گرد  گون  گونا علمی 
کنونی  فعالیت های  و  وظایف  توضیح  در  مقاله 
می کنم  تالش  جوان  جامعه شناسان  شبکه ی 
بین المللی  اجتماع  این  چگونه  دهم  نشان  تا 
منحصر به فرد مسیر حرفه ای اعضایش را هموار 
می کند و در سطحی گسترده تر  به جامعه شناسی 

به عنوان یک حرفه پروبال می دهد.
سال  در  که  جوان  جامعه شناسان  شبکه ی 
بین المللی  انجمن  رؤسای  تشویق  با  و   2006
به  آغاز  اجرایی  کمیته ی  و  جامعه شناسی 
شرکت کنندگان  غنی  تجربۀ  برمبنای  کرد  کار 
بین المللی  انجمن  »آزمایشگاه های  در 
دکتری،  دانشجویان  برای  جامعه شناسی« 
»رقابت جامعه شناسان جوان انجمن بین المللی 
کنگره های انجمن بین المللی  جامعه شناسی« و 

جمعیت  اعضای  گرفت.  شکل  جامعه شناسی 
حضور  محلی  سطح  در  هم  همزمان  طور  به  ما 
در  هم  با  جهانی  سطح  در  هم  و  دارند  پررنگ 
که هم خوشایند است و هم  ارتباطند - وضعی 
پتانسیل  این  شناسایی  از  پس  چالش برانگیز. 
به  نوبت  جوان  جامعه شناسان  شبکۀ  سوی  از 
تحقق بخشیدن بدان می رسد. بنابراین هدف 
کردن  فراهم  جوان  جامعه شناسان  شبکه ی 
برای جامعه شناسان  جایگاهی مفید و حمایتی 
اطالعات،  ک گذاری  به اشترا جهت  در  جوان 
راستای  در  همکاری  ایجاد  و  ایده ها  تبادل 
به کارگیری  و  پخش  تولید،  و  شغلی  پیشرفت 

دانش و چشم اندازهای جامعه شناختی است.
پیشرفت های  گذشته  نیم  و  سال  دو 
هیجان انگیزی را برای شبکه ی جامعه شناسان 
دنبال  به  است.  داشته  همراه  به  جوان 
تبلیغ  برای  گیر  فرا و  پیشتازانه  تالش های 
در  مخصوصًا  جوان  جامعه شناسان  شبکه ی 
کشورهای نیم کرۀ جنوب، شبکه ی عضویت به 
کرده تا بیش از 2500  شکل درخور توجهی رشد 
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کارشناسی ارشد، داوطلبان دکتری،  دانشجوی 
را  باسابقه  حتی  و  تازه کار  علمی  هیئت های 
دانشگاهی اند،  اعضا  اغلب  گرچه  ا دربرگیرد. 
به  پیوستن  تقاضای  نیز  فعاالنی  و  عمل ورزان 
کسانی  همه ی  به  ما  و  کرده اند؛  را  شبکه  این 
می بینند  کارشان  تکیه گاه  را  جامعه شناسی  که 

خوشامد می گوییم.
بر  جوان  جامعه شناسان  شبکه ی  فعالیت 
است.  گرفته  شکل  مکمل  رکن  چهار  پایه ی 
پیش از همه، فهرست پست گذاری جدید شبکۀ 
جامعه شناسان جوان به سرعت تبدیل به یک 
جامعه شناسان  برای  محبوب  اطالعاتی  منبع 
شبکۀ  خبرنامه ی  هفته،  دو  هر  شد.  جوان 
این  خصوص  در  جوان  جامعه شناسان 
و  جالب  مفید،  به روزرسانی های  موضوعات 
مرتبطی می کند: فراخوان مقاالت،  موقعیت های 
بورس های  اعالم  دکتری،  فوق  تحصیلی 
تحصیلی، استخدام ها و مقاالت تفکربرانگیز در 

رابطه با جامعه شناسی و زندگی دانشگاهی.
انجمن  رساله های  »چکیده های  دوم، 
پایگاه داده ای است   بین المللی جامعه شناسی« 
جوان  جامعه شناسان  به  که  آزاد  دسترسی  با 
خود  دکتری  مقاالت  چکیدۀ  تا  می کند  امکان 
جزئیات  و  مختصر  زندگی نامه ای  همراه  به  را 
این  حاضر  حال  در  دهند؛  ارائه  تماس شان 

به  پایگاه  است.  چکیده   650 شامل  پایگاه 
کاربران کمک می کند که دیگرانی که موضوعات 
از  را بیابند و  را بررسی می کنند یکدیگر  مشابهی 
ایجاد  همکاری  پژوهشگران  بین  رهگذر  این 
دارند  کنون  ا نیز  ناشران  براین،  عالوه  می کند. 
می گیرند  یاد  را  داده  پایگاه  این  در  زدن  گشت 
ثبت  را  خود  کار  چکیدۀ  که  کسانی  با  گاهی  و 

کرده اند، تماس می گیرند.
شبکه ی  که  پیش  نیم  و  سال  دو  از  سوم، 
جامعه شناسان جوان صفحۀ فیسبوک و توئیتر 
و  دنبال کننده  هزاران  کرد،  راه اندازی  را  خود 
اظهارات  پست گذاری  رهگذر  از  بازدیدکننده، 
آنالین، چکیده های مقاالت و لینک های جذاب 
مزیت های  از  توانسته اند  آنها  به  دسترسی  و 

کنند. مختلف رسانه های اجتماعی استفاده 
با  جوان  جامعه شناسان  شبکۀ  آخر،  در  و 
بین المللی  »همایش  برگزاری  سنت  افتخار 
از  حمایت  و  اسلوونی«  اجتماعی  علوم  ساالنۀ 
آوردن  هم  گرد  و  دیگر  دانشگاهی  نشست های 
را  کشورها و مناطق مختلف  از  دانشوران جوان 

کرده است. حفظ 
از اعضای هیئت مدیرۀ شبکۀ جامعه شناسان 
و   )Dolores Modic( مودیک  دلورس  جوان، 
تامارا بی. والیک )Tamara B. Valic( به سبب 

دبیرخانۀ  از  و  می کنم  قدرانی  مشارکت شان 
به  سبب  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
را  تشکر  کمال  پایدارش،  و  سریع  همکاری 
تا  کنم  استفاده  این فرصت  از  دارم. می خواهم 
که شبّک جامعه شناسان جوان همیشه  بگویم 
پیشنهادات جدید را با گشاده رویی می پذیرد و از 

کمکی قدردانی می شود. هر ابتکار عمل و 
بین المللی  انجمن  مهم  پروژه های  کنار  در 
کمیته های تحقیقی آن، شبکۀ  جامعه شناسی و 
اجتماعی  ساختن  به  جوان  جامعه شناسان 
است،  کرده   کمک  جامعه شناسان  از  جهانی 
جامعه شناسانی که برای باز کردن کالف سردرگم 
مجهزترند.  اجتماعی-سیاسی  ریخت شناسی 
همانطور که جامعه شناسان جوان راه ما را از میان 
واقعیت های سخت نولیبرال و بازاری شده و در 
مّلی گرایانه  و  اقتدارگرایانه  گرایش های  سایه ی 
هموار می کنند، ما لزوم و ذات جامعه شناسی به 
عنوان یک حرفه را در خاطر می سپاریم. در طول 
این مسیر و تحت حمایت همکاران معتبرمان، 
کنیم و مشعل روشنفکری  امیدواریم با هم رشد 

ارزشمند جامعه شناسی را روشن نگه داریم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Oleg Komlik <komlik@gmail.com>
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< تــــــــــــرجمــــــــــــۀ 
    مـــــــــــــــجلۀ گفــــــــــــتگوی جــــهانی 

بـــه زبان انــدونزیـایی
کامانتو سونارتو، دانشگاه اندونزی، دپوک، اندونزی

تحریریۀ   تیم  اندونزیایی،  جامعه شناسان  از  گروهی   ،2015 آوریل  ماه  در 
اندونزیایی را شکل دادند. سپتامبر 2015، شمارۀ  سوم از سال  پنجم مجلۀ  
گفتگوی جهانی، اولین نسخه به زبان اندونزیایی منتشر شد. اندونزیایی 

گفتگوی جهانی بود. در آن زمان، شانزدهمین زبان 
دانشگاه   5 به  متعلق  که  است  جامعه شناس   9 شامل  تحریریه  تیم 
گادجاه  مختلف در 4 شهر هستند:  دانشگاه اندونزی در دپوک، دانشگاه 
کشاورزی بوگور در بوگور  کارتا، مؤسسۀ   مادا و دانشگاه ساناتا دارما در یوگیا
کوپانگ. چهار عضو در حال حاضر دانشجوی  و دانشگاه نوسا سندانا در 
دکتری در دانشگاه ملی استرالیا، مدرسۀ  عالی مطالعات علوم اجتماعی در 

پاریس، دانشگاه آمستردام و دانشگاه لیدن هستند.
شده  ترجمه  مقاالت  همتای  مرور  مسئول  تحریریه،  هئیت  عضو  سه 
هستند. اعضای هئیت تحریریه نیز در ترجمۀ  مقاالت مشارکت می کنند، 
باشد  محدود  دسترس  در  مترجمان  تعداد  که  زمانی هایی  در  مخصوصا 
از  یکی  عالوه،   به  می دهند.  انجام  را  یکدیگر  ترجمه های  همتای  مرور  و 
اعضای هئیت تحریریه به عنوان رئیس تحریریه کار می کند، عضو دیگری 
که در ترجمۀ  مقاالت مشارکت می کنند و عضو  رابط اعضای تیمی است 
گفتگوی جهانی عمل می کند. یک  با تیم مدیریت  رابط  سوم به عنوان 
غ التحصیل مقطع فوق لیسانس نیز به هیئت تحریریه در ویراستاری،  فار
طراحی و تنظیم مجلۀ  گفتگوی جهانی به زبان اندونزیایی کمک می کند.

یک ماه پیش از اینکه انجمن بین المللی جامعه شناسی مجلۀ  گفتگوی 
جهانی را منتشر کند، تیم تحریریه هر کدام از اعضای تیم را دعوت می کند 
تا بسته به میزان آمادگی اش، یک یا دو مقاله را ترجمه کند. به دلیل وجود 
کیلومتر است-  که از 65 تا 2770  فاصلۀ  بین دانشگاه های اعضای تیم - 

همۀ  ارتباطات از طریق ایمیل و رسانه های اجتماعی صورت می گیرد.
تقریبا مشابه  ترجمه  فرآیند  اندونزیایی در  تیم  چالش های پیش روی 
گفتگوی  که در شمارۀ  6.3 مجلۀ   تجربۀ  تیم تحریریۀ  رومانیایی است 
کنار تفاوت های ساختاری  جهانی )سپتامبر 2016( تشریح شده است. در 
اساسی بین زبان های انگلیسی و اندونزیایی، بسیاری از مفاهیم اساسی 

در علوم اجتماعی، مخصوصا مفاهیم جدیدتر، هنوز به طور رسمی ترجمه 
نشده اند و بسیاری از افراد دانشگاهی مایلند تا مفاهیم اساسی را همانطور 
کنند. جدا از جستجو در فرهنگ لغات، فرهنگستان  به انگلیسی استفاده 
نیز نشریات تخصصی، و بحث در مورد مسائل ترجمه ای مشخص در  و 
گاهی با متخصصان مرتبط مشورت می کنند  بین خودمان، اعضای تیم 
گفتگوی  گاهی به دنبال توضیحی از سوی نویسندگان مقاالت مجلۀ   و 

که مقاالت شان ترجمه می شود، هستند. جهانی 
ترجمه های  شامل  که  شده  ترجمه  مقاالت  تمام  همتای  مرور  از  پس 
خودشان و ارتباط با دیگران برای حل مشکالت اساسی ترجمه ای است، 
نسخۀ   اینکه  از  پیش  می رسند.  صفحه آرایی  مرحلۀ   به  تیم  اعضای 
می شود  انجام  کارهایی  شود،  داده  تحویل  مجله  ویراستار  به  نهایی 
با  گفتگوی جهانی  تنظیم شدۀ  مجلۀ   و  ترجمه  مقاالت  از هماهنگی  تا 
دستورالعمل های انجمن بین المللی جامعه شناسی اطمینان حاصل شود. 
بین المللی  انجمن  سایت  در  جهانی  گفتگوی  مجلۀ   انتشار  از  پس 
جامعه شناسی، هئیت تحریریه لینک این مجله را به انجمن جامعه شناسی 
اندونزی  جامعه شناسی  مطالعاتی  برنامه های  انجمن   ،)ISI( اندونزی 
گروه های آموزشی و برنامه های درسی مختلف جامعه شناسی،   ،)APSSI(
و  جامعه شناسی  دانشجویی  انجمن های  تحقیقاتی،  کز  مرا کتابخانه ها، 

جامعه شناسانی از دانشگاه های مختلف ارسال می کند.

کنید: نامه های تان را به این آدرس ارسال 

Kamanto Sunarto <kamantos@yahoo.com> 
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< مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرفی
   گــــــروه ســــــــردبیری

   انـــــــــــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــــزی 
جامعه شناسی  گروه  در  جامعه شناسی  بازنشستۀ  استاد  سونارتو  کانانتو 
را  دانشکدۀ علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه اندونزی است. دکترایش 
گرفت. عالئق پژوهشی  گو  در سال 1980 در رشتۀ آموزش از دانشگاه شیکا
کمیتۀ  عضو  است.  جامعه شناسی  تاریخ  و  تکمیلی  تحصیالت  فعلی اش 
 )RC08( و تاریخ جامعه شناسی )RC04( پژوهشی جامعه شناسی آموزش

انجمن بین المللی جامعه شناسی است.

هاری نوگروهو در حال حاضر دانشجوی دکترای مؤسسۀ انسان شناسی فرهنگی 
و جامعه شناسی توسعۀ دانشگاه لیدن هلند و مدرس گروه جامعه شناسی دانشکده 
کارشناسی ارشدش را از  علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه اندونزی است. مدرک 
مؤسسه علوم اجتماعی دانشگاه اراسموس در الهه هلند دریافت کرده است. عالئق 
کار، جنبش های اجتماعی، سیاست های محلی و  پژوهشی اش جامعه شناسی 
 ،)RC44( کارگری کمیتۀ پژوهشی جنبش  نابرابری اجتماعی است. هاری عضو 
اجتماعی،  جنبش های  و   )RC47( اجتماعی  جنبش های  و  اجتماعی  طبقات 
کنش جمعی و تغییرات اجتماعی )RC48( انجمن بین المللی جامعه شناسی است.

مداخالت  و  تحلیل  مرکز  دکترای  دانشجوی  کوسومادوی  راتیه  لوسیا 
جامعه شناختی مدرسۀ عالی علوم اجتماعی پاریس فرانسه است. مدرک 
تحصیالت تکمیلی اش را نیز در سال 2006 از مدرسۀ عالی علوم اجتماعی 
گرفت. در حال حاضر مدرس گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی 
و سیاسی دانشگاه اندونزی است. عالئق پژوهشی اصلی اش  جنبش های 
کمیتۀ  عضو  لوسیا  است.  آموزش  و  جوانی  دین،  هویت،  اجتماعی، 
پزوهشی جامعه شناسی دین )RC22( و طبقات اجتماعی و جنبش های 

اجتماعی )RC47( انجمن بین المللی جامعه شناسی است.

علوم  دانشکدۀ  جامعه شناسی  گروه  پژوهشگر  و  مدرس  ایتریاتی  فینا 
کارتا است. در حال حاضر دکترایش  گادجاه مادا در یوگیا سیاسی دانشگاه 
کالج هنر و علوم اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا پی می گیرد. عنوان  را در 
به تازگی  زنان  بازتعریف هویِت  و  امر زیستی اجتماعی  پروژۀ پژوهشی اش 
ناتوان شده در اندونزی پسازلزله است که در آن از روش مردم نگاری برای 
فهم جنسیت، فرهنگ و جامعه، متجسدشدن، ناتوانی، فاجعه و مسائل 
اندونزی  جامعه شناسی  انجمن  عضو  فینا  می کند.  استفاده  بشر  حقوق 
بین المللی  انجمن   )RC54( اجتماعی  علوم  در  بدن  پژوهشی  کمیتۀ  و 

جامعه شناسی است.

>>
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آنتونیوس آریو ستو هارجانا مدرک دکترایش را از مؤسسۀ قوم شناسی، 
را  کارشناسی ارشدش  است.  گرفته  آلمان  فرانکفورت  در  گوته  دانشگاه 
پایان  به  آلمان  در  پاساو  دانشگاه  آسیا  شرق  جنوب  مطالعات  رشته  در 
گروه جامعه شناسی در دانشکده علوم  برده است. در حال حاضر مدرس 
اجتماعی و سیاسی دانشگاه اندونزی است. عالئق اصلی پژوهشی اش در 

مطالعات فرهنگی، مطالعات رسانه و شبکه های اجتماعی است.

دومینگوس السید لی مدیر اجرایی و پژوهشگر مؤسسۀ حکمرانی منابع 
و تغییرات اجتماعی است. دکترایش را در سال 2014 از دانشگاه بیرمنگام 
گرفته است و بین سال های 2014 و 2015، پست دکترایش را  در بریتانیا 
گذرانده است.  کندی هاروارد در بوستون ایاالت متحده آمریکا  در مدرسه 
نوسا  اجتماعی دانشگاه  و  در حال حاضر مدرس دانشکدۀ علوم سیاسی 
کوپانگ در شرق اندونزی است. عالئق پژوهشی اش مهاجرت،  سندانا در 

قاچاق انسان، مشارکت اجتماعی و جامعه شناسی روستایی است.

و  جامعه شناسی  گروه  دکترای  دانشجوی  شهیب الدین  محمد 
و  ارتباطات  گروه  مدرس  است.  هلند  آمستردام  دانشگاه  انسان شناسی 
در  بوگور  کشاورزی  مؤسسۀ  انسانی  بوم شناسی  دانشکدۀ  اجتماع  توسعۀ 
گیو بوده است؛ مؤسسه ای  اندونزی است. او مدیر اجرایی مؤسسۀ ساجا
کشاورزی متمرکز است.  که بر فقر، توسعۀ روستایی و تغییرات  پژوهشی 
مطالعات  ارضی،  اصالح  سیاست گذاری های  شامل  پژوهشی اش  عالئق 
کشاورزی، مطالعات تضاد و صلح و جنبش های اجتماعی روستایی است. 

فرهنگی  مطالعات  تکمیلی  تحصیالت  مدرس  جولیوانا  هاری  ندیکت 
همچنین  است.  اندونزی  در  کارتا  یوگیا در  دارما  سانتا  دانشگاه  دینی  و 
مسائل  روی  که  است   Sahabat Insan نام  به  محلی  سمنی  پژوهشگر 
کار می کند. در سال 2017 ارشد و در سال 2011 دکترایش را  کارگران مهاجر 
گرفته است. عالئق اصلی  کسفورد بریتانیا  در مطالعات توسعه از دانشگاه آ
پژوهشی اش جنبش کارگری، کارگران مهاجر، سیاست گذاری های هویتی 

و اقتصاد غیررسمی است.

دانشکدۀ  جامعه شناسی  گروه  مدرس  پاتیناسارانی  ایراواتی  رانتا  ایندرا 
علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه اندونزی است. حوزه های مطالعاتی اش 
جامعه شناسی  و  فقر  اجتماعی،  نابرابری  اجتماعی،  تحرک  و  قشربندی 
آموزش است. دکترایش را در رشتۀ جامعه شناسی از دانشگاه اندونزی و 
کرده است. عضو  ارشدش را از دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا دریافت 
اجتماعی  قشربندی  و   )RC04( آموزش  جامعه شناسی  پژوهشی  کمیتۀ 
)RC28( انجمن بین المللی جامعه شناسی است. همچنین عضو انجمن 

جامعه شناسی اندونزی است.

سال هفتم / شمارۀ یک / مارس 201۷


