
مت داوسون
راینر ریلینگ
اتئو مارتینز آبارکا   
عبدالقادر لطرش
ترزا پِرز
کریستوفر ماِبزا

دگرگونیها
وبدیلها

جامعهشناسی
آفریقا)یجنوبی(

جرمی سیکینگز
             موکونگ سایمون 
مپادیمنگ
             آساندا بنیا
تبانگ سفالفال
مارک سی. ِای. وگریف
یابوسیل مدیازویمبیشی شومبا
الکسیا وبستر
ادوارد وبستر

G
D

گفت و گوی 
جــــــــــــــهــــــــــــاین

زبـــــــــان  ۱۷ به  ســـــال  در  شــــــماره   ۳

۹     .2
ی 

ملل
ن ال

 بی
ن

جم
ان

سی
شنا

عه 
جام

ــه
ـلـــ

جــ
مــــــ

۲۰
۱۹

ت  
وس

 آگ
  /

م   
دو

رۀ 
ما

 ش
  /

م   
 نه

ال
ســـ

ht
tp
://
gl
ob

al
di
al
og

ue
.is
a-
so
ci
ol
og

y.
or
g/

یوحنا گروبنر

گفتوگویجامعهشناسانه
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بیرژیت ریگراف
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جنسیتو
نابرابریاجتماعی

بخشآزاد
<عوامفریبیراستگراازمنظرهمبستگی

مایکل بوراُوی
میشله ویلیامز   

یادواره:
اریکُالینرایت
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< سرمقاله
جامعه شناسان نه فقط معطوف به پروراندن بحث های درون رشته اند، 
بلکه در مناقشات و مباحثات عمومی نیز مشارکت دارند. ناندینی سوندار، 
در دهۀ  اجتماعی هند،  کنشگران  و  از سرشناس ترین جامعه شناسان  یکی 
گذشته مرز میان دانشگاه و کنشگری را به چالش کشید و از طریق کنشگری 
که  اجتماعی در هند مواجه شد. سوندار در مصاحبه ای  با عدالت  سیاسی 
گذشته و  شمارۀ حاضِر گفتگوی جهانی با آن آغاز می شود، دربارۀ وضعیت 
کنشگِر  کنونی »جنگ در باستار« هند و همچنین دربارۀ دشواری محقق و 

خوب بودن در این دوران های پرشتاب صحبت می کند.
اولین سمپوزیوم ما با عنوان »دگرگونی ها و بدیل ها« با دو متن آغاز می شود 
که تأمالت جامعه شناسانه دربارٔه جوامع بدیل و آینده های محتمل را از خالل 
تاریخ جامعه شناسی دنبال می کند و به ضرورت این نوع تأمالت در ترکیب 
از آمریکای  نقد جامعه شناسانه و ایده های رهایی بخش می پردازد.. متنی 
چون  مفاهیمی  نقش  و  همبسته  جامعۀ  برای  سیاسی  منازعات  بر  التین 
کید می ورزد. مقاله ای از قطر آینده های  کردن[ تأ Buen Vivir ]خوب زندگی 
و  جنوبی  آفریقای  از  مقاالتی  می گذارد.  هم  برابر  را  عرب  جهان  محتمل 
که به نحوۀ مواجهه  زیمبابوه یافته های تحقیقات تجربی را ارائه می دهند 
مردم با تغییرات عمدۀ زندگی خود )در این مورد آن چه تغییرات اقلیمی در 
زندگی شان به بار می آورد( و نیز به موانع ممکن در اعمال تغییرات مطلوب 

در خط مشی ها می پردازد. 
کار خود را وقف ایده های  که زندگی و  اریک اولین رایت، جامعه شناسی 
با  ما  درگذشت.   2019 سال  ژانویۀ  در  بود،  کرده  جامعه  و  آزادی  و  برابری 
کارهایش روی طبقه و مارکس  که  مرگ او جامعه شناسی را از دست دادیم 
به  حتی  که  جهان  سراسر  همکاران  به  فقط  نه  واقعی«  »اتوپیاهای  و 
که در حال مبارزه برای ایجاد جامعه ای منصفانه تر  کنشگرانی الهام بخشید 
به  نقاط مختلف جهان  از  او  نزدیک  از دوستان  نفر  دو  و دموکراتیک ترند. 

کار او می پردازند. تجمید از زندگی و 
از  آویک  کدری  و  ابی رافع  لینا  ریگراف،  بیرژیت  ما،  دوم  سمپوزیوم  در 
محققان سراسر جهان دعوت کرده اند تا تحقیقات خود را دربارۀ نسبت میان 
کنند. مقاالت جنبه های مختلف این  »جنسیت و نابرابری اجتماعی« ارائه 
نسبت را برجسته می کنند؛ جنبه های مختلفی همچون نابرابری جنسیتی 

در تأمین بودجۀ تحقیقاتی از چشم انداز اروپا و اروپای شمالی، وضع موجود 
و سرنوشت مطالعات جنسیت در جمهوری چک و مسیرها و موانع نابرابری 
مقاالت  این  آسیا.  بستر  در  جنسیتی  کار  و  عرب نشین  مناطق  در  جنسیتی 
برابری  زمینۀ  در  واپس زنی  یا  اجتماعی  پیشرفت  سر  بر  مناقشات  درباره 
موضوع  این  دربارۀ  را  بحث هایی  جرقۀ  و  می دهد  بینش  ما  به  جنسیتی 
می زند که جامعه شناسی به عنوان یک رشته چگونه می تواند در مورد برابری 
و عدالت اجتماعی راه حل های ملموس ارائه دهد. مقاالت ارائه شده نشانگر 
لزوم کنشگری اجتماعی و ضرورت ادامۀ مبارزه برای برابری جنسیتی است تا 

به هرچه هموارتر کردن راه تا غایت جامعه ای برابر بیانجامد.
در  دربارۀ »جامعه شناسی  اول  مقالۀ  مناطق،  روی  ما  تمرکز  از  در بخشی 
کید  تأ جنوبی  آفریقای  در  نابرابری  و  فقر  پایداری  بر  جنوبی(«  آفریقا)ی 
تلقی می کند. متن دوم دربارۀ  آفریقا  برای سراسر  را هشداری  می ورزد و آن 
در  آن ها  پیرامون  مناقشات  و  کاریزماتیک  کلیساهای  محبوبیت  افزایش 
آفریقای جنوبی بحث می کند و از سکوت نظرات جامعه شناسانه دربارۀ این 
کارگران معدنی آفریقای  موضوع سخن می گوید. دو مقالۀ بعدی به وضعیت 
جنوبی می پردازد، یکی از مقاالت نشان می دهد که لفاظی ها دربارۀ شمولیت 
حال  می گیرد،  قرار  خاص  وظایفی  انجام  از  زنان  حذف  با  تضاد  در  چطور 
کارگران سیاه پوست عرضه می کند  مردم شناسانۀ  مقالۀ دوم مطالعۀ  آن که 
و  اعتمادبه نفس  بر  را  بیکاری  اثرات  و  می کرده اند  کار  معدن  در  سابقًا  که 
کارگران تانزانیا  که می توانیم از  خودارزشمندی شان  عیان می سازد. چیزی 
که نظام غذایی دارالسالم را بررسی می کند.  بیاموزیم در مقاله ای آمده است 
مقالۀ بعدی با تمرکز بر تاریخ زیمبابوه، شیوه های انباشت و بازتولید سیاسی را 
گر زیمبابوه را دچار تحول کرده و زنده نگاه داشته  بررسی می کند که دولت یغما
است. آلکسیا و ادوارد وبستر این سمپوزیوم را با مقالۀ تصویری فوق العاده ای 
با  را  ژوهانسبورگ  تاریخ  دربارۀ  دیدگاه ها  آن  در  که  می رسانند  پایان  به 

عکس هایی دیدانگیز از این شهِر بنا شده روی طال ترکیب کرده اند.  
مقاله ای که در بخش آزاد این شماره آمده با تمرکز بر اتریش و مجارستان،  

به بررسی همبستگی در دوران پوپولیسم جناح راست در اروپا می پردازد.
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< گفتگوی جهانی را به ۱7 زبان در وبسایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
globaldialogue.isa@gmail.com :نامه هایتان را به این نشانی بفرستید >

بریجیت آلنباخر و کالوس دوره،
 سردبیران گفت و گوی جهانی 
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سردبیر: بریجیت آلنباخر، کالوس دوره.

کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، کریستین شوکرت.

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ

مشاور: مایکل بورووی

گارا  مشاور رسانه ای: جوانا لجا

سردبیران مشاور:

کو  گوتیرز، الویسا مارتین، ساوا ساری حنفی، حفری پلیرز، فیلومین 
جن  چن،  جای  چیه جو  بنسکی،  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
آلیسون  خانو،  گریس  ایشیدا،  هیروشی  هاسه گاوا،  کویچی  فریز، 
کاساس، باندانا  لوکونتو، سوزان مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو 
کتانبر، سلی سکالون،  پورکایاشتا، رودا ردوک، مونیر سیدانی، آیسه سا

نازنین شاه رکنی. 

ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: ساری حنفی، ثریا مولودی جرودی، فاطمه رضوانی، 
منیر السعیدانی.

پی  پیالر  اوتامندی،  آلخاندرا  پیووانی،  ایگناسیو  خوان  آرژانتین: 
پویگ، مارتین اورتاسن.

بنگالدش: حبیبول حقو خوندکار، حسن محمود، جوول رانا، آس 
کازی فادیا  روکیا اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، 

اشا، حالل الدین، مهیمین چوودهاری، ام دی. اونوس علی.

گالی، ، لوکاس آمارال اولیویرا، بنو  گوستاو تانیگوتی، آندریزا  برزیل: 
وارکن، آنجلو مارتینز جونیور، دمیتری سربونسینی فرناندز.

یاداو،  مانیش  شارما،  گیا  پرا بانسال،  نیدهی  جین،  راشمی  هند: 
سندیپ میل.

اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
هاری  بندیکتوس  پاتیناسرانی،  ایراواتی  رآتنا  ایندرآ  ایتریاتی،  فینا 
جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو 
ادیتیا  ریانتو،  گگر  آینی،  نورول  کاسی،  پا ترسا  دایانا  هارجانا،  ستو 

پارادانا ستیادی.

ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، عباس شهرابی، سید محمد 
مطلبی،  وحید لنجان زاده.

یاماموتو،  کا، ماریه  تانا یاماموتو، یکو ماسوی، ریهو  ساتومی  ژاپن: 
گی،  کویانا کوکی  کوداما،  کی، سایی  کاواسا کائوزاما  آریوشی،  شوگو 

کاماتسو. تاتسوهیرو اوهاتا، شونجی سوگیهارا، ریو وا

رودینوکف،  آدیل  گامبت،  اسما بیان  زابیروآ،  آیگول  قزاقستان: 
کنور ایمانکول. گل موسینا، آ الماش تلسپایوا، کوآنیش تل، آلما

دبسکا،  کاتارژینا  بوژادسیوا،  ایونا  بارسژوسکی،  کوب  جا لهستان: 
سارا  هالک،  مونیکا  گوبانسکی،  کریستف  دولنی-لزینسکا،  آنا 
آدام مولر، ورونیکا  کوکال،  گاتا  آ کوشسیسنکا،  هرچزینسکا، ژوستینا 
سیپولسکا،  گنیزسکا  آ سکوویل،  جاناتان  گبلر،  پنزا  سوفیا  پیک، 

آلکساندرا وگنر، ماتئو ووجا.

لوسیانا  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
رادو  دمیتریش،  آلکساندرا  دایانا  چیرا،  کریستین  آناستاسوئیا، 
دومیترسکو، آیولین گابور، دن گیتمن، آلساندرا ایریمیه آنا، کریستینا 
النا  اوآنا  مولدوونو،  النا  آندره آ  میهایال،  بیانکا  مالرینو،  آیوآنا  لوتره آ، 
آدریانا  پوپا،  ماریا  سوزانا  پینازارو،  کودروت  پارسچیو،  میوآرا  نگره آ، 

سوهودولئنو، ماریا استویسسکو، کاتالین وارزاری.

روسیه: النا زدراوو میسلووا، آنستیژیا دائور، والنتینا ایسائوا. 

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری
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انتشارات SAGE امکانپذیرشدهاست.
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تأمل دربارۀ دگرگونی ها و بدیل های ساماندهی رایج درجوامع و همین طور تحقیقات تجربی دربارۀ 
تغییرات و دگرگونی های جامعوی، همواره بخشی از تفکر جامعه شناسانه بوده  است. این مقاالت از 

سراسر جهان دربارۀ این مسائل بینشی نظری و نیز تجربی به دست می دهند.

در مقیاسی جهانی، زنان هنوز نسبت بزرگی از جمعیت فقیر و حاشیه ای را تشکیل می دهند. مقاالت 
از  جنسیت و نابرابری در حوزه های مختلف،  جمع آوری شده برای این سمپوزیوم دربارۀ رابطۀ 

تأمین مالی پژوهش ها و نولیبرالیسم گرفته تا دولت و کار، بحث می کنند.

این بخش بینشی درباره دیدگاه های نظری و پژوهش های میدانی از آفریقای جنوبی به خواننده 
می دهد و عالوه بر مسائل مربوط به این کشور به زیمباوه و تانزانیا و نیز کل آفریقا می پردازد. در مقاله 

تصویری پیرامون تاریخ ژوهانسبورگ، تصویری جامع از شهر داده شده است. 



 

< در این شماره
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
جنگل های سوزارن: مصاحبه با ناندینی سوندار

یوحنا گروبنر، اتریش

دگرگونی ها و بدیل ها <
تاریخ مختصر بدیل های جامعه شناسانه

َمت داوسون، بریتانیا

آینده در حال ساختن
راینر ریلینگ، آلمان

گوِن بوئن ویویر صداهای گونا
ماتئو مارتینز آبارکا، مکزیک

آیندۀ دگرسان جهان عرب
عبدالقادر لطرش، قطر/الجزایر

داغ ننگ چگونه سیاست ها را محدود می کند: زباله گردها در آفریقای جنوبی
ترزا پرز، آفریقای جنوبی

سازگاری با تغییرات اقلیمی: خرده مالکان در زیمباوه
کریستوفر ماِبزا، زیمباوه

یادواره: اریک الین رایت <
به یاد آن آرمانشهرگرای راستین، اریک ُالین رایت

مایکل بوراوی، ایاالت متحده آمریکا

به یاد اریک ُالین رایت
میشله ویلیامز، آفریقای جنوبی

جنسیت و نابرابری <
مقدمه ای بر رابطۀ جنسیت و نابرابری

بیرژیت ریگراف، آلمان؛ لینا ابی رافع، لبنان؛ و کدری آویک، فنالند

چالش های جنسیتی در تأمین مالی پژوهش ها
لیزا هوسو، فنالند و سوئد

به چالش کشیدن برابری جنسیتی در جمهوری چک
وا، جمهوری چک

ُ
بالنکا نیکل

تداوم و تغییر: نابرابری جنسیتی در ایاالت متحده
مارگارت آبراهام ، ایاالت متحده امریکا

جنسیت و نابرابری در منطقۀ عرب
لینا ابی رافع، لبنان

کار جنسیتی شده و نابرابری در بستر آسیایی
نیکال پایپر، بریتانیا

میزگرد بین المللی پیشرفت اجتماعی ) IPSP (: تأمالتی مبتنی بر جنسیتی دربارۀ پیشرفت اجتماعی
جف هرن، فنالند، سوئد و بریتانیا

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی( <
فقر و نابرابری: آفریقای جنوبی به مثابه هشداری برای سرزمین آفریقا 

جرمی سیکینگز، آفریقای جنوبی

پنطیکاستیسم و مسیحیت کاریزماتیک در جنوب آفریقا
موکونگ سایمون مپادیمنگ، آفریقای جنوبی

مهاجمان فضا: زنان شاغل در معادن زیرزمینی
آساندا بنیا، آفریقای جنوبی

تأثیرات فرااقتصادی بیکاری
تبانگ سفالفال، آفریقای جنوبی

چگونه دنیا را سیر کنیم: آموزه هایی از تانزانیا
مارک سی. ِای. وگریف، آفریقای جنوبی

گر زیمبابوه: حزب، ارتش و کسب وکار دولت یغما
یابوسیل مدیازویمبیشی شومبا، زیمبابوه

ژوزی: شهر طالیِی در مخاطره
الکسیا وبستر و ادوارد وبستر، آفریقای جنوبی

بخش آزاد <
عوام فریبی راستگرا از منظر همبستگی

جورگ فلکر، کارینا التریتر،  ایستون گرجزجر و سسکیا شیندلر، اتریش
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که ما نیز  که به خاطر بسپاریم  کار در دوران های بحران این است  »دشوارترین 
مسئولیت داریم که مداومًا پژوهش کنیم. گاهی تألیف جامعه شناسانه، پروژه ای 

گاهی مخصوصًا  که هیچ کس جز مؤلف از آن سود نمی برد،  شخصی به نظر می رسد 
گر پیشگامانه نباشد به نظر بیهوده می رسد، اما دسِت آخر ما مزد می گیریم  تا هر  ا

کنیم.« دانش ُخرد تدریجی که می توانیم به جهان اضافه 
ناندینی سوندار
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<    جـــــــــنگل های سوزان:
         مــــصاحبــه با ناندینی سوندار

کمان: تاریخ  گروبنر: کتاب شما با عنوان فرودستان و حا یوحنا 
همراه  به  خود  با  را  منتقدان  تحسین  که  باستار  انسان شناسی 
آورد، در سال 7۹۹۱ منتشر شد و بر تاریخ قرن نوزده و بیستم 
اولیه ای  انگیزۀ  و  دربارۀ  عالقه  بود. ممکن است  متمرکز  باستار 
کانون توجه  تا  را به این سو سوق داد  که شما  برای ما بگویید 

کارتان را روی این ناحیه از هند مرکزی قرار دهید؟
اواخر دهۀ 80 میالدی تحصیالت  در  که  زمانی  ناندینی سوندار: 
کار  کردم، از  کلمبیا آغاز  گروه انسان شناسی دانشگاه  دکترای خود را در 
نیز  و  اریک هابسبام  و  تامپسون  مارکسیستی چون ای.پی  مورخین 
انسان شناسانی چون جان نش و ویلیام رازبری الهام گرفتم. محققان 
 )subaltern( در هند در حال مناقشه بر سر مکتب تاریخی فرودستان
بودند. من می دانستم که می خواهم استعمار و بسط سرمایه و شورش/ 
طول  اما  کنم،  مطالعه  را  دهقانان  معاصر  اجتماعی  جنبش های 
کجا و چگونه. در سال 1990 برای نخستین  کنم  کشف  می کشید تا 

ناندینی سوندار

ناندینی سوندار، استاد جامعه شناسی مدرسۀ اقتصاد در دانشگاه 
دهلی است. آثار اخیرش عبارتند از: جنگل سوزان: جنگ هند در باستار 
گرنات، 2016 و ویرایش جدید با عنوان جنگل سوزان:  )انتشارات جا
جنگ هند علیه مائوئیست ها، ورسو، 2019(؛ ویراستاری کتاب قبایل 
کسفورد، 2016(؛ جنگ های  ج شده1 و هنِد آنها )انتشارات دانشگاه آ در
با  )ویرایش شده  توسعه  کمیت،  حا دولت،  آسیا:  جنوب  در  داخلی 
نابرابری و تحرک اجتماعی  و  آپارنا سوندار، سیج، 2014(؛  همکاری 
در هنِد پسا اصالحات، ویژه نامه آسیای جنوبی معاصر )ویرایش شده 
و  فرودستان  کتاب  همچنین  او   .)2016 کور،  راویندر  همکاری  با 
را   )2007 دوم،  )ویرایش  باستار  انسان شناسانۀ  تاریخ  کمان:  حا
در  جنگل  مشترک  مدیریت  انشعابات:  تألیف  در  است؛  کرده  تألیف 
هند )2001( همکاری داشته است؛ ویراستار مستندات قانونی: منابع 
طبیعی، هویت و قانون در جارکند )2009( بوده است؛ در ویراستاری 
انسان شناسی  و  جامعه شناسی  بنیان گذاران  شرق:  در  انسان شناسی 
هند )2007( همکاری داشته است. سوندار از 2007 تا 2011 ویراستار 
تحریریۀ  هیئت  در  و  بوده  هند  جامعه شناسی  دربارۀ  مقاالتی  مجلۀ 
کمیته های دولتی متعددی خدمت  مجالت و مؤسسات تحقیقاتی و 
کرده است. وی برندۀ جایزۀ علوم اجتماعی )انسان شناسی اجتماعی( 
اینفوسیس در سال 2010، برندۀ جایزۀ ایستر بسروپ برای تحقیقات 
توسعه در سال 2016 و برندۀ جایزۀ مالکوم آدیسه شیا برای مشارکت 

طراز اول در مطالعات توسعه در سال 2017 بوده است.

سوندار از سال 2005  به اقامۀ دعوی و کنشگری در حوزۀ حقوق بشر 
مشغول شده است. دیوان عالی هند در سال 2011، در دادگاه مربوط 
تاریخی  حکمی  در  چتیسگر،  دولت  علیه  سوندار  نادینی  پروندٔه  به 
کرد. او  حمایت دولتی از اجرای خودسرانه و مسلحانۀ قانون را ممنوع 
گ  مرتبًا دربارۀ مسائل روز در رسانه ها می نویسد و نوشته هایش در وبال

http://nandinisundar.blogspot.com در دسترس است.

دکترای  محقق  گروبنر،  یوحنا  با  او  مصاحبۀ  می توانید  اینجا  در 
کپلر لینتس اتریش و دستیار سردبیر مجلۀ  دانشگاه یوهانس 

گفتگوی جهانی را بخوانید.

http://nandinisundar.blogspot.com
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که برای دکتری  کردم و ظاهرًا دارای همۀ عناصری بود  بار از باستار بازدید 
و  اجتماعی مداوم  و جنبش های  نیاز داشتم - مردمی سخاوتمند  آن  به 

کار نکرده بود. گذشته ای شورشی... و هیچ کس به واقع دربارۀ این تاریخ 
ی.گ: در آخرین کتاب خود با عنوان جنگل های سوزان: جنگ هند 
ح نتایج تحقیقات و کار میدانی مستمر خود  علیه مائوئیست ها، به طر
و  اجتماعی  تضادهای  است  ممکن  آیا  پرداخته اید.  باستار  ناحیۀ  در 
کنون در این ناحیه در حال وقوع است به طور  که ا سیاسی خاصی را 

ح دهید؟ مختصر شر
که از هند مرکزی به سبب  ن.س: یک قرن یا بیش از یک قرن است 
قرن  اوایل  در  روند  این  است،  بهره کشی شده  منابع معدنی اش  و  جنگل 
گرفته اند و  21 تشدید شده است. شرکت های بزرگ اجاره نامۀ معدن کاری 
جوامع محّلی را جابه جا کرده اند و سبب آشفتگی زیست محیطی و اجتماعی 
شده اند. مردم از طریق جنبش های مختلف در برابر جابه جا شدن مقاومت 
گذشته، شرکت در فعالیت  از اشکال مقاومت طی دو دهۀ  کرده اند. یکی 
کمونیست هند )مائوئیست(  مسلحانۀ غیرنظامی تحت سرپرستی حزب 
بوده است. عملیات ضدشورش دولت شمار زیادی کشتار فراقانونی و تکثیر 
گستردۀ اردوگاه های امنیتی و نظامی سازی منطقه را در پی داشته است.  
اینک هم دولت و هم مائوئیست ها اصرار بهاستفاده از روش های مسلحانه 
گفتگو و صلح در جهت منافع  دارند، هرچند هر دو ادعا می کنند خواستار 

مردم اند. 
و  دموکراسی  درک  و  وضعیت  سوزان  جنگل های  در  شما  ی.گ:   
کردارهای دموکراتیک در هند را به پرسش می کشید و اظهار می دارید 
اما شاید   ]...[ آن است  نهادهای  تمام  با  که »هند نوعی دموکراسی  
که ما انتظارش را داریم.«  منظور آنها از دموکراسی همان چیزی نباشد 

ح دهید؟ آیا می توانید این نقد را برای ما شر
که اغلب ضرورت  ن.س: عناصری مانند انتخابات یا اقدامات رفاهی، 
آن  از  تا  می شوند  گرفته  کار  به  اوقات  خیلی  می شوند،  تلقی  دموکراسی 
با  که  کنند  مشروعیت زدایی  زندگی  اشکال  و  اعتراض  بدیل  شیوه های 
دیدگاه دولت دربارۀ رشد بدون اشتغال )jobless growth( نمی خواند. این  
شیوه ها عبارتند از اشکال همزیستی با جنگل و همچنین طیفی از شیوه های 
به  انتخابی  نمایندگی  نیز  عادی«  »زمان های  در  حتی  پیشه ورانه.  تولید 
است،  مسئله دار  می کند  عمل  آن  ذیل  در  که  ساختاری  نابرابری  سبب 
مانند مبالغ هنگفت الزم برای مبارزات انتخاباتی و وابسته کردن احزاب به 
کسب وکارهای بزرگ و تسهیل انواع شیوه های فاسد. اما در زمان عملیات 
و  ساز  از  استفاده  بر  خاص  طور  به  مسلحانه،  درگیری های  یا  ضدشورش 
کید شده  برگ دموکراتیک به عنوان ابزار سرکوب به جای ابزار نمایندگی تأ
است. به عنوان مثال مردم مکلف می شوند برای مشروعیت دادن به نظم 
گزینشی غیرمجاز شناخته  سیاسی رأی بدهند و احزاب و سازمان ها به  طور 
به  راست  جناح  توسط  رسانه ها  از  بزرگی  بخش  هند  در  اخیرًا  می شوند. 
همکاری جلب شده اند و در پوشش ملی گرایی، به عنوان تبلیغات  چی های 
متخاصم )hate propagandists( عمل می کنند. جملگی نهادهایی چون 
که دموکراسی را پشتیبانی می کنند،  قوۀ قضاییه و مقامات نظارتی و غیره 
همواره بیش از پیش در حال پوک شدن اند. سیاست های دموکراتیک- با 
ظاهر تفکیک قوا و رضایت عمومی- برای امکان تفکر از طریق بدیل های 

خالقانه، همچون حّدی بیرونی عمل می کنند.
باستار، دولت و شماری  در  و سیاسی  اجتماعی  ی.گ: تضادهای 
متفاوت  ساختارهایی  با  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  گروه های  از 
است  ممکن  می گیرد.  دربر  را  متفاوت  اجتماعی  و  سیاسی  اهداف  و 
که  بر آن متکی اید و رویکرد تجربی ای  که  دربارۀ چارچوب نظری ای 

کار می بندید و چرایی این که آنها را مفید  برای توصیف این تفاوت ها به 
می دانید، صحبت کنید؟

مارکسیستی است.  کاماًل  بنیادی من همواره  چارچوب نظری   ن.س: 
خواسته های  طریق  از  کوشیده ام  سوزان  جنگل  کتاب  در  این،  وجود  با 
که نهادهای مختلفی  ح می کنند و نیز شیوه هایی  که مردم مطر مختلفی 
چون رسانه ها و قوه قضاییه و احزاب سیاسی به آن پاسخ داده اند، نوعی 
مردم شناسی دموکراسی انجام دهم. می بینیم که چطور معافیت از مجازات 
و بی ثبات کاری همراه با هم ایجاد می شوند و با این همه مردم چه اراده ای 
کنم و  کرده ام مخاطب عام را جذب  برای زنده ماندن و مبارزه دارند. سعی 
برای همین نقدم ضمنی و تلویحی است. عمدتًا شرایْط روش ها و مکان ها 
که در برابر نقض حقوق بشر، طرف  کسی  را تعیین می کرد. من - به عنوان 
دعوی بودم- دقیقًا در دل چیزی قرار داشتم که مشغول نوشتن درباره اش 
بودم، به همین دلیل دسترسی ام به فضاهای خاصی چون جهان پلیس و 
نیروهای امنیتی دشوارتر بود. با وجود این، سایر فضاها، مانند روند قانونی 
شکایات مربوط به منافع عمومی و نحوۀ عملکرد قوۀ قضاییه، برای مطالعه 

از نزدیک در دسترس قرار گرفت.
میدانی  مطالعات  آیا  دارید،  که  تجربه ای  به  توجه  با  ی.گ: 
که در باستار انجام دادید، می تواند  جامعه شناختی مانند مطالعه ای 
در رسیدن به بینش کّلی تری دربارۀ ساختار اجتماعی تضاد به ما کمک 
کارتان  گر این طور است ممکن است دربارۀ برخی از آن عناصر  کند؟ و ا
که به هنگام مشاهدۀ تضادهای اجتماعی ورای بستر  برای ما بگویید 

باستار، آنها را به طور خاص مناسب و به جا می دانید؟
دیگر  در جاهای  آن چه  و  می دهد  روی  باستار  در  آن چه  میان  ن.س: 
که منابعی غنی دارند و مردم بومی  اتفاق می افتد، به خصوص در مناطقی 
ادبیات  از  من  دارد.  وجود  زیادی  شباهت های  می کنند،  زندگی  آن  در 
جنبش ها و خشونت دولتی در آمریکای التین و همچنین از مطالعاتی روی 
عملیات ضّد  شورش، از جمله استفادۀ بریتانیا از قوانین شرایط اضطراری 

و آبادی های استراتژیک در ماالیا و ویتنام و سایر جاها، بسیار آموخته ام.
بسیاری  راه های  این،  مانند  موضوعی  دربارۀ  کردن  بحث  برای 
که  کنم  تصور  را  دیگری  کتاب  سه  دسِت کم  می توانم  من  و  دارد،  وجود 
می توانستم نوشته باشم: پیرامون اجرای خودسرانۀ قانون، مسئله اقتدار 
و  قانون  پیرامون  شخصی؛  مجازات  و  دولت  سوی  از  نمایندگی  اصل  و 
که قانون از طرق آن دولت را تنظیم می کند؛  ظواهر ناپایای آن و شیوه ای 
کار  یا پیرامون احساسات متضاد در جنگ داخلی. عالوه بر این، برخالف 
که روی چپ مسلح آمریکای  جامعه شناسانه/ انسان شناسانۀ بسیار خوبی 
که  التین شده است، ما مطالعۀ عمیقی دربارۀ جنبش مائوئیستی نداریم 
که این جنبش ها در توزیع  به عنوان مثال نگاهی به تغییراتی داشته باشد 
کاری  گمانم این  زمین و اقتصاد سیاسی ارضی محّلی سبب شده اند.  به 

که ارزشش را  دارد. است 
کشیده  چالش  به  دموکراتیک  اصول  که  موقعیت هایی  در  ی.گ: 
می شود و حقوق اساسی بشر نقض می گردد، به نظر شما مسئولیت 
رشته  یک  مثابۀ  به  جامعه شناسی  به خصوص  و  اجتماعی  علوم 

چیست؟
ن.س: همۀ ما- به عنوان شهروند، به عنوان جامعه شناس، به عنوان 
احساس  قویًا  که  هست  مواقعی  داریم.  متعددی  مسئولیت های  معّلم- 
کنیم،  شرکت  تظاهرات  در  بپوشیم-  شهروندی  جامۀ  باید  که  می کنیم 
کار دیگری. در   دادخواست امضا کنیم و به دادگاه شواهد عرضه کنیم یا هر 
 مواقع   دیگر   مسئولیت   ما   در   قبال   دانشجویان   و   همکاران   ما   را   به   خود   مشغول  
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کادمیک مانع سایر انواع فعالیت ها می شود.  کار بی امان زندگی آ  می کند    و 
که ما  که به خاطر بسپاریم  کار در دوران های بحران این است  دشوارترین 
گاهی تألیف جامعه شناسانه  کنیم.  که مداومًا پژوهش  نیز مسئولیت داریم 
پروژه ای شخصی به نظر می رسد که هیچ کس جز مؤلف از آن سود نمی برد، 
گر پیشگامانه نباشد به نظر بیهوده می رسد، اما دسِت آخر  گاهی مخصوصًا ا
که می توانیم به جهان اضافه  ما مزد می گیریم  تا هر دانش ُخرد تدریجی 
کادمیک این روزها، مهم است به خود یادآوری  کنیم. در بی ثبات کارِی آ

کنیم که داشتن شغل یک امتیاز است.
کادمیک می شناسند و هم کنشگر  ی.گ: شما را هم جامعه شناسی آ
کادمی و  اجتماعی. آیا با این توصیف موافقید؟ و رابطۀ نوعی میان آ
کارتان  سیاست در هند را چطور توصیف می کنید و این رابطه چطور بر 

اثر گذاشته است؟ 
کی  ن.س: من همیشه در سخنرانی های آزادی های مدنی و ضّد اشترا
که  )anti-communal( مشارکت داشته ام، اما به دلیل سرمایه گذاری ژرفی 
به عنوان محقق در باستار کرده بودم، در سال 2005 تقریبًا به طور تمام وقت 
به کنشگری در حوزۀ حقوق بشر سوق یافتم. در سال 2007 وقتی که دعوی 
دادگاه  در  را  دولتی  قساوت های  و  قانون  خودسرانۀ  اجرای  علیه  قضایی 
که در سال 2019 هنوز در  کردیم، من حتی تصور هم نمی کردم  عالی اقامه 
که  گرفتیم  روند قضایی دادگاه باشیم.  ما در سال 2001 حکم بسیار خوبی 
دولت را از حمایت از نیروهای خودسر منع کرد و حکم به پرداخت غرامت به 
همۀ قربانیان داد، اما دولت از اجرای آن سر باز زد، بنابراین ما هنوز در حال 
مبارزه برای اجرای عدالت هستیم. پلیس چتیسگر در سال 2016 شکایتی 
کین توزانه و کذب را علیه شش نفر از ما به اتهام قتل و حمل اسلحه و شورش 
کرد، همراه با اتهاماتی ذیل قانون پیشگیری از فعالیت های  و غیره تنظیم 
غیرقانونی که یکی از قوانین اصلی ضد تروریسم هند است. خوشبختانه ما 
گرفتیم و زندانی نشدیم، اما این اتهامات تا پیش  از دادگاه تعلیق مجازات 

از فوریه 2019 لغو نشده بود.
که برای  کنشگری من در چتیسگر مانند افراد دیگری  گذشت زمان،  با 
دشوار  می کنم  فکر  شخصًا  شد.  کم سو  کرده اند،  تالش  مسئله  این  حل 
سبب  به  صرفًا  خوبی؛  دانشگاهِی  هم  و  باشی  خوبی  کنشگر  هم  است 
که می گیرد نه هیچ دلیل دیگری. از یک سو بسیاری از دانشمندان  زمانی 
که  کنشگری مشارکت دارند، چرا  از اشکال  علوم اجتماعی هند در برخی 
مسائل پیرامون ما بسیار مشهود و مبرم است. اما در سوی دیگر افرادی  قرار 
کنشگری  که  کنشگری نگاه تکّبرآمیز دارند و مدعی اند  که نسبت به  دارند 
عینیت و نظریه پردازی شایسته را تنّزل می دهد. حفظ دانشگاه به مثابۀ 
کادمیک در رژیم مودی خود به مسئله تبدیل شده است، چنان که  فضایی ا
سمینارها و کارگاه ها ممنوع شده و سخنرانان لغو دعوت شده و دانشجویان 
کتاب ها  - از جمله  به فتنه گری و ضرب و شتم متهم شده اند و برخی از 

کتاب من- به دلیل »ضّدملی« بودن از برنامه های درسی حذف می شود.
کرده است،  کار شما توجهات بسیاری را جلب  که  ی.گ: از آنجایی 
هستند.  کنجکاو  آینده  برای  شما  اهداف  مورد  در  بسیاری   مطمئنًا 
کنشگر و محقق در  به عنوان یک  برنامه هایتان  ممکن است دربارۀ 

سال های پیش رو کمی برای ما توضیح دهید؟
دارد،  بستگی  هند  سیاسی  آیندۀ  به  اندازه ای  تا  من  برنامۀ  ن.س: 
من  شد.  خواهد  دانشگاه ها  با  رفتاری  چه  آینده  رژیم های  در  این که  و 
ح های متعددی در ذهن دارم، از جمله مطالعۀ خلق قانون اساسی هند  طر
که روی  و سهم جنبش دانشجویی در سیاست داخلی، اما مطمئن نیستم 
کدام یک از آنها تمرکز خواهم کرد. عالقۀ بسیاری دارم که روی قارۀ دیگری 
کار کنم، اما اطمینان ندارم که ممکن شود و چه زمانی ممکن شود. بسیاری 
که  که بتوانم از دانشگاهم مرخصی بگیرم،  از اینها نیز بسته به این است 

این روزها دشوارتر از قبل شده است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Nandini Sundar <nandinisundar@yahoo.com>

که در قانون اساسی هند به رسمیت شناخته  گفته می شود  Scheduled Tribes .1 به قبایلی در هند 
گاه از آنها به اسم نجس ها  کاست ها به طور تاریخی فاقد امتیاز هستند و  شده اند. افراد این قبایل و 

نام برده می شود.

mailto:nandinisundar@yahoo.com
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<    تـــــــــاریخ مــــــــختــــــصر
         بــــــــــــــــــــــــــدیل هــــــــــــای

        جــــــــــــامعه شــــــناســــــانه 
 َمت داوسون، دانشگاه گالسکوی بریتانیا

او  از  که  نیستم  جامعه شناسی  تنها  من  چیست؟«  بدیل  خب،  »بسیار 
اجتماعی ای  مسائل  دربارٔه  را  بدیل هایی  چه  جامعه شناسی  می پرسند 
این  حدودی  تا  می کند.  فهرستشان  دقیق  چنین  این  که  می دهد  ارائه 
که  بود  این پرسش  به  پاسخ  برای  گاه من  به  گاه  ناتوانی  و  پرسش گری 
بکوشم  آن  در  و  بنویسم  را  بدیل  جوامع  اجتماعی  نظریۀ  تا  کرد  ترغیبم 
جامعه شناسان  که  کنم  ترسیم  را  بدیل هایی  کّلی  رئوس  از  مجموعه ای 
که تاریخ پرباری از بدیل های  کار به من آموخت  کرده اند. انجام این  ارائه 
که  رشته ای  کرده اند  اشاره  دیگران  که  همان طور  داریم.  جامعه شناسانه 
کرده باشد، چنان که جامعه شناسی به طور  را روی نقد بنا  پایه های خود 
فزاینده بنا کرده است، و در مورد حتمیت آن چه هست شک می کند، به طور 
خودکار با این پرسش مواجه می شود چه می تواند باشد: مسئلۀ بدیل ها. 
که  با این مسئله دست  گاهی از تاریخ این بدیل ها برای جامعه شناسانی  آ

به گریبانند، مفید خواهد بود. 
چیزی که هنگام مطالعۀ این تاریخ درمی یابیم پیوند نزدیک نقد و بدیل 
که »برای رستوران های  کنایۀ معروفی دارد  که  کارل مارکس  است. حتی 

 - کمونیسم  چگونگی  دربارۀ  ایده هایی  از  نمی نویسد«  غذا  دستور  آینده 
ریشه کنی مالکیت خصوصی و کاهش تقسیم کار و تبدیل شدن کار به »نیاز 
بهبود  برای  روش هایی  عنوان  به  دست-  این  از  چیزهایی  و  نخستین« 
نقدش به سرمایه داری بهره می برد. همین امر را می توان در نویسندگان 
که از بدیل خودگردانی  مارکسیست  متأخر هم دید، چه هانری لوفور باشد 
به  بخشیدن  وضوح  برای  مدیریت(  و  )خودسازماندهی   )autogestion(
است،  شده  دستکاری  روزمره  زندگی  آن  در  که  می کند  استفاده  راه هایی 
که  دارد  کید  تا بشر  برای  جدید«  »سوبژکتیویتۀ  بر  که  مارکوزه  هربرت  چه 
ح کردند یا دفاع آنجال  جنبش های »روگردانی بزرگ« در دهۀ 1960 و 70 مطر
دیویس از فسخ زندان به مثابۀ پاسخی به مجتمع مهلک زندان-صنعت. 
این مارکسیست ها متفق القول بودند که برخی نظرات دربارۀ بدیل ها همتراز 

با پرسش از تداوم آن چه هست)وضع موجود( سودمند و ضروری اند.
جامعه شناسان سایر رویکرد ها نیز در زمینه های مختلف، نظر مشابهی 
دربارۀ پیوند نزدیک نقد و بدیل داشتند. امیل دورکیم بدیل های متعددی، 
از قبیل ممنوعیت ارث را ارائه داد. او ارث را ناسازگار با فرانسۀ مدرن معرفی 

سالنهم/شمارٔهدوم/آگوست۲۰۱۹

اندیشیدن دربارۀ شیوه های بدیِل ساماندهی جامعه همواره بخش 
جدایی ناپذیر جامعه شناسی بوده است.

عکس از سی.دونکان/فلیکر. برخی از حقوق محفوظ است.
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کید می کرد، ضمن این که ارث اشکال  کرد که بر فردگرایی و شایسته ساالری تأ
نابرابری اقتصادی را بدتر می کرد، بنابراین باید ممنوع می شد.  در اسکاتلند، 
که شهرها را با  کوشید تا با نظام »جّراحی محافظه کارانه«  گدس  پاتریک 
و  حد  از  بیش  بر جمعیت   نو طراحی می کرد،  از  بر فضاهای شهری  تمرکز 
شرایط ناسالم شهرهای صنعتی فائق آید. شهر قدیمی ادینبرا هنوز تاثیرات 
 Patrick Geddes Heritage( را  گدس  پاتریک  میراث  کوره راه  در  او  ایدۀ 
Trail( در خود نمایان می کند. در همین حال، در آمریکا دابلیو.ای.بی دوبوآ 
نشان  کنش  وا نژادی  نابرابری  متغّیر  رژیم های  به  متفاوت  بدیل های  با 
که در دفاعش  داد. او از اعتقادی خوش بینانه و لیبرال در علم و آموزش 
کادمی های سیاه پوستان« ابراز داشته بود، به سمت ادعایی رادیکال  از »آ
در مورد جداسازی اقتصادی سیاه پوستان رفت تا به احتمالی بدیل ورای 

سرمایه داری اشاره کند.
که  جامعه شناختی  تخیل  در  میلز  سی.رایت  ادعای  به  توجه  با 
کند، جای شگفتی  جامعه شناسی در تالش است تا جامعه را دموکراتیک تر 
که تمرکزشان روی ارتقاء دموکراسی است.  که بدیل هایی را ببینیم  نیست 
در  مردم  جملگی  »نبوغ«  تجّلی  دشواری  بر  گو  شیکا در  مید  هربرت  ج  جر
»شخصیت ها«  نبرد  به  را  سیاست  امر  این  که  ورزید  کید  تأ دموکراسی   
فروکاست و در عوض از مجموعه ای از اصالحات اجتماعی - مسکن های 
و  مهاجران  از  محافظت  مجمع های  و  شهری  باشگاه های  و  اجتماعی 
کرد  کارزارهای حق رأی و آموزش نیازهای ویژه- دفاع  حکمیت اعتصاب و 
که تضمین می کرد تمام شهروندان به شکلی دموکراتیک شانس ابراز خود 
که در لندن تبعید بود برای احتراز از ظهور  کارل مانهایم  را دارند. هم زمان 
که شامل  کرد  کّلی نظام »دموکراسی نظامی« را ترسیم  فاشیسم، خطوط 
مجموعه ای از ارزش های دموکراتیِک محوری که شدت در این نظام اعمال 

کم جدید« تحصیل کرده در جامعه شناسی بود. می شد و نیز یک »طبقۀ حا
جامعه شناسی فمینیستی نیز سهم مهمی در جستجوی بدیل ها داشته 
کوستا با عنایت به نویسندگان پیشین خود  است. سلما جیمز و ماریاروزا داال
کرده  کار خانگی حمایت  کردن  که از اجتماعی  همچون مارگارت بنستون 
نابرابری های پدرساالری  بر  را راهی برای غلبه  کار خانگی  بود، مزد برای 
که از این طریق زنان را به  کرده بود. آنها همچنین امیدوار بودند  معرفی 

بخش محوری مبارزات انقالبی برای رسیدن به جامعه ای سوسیالیستی 
تبدیل کنند. بعدها، آندریا دورکین و کاترین مک کینون با توجه به نگرانی ها 
دربارۀ این که پورنوگرافی »سلسله مراتب جنسیتی« دارد و این که تصوری از 
که در آن منبع اصلی رضایت برای مردان اند ، به  زنان را بازتولید می کند 
دنبال ممنوعیت پورنوگرافی بودند. در مقابل، فمینیست هایی چون لن 
سگال و شیال مک گره گور استدالل کردند که باید در عوض مطالبۀ ممنوعیت 

پورنوگرافی، به دنبال نمایش فمینیستی تری از سکسوالیته باشیم.
گیدنز و دفاع  این بدیل ها و بدیل های دیگری مانند »راه سوم« آنتونی 
اولریش  بک از »اروپای شهروندان«، یا بدیل های جامعه شناسان بسیاری 
کی از نیاز به تعّمق  که در مناقشه بر سر حداقل درآمد مشارکت داشته اند، حا
جامعه شناسی برای در سرشت مداخالت مردم مداِر خود است. با وجود آن که 
دفاع مایکل بوراووی از »جامعه شناسی مردم مدار« جامعه شناسان را تشویق 
از  گه گاه  امر  این  کنند،  تأمل  کنشگری عمومی شان  تا روی سرشت  کرده 
اما  گذاشته شده است.  کنار  تاریخی جامعه شناسی مردم مدار  نمونه های 
از سوی جامعه شناسان  ارائٔه بدیل ها  از عینک نحوۀ  تاریخ  وقتی به این 
بنگریم، نمونه های پرباری را برای روزگار کنونی مان می یابیم، از بازطراحی 
کنشگری ضّد زندان دیویس تا  گدس و ساماندهی اجتماِع مید و  شهری 
نکته،  این  دادن  قرار  کانون  همچنین  مانهایم.  رادیویی  سخنرانی های 
بتوانند  جامعه شناسان  تا  است  کرده  ایفا  داستان  که  است  نقشی  یادآوِر 
ح دهند. شاید مهمترین نمونۀ آن اتوپیای فمینیستی  بدیل هایشان را شر
که بر فرزندپروری جمعی و روابط  گیلمن باشد  هرلند نوشتۀ شارلوت پرکینز 

کید دارد. پایدار میان انسان و طبیعت تأ
نوعی  کارشان  در  جامعه شناسان  که  می دارد  اذعان  لویتاس  روت 
که ما با پیش فرض هایی مبنی بر این که  »اوتوپیای خاموش« دارند، چرا 
خود  چشمگیر  تالش  کرد،  حذف  می توان  را  قدرت  و  نابرابری  اشکال 
باشد  داده  نشان  کوتاه  نوشتۀ  این  امیدوارم  می کنیم.  آنها  نقد  صرف  را 
کت  سا دهند،  ارائه  باید  که  بدیل هایی  دربارۀ  اغلب  جامعه شناسان  که 
از  می توان  که  دارد  بدیل هایی  از  پرباری  تاریخ  جامعه شناسی  نبوده اند. 
از ما  کشید. وقتی  و به نقد  گذاشت  را به بحث  گرفت، آن ها  الهام  آن ها 
ارائه  برای  بسیاری  پاسخ های  چیست؟«  بدیل  خوب،  »بسیار  می پرسند 

داریم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

>Matt.Dawson@Glasgow.ac.uk>

دگرگونی ها و بدیل ها
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<   آینده در حال ساختن
راینر ریلینگ، دانشگاه ماربورگ آلمان

کوتاه اما ناهمگون دارد. این اصطالح  اصطالح »دگرگونی« تاریخچه ای 
دربارۀ  سیاسی-علمی  توصیفات  تا  گرفته  روزمره  توصیفات  از  گستره ای 
همۀ انواع تغییر را دربرمی گیرد، از تغییر رژیم سیاسی و پیش روی نظام های 
انواع  تا  دموکراتیک،  لیبرال  سرمایه داری  کشورهای  به  پسا  استعماری 
آخر و چه بسا در سطحی وسیع تر،  مختلف سرمایه داری جهانی و دسِت 
بزرِگ  دگرگونی های  و  طبیعت  و  انسان  روابط  بزرگ«  »دگرگونی های  تا 
نظام های دولتی سوسیالیستی به نظام های سرمایه داری و فراتر از آن. در 
حالی که روایت ها دربارۀ دگرگونی روی جدال بر سر این موضوع متمرکزند 
کدام بازیگران می توان از »اینجا« به »آنجا« رسید، اغلب به  که چگونه و با 

نحوی غیرعادی برخی ابعاد »سیاست آینده« را نادیده می گیرند.
»آینده هم اآلن نیز فرا رسیده است، فقط هنوز به طور مساوی توزیع نشده 
که  کسی  کرده است،  گیبسون ربع قرن پیش اظهار  است«، این را ویلیام 
کنونی یا آتِی آین  کرد. اما او دربارۀ توزیع  اصطالح »فضای مجازی« را ابداع 
کرد -  هرچند توجه ها قرن ها پیش به این پرسش معطوف  آینده سکوت 
شده بود. ظهور روابط مدرن زمان در مدرنیسم بورژوایی نه فقط تمایز سابقًا 
کرد و معنای »آینده« را  گذشته و حال و آینده را دچار انقالب  معتبِر میان 
و  بلکه سودزایی  )»آینده ساخته می شود«(،  داد  تغییر  فعال  به  از منفعل 
محاسبات مربوط به دوران پیش رو - یعنی آینده ها - را در محوریت نظام 
کانون  که  پیشاسرمایه داری  جوامع  آخر  دسِت  داد.  قرار  اقتصادی  جدید 

چه کسی و چه چیزی آیندۀ ما را شکل می دهد؟
عکس از اس.واستانو/فلیکر. بخشی از حقوق محفوظ است.

گذشته بود تبدیل   به   جوامعی   شدند   با   انباشت   سرمایه   و   تمرکز   توجهشان 
 بر   آینده .  از آن زمان به بعد است که پروژه های استراتژیکی به وجود آمد که 

هدفشان زمین خواری گستردۀ »قارۀ آینده« است.
»فک شدگی  و  سرمایه  پول  و  بازارها  شدن  جهانی  خالل  از  که  چیزی 
گرفت،  شکل  اجتماعی  و  سرزمینی  پوالنی(  )کارل   »)disembedding(
کنون« )نیکالس لومان( بود  قالب های استراتژیکی همچون »آینده های ا
که اینک همه وقت و همه جا وجود دارد. امروزه این قالب ها به عنوان مثال، 
سرمایه گذاری جهانی بر روی آیندۀ مجموعۀ مسلط پول-قدرت در صنعت 
دولت  آیندۀ«  به  مربوط  »آپاراتوس های  بسط  و  امنیت  وعده های  مالی، 
بوم شناختی  پایداری  مورد  در  محاسبات  یا  و  نظامی  و  خشن  بازدارنده، 
از طریق ترکیب تحول آفرین مهندسی زمین و  که  و سود اقتصادی است 
ایجاد  می شود.  انجام  پسافسیلی  سوخت  بر  مبتنی  سبز«  »سرمایه داری 
آرایش پیچیدۀ نوآوری تکنولوژیکی- اجتماعی از طریق به اصطالح انقالب 
و  هوشمند  فضاهای  دیجیتال،  جامعۀ  کالن داده،  چهارم،  نسل  صنعتی 
کی از نوید بزرگ اتحاد جهانی در پروژۀ  سلطه دیجیتال، بیش از هر چیز حا
دگرگونی نیروهای تولیدی اطالعاتی-صنعتی در سرمایه داری معاصر است.
بار دیگر دستۀ  که نشان می دهد این پیمان  شواهد زیادی وجود دارد 
زمان و  به  وابسته  و فردی  اجتماعی-فرهنگی  رفتاری  الگوهای  از  بزرگی 
کردارهایی اجتماعی مانند  کرد.  کردارهای اجتماعی را دچار انقالب خواهد 

دگرگونی ها و بدیل ها
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احتیاط و پیشگیری و پیش دستی و آماده سازی و سازگاری )انعطاف پذیری(  
که از قرن نوزدهم ظاهر شده اند و متضمن تعهدی قوی و پایدار به آینده اند.
خصوصی  و  عمومی  بخش های  همزمان  بزرگ  قالب های  این 
قابلیت های سرمایه دارانه در مورد آینده اند و قرار است در بالتکلیفی های 
کنند. پویایی آنها نه خالی  کدام از آینده ها، حصول سود و قدرت  میسر  هر 
که آنها بدنه های  از خشونت است و نه خالی از بحران، دقیقًا به این دلیل 
خود را همچون شیوه های قدرتشان - هرچند به طور ناهمزمان- پرورش 
جهانی  و  دگرگون شونده  خارق العادۀ  نیروی  نوعی  بنابراین  و  داده اند 

هستند.
که قصد استثمار »قارۀ آینده« را دارند،  همزمان، هریک از این پروژه ها 
عمیق،  بکرت(  )ینس  انتظاراِت  و  افسانه ها  آرمان شهرها،  چشم اندازها، 
بقاء  که  می کنند  تولید  جهانی  سطح  در  جدیدی  همواره  و  وسیع،مؤثر 
همچون  پروژه ها  این  می کنند.  تثبیت  را  معاصر  سرمایه داری  نظام مند 
از  تفسیرها  هدایت  در  و  می کنند  عمل  بولنبک(  )گئورک  معنا«  »موّلدان 

جهان و »آینده های کنونی«  خود تا اندازه ای سهم دارند.
وقتی آینده می سازیم، شرحش می دهیم، درموردش محاسبه می کنیم، 
می نویسیم، به آن امید می بندیم، برنامه ریزی می کنیم یا تخیل می کنیم، 
کنون  )بالفعل، واقعی(  چه اتفاقی می افتد؟ حاصل این است که آینده ها در ا
تعریف  را  آینده ها  چارچوب گذاری،  و  تفسیر  نام گذاری،  می شوند.  ساخته 
کارها اینجا و اینک، به زمان حاضر آورده می شوند  می کند و آینده ها با این 
خطر،  معرض  در  آینده های  این  همۀ  می شوند.  کنون«  ا »آینده های   -
به  مربوط  کنون های  ا وارد  و  می شوند  و  شدند  تفسیر  و  درک  نام گذاری، 
خود می گردند، بدین طریق آنها را برای تصمیم گیری به فعلیت درمی آورند 
کّل فرایند با تالش برای به حداقل رساندن تفاوت های  و آماده می کنند.  
کنونی« فعلی همراه  کنون های آیندۀ« متعاقبًا بالفعل و »آینده های  میان »ا
کنونی« میان یک اینجا و اینک و یک آنجا و  است، برای این که هر »آیندۀ 
آن زمان نگه داشته می شود. آیندهای کنونی، حاضرند اما همزمان غایبند، 
اتفاق  هیچ گاه  است  ممکن  و  نیستند  آنجا  هنوز  و  نیفتاده اند  اتفاق  زیرا 
کنوِن   چیزی   کنوِن   چیزی   که   اتفاق   نیفتاده   یا   در   ا نیفتند. این   حضورها   در   ا
 که   ممکن   است   هرگز   اتفاق   نیفتد   است   که   این   آینده های   کنونی   را   موضوع  

 دقیق   تصمیمگیری ها   و   اقدامات   و   عدم   اقدامات   می کنند . 
 )Zeitabdruck( »کدام »رّد زماِن کسی  که چه  بنابراین مهم این است 
کنون الزم  ا زمان  ثانیًا در  به جا می گذارد.  آینده  کنون  ا در  را  کنونی  آیندۀ 
تصمیم گیری  اقداماتی  روایت ها،  تخیالت،  مدل ها،  ایده ها،  دربارۀ  است 
که می توان برای ایجاد اعتماد،  که رو به سوی آینده دارند، آینده ای  شود 

کنوِن آیندۀ  کار بست تا این ا اعتبار، پذیرش، تائید و دسِت آخر امنیت به 
خاص - هرچند نامعین و پیش بینی ناپذیر - به طور بالفعل اتفاق بیفتد. این 
شاه بیِت »سیاست آینده« است. روی پاهایی لرزان می ایستد، اما پاهایش 

پاهای غول است. 
کردن دیگران از آنها است،  کنونیبه معنی محروم  پروراندن آینده های 
که باربارا آدام آینده پژوه بریتانیایی می گوید: »ما آینده ها را خلق  همان طور 
می کنیم و از آن خود می کنیم« - به عنوان مثال آینده های استثمارشدگان، 
افراد به شدت فقیر، بی خانمانان، بی شناسنامه ها، زندانیانیا پناهجویان. 
کنوِن آیندۀ پیرواِن آن آینده  در اینجا هر آینده ساز قدرتمند و هژمونیکی، ا
را از پیش تصور می کند، شکل می دهد و می فرساید. بحران، فقر، مشقت 
و ریاضت زمان ایشان را در درون ضرورت فشرده می کند: بقاء در محنت 
کنون. این امر زمانی برای جذابیت آینده، زندگی بهتر و تخیالت آن  این ا
باقی نمی گذارد. ریاضت حمله ای بی وقفه به آیندۀ فقرا است. برای بستن 
این بستِر آینده - این »مخزن امکان ها« )لومان( - و برای زدودن هرچیز از 
که  از طریق زیرساخت های متقارن بتواند بر ضد پروژه های غالب  قدرتی 

اجرا شود، اینجا و اینک نشانه ای از سیاست آیندۀ غالب وجود دارد.
برِد  یافته،  فرسایش  وضوح  به  گذشته  سال   50 طی  که  چیزی  اما 
مدل های بزرگ فرهنگی و روایت های وعده های سرمایه دارانه دربارۀ آینده 
گذشته  دهۀ  طی  است.   پایداری شان  و  آنها  ساختن  قدرت  بلکه  نیست، 
سوسیال  لیبرال  نظم  الگوهای  سریع  فروپاشی  اقتصادی،  بحران  تجربۀ 
دموکراتیک و ظهور سیاست های خشونت آمیز از سوی جناح راست، این 
کرده است. روایت های ناسیونالیستی و فاشیستی - نه  بی ثباتی را تشدید 
گناهکار، در حال احیا و به روز شدن اند.  دربارۀ بازار بلکه دربارۀ نخبگاِن 
آیندۀ  کنون های  ا میلیون ها   2008 سال  از  مالی  بحران  و  مالی سازی 
تخیل شده را بی ارزش کرد و نابود ساخت.  مسیرهای جدیِد عمدتًا فرهنگی 
که از آغاز هزاره دومرتبه فعال شده یا مرکب از این تجارب و امکان ها  آینده 
در  کالن روندی  اختالالت  و  شکست ها  بر  فزاینده  به طور  نتیجتًا  هستند، 
نیرو  عقب مانده  فرهنگ های  به  راست  منظر  از  تا  می کنند  اتّکا  اقتصاد 
ببخشند. بنابراین ضّدروایت های سیاسی گذشته وزن می گیرند و خودشان 

را از نظر نهادی و اقتصادی تثبیت می کنند.
کسانی که می خواهد سرمایه داری امروز را نقد، اصالح،یا از ریشه دگرگون 
که سرمایه داری برای اولین  کنار بیایند  سازند، آشکارا باید با این واقعیت 
که با آینده های محتمل، شدنی و ممکن  بار در تاریخ، جامعۀ آینده است 
روایت های  گستردٔه  فراخوان  کنونی اش  شعار  البته  که  می کند-  عمل 

سیاست های گذشته است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

>rillingr@mailer.uni-marburg.de> 

دگرگونی ها و بدیل ها
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<      صــــــــــداهای گـــــوناگـــــوِن
         بــــــــــــوئن ویــــــویــــــر

ماتئو مارتینز آبارکا، دانشگاه مستقل مّلی مکزیک و مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه کویمبرای پرتغال

در سال های اخیر در آمریکای التین - به ویژه در منطقۀ آند - مناقشۀ 
مهمی بر سر ایدۀ »بوئن ویویر« )Buen Vivir( ]خوب زندگی کردن[ درگرفته 
گرم مبارزات  گرما است. بوئن ویویر اول به عنوان پیشنهاد شکل گرفته در 
میان  داغ  از بحث  به عنوان بخشی  در دهۀ 90 میالدی، سپس  بومیان 
کشورهایی مانند  روشنفکران و حلقه های فکری چپ گرا، و دسِت آخر در 
کوادور، به عنوان مفهومی سرنوشت ساز در پیش نویس قانون مّلی جدید  ا
ایدۀ  در آمد(،  عمومی  سیاست  قالب  در  بعدها  بنابراین  )و   2008 سال  در 
کرده است. از همۀ  کوتاه راهی طوالنی را طی  که در مدتی  قدرتمندی است 
کاربرد عملی  گذشته بوئن ویویر چیست؟ آیا باید آن را پیشنهادی با  اینها 
در ساخت جامعه ای بدیل، نه فقط در آمریکای التین بلکه در سراسر دنیا 

دانست؟
که عمدتًا بسته به  راه های بسیاری برای تعریف بوئن ویویر وجود دارد 
که بشارتش را می دهند. بوئن ویویر دقیقًا بدین معنا، ایده ای  جایی است 
می خواندش.  فرا  که  می گیرد  خود  به  را  صدایی  نیروی  و  لحن  که   است 

بنابراین بوئن ویویر برای همۀ مردم بومی یا برای همۀ زنان بومی و فعاالن 
کوادور  زیست بومی و روشنفکران و سازمان های غیردولتی یا حتی دولت ا
که ترجمۀ تحت الفظی آن از اسپانیایی  معنای یکسانی ندارد. بوئن ویویر، 
کردن« خواهد بود، دسِت آخر به مفهوِم غنی در  به انگلیسی »خوب زندگی 
که  که به سادگی ثبات نمی یابد، چرا  حال ساخت اما دیرفهمی اشاره دارد 
به طور مداوم در حال ساخته شدن  و از نو ساخته شدن و به بحث گذاشته 

شدن و از نو به بحث گذاشته شدن است.  
به عنوان مثال بومیان بوئن ویویر را نمی توانند بفهمند مگر به سمت 
کوادور  ا کیچوا در  . مردم  بردارد  گام  از واقعیت  بازنمایِی خاصی  و  فلسفه 
به  ویویور  بوئن  با  معادل  را   )Sumak Kawsay( کاوسی  ک  سوما مفهوم 
که در  کاوسی را می توان ایده ای آرمانشهری دانست  ک  کار می برند. سوما
پاچاماما )Pachamama( )ترجمۀ تقریبی آن زمین مادر است( ریشه دارد، 
که در آن همۀ روابط اجتماعی میان انسان ها و طبیعت هم پایه  ایده ای 
اجتماع  در  برابری،  و  همبستگی  و  متقابل  عمل  و  تکمیل گری  اصول  با 

تصویرسازی از آربو.
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می توان  را  کاوسی  ک  سوما کیچوا،  سخنرانان  نظر  به  می شود.  ساخته 
که  کردن« دانست،   کاوسی )Llaki Kawsay( یا »بد زندگی  کی  متضاد ال
خصلت نگون بختانۀ زندگی در غیاب اجتماع است. آیمارایی های بولیوی 
کامانا  سوما  نام  به  دارند  دیگری  متفاوت  حال  عین  در  و  مشابه  مفهوم 
  )Ñandereko( گوئه نیز آن را ناندرکو گوارانِی پارا )Suma Qamaña(. مردم 
 Küme( مونگن  کومه  با  آرژانتین  و  شیلی  ماپوچه های  و  می خوانند 

Mongen( از آن نام می برند و موارد دیگر...
آمریکای  چپ گرایان  میان  ویژه  به  محققان،  و  روشنفکران  نظر  از 
التین، بوئن ویویر رابطۀ قوی خود را با مسائل توسعه و رشد و خام فروشی 
سازمان  سیطرۀ  تحت  اقتصادی  رشد  می کند.  حفظ   )extractivism(
کاالیی سازی فعالیت های تولیدی انسان و  سرمایه دارانۀ زندگی متّکی بر 
گفتن  فرایندهای حتی »غیرتولیدی«  کاالیی سازی خوِد طبیعت )با در نظر 
انسان و طبیعت( است. بنابراین بوئن ویویر می تواند آنتی تز رادیکالی برای 
کید بر ارزش مصرف به جای ارزش  شیوه های ارزیابی جامعۀ بازار باشد: تأ
مبادله، همان طور که گویا نظریه پردازان ماّدی گرای قرن نوزدهم و بیستم 
چنین تمایزی را ترسیم کردند. بدین معنا بوئن ویویر صرفًا به معنی تالش 
برای عمل طبق منطق جامعۀ پسارشد نخواهد بود، بلکه به معنی ایجاد 

عقالنیت اقتصادی پساسرمایه دارانه ای به کّلی متفاوت خواهد بود.
استعماری  الگوهای  بحران  بحبوحۀ  در  را  ویویر  بوئن  ترتیب،  هر  به 
پایۀ  بر  مدرنیته  نقد  عنوان  به  باید  جهانی،  قدرت  اروپامحوِر  و 
که  هستی شناسی  هایی  شامل   - غیرغربی  و  متفاوت  هستی شناسی های 
کرد. بوئن ویویر از منظر توسعۀ  معمواًل مارکسیسم نامیده می شوند - درک 
نظری اش، دیدگاه های متعددی را از نظریه انتقادی و نظریه پسا استعماری 
و فمینسم و مطالعات فرهنگی و نژادی و جنسیت و بوم شناسی سیاسی 
از تجربۀ زیستۀ محدود  پیش می کشد. اما اقتضای تاریخی اش را عمدتًا 
بومی  جنبش های  ویژه  به  اجتماعی،  جنبش های  ناخوشایند  اغلب  و 
که برای هدایت مبارزاتشان،  ترجمانی از تأمالت و  می گیرد، جنبش هایی 
تعهدات خود را به سوی مجموعه ای از آرمان ها سوق داده اند. بوئن ویویر، 
از  از شی شدگی می گریزد، سیالیِت مفهوم یکی  به همین صورت، همواره 
ح های آرمانشهری  مهمترین امتیازات آن در برابر رکود نظری مداوم سایر طر

به حساب می آید.
جدیدی   عملِی  بسیار  مفاهیم  مختلف،  موقعیت های  در  اجتماعات 
حین  در  خاصی  تعارضات  به  معطوف  که  می کنند  ابداع  ویویر  بوئن  از 
مفهوم  می تواند  موضوع  این  مثال های  از  یکی  است.  خودشان  مبارزات 
بومیان  که  باشد  »زندگی در جنگل«  یا   )Kawsak Sacha( ک ساچا کاوسا

کوادور زندگی می کنند.  کو پرورانده اند، بومیانی که در حوضۀ آمازونی ا سارایا
ایشان  ک  خا در  نفت  استثمار  تهدید  به  پاسخی  مثابۀ  به  ساچا  ک  کاوسا
متولد شد و یکی از مهمترین اهدافشان پرورش »پروژۀ زندگِی« اجتماع به 
عنوان بدیلی در برابر تحمیل مدل های استخراج رایج از اوایل سال های 
ک ساچا  ح کاوسا کو و عامالن متحّدش، چند سال بعد طر 2000 بود. سارایا
کنفرانس تغییرات اقلیمی 2015 در  )Kawsak Sacha( را در اجالس سران 
کنگرۀ جهانی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت  پاریس و پس از آن در 

2016 در هاوایی معرفی کردند.
کانی« را از نو وضع نکرده است -  بوئن ویویر صرفًا »جهان بینی های نیا
هرچند عناصر متعددی از خاطرۀ تاریخی بومیان را نجات داده و به آنها 
ایده ها و  ایجاد بسیار پیشرفتۀ  به  این مفهوم  بلکه  نو می بخشد.  حیاتی 
کردارهایی وفادار می ماند که همواره خود را با ضرباهنگ های واقعیت وفق 
می دهند، واقعیتی که در آن استثمار مداوم کار و طبیعت همچنان محوریت 
کنشگران شمال جهانی و جنوب  دارد. اشتباه معمول میان دانشگاهیان و 
که بوئن ویویر را جدیدترین چاشنی معنویت عصر جدید  جهانی این است 
در  جهان  حالی که  در  متحدانشان  و  بومیان  آن  موجب  به  که  می دانند 
اطرافشان سقوط می کند، زیر قرص ماه جمع می شوند تا بر طبل بکوبند. 
گماتیستی  مشاهدۀ بوئن ویویر از درون عینک خوش خیاالنۀ عقالنی- پرا
که در خالص ترین  ناخواسته سبب ترویج سیاست زدایی از طرحی می شود 

شکلش، ذاتًا و عمیقًا دغدغه ای سیاسی است. 
اصول  سیاست زدودۀ  به کارگیری  و  اینها  به  شبیه  تفسیری   اشتباهات 
آن،  به  منحصر  و  دولت  منطق   جهت  در  دکترینی  همچون  ویویر  بوئن 
ساقط  اعتبار  از  رادیکال  دگرگون کنندۀ  ح  طر یک  مقام  در  را  ویویر  بوئن 
که  خ داده است، جایی  کوادور ر کرده است.  به نظر می رسد این اتفاق در ا
بوئن ویویر از سال 2008 بخشی از قانون مّلی بوده است. علی رغم آن که 
بوئن ویویر توانش دگرگون سازی را در شالودٔه خود دارد، تبعیتش از پروژۀ 
ویژۀ دولتی همگام با به اصطالح »موج صورتی )pink tide(« در آمریکای 
کارهای بوروکراتیک آن از توانشش برای جامعۀ  جنوبی، سبب شد تا ساز و 
کوادور تهی سازد، چرا که رژیم در دستور کار خام فروشی فزاینده، کردارهای  ا
اقتدارگرایانه و سلسله ای  از رسوایی های مربوط به فساد غرق شده بود. و با 
این همه، شکست موقتی این تجربۀ بومِی ضّدسیاسی سبب ایجاد روندی 
فرودست  هواداران  میان  در  ضروری  آموزش  و  بازسازی  خودانتقادی،  از 
در  و  دارند.  باور  آن  به  و  پروژه همدلند  این  با  که همچنان  متعددی شد 
که  که دربارۀ آیندۀ بوئن ویویر،  پایان، انبوهی از این صداها خواهند بود 

ابزاری  فلسفی و سیاسی در مبارزات آنها است، حرف آخر را خواهند زد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Mateo Martínez Abarca <abortocronico@gmail.com>

دگرگونی ها و بدیل ها

mailto:abortocronico@gmail.com


 

سالنهم/شمارٔهدوم/آگوست۲۰۱۹

14

<     آیـــــــــنــــــدۀ دگــــــــــــرســــــان
           جـــــــــــــهــــــــان عــــــــــــــــرب

عبدالقادر لطرش، جامعه شناس و جمعیت شناس، قطر / الجزایر

پیش بینی، کشف یا شکل دادن به آیندۀ کشورهای عرب یا آیندۀ جهان 
چون  است،  تعارض آمیز  است.  دشوار  و  چالش برانگیز  وظیفه ای  عرب 
که بیش از حد مبهوت آینده اند و میان شکوه  کار دارد  کشورهایی سرو  با 
کنون دچار انشقاق شده اند. اینها جوامعی هستند مشغول  کت ا گذشته و فال
مناقشۀ ابدی میان سّنت )قدیم( و مدرن )جدید( و در دیالکتیک همیشگی 
میان گسست یا تداوم در جستجوی فردایی بهتر، از جمله جستجوی ابدی 
از سده  کشورهای عرب  است، چون  »مّلت عرب«. دشوار  افسانۀ  احیای 
نوزدهم در مرحلۀ تغییر بوده اند: پس از استعمارزدایی ساخت دولت-مّلت 
اتفاق افتاد؛ از آن پس درگیر انواع و اقسام بحران هایی شدند که از اختالفات 
و درگیری ها و طلب تجّدد )تجدید( نشئت می گرفت. تجّدد )مدرنیسم(، 
ایجاد  گسست  از طریق مبارزه برای رهایی، علیه سّنت گرایی می شورد و 
کشورهای عرب همواره ضعیف به نظر  که  می کند. به همین دلیل است 
برای  انقالب هایشان  در  بسازند؛  نو  از  را  همه چیز  می خواهند  و  می رسند 
خ داد،  که در سده نوزدهم اروپا ر رسیدن به آزادی، همچون انقالب هایی 
زمان حال همواره با تاریخ در تضاد است و نمادهای تاریخ باید از بین بروند. 
در مقابل، آینده مترادف است با تجّدد و گسست و مدرنیسم، همان طور که 
که ایستایی جامعۀ عرب تقبیح و ظهور  در جنبش های عربی احیاء دیدیم 

فضای سیاسی تازه و مدرن ترویج می شد. 

ایدۀ آیندۀ عرب و آیندۀ »مّلت عرب« یا آیندۀ کشورهای عربی، چه پیش 
از استقالل کشورهای عربی و چه پس از آن،  همواره در اندیشه، جنبش های 
از تاریخ  را نمی توان  ایده  سیاسی و احزاب عرب حضور داشته است. این 
)نهضه(،  رنسانس  جنبش های  به خصوص  عربی،  کشورهای  معاصر 
کرد؛  استعمارزدایی، مدرنیزاسیون و ساخت دولت -مّلت های جدید مجّزا 
این ایده دهه ها با ایدۀ اتحاد عرب/ یا اقدام مشترک عرب منحصرًا پیوند 
عرب  رویای  به  مربوط  مردمی  و  اجتماعی  کوشش های  است.  داشته 
همچنان در زمینه های ادبی، هنری، ورزشی و سایر زمینه ها تدوام دارد.  
اما این  از نسل ها و زمانه فراتر می رود.  اعراب  آیندۀ  ایدۀ  که  واضح است 
ایده، مخصوصًا  با رشد آماری جمعیت عرب در آینده، تعارض آمیزتر شده 

است. 

 آیندۀ دگرسان <
کشورهای عرب از زمان استقاللشان با خلق و به کارگیری مّلت جدید و 
نهادهای منطقه ای و چارچوب های قانونی و قانون گذاری و سیاست های 
گون مّلی و منطقه ای، میل خود به مدرن سازی مدیریت  گونا توسعه ای 
کوشش های مّلی و منطقه ای، بسیج میزان  دولت را نشان داده اند. این 
کوشش ها همواره به منابع اولیه  کرده و این  گزیر  عظیمی از منابع مّلی را نا
کشاورزی وابسته بوده است. بحران در  گردشگری یا  گاز،  ثروت - نفت یا 
بخش اولیه -مانند نوسانات قیمت نفت و گاز- سبب کسری ها  و توقف های 
فراوان در سرمایه گذاری عمومی می شود و بدین سان بحران های اقتصادی 
وابستگی  و  عرب  کشورهای  اقتصاد  یکتایِی  می آورد.  بار  به  اجتماعی  و 
عرب  کشورهای  باشد؛  داشته  تدوام  نمی تواند  بخش  یک  به  آن  کامل 
بهره برداری  شیؤه  و  کنند  مدیریت  دیگری  نحو  به  را  اقتصادشان  باید  
یا  عمده،  تغییر  این  دهند.  تغییر  را  گاز،  و  نفت  ویژه  به  منابعشان،  از 
»گسست«، به نوعی متنوع سازی واقعِی اقتصاد نیاز دارد که از صنعت نفت 
کار تولیدی را ارتقاء دهد و ابتکارات تولیدی بومی  گاز فراتر رود و ارزش  و 
گرِو حذف جملگی  کند. این امر در  را به شیوه ای جامع ترغیب و حمایت 
کردارهای انحصاری مبتنی بر جنسیت و سن و دین و قومیت و نیز وابستگی 
کشورهای  اقتصادی و اجتماعی و دینی و قومی و غیره است. ثبات آیندۀ 
عرب مستلزم اصالح و مدرنیزاسیون نظام های سیاسی  است تا مشارکت 
همۀ عناصر جمعیت را امکان پذیر سازد و همچنین مستلزم عدول از مفهوم 
که در سراسر سده بیستم بر صحنۀ  رهبِر مادام العمر )président à vie( است 
گسست نهادی دیگر وابسته به بهبود  سیاسی عرب سیطره داشته است. 
کارآمدی نهادهای سیاسی ملی و مدرنیزاسیون و حرفه ای سازی نهادهای 

کاردی نوشته شده بود: »همه چیز را دزدیده اید: هویتمان، تاریخمان،  در تظاهراتی در الجزایر، روی پال
کنونمان. اما هرگز نمی توانید آینده مان را بدزدید«. انقالبمان، استقاللمان، منابعمان، گذشته مان و ا

عکس از عبدالقادر لطرش.

دگرگونی ها و بدیل ها
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منطقه ای عرب است؛ همۀ اینها نیازمند توانمند شدن، و مستقل تر شدن 
از سیاست است.

گرایشات، از  گسست و عدول از همۀ  آیندۀ »دگرسان« اعراب منوط به 
ارتقاء  و  تقویت  پایۀ  بر  که  است  تازه ای  استراتژی های  به کارگیری  طریق 
که  کند  گروهی(، »شهروندان جدیدی«را خلق  یا  )فردی  بومی  ابتکارات 
در اقتصاد و سیاست و جامعه مشارکت داشته باشند. این مشارکت مستلزم 
سازماندهی جامعۀ مدنی از طریق ایجاد انجمن های آزاد و مستقل اجتماعی 
گروه های مختلف مردم  گون و همچنین مشارکت مداوم  گونا و حرفه ای 
همچون کارآفرینان و متخصصان )وکال، مهندسان، معلمان( و دانشجویان 
کّلی جامعه است. این  و جوانان و زنان و نهادهای اجتماعی، در توسعۀ 
مشارکت همچنین نیازمند مناقشۀ عمومی بر سر جزئیات سیاست های مّلی 
است. این امر به معنی تقلیل صالحیت های دولت نیست، بلکه به معنی 
مشارکت بیشتر شرکای غیردولتی برای خلق شکل جامعی از حکومت است 

که رابطۀ میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تقویت کند.
این گسست در رفتار و تفکر همچنین مستلزم به بحث گذاشتن مسئوالنه 
کشورهای  و شجاعانۀ انواع و شیوه های حکومت داری و جایگاه زنان در 
به  شود.  اجتناب  پوپولیسم  از  شکلی  هر  از  که  نحوی  به  است،  عربی 
گذاشته شود تا  عالوه جایگاه اسالم در جامعه باید به نحوی آرام به بحث 

مرکزیتش در دولت تصریح شود. 
به  وابسته  صرفًا  یکم  و  بیست  سده  پایان  تا  عرب  کشورهای  آیندۀ 
همچنین  بلکه  بود:  نخواهد  رفتاری  و  نهادی  عدول های  و  گسست ها 
را  کارکرد خود  و  و نقش  اعراب جایگاه  که  این بستگی خواهد داشت  به 
کنند. آیا آنها تا ابد صرفًا  به عنوان مّلت و منطقه در جهان چگونه درک 
غیرمفید  و  مفید  مصرفی  محصوالت  واردکنندۀ  و  گاز  و  نفت  تولیدکنندۀ 
جنگ  و  درگیری ها  منطقۀ  همواره  عرب نشین  منطقۀ  آیا  ماند؟  خواهد 
که پناهجویان و طردشدگان بیشتر و بیشتری تولید می کند؟ یا  خواهد بود 
کشورهای عرْب منطقۀ باثباتی را شکل خواهند داد، بدون درگیری  و آوارگی 
و با حمایت های اجتماعی قوی و نظام آموزشی و بهداشتی کارا؟ نسل جدید 

کرد؟ سهم آنها  از نظر صنعت و پزشکی و فناوری و علم چه  تولید خواهند 
چه)ها( خواهد بود؟

گسست ها و عدول های نهادی و رفتاری مختلف باید دست  اثر متقابل 
جهان  در  و  عربی  کشورهای  تازۀ  جایگاه  و  نقش  بسط  و  ظهور  دست  در 
نیاز  و قانون گذاری ویژه ای  نهاد ها  از آن که به  امر بیش  این  کند.  حرکت 
باور  این  است.  دیگر  عربی  جهان  امکان  به  باور  نیازمند  باشد،  داشته 
اعراب  که  باشد  آینده ای  دربارۀ  تازه ای  نقطۀ عزیمت بحث درونی  شاید 
می خواهند. این آینده به اصالحات سیاسی بداهه، اتحاد مجدد یا اتحادیه 
محدود نخواهد شد، بلکه هدف آن بسط دیدگاه منطقه ای بر پایۀ منافع 
کشورهای عرب است، یعنی حفظ ثبات و  گماتیک بنیادین و مشترِک  پرا
پیشگیری از درگیری ها و حّل آنها و رفاه و امنیت و مبادالت و همکاری های 

میان منطقه ای.
آینده  نسل های  برای  هم اینک  از  باید   21 قرن  اواخر  در  اعراب  آیندۀ 
باشند،  جدید  عرب  جهان  بنیان های  وارث  تا  شود  برنامه ریزی  و  ایجاد 
بنیان هایی که باید در عوض این که به طور مصنوع طراحی شده یا وارداتی 
کامل از  گسست یا عدولی  گردند. این آینده،  باشند، از درون آغاز و طراحی 
دستاوردهای گذشته نیست؛ کشورهای عرب در سده های گذشته تغییراتی 
کنش نشان داده اند و این تجربه ها  عظیم را تجربه کرده اند و به رخدادها وا
گرفته شود. اینک باید آینده  کار  باید به مثابۀ بنیانی برای ساخت آینده به 
و  درونی  تعارضات  تکثیر  و  رشد  به  توجه  با  ویژه  به  تا  بدانیم،  اولویت  را 
گوار و ناامیدی ها  بیرونی در آیندۀ نزدیک و دور، از بازتولید همان حوادث نا

و شکست های گذشته و حال اجتناب کنیم.
هم  و  اعراب  هم  که،  موفقی  و  جدید  عرب  جهان  ظهور  عینی  شرایط 
همسایگان و دوستانشان آرزویش را دارند، متنوع است. هر جا که گسست و 
عدول ضرورت دارد، باید از طریق گفتگو و تبادل اتفاق بیفتد، نه با خشونت 
کلنجارهای نسل های حال حاضر و آیندۀ  از مهمترین  و حذف. این یکی 
عرب است. به همین دلیل، امروز آیندۀ عرب باید نخستین دغدغۀ جملگی 

اعراب باشد؛ نه دغدغۀ کشوری واحد بلکه دغدغه ای منطقه ای.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Abdelkader Latreche <ablatre@yahoo.fr>

دگرگونی ها و بدیل ها
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<   داغ نــــــنــــــگ چگونه
      سیاست ها را محدود می کند:

          زباله گردها در آفریقای جنوبی
ترزا پِرز، دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی

انجمن زباله گردان آفریقای جنوبی. حق نشر با این انجمن است. 

از هفت سال  کردم تا پس  را بسته بندی  گذشته، آخرین متعلقاتم  ماه 
که نمی خواستم بیرون  کیپ تاون به بریتانیا بازگردم. هرچیزی  حضور در 
زباله گردها  بود.  شده  برداشته  ساعت   یک  طول  در  و  گذاشتم  خانه ام  از 
چیزهای من را جمع آوری کرده و دسته  دسته کرده و فروخته بودند. این کار 
که همزمان به  کردن ضایعات بود  کم  برای من روشی فوری و راحت برای 
کمک می کرد تا درآمدی به دست آورند. به نظر دیگران من با جذب  مردم 
بی خانمان ها به محّله و ترغیب کسانی که  بی تردید پولشان را برای الکل و 
گر چند هفته بعد  ج می کنند، بی مسئولیتی کرده بودم. ا مواد غیرقانونی خر
سرقتی در محله روی می داد نگهبانان محله تعجب زیادی از خود نشان 

نمی دادند: این به اصطالح »زباله گردها« چشم و گوش مجرمانند. 
این نگرش های قطبی را می توان این گونه توضیح داد که هنوز سیاست ها 
کنند. عقاید قالبی منفی، بر  باید بر داغ ننگ  روی پیشانی زباله گردها غلبه 
احتمال تبدیل شدِن زباله گردی به نوعی »شغل سبز« یا تبدیل زباله گردها 
 »)waste picker( به کارکنان صنعت بازیافت اثر می گذارد. عبارت »زباله گرد
واژگان  از  استفاده  بر  مبنی  به درخواست هایی  که  دارد  منفی   داللت های 
دیگری چون »بازیاب )reclaimer(« منجر شده است. استفادۀ من از واژۀ 

»زباله گردها« بازگوی زبانی است که انجمن زباله گردهای آفریقای جنوبی و 
کار هستند.  که مدافع شرایط بهتر  کار می گیرند  اتحاد جهانی زباله گردها به 
کوشش های این دو نهاد، هیچ توافقی در مورد شرایط حمایت از  علی رغم 

گر حمایتی در کار باشد(وجود ندارد.  زباله گردها )ا

سیاست و تصویر <
که در مقیاس  سیاست ها و میان منطقه های مختلف  مواضع متنوعی 
کرده است. زباله گردی در  گرفته می شود،  ابهام دربارۀ زباله گردها را تشدید 
کار  سطحی جهانی، تحت عنوان برنامۀ »کار شایستۀ« سازمان بین المللی 
ملْل  سازمان  پایدار  توسعۀ  اهداف  به  رسیدن  در  زباله گردها  می گیرد.  قرار 
بالقوه  کارگران  زباله گردها  که  است  معنا  بدان  این  می شوند.  تلقی  مهم 
اقتصاد سبِز جنوب جهانی اند. آنها برخالف همتایان خود در شمال جهانی 
گاهی آنها را زباله خوار )1freegans( یا غواصان زباله دانی ها می دانند، با  که 
جنبش های زیست محیطی همراستا نیستند. به ندرت زباله گردها را افرادی 
کت  تلقی می کنند که انتخاب فعاالنه ای کرده اند و در عوض آنها را تداعِی فال
از یک جهت، دولت ها  می دانند. این تصویر در سطح مّلی اهمیت دارد. 
زباله  کاهش  برای   )labor-intensive( کار طلب تری  روش های  می توانند 

دگرگونی ها و بدیل ها
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گواه سطح باالی  کنند، اما آنها  برگزینند تا بتوانند زباله گردها را استخدام 
فقر خواهند بود. از جهت دیگر، دولت ها می توانند راه حل های فناورانه ای 
که تقلیدی  را پیش بگیرند   »)waste-to-energy( انرژی چون »زباله به 
کمتری ایجاد می کند و بعید  از روش های مدرن اروپایی است، اما مشاغل 

کنون به عنوان زباله گرد کار می کنند.  است کسانی در آن اشتغال یابند که ا
کیپ  تاون در سال 2017 به اولین کارخانۀ وسیع »زباله به انرژی« تبدیل 
شد. با توجه به کمبود برق و بازگشت قطع شدن مرتب برق در زمان نگارش 
این مطلب، هر بدیلی برای شرکت ملی برق )کمیسیون عرضۀ برق آفریقای 
راه اندازی  که در  را می گرفتا.  منفعت دیگری  جنوبی(، به راحتی جایش 
)تقریبًا 80 درصدشان( مجبور  کارگران  که  بود  این  کارخانه وجود داشت 
که در محل دفن زباله هستند، از بین ضایعات زباله  کسانی  نبودند مانند 
که به  بر خالف دولت های محّلی دیگری  کنند. در حقیقت،  آوری  جمع 
کرده اند، زباله گردی در محل های  کمک  زباله گردها برای تشکل تعاونی ها 
کیپ  تاون غیرقانونی است. این تفاوت در آفریقای جنوبی  دفن زباله در 
که قانون مّلی )قانون ضایعات( تصریح  امکان پذیر است زیرا  با وجود این 
باشد،  داشته  ضایعات  مدیریت  ح  طر باید  محّلی  دولت های  که  می کند 
ابزارهای رسیدن به اتالف صفر کاماًل در اختیار سیاست گذاران محّلی است. 
ء می کنند، 

ّ
در مناطق شهری که برای تبدیل شدن به »شهرهای جهانی« تقال

آماده سازی  برای  برای جذب سرمایۀ خارجی اهمیت دارد.  تصویر مدرن 
زباله گردهای  فوتبال،  جام جهانی  میزبانی  مانند  برجسته ای  رویدادهای 
محّلی  مقامات  می شوند.  جمع آوری  مرکزی  تجاری  مناطق  از  خیابانی 
گرایش دارند هرنوع بازیافت در سطح خیابان را اختیاری بدانند و اما عمدتًا 
کنان  از این موضوع به شکایت سا انجام آن را ترغیب نمی کنند. بخشی 
است  بوده  »سفیدنشین«  قدیم  از  که  حومه هایی  در  ویژه  به  برمی گردد، 

کنان آدم چرک و سیاه را به جرم ربط می دهند.  سا

کنان < کات سا ادرا
گسترش مشاغل سبز نیازمند مشارکت عمومی است. موفقیت  برنامه های 
کنان زباله شان را تفکیک  که سا کنار خیابانمتّکی بر آن است  زباله روبی از 
آنها  خانگی  آشغال های  به  سابق  زباله گردهای  باشند که  خشنود  و   کنند 
دسترسی پیدا می کنند و دسته بندی شان می کنند. اینک  تالش زباله گردها 
که انجام می دهند خدمات  کاری را  کارگرانی بالقوه و  که خود را  این است 
که  عمومی نشان دهند. فضای سوء ظنی در مورد این  موضوع وجود دارد 
کسانی  چه  می کنند،  وارسی  را  آشغال  سطل های  درون  که  افرادی  این 
هستند و انگیزه شان چیست. زباله گردها صرفًا از نظر ظاهر است که تفاوتی 
با  ولگردان بینوا ندارند.  اغلب به آنها برچسب »ِبرخی )bergies(«  می زنند 
کسانی  چارۀ  آخرین  سطل آشغال ها  کردن  رو  و  زیر  که  می شود  تصور  و 
اینها  و  کرده اند  قطع  خانواده  و  دوستان  با  را  خود  پیوندهای  که  است 
کنند.  که افراد »عادی« به وقت نیاز می توانند به آنها تکیه  روابطی هستند 
که آنها  کند  ظاهر جسمی زباله گردها نیز ممکن است این حس را تشدید 

اعتمادپذیر نیستند.  بسیاری از زباله گردها تتوی زندان، زخم و نشانه های 
ظاهری دیگری دارند که همچون نشانگرهای بی اعتبارساز عمل می کنند. 
که  کنند  که دشوار بتوانند خودشان را افرادی معرفی  این امر سبب می شود 
با ایجاد شغل برای خود، از جرم و بزه بیرون آمده اند. بلکه زباله گردها قدری 
که  بدبرخورد و نجوش به نظر می رسند. فقدان تعامل معادل با این است 

کنان برای قضاوت زباله گردها به منابع اطالعات دیگری متّکی شوند. سا
علیه  تبلیغ  با  امنیت  مرّفه نشین، شرکت های خصوصی  در حومه های 
می ریزند؛  تبعیض ها  و  تعّصبات  آسیاب  به  آب  زباله گردها،  به  بخشش 
آن  بر  متّکی  آنها  کار  و  کسب  که  می زند  دامن  ترس  احساس  به  کار  این 
که  کسانی  است. همین طورگروه های نگهبانی محله نیز نمی توانند میان 
که می خواهد به زور وارد خانه هایشان  کسی  کنند با  می کوشند امرار معاش 
گشت های  کنان با اعضای شورا متحد شده اند تا  شود، فرق بگذارند. سا
ح حال  شر جنسیت،  و  سن  و  »نژاد«  اساس  بر  تا  کنند  ایجاد  خیابانی ای 
که تهدیدی برای صحت و امنیت  کسی را  گزارش دهند و هر  کنند و  تهیه 
 »BM« رمز  از  کنان  سا واتس َاپِی  گروه  کنند.  حذف  می دهند،  تشخیص 
افراد  انواع  رّد  تا  می کنند  استفاده   »)black man( سیاه پوست  »مرد  برای 
ناخوشایند مشاهده شده درمحّله را بگیرند. بنابراین زباله گردهای خیابانی 
باید مداومًا بر سر دسترسی شان به خیابان ها و ضایعات خانگی چانه زنی 
گر همه چیز همین طور ادامه یابد، بعید به  کنند. ا کنند و باز هم چانه زنی 
خدمات  بخش  بالقوۀ  کارگران  را  زباله گردها  مردم  عموم  که  می رسد  نظر 
کنند. زباله گردها   همچنان   حاشی های   مانده اند   و   به   جز   بودجه های   تلقی 
 حمایت   دولتی   در   بخش هایی   از   آفریقای   جنوبی   و   تالش   گروه های   حمایتی  
 از   حمایت   دیگری   برخوردار   نیستند . . پس سیاست هایی که قصد کمک به 
که در بخش هایی  ایجاد جماعات یا استخدام ایشان را دارند، همان طور 
از آمریکای جنوبی دیده ایم، شامل افرادی نمی شوند- که به عنوان مایۀ 

دردسر داغ  ننگ خورده اند.
مقیاس  و  جهانی  مقیاس  در  متناقضی  سیاست های  که  داغ  ننگ 
محّلی آن را تشدیدکرده است، در آفریقای جنوبی نوعی محدودیت برای 
کارگران  از  تاریخی  بیزاری  که  گیری  فرا قالبی  عقاید  است.  زباله گردها 
کرده، مانع از دستیابی آنها به سطحی  غیرمجاز )غیراروپایی( جایگیرشان 
که الزمۀ مشارکتشان در اقتصاد سبز است. زباله گردها،  از حمایتی می شوند 
منطقی   تفکر  از  ناتوان  و  غیرقانونی  مواد  یا  الکل  به  وابسته  ولگردهایی 
می شوند.  تعبیر  مرفۀ نشین  حومه های  امنیِت  و  ایمنی  برای  تهدیدی  و 
تلقی  زباله  کاهش  برای  کارآمد  نا و  چرک  و  عقب مانده  راهی  زباله گردی 
می شود. زیر سایۀ سیاست هایی که زباله گردها و زباله گردی را به نشانه های 
کشور اضافه می کنند، این نگرش منفی حتی بیش از  در حاِل توسعه بودن 
که به فکر جذب  پیش تداوم خواهد یافت. به همین دلیل، در شهرهایی 
بازیافت  ماشینی شدۀ  اشکال  احتمااًل  هستند،  کسب وکار  و  گردشگری 

همچنان محبوب تر از همتایان کارطلب ترشان خواهند ماند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Teresa Perez <tpz031@googlemail.com>

که فقط از غذاها و لباس های  1. فریگن ها معتقدان به به یک ایدئولوژی ضدمصرف گرایی هستند 
دور ریخته استفاد می کنند. واژۀ فریگن از ترکیب دو واژۀ free  به معنی آزاد و رایگان و vegan به معنی 
گیاهخوار مطلق ساخته شده است. بسیاری از فریگن ها از اقشار تحصیل کرده هستند و هدف آنها 

فشار کمتر به طبیعت و محیط زیست است.

دگرگونی ها و بدیل ها
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کریستوفر ماِبزا، دانشگاه آزاد زیمبابوه، زیمبابوه

که اقلیم جهان درحال تغییر است، ورای شک معقول است.   این موضوع 
احساس  نامتناسب  به طور  را  جهان  سراسر  در  اقلیمی  تغییر  تأثیرات  جهان 
می کنند  و کشورهای در حال توسعه لطمۀ بیشتری را متحمل می شوند. زیمبابوه 
روستایی  چشم انداز  سراسر  در  اقلیمی  تغییرات  رّدپای  نیست.  مستثنی  نیز 
زیمبابوه به چشم می خورد. افزایش میزان بارندگی سبب ویرانی شده است، 
به  طوری که خرده مالکان با وسایل معاششان از خشکسالی ای به خشکسالی 
دیگر می روند و هر روز بی ثبات کارتر از دیروز می شوند. در   بحثها   گرایش   به   آن  
 است   که   نقش   خردهمالکان   در   خل   مقدم   بحران   تغییرات   اقلیمی   نادیده   گرفته  
انطباقی  استراتژی های  وجودی،  تهدید  این  بیداری  در  خرده مالکان   شود . . 
شگفت انگیزی را در برابر تغییرات اقلیمی ایجاد کرده اند. ابتکارات آنها اغلب به 
طرز تراژیکی نقش ساقدوش داماد را دارد و به ندرت در فرمول بندی سیاست ها 
خوِد داماد است، نوعی تکریم دیدگاه ها که با دیدن نقش حیاتی ای که ابتکارات 
محّلی در کمک به انطباق اجتماعات روستایی با تغییرات اقلیمی ایفا می کنند، 
چهره در هم می کشند. به نظر می رسد انتقال به فناوری بر دریافت سیاست ها 
گذاشته است. لیکن این مقاله نشان  از انطباق با تغییرات اقلیمی تاثیر زیادی 

می دهد که استراتژی های خرده مالکان در توسعۀ روستایی حیاتی هستند.
آزمایش  زیمبابوه  روستاهای  خرده مالک  کشاورزان  ابتکارات  دل  در 
پیگیرانه ای در جریان است. این ابتکارات سرسختی خود را با دست خالی نشان 
می دهند. نوآوری ها حاصل پیگیری بن بست های بسیارند. این استراتژی ها 
برای معیشت شکنندۀ خرده مالکان راه حل جادویی وضع نمی کنند. استراتژی ها 
راه حل هایی مؤثرند. راه حل های مؤثر یک رشته یا آرایشی از اصالحات جزئی 
اقلیمی هستند. پس این موضوع بدین معنا است  با تغییرات  انطباق  برای 
که  هست   متعددی  راه حل های  بلکه  ندارد،  وجود  واحدی  راه حل  هیچ  که 

هماهنگ عمل می کنند تا به اثرات تغییرات اقلیمی بپردازند.
مردم شونای زیمبابوه از زمان های قدیم خود را با تغییر پذیری اقلیمی انطباق 
کارگران  ایشان به عنوان  کشور هستند.  گروه قومی  بزرگ ترین  آنها  داده اند. 
که تنبلی را بر نمی تابند، به خویش افتخار می کنند. عمدتًا روی  سخت کوشی 
باشد.  تضمین  سفره شان  سر  غذای  تا  است  راهی  که  می کنند  زراعت  زمین 
معیشتشان وابسته به کشاورزی دیمی است. افرادی میان این کشاورزان هستند 
که در کشاورزی و انطباق با محیط اقلیمی متغّیر خبره شده اند. به این کشاورزان 
تربیت شده به زبان محّلی hurudza می گویند. در برخی موارد به این کشاورزان 
آنها  با خاک »بازی« می کند(.  که  تولیدی mutambanevhu می گویند )کسی 

کثر نوآوری هایشان بر پایۀ حفظ آب استوار است. آزمایشگرانی سرسختند. ا
با دوام  گزینه ای  به  شدن  تبدیل  حال  در  فزاینده  به طور  آب  استحصال 
کنند.  کشاورزان است تا خود را با تغییرپذیری روزافزون بارندگی منطبق  برای 

با توجه به این که می گویند باران در این مناطق حاشیه ای سریع می آید و فورًا 
فیری  زفانایا  است.  دوام پذیر   گزینه ای  آب  استحصال  می شود،   قطع  هم 
فقید، کشاورزی در مناطق روستایی زیمبابوه که به عنوان استحصال کنندۀ آب 
شهرتی جهانی دارد، برای مهارتش در استحصال آب موفق به کسب جایزه ای 
از نشنال جئوگرافیک شد. او آبی را استحصال کرد که به شکل آبشار از صخره ای 
در حوالی خانه اش به پایین می ریخت. می گفت، »م خاک و آب را به ازدواج 
هم درمی آوردم تا از هم نگریزند و زائل نشوند بلکه طبق طرح من فرزندانشان 
را بپرورانند«. این امر بدان معنی است که نوآوری او از فرسایش خاک جلوگیری 
آبیاری  در  استفاده  برای  را  آب  مقدار  بیشترین  که  تضمین  می کرد  و  می کرد 
استحصال  را  زه آب  مالک   خرده  کشاورزان  اغلب  کند.   حفظ  محصوالتش 
می کنند و به آب بندهای کوچکی هدایت می کنند که در خانه هایشان ساخته اند 
کنید(. آنها از آب برای باغبانی تجاری استفاده می کنند.  )تصویر 1 را مشاهده 
که خود را »قاتالن فرسایش« می نامند، در عرض راه آب دیواری  افراد دیگری 
که از آن هم  کوچکی تبدیل می کنند  می سازند و از این طریق آن را به آب بند 
برای اهداف باغبانی بازاری استفاده می شود )تصویر 2 را مشاهده کنید(. آنها با 

این کار فرسایش آب راه را مهار می کنند.
در بعضی از مناطق روستایی زیمبابوه، برخی از سازمان های غیردولتی برای 
کمک به انطباق کشاورزان با تغییرات اقلیمی، کشاورزی حافظتی را راه اندازی 
آب  حفظ  و  خاک  حداقلی  فرسایش  به  منوط  حافظتی  کشاورزی  کرده اند. 
است. اغلب کشاورزانی که طبق کشاورزی حافظتی عمل می کنند از علف برای 

<       انـــــــطــــــبـــــــــــاق با تــــــــــــغــــــیــــــیرات اقــــــلیمی:
       خــــــــــــــــرده مــــــــالــــــــکــــــــان در

      زیــــــــمــــــــبابوه

ح یک کشاورز خرده مالک.  از این آب برای آبیاری محصول گوجه فرنگی اش  ۱. آب بند کوچکی در طر
استفاده می کند که در پس زمینۀ عکس دیده می شود.

دگرگونی ها و بدیل ها
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کنید(.  را مشاهده  خاک پوش کاری )mulching( استفاده می کنند )تصویر 3 
کشاورزان مبتکِرکشاورزی حفاظتی از حلب های قدیمی برای ساخت  بعضی از 
کنید(. آنها سوابق بارش را با  باران سنج استفاده می کنند )تصویر 4 را مشاهده 

این باران سنج ها ثبت می کنند.
حال  در  پدیده ای  به  زیمبابوه  روستاهای  در  اقلیمی  تغییرپذیری  افزایش 
ظهور، یعنی »انقالب آبی رنگ« منجر شده  است. انقالب آبی همان پرورش 
کمتری منتشر  گلخانه ای  گازهای  که  ماهی است. پرورش ماهی از این نظر 
کنم،  که خاطرنشان  می کند، از تولید دام »سبزتر« است. مایۀ امیدواری است 
پرورش ماهی در برخی از بخش های زیمبابوه در حال تبدیل شدن به فعالیتی 

دگرگونی ها و بدیل ها

عمده است. خرده مالکان در خانه هایشان حوض ماهی می سازند )تصویر 5 را 
مشاهده کنید(.

غ های  غ های آزادچر، یا چیزی که من ترجیح می دهم »مر سایر کشاورزان مر
بدون مرز« بنامم، پرورش می دهند. بسیاری از کشاورزان خرده مالک، پرورش 
این  کرده اند.  محبوبی  تطبیقی  مداخلۀ  به  تبدیل  را  مرز  بدون  غ های  مر
کشاورزان متوجه شده اند که در سختی فرصت ایجاد می شود. این امر منوط به 
درک این نکته است که تنها پاسخ منطقی به تغییر، یافتن فرصتی در آن است. 
غ هایشان را در شهرهای  غ پرورش می دهند. مر برخی از کشاورزان بالغ بر 2000 مر
همسایه و به ویژه در هراره، پایتخت کشور می فروشند، در آنجا تقاضای زیادی 
غ هایی وجود دارد که به شیوۀ ارگانیک پرورش یافته اند. بنابراین کسب  برای مر
غ هایشان را افزایش دهند. و کار بسیار سّکه است و کشاورزان امیدوارند تعداد مر

گزینه های امرار معاش خود  کشاورزان بلندهّمت در حال تنوع بخشیدن به 
پرورش  را  موپن  کرم های  مانند  غیرچوبی  جنگلی  محصوالت  آنها  هستند. 
می دهند که به زبان محلی به آنها آماسیمبی )amacimbi( می گویند )تصویر 6 
ک لذیذی است که بازار دسترسی پذیِر راحتی  را مشاهده کنید(. آماسیمبی خورا

دارد.  عایدات آن برای خرید غذا و پرداخت شهریۀ مدرسۀ بچه ها خرج می شود. 
گفتمان انطباق با تغییرات اقلیمی، نقش حیاتی  کشاورزان خرده مالک در 
ایفا می کنند. آنها بهتر از سیاست گذاران محیط زیستشان را می شناسند. ایشان 
مخزن اصلی دانشی اند که برای کمک به انطباق اجتماعات با تغییرات اقلیمی 
این  که  دارد  به سیاستگذاران  امر بستگی  این  درآورد.  کنترل  می توانا تحت 

راه حل های مؤثر و نوآورانۀ خرده مالکان را بپذیرند یا خیر.

»عکس ها از کریستوفر ماِبزا«

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Christopher Mabeza <cmmabezah@gmail.com> 

۲. این آب بند کوچک محصول »قتل فرسایش« است.

5. ماهی خانۀ یک کشاورز خرده مالک

)amacimbi( 6. کرم های موپانی

ک پوش کاری استفاده می کنند. 3. کشاورزان از این علف برای خا

4. کشاورزی در شوروگوی در حال محافظت از زراعت با باران سنج ساخته شده از حلبی خالی.

mailto:cmmabezah@gmail.com
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<  به یاد آن آرمانشهرگرای راستین، 
       اریــــــــک ُالــــــــیــــــــن رایــــــــت۱

مایکل بوراُوی، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ایاالت متحده آمریکا

داشت  دوست  اریک  خوِد  است.  سختی  سوال  شد؟  شروع  کجا  از 
که برای  عالقه اش به آرمانشهرها را به سال 1971 برگرداند، همان زمانی 
جهان گرایان  دینِی  مدرسه  دانشجوی  نظامی،  خدمت  به  اعزام  از  گریز 
توحیدی )Unitarian-Universalist seminary( در برکلی شده بود. همان 
موقع بود که برای بحث درباره دورنماهای دگرگونی انقالبی جامعه آمریکا، 
آن  او در  کرد.  برگزار  انقالب«  و  »آرمانشهر  با عنوان  سمیناری دانشجویی 
زمان، در مقام دانشجوی کشیش، در زندان ایالتی سن کوئنتین  کار می کرد 

و به سازمانی فعال در حوزه اصالح زندان ها پیوست.
و شوراوایل دهه  ُپر شر  روزهای  در  تا  کرد  آماده  به خوبی  را  او  کار  این 
1970، برای تحصیالت تکمیلی به برکلی برود. در آن جا اریک به چهره ای 
بازآفرینی جامعه شناسی به عنوان  اصلی پروژه فکرِی آن روزها بدل شد: 
یک رشته علمی مارکسیستی. به این ترتیب بود که رسالۀ او جامعه شناسی 
جریان اصلی را، نه فقط بر مبنایی ایدئولوژیک، بلکه بر مبنایی علمی به 
که بازسازِی تعریفی مارکسیستی از طبقه، بهتر  کشید. او نشان داد  چالش 
می تواند  انسانی،  سرمایه  نظریه  و  قشربندی  درباره  موجود  مدل های  از 

اختالف های درآمدی را تبیین کند.

اریک هم زمان که جامعه شناسی را به چالش می کشید، مارکسیسم را نیز 
از نو می آفرید. مدت ها بود که طبقه متوسط استخوانی در گلوی مارکسیسم 
شده بود - فرض بر این بود که طبقه متوسط منحل می شود، اما روز به روز 
فربه تر می شد. اریک به همراه لوکا پرون )Luca Perrone(، این مشکل را 
کرد. سه مورد از این  ح مفهوم »موقعیت های طبقاتِی متناقض« حل  با طر
که بین  کارفرمایان کوچکی  موقعیت های طبقاتی متناقض وجود داشتند: 
خرده بورژوازی و سرمایه بزرگ مقیاس قرار می گرفتند؛ ناظران و مدیرانی که 
بین سرمایه و کارگران مزدی قرار می گرفتند؛ و کارکنان نیمه مستقلی که بین 

کارگران مزدی و خرده بورژوازی قرار می گرفتند.
اریک پس از دست یافتن به مقام استادیاری در دانشگاه ویسکانسین-

مدیسون در سال 1976، بسط برنامه ای پژوهشی برای تحلیل طبقاتی را 
که پیمایش های موجود طوری طراحی نشده بودند  کرد. از آن جایی  آغاز 
که  کرد،  کنند، او پیمایش مّلی خودش را اجرا  که مقوالت جدید او را ترسیم 
برای پوشش مقوالت طبقاتی خودش طراحی شده بودند. ایده های او در 
آن دوره اوج گیری مارکسیسم گسترش یافتند و خیلی زود در چند کشور دیگر 

گروه هایی تشکیل داد تا پیمایش هایی مشابه را در آن کشورها اجرا کنند. 

یادواره

اریک ُالین رایت درباره مفهوم »آرمانشهرهای واقعی« صحبت می کند.
 بنیاد ُرزا لوکزامبورگ. منبع: فلیکر.
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کار علمیش - و  که در کل  گر بخواهیم بر یک خصلت او دست بگذاریم  ا
در واقع در کل زندگیش - جاری بوده است، همان عزم اوست برای درست 
میان  نزدیک  گفتگویی  پیشبرد  بر  این خصلت عالوه  کارها.  انجام دادن 
ح های  تشریح نظری و پژوهش تجربی بود، مستلزم تعمیق منطق درونی طر
کتاب هایش دنبال  تحلیلی او نیز بود. می توانید تطور اندیشه او را از خالل 
کنید؛ ابتدا طبقه، بحران و دولت )1978(، پشت بند آن انتشار رساله اش 
تحت عنوان ساختار طبقاتی و محاسبه دستمزد )1979(، و بعد از آن تغییر 
کتاب طبقات )1985( از طریق پذیرش برداشت جان  مسیری عمیق تر در 
در  منتقدانش  به  او  پاسخ  سرانجام  و  استثمار،  از   )John Roemer( رومر 

بحثی درباره طبقات )1989(.
گروهی از فیلسوفان و عالمان اجتماعی طراز اول  اریک در سال 1981 به 
که در میان آن ها بیش از همه، از دو فیلسوف به نام های جی.  پیوست، 
ای. کوهن )G. A. Cohen( و فیلیپه فان پاریس )Philippe van Parijs( و ، 
جان رومر اقتصاددان تأثیر گرفت. این ها پیش گامان »مارکسیسم تحلیلی« 
که در بیان محاوره ای تر به »مارکسیسِم بدون چرندیات«  بودند، جریانی 
در  محدودیتی  هیچ  بدون  که  بود  این  گروه  اعضای  کاِر  شد.  معروف 

استنطاق کار یکدیگر، بنیادهای مارکسیسم را روشن کنند.
هرچند مارکسیسم از همان ابتدا نسبت به اندیشه آرمانشهری حساسیت 
می طلبید.  را  اندیشه ای  چنین  نیز   1989 از  پس  سیاسی  بزنگاه  داشت، 
کارزار شد. او در مقابله رو در رو با وضع رقت انگیز محافظه کارِی  اریک وارد 
کشف هسته هایشان  ح بدیل هایی برای سرمایه داری و البته  جدید، با طر

درون جامعه سرمایه داری، دستورکاری سوسیالیستی را تدوین کرد.
اتحاد  فروپاشی  سال  همان  یعنی  شد،  آغاز  سال 1991  در  جدید  پروژه 
بدیل هایی   - واقعی«  »آرمانشهرهای  درباره  بحث  برای  اریک  شوروی. 
واقعی که می توان درون جوامع واقعًا موجود یافت، و نه نوعی جهان آرمانِی 
همایش  موضوعات  انداخت.  راه  همایش ها  از  مجموعه ای   - نظرورزانه 
شامل دموکراسی انجمنی، سوسیالیسم بازار، دموکراسی مشارکتی، پرداخت 

درآمد همگانی و برابری جنسیتی می شدند. مقاالت همایش در مجموعه 
تصور  خودش،  شاهکار  به  و  منتشر  بود  کرده  جمع آوری  اریک  که  کتابی 

آرمانشهرهای واقعی، ختم شدند.
اریک می خواست جامعه شناسی را به بنیانگذارانش - مارکس، دورکیم و 
کارشناسان حرفه اِی امروز، نسبت  کسانی که در مقایسه با  وبر - بازگرداند، 
کردن سازه های نظریشان بر ارزش های اخالقی سخت گیری کم تری  به بنا
داشتند. اریک به صراحت پروژه جامعه شناسی را فهم امکان های نهادِی 

تحقق آن ارزش ها می دانست.
اریک در واپسین سال های زندگیش دریافت که این آرمانشهرهای واقعی 
کرد  کنشگران جذابیت زیادی دارند. او وقت بیش تری را صرف این  برای 
که مشتاق بودند  کند  گفتگو  گروه هایی  کنار جهان برود و با  گوشه و  که به 
بزنند.  پیوند  خودشان  پروژه های  به  را  او  ایدئولوژیک-فکری  چارچوب 
که تصور آرمانشهرهای واقعی را به شکلی دسترس پذیر  کرد  پس او عزم آن 
و  کند  حذف  را  کادمیک  آ زیاده گویی های  و  زواید  درآورد،  قابل فهم  و 
که نامش را به درستی چگونه  کند  دست نامه ای ضدسرمایه دارانه تدوین 

در قرن بیست ویکم ضّدسرمایه داری باشیم گذاشت.
فعاالِن سنگرهای جامعه مدنی مشتاق بودند تا پیام مثبتش را بشنوند. 
ج می نهاد،  که به زحماِت به شدت ناپیدای آن ها ار اریک روشنفکری بود 
با وجود همه سختی ها سرمایه داری را به مبارزه طلبیده بود و توهین ها و 

کینه جویی ها را تاب می آورد.
اریک برای ما هم شیوه ای برای اندیشیدن به جا گذاشت، هم شیوه ای 
روشنی،  با  که  نمی شناسم  را  هیچ کس  بگویم،  بی تعارف  بودن.  برای 
به  که  را نمی شناسم  بیندیشد؛ هیچ کس  او  استحکام، سرعت و سهولت 
کتاب  هر  یا  مقاله  هر  بحث،  هر  اصلی  نکته  به  بی معطلی  و  او  کارآمدِی 
بر  برایمان  آنچه  از  می توانیم  اما  باشیم،  او  مثل  نمی توانیم  ما  ببرد.  پی 
کنیم، از نقشه اش راهنمایی  گذاشته الهام بگیریم، رّد پایش را دنبال  جا 

بطلبیم و در مسیری که پیش می رویم آن را تجدید کنیم.

کوبین منتشر شد. نسخٔه  که در ژانویه 2019 در ژا کوتاه شدٔه مقاله ای است  1. این یادداشت نسخٔه 
اصلی را می توانید از اینجا ببینید.

یادواره

http://www.jacobinmag.com/2019/01/erik-olin-wright-real-utopias-practice-theory
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<     بــــــــــــــــــــــه یــــــــــــــــــــــــاد
        اریــــــــــــــــــــــــک ُالــــــــین رایت

میشله ویلیامز، دانشگاه ویتس واترسراند، آفریقای جنوبی

یادواره

من یکی از انسان های پرشماری هستم که می توانستم اریک ُالین رایت 
را معلم، همکار، دوست و هم سفر خود بدانم. بسیاری از تکریم نامه ها بر 
دستاوردهای فکری عظیم او، راهنمایی و تعلیم قهرمانانه او، سهم آفرینی 
در  سهمش  و  سرمایه داری  فراسوی  به  مسیرهایی  یافتن  به  تعهدش  و 
زیاد  را  اریک  جنبه های  این  هم  من  هرچند  کرده اند.  تمرکز  مارکسیسم 
تجربه کرده ام، در این جا می خواهم بر تجربیات شخصیم با اریک، در مقام 
یک انسان باور با عواطف شگفت انگیز بسیار، با تخیلی همه گیر و شورمندی 

ق انسان ها تمرکز کنم.
ّ

نسبت به جنبۀ خال
نخستین بار اریک را اواخر دهه 1990 در یکی از مالقات های ساالنه او 
دیدم  بود،  من  راهنمای  استاد  که  بوراُوی،  مایکل  نزدیکش،  دوست  با 
)در آن زمان در مدرسه تحصیالت تکمیلی برکلی بودم(. در یکی از اولین 
گفت: »می دانستی من عموی تو هستم.«  مکالمه هایمان، اریک به من 
که  جواب دادم: »واقعًا؟ متوجه منظورتان نمی شوم.« بعد او توضیح داد 
من  عموی  اریک  این گونه  و  اوست،  برادر  و  من  کادمیک  آ پدر  مایکل 
گنجاندن من در جهان خودش شدم،  می شد. سریع متوجه شیوۀ او برای 
گرم اریک از دیگران  که چطور این روش نشانگر استقبال  و بعدها فهمیدم 
به عنوان بخشی از خانواده خودش است - او همیشه راهی پیدا می کرد 
طریق  از  را  کار  این  اغلب  و  بکند،  خودش  عظیم  شبکه  وارد  را  مردم  تا 
روابط خویشاوندی خیالی انجام می داد. از همان آغاز، نقش عمووار اریک 
در همه تعامالتمان حاضر بود - در هر موضوعی، اعم از توضیح تفاوت و 
درباره  طوالنیمان  بحث های  مفهوم سازی،  و  نظریه سازی  دشواری های 
کراال در  کمونیست در آفریقای جنوبی و ایالت  تمایالت دموکراتیک احزاب 
هند، بحث درباره مؤلفه های سازنده یک ابتکار عمل ضدسرمایه دارانه، به 
کتاب های داستانی یا غیرداستانی محبوبمان، تماشای  گذاشتن  ک  اشترا
که آفریقای جنوبی در آن  نمایش ها )او عاشق نمایش های سیاسی ای بود 
مهارتی ویژه داشت( یا بحث درباره دستور پخت غذا و راه های تبدیل غذای 
محبوب فرانسوی اش، یعنی بشقاب خروس و شراب، به یک وعده غذایی 
که به آن می گفت بشقاب خروس و شراب بدون خروس، و  گیاهی )چیزی 
من تا وقتی امتحانش نکرده بودم خیلی در موردش بدبین بودم!( اریک 
با مسائل درگیر می شد. دیدارهای ساالنه  همیشه شورمندانه و مشتاقانه 
گردان مایکل بود، زیرا اریک  او از برکلی نیز لحظاتی هیجان انگیز برای شا
همیشه غذای معرکه ای می پخت و ما را به آپارتمان مایکل دعوت می کرد 
غذا  خودمان  مایکل  خانه  جلسات  برای  همیشه  باید  سال  مواقع  )بقیه 

می آوردیم، چون او اصاًل آشپزی نمی کند(.
بدیل های  یافتن  به  مشترکمان  تعهد  زمینۀ  در  اریک  با  من  ارتباط 
ضدسرمایه دارانه عمیق تر شد، به ویژه در رابطه با تعاونی ها و اقتصادهای 

که من و اریک، به همراه شریک زندگیم، ویشواس  مبتنی بر همبستگی 
به  اندیشیدن  اهمیت  سر  بر  که  حالی  در  می کردیم.  بررسیشان  ساتگار، 
بدیل های انضمامی توافق داشتیم، همیشه درباره جزییات هم نظر نبودیم 
- من اغلب با رویکرد به شدت تحلیلی او مخالف بودم، و ایده فرهنگ، 
ح می کردم. در  اهمیت معناسازی و درهم ریختگی محض واقعیت را مطر
این مواجهات، اریک هیچ وقت از خود سرخوردگی یا رنجش نشان نمی داد، 
کند و حتی این احساس  بلکه به نظر می رسید دوست دارد ایده ها را دنبال 
که نه مخالف است و نه موافق. او بسیار بلندنظر بود -  را به من می داد 
روهینتون  نام های  به  نویسنده  به دو  که  دارم  را سراغ  مورد  دست کم دو 
آثار داستانی سیاسیشان قدردانی  از  تا  نامه نوشت  کس مدا  زا و  میستری 
کند. وقتی در سفری به ژوهانسبورگ، نمایش مدا به نام جیغ های محتضِر 
که بهترین نمایشی است  گفت  گریه می افتاد و  ماه را دید، تقریبًا داشت به 

که تا به حال دیده است.

»اریک همیشه شخصیتی عمووار، دوست داشتنی، 
پرشور و انسان دوست داشت و در عین حال یکی از 

مهم ترین جامعه شناسان و پژوهشگران مارکسیست زمانۀ 
ما بود.«

ساِل  بیست  طول  در  دیدم،  برکلی  در  را  اریک  بار  اولین  که  حالی  در 
به  سفرهایی  جریان  در  ما  دوستی  اعظم  بخش  دیدارمان،  اولین  از  پس 
بوینوس  گوته بورگ،  بارسلونا،  کراال،  است:  گرفته  شکل  دوردست  نقاط 
که از آفریقای جنوبی داشت. نخستین سفر  آیرس، پادوا، و سه بازدیدی 
کراال  کار میدانیم را در  کراال در هند بود )تازه  طوالنیمان در سال 2000، به 
که می رود با  که فهمیدم اریک چگونه هر جا  کراال بود  کرده بودم(. در  آغاز 
مردمانی از همه سنین ارتباط برقرار می کند: یک بار او آهنگ »اون از کوه ها 
پایین میاد« را خواند و اسباب خندۀ گروهی از بچه مدرسه ای ها در روستایی 
کراال شد. شاید مواجهه محبوب من زمانی  کوهستانی در بخش روستایی 
بود که مایکل و اریک هر دو در ژوهانسبورگ بودند. در طول شامی سه نفره، 
که شاهد بحث چندساعته آن دو درباره مارکسیسم  را داشتم  شانس آن 
باشم. نه تنها موضوع بحث جذاب بود، بلکه تماشای شیوه مواجهه شان 
کیف می داد. خویشتن داری اریک فوق العاده بود! در واقع،  هم بی نهایت 
)مثاًل  چیزی  تأثیر  تحت  هیچ وقت  اریک  خوی  و  خلق  می رسید  نظر  به 
کاری فرساینده( قرار نمی گیرد. دست  کم خوابی، ناآسودگی یا برنامه های 
انسان دوست  شخصی  همیشه  اریک  کردم،  تجربه  من  که  آن طور  کم 
مهم ترین  از  یکی  همین طور  و  بود؛  عمو  یک  مثل  و  بامحبت  و  پرشور  و 

جامعه شناسان و پژوهشگران مارکسیست زمانه ما. بدرود، اریک!
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<      مــــــــــــــــــــــــقـــــــــدمـــــــــه ای بـــــــــر
         رابـــــــــطۀ جـــــــــنـــــــــســـــــــیت

            و نـــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــرابــــــــــری
کمیته پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه در انجمن بین المللی جامعه شناسی )RC32(؛ لینا ابی رافع، استاد  بیرژیت ریگراف، استاد دانشگاه پادربورن آلمان و عضو 

دانشگاه آمریکایی لبنان؛ کدری آویک، استاد دانشگاه تالین استونی و دانشگاه هلسینکی فنالند

کم تر از حد واقعی به لحاظ سیاسی نمایندگی می شوند. از  همچنان بسیار 
کشور یک زن رییس دولت  گزارش، تنها در 17  کشور بررسی شده در   149
است. عالوه بر این، تنها 18 درصد وزیران و 24 درصد نمایندگان پارلمان 

در سراسر جهان زن هستند.
گسترده تر در برخی  با وجود پیشرفت عظیم به سوی برابری جنسیتی 
شکاف های  گرفتار  اجتماعی،  فرصت های  زمینه  در  هنوز  زنان  کشورها، 
از  که در طیف وسیعی از هویت های متقاطع آن ها -  چشمگیری هستند 
جمله نژاد، طبقه و گرایش جنسی - ریشه دارند. در حالی که برخی از زنان با 
پایگاه اجتماعی ممتازتر از پیشرفت ها نفع می برند، زنان دیگر همچنان در 
کشوری واحد، تفاوت های بین زناِن  شرایط متزلزل زندگی می کنند. درون 
برخاسته از پس زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف رو به افزایش است. 
این تفاوت ها تأثیری شگرف بر امنیت اجتماعی و فرصت های زنان دارد. 
خ مرگ و میر مادران به خاطر بارداری  مثاًل، بر اساس داده های یونیسف، نر
بررسی شده(.  کشور   182 میان  از   54 )رتبه  است  پایین  نسبتًا  زایمان  یا 
 Centers for( کنترل و پیشگیری از بیماری ها گزارش مرکز  هم زمان، بنابر 
خ مرگ و میر مادران سیاه پوست در  Disease Control and Prevention(، نر

ایاالت متحده سه برابر مادران سفیدپوست است.
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دستیابی به برابری مسئله ای شخصی یا خصوصی نیست. باید در 
سطحی ساختاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به این موضوع 

پرداخت. عکس: نگوین های ها / فیلکر. برخی حقوق محفوظ 
است.

تحلیل  و  پژوهش  کلیدی  حوزه های  از  اجتماعی  نابرابری  و  جنسیت 
از دیگر رشته های علمی  در جامعه شناسی، مطالعات جنسیت و بسیاری 
که  هستند. یکی از یافته های مشترک این حوزه های پژوهشی این است 
زنان بخش بزرگی از تهی دستان و به حاشیه رانده شدگان را در سراسر جهان 
مجمع  که  جهان  جنسیتی  شکاف  گزارش  اساس  بر  می دهند.  تشکیل 
کرد، 202 سال طول می کشد تا شکاف  جهانی اقتصاد در سال 2018 منتشر 

اقتصادی جنسیتی در جهان محو شود.
نابرابری های اقتصادی شکل های زیادی به خود می گیرند؛ برای مثال، 
بر اساس گزارش مذکور، تنها در 41 درصد از کشورهای بررسی شده می توانند 
مقام های  از  درصد   34 تنها  حرفه ای،  حوزه های  در  باشند.  زمین  مالک 
مدیریتی در دست زنان است. نقش زنان در اقتصاد غیررسمی یکی دیگر از 
کثریت فعاالن اقتصاد غیررسمی را تشکیل  چالش های جنسیتی است. زنان ا
کارهای  که دوبرابر مردان وقت صرف  گزارش ها نشان می دهند  می دهند و 
که اقتصاد غیررسمی تحت نظارت مقررات  بدون مزد می کند. از آن جایی 
نیست، زنان به طور خاص در معرض استثمار و سوءاستفاده قرار می گیرند. 
بسیاری از این واقعیت ها را می توان با تغییرات معنادار در سیاست گذاری ها 
گفته می شود زنان بهترین نماینده خود هستند؛ با وجود این،   کرد.  اصالح 

جنسیت و نابرابری اجتماعی

https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Freproductivehealth%2Fmaternalinfanthealth%2Fpmss.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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خ  پیشرفت  ها با هم  در حالی که کشورهای بسیاری در مسیر پیشرفتند، نر
فرق دارند. »شکاف جنسیتی جهانی« )Global Gender Gap( خاورمیانه و 
شمال آفریقا را دارای باالترین شکاف جنسیتی منطقه ای اعالم کرده است، 
منطقه  از  بهتر  عماًل  زنان  شرایط  بهبود  زمینۀ  در  آن ها  پیشرفت  خ  نر اما 
که آسیای جنوبی بتواند طی  آمریکای شمالی است. تخمین زده می شود 
هفتاد سال - تقریبًا یک قرن زودتر از آمریکای شمالی، خاورمیانه و آفریقای 
شمالی - به شکاف جنسیتی پایان دهد. با وجود این، پس از بررسی بیش تر 
آن منطقه، این سوال پیش می آید که آیا این آمار در مورد زنان روهینگیایِی 
که به خاطر تصفیۀ قومی مداوم در وضعیتی  کسانی  آواره شده در میانمار - 
بی نهایت متزلزل زندگی می کنند - صدق می کند؟ آمارهایی مثل این ما را 
نابرابری  از پیشرفت در زمینۀ  تا در شیوۀ تعریف و سنجشمان  وا می دارد 

جنسیتی تردید کنیم.
مقاالت ارائه شده در این مجّلد از گفتگوی جهانی تفاوت های اجتماعی-
که در نحوۀ پیوند و شکل گیری  فضایِی قابل مالحظه ای را روشن می کند 
جنسیت و نابرابری اجتماعی وجود دارد. هدف این مجّلد ارائه آغازگاهی 
برای این پویه های متفاوت و خلق فضایی برای پژوهش و بحث بیش تر 
و  اجتماعی  تغییرات  برای  هم  داللت هایی  آرمانی،  حالت  در  که  است، 

سیاست گذارانه در حوزۀ زنان داشته باشد.
لیزا هوسو این مالحظات را با این نکته می آغازد که با وجود پیشرفت های 
مقام  هرچه  که  روند  این  جهان،  سراسر  در  عالی  آموزش  در  زنان  شگرف 
می شود،  کم تر  زنان  شمار  باشد،  باالتر  و...[  اقتصادی  سیاسی،  ]اداری، 
همچنان پابرجاست. او در مقاله خود با عنوان »چالش های جنسیتی در 
تأمین مالی پژوهش ها«، داللت های نمایندگی کم رنگ زنان را از چشم انداز 

کشورهای اروپایی و شمال اروپا بررسی می کند.
جمهوری  در  جنسیتی  برابری  کشیدن  چالش  »به  در  نیکلووا  بالنکا 
که چگونه ایدئولوژی نولیبرالی و مواضع  چک« به اختصار توضیح می دهد 
محافظه کارانه به نابرابری جنسیتی و اجتماعی در اروپای مرکزی - مشخصًا 

با تمرکز بر جمهوری چک - شکل می دهند. او از مفهوم رهایِی تحریف شده 
که  کند  کید  )distorted emancipation( استفاده می کند تا بر امتیازهایی تأ

برخی زنان، به زیان برخی دیگر، به دست آورده اند.
ایاالت  در  جنسیتی  نابرابری  تغییر:  و  »تداوم  مقاله  در  آبراهام  مارگارت 
که چگونه در پیکار برای برابری در ایاالت  متحده«، از این بحث می کند 
متحده، هم زمان شاهد موفقیت ها و پس رفت هایی هستیم. او استدالل 
که این دستاوردهای معطوف به برابری و عدالت بدیهی نیستند،  می کند 
کنش های اجتماعی و تحلیل های جامعه شناختی خود به جلو  و باید در 

حرکت کنیم.
عربی«،  منطقه  در  نابرابری  و  »جنسیت  مقاله  در  رافع،  ابی  لینا 
نابرابری های جنسیتی را در بستر جهان عربی بررسی می کند. این منطقه 
مدت ها از ناامنی های اقتصادی و سیاسی در رنج بوده، و ناامنی با موانع 
این  است.  خورده  پیوند  ریشه دار  پدرساالری  نظام  و  اجتماعی-فرهنگی 
بسیاری  در  و   - ُکند  را  جنسیتی  برابری  سوی  به  پیشرفت  سّمی  ترکیب 
موارد، معکوس - می کند. این منطقه بدون برابری کامل برای زنان عرب، 

به صلح یا شکوفایی نخواهد رسید.
بستر  در  نابرابری  و  جنسیتی شده  »کار  عنوان  با  پایپر  نیکوال  مقاله 
آسیایی«، با بیان این که حرکت های جمعیتی عظیم و مستمر این منطقه به 
کار جنسیتی  کنشگران بدل شده است،  نقطه تمرکزی برای پژوهشگران و 
و نابرابری را در بستر آسیایی بررسی می کند. به طور خاص، مهاجران زن در 
بخش های زنانه متمرکز شده اند و اغلب از حقوق و حمایت های ]قانونی 
و اجتماعی[ بی بهره اند. چالش ها و آسیب پذیری هایشان در مرکز نابرابری 

جنسیتی این منطقه قرار دارد.
تأمالتی  اجتماعی:  پیشرفت  بین المللی  »میزگرد  مقاله  در  هرن  جف 
میزگرد  این  گزارش  نتایج  و  فرایند  به  اجتماعی«  پیشرفت  بر  جنسیتی 
مفهوم پردازی  نحوه  درباره  گزارش  این  توصیه های  بر  او  می پردازد. 

جنسیت تمرکز می کند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Birgit Riegraf <birgitt.riegraf@uni-paderborn.de>
Lina Abirafeh <lina.abirafeh@lau.edu>
Kadri Aavik <kadri.aavik@tlu.ee>
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<   چالــش هـــــای
         جــــــنــــــــســــــــیــــــــتــــــــی
              در تـــــــأمین مــــــــــــــــــالی پــــــــــــــــــژوهش ها

کمیته ی پژوهشی جامعه شناسی علم و فناوری در انجمن بین المللی  لیزا هوسو، مدرسه ی اقتصاد هانکن، فنالند و دانشگاه اوربرو، سوئد و عضو هیئت رییسه ی 
)RC32( و عضو کمیته ی پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه در انجمن بین المللی جامعه شناسی ،)RC23( جامعه شناسی

و  مزمن  دغدغه ای  پژوهشی  و  دانشگاهی  مشاغل  جنسیتی  نابرابری 
زن  پژوهشگران  یک سوم  تنها  اروپا،  در  و  جهان  سطح  در  است.  جهانی 
اقتصادی  ]اداری، سیاسی،  مقام  که هرچه  ریشه دار  الگوی  این  هستند. 
همچنان  می شود،  کم تر  مقام  آن  در  حاضر  زنان  شمار  برود،  باالتر  و...[ 
پابرجاست. این امر با وجود پیشرفت های شگرفی است که زنان در آموزش 
استادان  از  قاطعی  کثریت  ا گذاشته اند.  سر  پشت  جهان  سراسر  در  عالی 
دانشگاه مرد هستند، و چنان که آمارهای اخیر اروپا و اروپای شمالی نشان 
می دهند، سرعت تغییر به سوی هیئت های علمی ای که به لحاظ جنسیتی 

متوازن تر باشند، بسیار ُکند است.

آیا تأمین مالی پژوهش ها به لحاظ جنسیتی بی طرف است؟ <
کلیدی در پیشرفت  دسترسی به منابع مالی پژوهشی یکی از موضوعات 
شغلی در دانشگاه و امور پژوهشی است، چه برای زنان و چه برای مردان. 
موفقیت  معنای  به  مالی  منابع  به  دسترسی داشتن  کشورها،  بیش تر  در 
دست  به  سخت  رقابتی  با  اغلب  که  است،  بیرونی  مالی  منابع  یافتن  در 
می آید. تحقیقات درباره پویه های جنسیتِی تأمین منابع مالی پژوهش ها 
منابع  به  دست یابی  در  زنان  موفقیت  خ  نر که  نداشته اند  این  از  نشان 
مالی، در همۀ موقعیت های تأمین مالی، به طور نظام مند، پایین تر بوده 
چندین  از  مملوء  که  می کنند  ترسیم  را  پیچیده تر  تصویری  بلکه  است، 
گروه های  فردی،  پژوهشگران  به  چالش ها  این  است.  جنسیتی  چالش 
پژوهشی  محتواهای  مالی،  تأمین  سازمان های  دانشگاه ها،  و  پژوهشی 
می توان  را  مذکور  چالش های  می شود.  مربوط  پژوهشی  سیاست های  و 
ح ها،  پیوند داد به تخصیص منابع مالی، ناظران تأمین مالی، داوری طر
سازمان های تأمین مالی، مدیریت این سازمان ها، سیاست ها و روّیه ها و 
کاری ممتاز است و چه کسی مزّیت  تعریف معیارهای این که چه کسی و چه 
را تعریف می کند. تحقیقات اخیر و جاری درباره ی رابطه جنسیت و تأمین 
کل چرخه تأمین مالی پژوهش ها  مالی پژوهش ها بر لزوم بررسی انتقادی 

کید کرده اند. گیرتر، تأ و محیط های تأمین مالی، به شیوه ای وسیع تر و فرا
فهمی وسیع تر از پویه های جنسیتی در تأمین مالی پژوهش ها کل چرخۀ 
تأمین مالی را شامل می شود و با تحلیل الگوهای جنسیتی شده بالقوه در 
کسی تقاضا می دهد(،  این زمینه ها به دست می آید: رفتار متقاضیان )چه 

گروه  ترکیب  است(،  دادن  تقاضا  شایسته  کسی  )چه  متقاضیان  مجموع 
به  رهنمون های خطاب  اعالن ها،  متن  مالی،  تأمین  ابزارهای  پژوهشی، 
متقاضیان، معیارهای صالحیت سنجی )سن یا مقام(، معیارهای ارزیابی، 
رویه های ارزیابی، جانبداری های بالقوه در روند ارزشیابی، استخدام داوران 
خ موفقیت، میزان منابع مالی تقاضاشده  ح ها، نر ح ها، فرایند داوری طر طر
 policy( و تخصیص داده شده، محتوای پژوهش ها، اعالمیه های سیاستِی
statement( تخصیص دهندگان چه در کل و چه در زمینه برابری جنسیتی، 
آمارها  دسترس پذیری  و  نظارت  مالی،  تأمین  نظام های  کّلی  شفافیت 

برحسب جنسیت، و آثار شغلی بلندمدت منابع مالی به دست آمده.
از جمله مسائل محبوب در این حوزه، ابزارهای تأمین مالی ای هستند که 
به اصطالح نشان مزیت دارند: قطب های علمی، ابتکارات عالی متفاوت، 
تجربی  مطالعه  چندین  دست.  این  از  مواردی  و  برجسته  استادی  مقام 
که این ابتکارات عالی بیش تر  جدید و نیز روّیه های نظارتی نشان داده اند 
به نفع پژوهشگران مرد بوده اند تا پژوهشگران زن، حتی در کشورهایی مثل 

سوئد که از سطح باالیی از برابری جنسیتی برخوردارند.
شبکه سازی رسمی و غیررسمی نقشی مهم در پیگیری منابع مالی بازی 
می کند. تأمین مالی پژوهش ها در بسیاری از حوزه ها، به جای این که تالشی 
از  گروهی است.  از پیش در حال بدل شدن به تالشی  فردی باشد، بیش 
این جهت، تحقیق درباره الگوهای جنسیتی شده شبکه سازی دانشگاهی 

و ادغام درون محیط های پژوهشی بسیار مناسبت دارد.

تجربۀ اروپا <
سیاست های  در  کلیدی  موضوعات  از  یکی  پژوهش ها  مالی  تأمین 
پژوهشی مّلی و منطقه ای است. در سطح اتحادیه اروپا، و در سیاست های 
مّلی کشورهای اروپایی، موضوع جنسیت در تأمین مالی پژوهش ها از اواخر 
پیش  سیاست گذارانه،  دغدغه  عنوان  به  دهه 2000،  اوایل  و  دهه 1990 
کشیده شد. از اواسط دهه 1980، تأمین مالی پژوهش ها در اتحادیه اروپا 
ساماندهی   )framework programs( چارچوبی«  »برنامه هایی  عنوان  به 
فاقد  قابل توجهی،  طرز  به  اروپا،  چارچوبی  برنامه های  نخستین  می شد. 
جنبه های مربوط به علوم اجتماعی بودند، مگر آن جایی که علوم اجتماعی 
نقشی کمکی برای فناوری داشت. این برنامه ها همچنین نسبت به مسائل 

جنسیت و نابرابری اجتماعی
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جنسیتی خاموش بودند. فقط از برنامه چارچوبی چهارم )1998-1994( به 
که تأمین مالی برای پژوهش های علوم اجتماعی هم لحاظ شد و  بعد بود 
مسائل جنسیتی نیز در دستورکار قرار گرفتند. از اواخر دهه 1990، شاهد روند 
گسترش تدریجی این برنامه ها بودیم: در ابتدا، پرداختن به »]نقش[ زنان 
کاوی مسئله جنسیت در علم، از جمله ابعاد جنسیتِی  در علم«، و سپس وا
محتواهای پژوهشی، در کنار تمرکز سنتی تر بر موازنه جنسیتی پژوهشگران 
گروه های پژوهشی و نیز تصمیم گیران و ارزیاب ها. در »منطقه پژوهشی  و 
اروپا« )European Research Area(، برابری جنسیتی یکی از پنج اولویت 
اصلی است و به این موضوعات اشاره دارد: موازنۀ جنسیتی در تیم های 
پژوهشی، موازنۀ جنسیتی در میان ارزیاب ها، و ُبعد جنسیتی در محتواهای 

پژوهشی.
بخشی از کار سیاست گذارانه اروپا در این حوزه نخستین بازبینی نظام مند 
در  در سال 2009  که  بود  پژوهش ها  مالی  تأمین  و  رابطۀ جنسیت  دربارۀ 
که نحوۀ مواجهۀ سیاست های  کشور انجام شد. این بازبینی دریافت   33
پژوهشی مّلی و موسسات تأمین مالی مّلی با موضوعات جنسیتی، در سراسر 
بر  کم مایه  به شدت  نظارت  و  »انفعال نسبی«  از  دارد؛  تنوع عظیمی  اروپا 
کشورها،  نقش جنسیت در تأمین مالی پژوهش ها در سطح مّلی در برخی 
گون، نظارت، و مداخله فعال برای ارتقای برابری  گونا تا اقدامات فعاالنه 
کشورهای  کشورها مثل  جنسیتی در نظام تأمین مالی مّلی در معدودی از 

شمال اروپا.
اروپا«  پژوهش  »شورای  یعنی  اروپا،  اتحادیه  در  پژوهش  سرسبد  گل 
)European Research Council( در سال 2007 تأسیس شد تا با بودجه ای 
معادل 13.1 میلیارد یورو برای بازه زمانی 2020-2014، به طور سراسری 
کشوری، منابع مالی پژوهش های  و از سطوح پایین تا باال، در هر رشته و 
کند. اما با وجود  ممتاز پژوهشگران تازه کار، با تجربه و پیشرفته را تأمین 
ابتدا  اروپا، این شورا در  دغدغه های جنسیتی سیاست پژوهشی اتحادیه 
برابری جنسیتی را در میان اصول مدیریتش نگنجانده بود. سرانجام وقتی 
کرد به نظارت بر فرایند تخصیص منابع مالی  شورای پژوهش اروپا شروع 
که در بازۀ زمانی 2013- کی از این بودند  برحسب جنسیت، نتیجه ها حا

خ موفقیت مردان و زنان در سطح مقدماتی به ترتیب 30 و 25  2007، نر
درصد بوده، در حالی که همین رقم برای پژوهشگران پیشرفته به 15 و 13 
درصد رسیده است. تنها در یک حوزه هیچ تفاوت جنسیتی ای در سطح 
کمک هزینۀ تحصیلی مقدماتی مشاهده نمی شد: علوم فیزیکی و مهندسی، 
حوزه ای پژوهشی که به شدت تحت سیطره مردان است. در حوزه های که 
سنتًا زنان بسیاری در آن ها فعال بودند، مثل علوم زیستی و علوم اجتماعی 
خ های موفقیت مشاهده  و انسانی، تفاوت های واضحی به نفع مردان در نر

می شد.
اراده سیاسی یا فقدان آن نقشی مهم بازی می کند در این که سازمان های 
عمومی تأمین مالی چگونه به برابری جنسیتی اولویت می دهند و چگونه 
تأمین مالی پژوهش ها برخورد می کنند. مثاًل،  با چالش های جنسیتی در 
رتبه  جنسیتی  برابری  بین المللی  مقایسه های  در  شمالی  اروپای  جوامع 
برابری  همین طور.  هم  نوآوری  جهانی  شاخص های  در  دارند،  باالیی 
جنسیتی در دستورکار سیاست گذاری پژوهشی هم جایگاه باالیی دارد، به 
ویژه در نروژ و سوئد. در سوئد، سازمان های عمومی تأمین مالی پژوهش ها، 
مؤسسه  و   )Swedish Research Council( سوئد«  پژوهش  »شورای  مثل 
نوآوری مّلی »ویُنوا« )Vinnova(، همگی از رهنمودهای حکومتی پیروی 
کنند. در روند رشد  می کنند تا فعالیت هایشان به لحاظ جنسیتی هم سطح 
نظارت ها، مسئوالن تأمین مالی پژوهش ها در سوئد نه تنها از آمار، بلکه 
در  جنسیتی  ناظران  مثل  اجتماعی،  علوم  کیفی  ابزارهای  از  همچنین 

نشست های کمیته های پژوهشی، بهره می برند.
هدفی  پژوهش ها  مالی  تأمین  عمومی  هیئت های  در  جنسیتی  موازنۀ 
که از اوایل دهه 2000 در فنالند، نروژ و سوئد محقق  سیاست گذارانه است 
هیئت ها  این  اروپایی،  کشورهای  از  بسیاری  در  حالی که  در  است،  شده 
همچنان تحت سیطره مردانند. موازنۀ جنسیتی در هیئت های تأمین مالی 
صرفًا به نمایندگی برابر و عدالت مربوط نمی شود؛ نمایندگی برابر در این 
مقامات ناظر هم مهم است، زیرا دانشی درونی نسبت به چگونگی عملکرد 
کار  نظام تأمین مالی فراهم می کند و شبکه سازی علمی افراد درگیر در این 

را بهبود می بخشد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
LiisaHusu <liisa.husu@oru.se>

» ارادۀ سیاسی یا فقدان آن نقشی مهم بازی می کند در این که سازمان های 
عمومی تأمین مالی چگونه به برابری جنسیتی اولویت می دهند و چگونه با 
چالش های جنسیتی در تأمین مالی پژوهش ها برخورد می کنند.«

جنسیت و نابرابری اجتماعی
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<   بــه چالــــش کــــــــشیدن
        بـــــــــــرابــــــــــــری جنــــــســــــیتی

        در جمــــــــهـــــــــوری چک
کادمی علوم چک، جمهوری چک وا، موسسه جامعه شناسی آ

ُ
بالنکا نیکل

آرم دپارتمان منحل شدۀ مطالعات جنسیت در برنو.

امسال سی امین سال بزرگداشت محو دیوار آهنین در منطقه نیمه پیرامونی 
اروپاست، یا به بیانی دیگر، سی امین سال خوش آمدگویی به نولیبرال سازی 
ناموزون به عنوان تنها مسیر ممکن به دموکراسی. عروج دموکراسی حرکتی 
مبتنی  که  قدرت  پیشین  ساختارهای  محو  و  شایسته ساالری  سوی  به 
کمونیست  تلقی می شد. رسانه های آن زمان نشان  بر عضویت در حزب 
که  کسانی را  که توجیه گر وضعیت نابرابر  که از شایسته ساالری،  می دهند 
در زمینۀ شخصی ناالیق تلقی می شوند، به این سبب با شور و شوق زیاد 
را میسر می سازد.  ژئوپولیتیک  که جهش به سوی مرکز  استقبال می شود 
در حال حاضر تحت سلطه نخست وزیری  این، جمهوری چک  با وجود 
که پیش از 1989 مأمور مخفی رژیم سابق  کم است  برآمده از الیگارشی حا
بود و مثل بیش تر میلیاردرهای چک، موفق شده موقعیت ممتاز پیش از 
از طریق فرایند خصوصی سازی تبدیل به قدرت اقتصادی  را  1989 خود 
کند. هم زمان، تقریبًا یک دهم جمعیت، به خاطر قوانین عامدانه زیان بار، 
و  دارد  وجود  بی خانمان  هفتادهزار  افتاده اند،  گیر  بدهکاری  مارپیچ  در 
120هزار نفر دیگر نیز در معرض از دست دادن خانه شان هستند. در این جا 
که مبنای نولیبرال سازی است،  برخی از پیامدهای عقالنیت سیاسی ای را 
 Visegrád( گروه ویشگراد برای نابرابری اجتماعی/جنسیتی در کشورهای 
Group(1 در اروپای مرکزی - با تمرکزی ویژه بر جمهوری چک - به اختصار 
جنسیت،  مطالعات  رشتۀ  سرنوشت  توصیف  با  عالوه  به  می کنم.  بررسی 
به بررسی اثر این عقالنیت به هنگام اعمال آن در مسائل برابری و عدالت 

می پردازم.
که علل نابرابری، از  نولیبرالیسم به میان ُبری مفهومی بدل شده است 
امروز توضیح  را در دنیای در حال جهانی شدِن  نابرابری جنسیتی،  جمله 
نهایی  تعیین کنندۀ  همچون  آزاد  بازار  به  بازگشتی  نولیبرالیسم  می دهد. 
کوشیده اند  انتقادی  نظریه پردازان  می شود.  فهم  زندگی  جنبه های  همه 
این  با  به هم پیوسته،  مناطق  در  نولیبرالیسم  عملکرد  نحوۀ  کاوی  وا با 
پیر  فرانسوی،  انسان شناس   ،1998 سال  در  کنند.  مقابله  ساده سازی 
کار  بوردیو، نولیبرالیسم را با تخریب جمع ها و اتمیزه کردن مهلک نیروی 

که ظرفیت افراد برای مقاومت در برابر نیروهای  مرتبط دانست؛ فرایندی 
نظریه پرداز  که  بین می برد. حاال دو دهه ای می شود  از  را  سرمایه جهانی 
که  کرده است  فرهنگی بریتانیایی، آنجال مک رابی، بر این موضوع تمرکز 
مبنای  که  اقتصادی  توانمندی  از  فرهنگی  بازنمایی های  پروژۀ  چگونه 
آن مواجهه با زندگی فرد به منزلۀ پروژه است  - مثاًل بریجیت جونز، یک 
که با او هم زادپنداری  شخصیت ادبی و سینمایی - بر زندگی زنان جوانی 
گذاشته است. وندی براون، نظریه پرداز سیاسی آمریکایی،  می کنند، تأثیر 
بر آثار منطق بازار، نه فقط بر بعد اقتصادی زندگی اجتماعی، بلکه مهم تر از 

آن، بر عقالنیت سیاسی نهادهای دموکراتیک تمرکز کرده است.

نولیبرال سازی و جنسیت در کشورهای ویشگراد <
نویسندگانی که در باال از آن ها نام برده شد، از مثال های انضمامی استفاده 
با  نظریه ای  گویی  که  می شود  برخورد  آن ها  با  طوری  اغلب  اما  میکنند، 
اعتبار جهان شمول در باب نولیبرالیسم ارائه کرده اند، و این امر ما رابه لزوم 
مطالعاتی بسترمند درباره این پدیده رهنمون می شود. کشورهای ویشگراد 
حکم آزمایشگاهی را دارند که در آن ها می توان پیامدهای اجراهای متفاوت 
بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  مثل  سازمان هایی  دستورالعمل های  از 
از  پس  ویژه  به  کرد.  مشاهده  را  دموکراتیک سازی  تسهیل  برای  جهانی 
سال 2000، تعداد مطالعات انتقادی در باب نولیبرال سازی در شکل خاص 
ژئوپولیتیک آن افزایش یافته است. تحلیل ها راجع به نابرابری جنسیتی 
شده  منجر  امری  به  رهایی  مدرن  پروژه  که  می دهند  نشان  آن  تحول  و 
است که زوزانا اوده )Zuzana Uhde( آن را »رهایی تحریف شده« می خواند؛ 
که  کاالیی سازی سپهرهایی مثل مراقبت  که در آن، به واسطل  وضعیتی 
ج از بازار بودند، توانمندسازی گروه های خاصی از زنان به بهای  پیش تر خار
کامل است،  انقیاد زنان دیگر محقق می شود. رهایی تحریف شده نه تنها نا
بلکه بی عدالتی جدیدی می آفریند و بدون فهم نقش سرمایه داری در حفظ 

آن، نمی توان با آن مبارزه کرد.
هستند؛  زن  پارلمان  نمایندگان  از  درصد  حدود 20  چک،  جمهوری  در 
شکاف مزد و حقوق زنان در مجموع 22 درصد و برای مقام های یکسان 
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درون یک بنگاه 10 درصد است؛ 98.5 درصد والدینی که از مرخصی والدین 
استفاده کرده اند، زنان بوده اند و دوره این مرخصی یکی از طوالنی ترین موارد 
در اروپاست؛ و 90 درصد خانواده های تک والد را زنان اداره می کنند. از سال 
1989، زنان با سطوح فزاینده ای از بی ثباتی اقتصادی و به طرز بی تناسبی 
نسبت به مردان، با تهدید فقر مواجه بوده اند؛ با تشدید نابرابری اجتماعی 
کشور و برحسب موقعیت قومیتی/مهاجری، زنان  در بخش های خاصی از 
در  این که  مهم تر  این  از  بوده اند.  روبرو  فقر  ریسک  با  بیش تر  سالخورده 
گروه ویشگراد، فرهنگ جنسیتی دچار  کشورهای  کل  جمهوری چک و در 
که باعث شده رهایی تحریف شده  محافظه کاری و سکسیسم است؛ امری 
با چالش مواجه نشود؛ رهایی زنان و تالش ها برای افزایش آن حتی عامل 

بدبختی های اقتصادی در برخی از مناطق تلقی شده است.
که  داده اند  نشان  جنسیت  مطالعات  در  متخصص  پژوهشگران 
نولیبرال سازی و محافظه کاری در روابط جنسیتی چگونه متقاباًل یکدیگر 
 Hana( و هانا هاشکووا )Radka Dudová( کرده اند. رادکا دودووا را تقویت 
Hašková( بر این نکته دست گذاشته اند که سیاست های مرخصی والدین 
که پیش از 1989،  گسترش سیاست هایی بوده  پس از 1989 صرفًا بسط و 
به عنوان بخشی از سیاست های احیای خانواده ها، طراحی شده بودند. 
 Hana( هاولکووا  هانا  و   )Oates-Indruchová( اوتس-ایندورچووا  لیبورا 
Havelková( بر سهم فراموش شده زنان و جنبش فمینیستی در برخی از 
سیاست های رهایی بخش دوره کمونیسم تمرکز کرده اند، در حالی که کاترینا 
استانداردهای  چگونه  که  می دهد  نشان   )Kateřina Lišková( لیشکووا 
گفتار پزشکی اواخر دهه 1960 از نو ارائه شد  دوگانه راجع به سکسوالیته در 
کنون برقرار مانده است. هیچ یک از این دستاوردها بدون  و از آن زمان تا
ممکن  منطقه  در  فمینیستی  نظریه های  و  جنسیت  مطالعات  گسترش 

نمی شدند.

سرنوشت مطالعات جنسیت <
توجه به سرنوشت مطالعات جنسیت در منطقه اروپای مرکزی ما را در 
مبتنی  دموکراتیک  پروژه  در  جنسیتی  نابرابری  شکل  تغییر  و  تداوم  فهم 
تأمین  با  بود  پیوند  در  رشته  این  تأسیس  می کند.  یاری  نولیبرالیسم  بر 
مالی فعاالن فمینیست محلی از سوی حامیان آمریکایی و بعدها اروپایی 
دنبال  به  که  بود  فرصتی  نتیجه  حدی  تا  امر  این  سال 2004.  حوالی  در 
را  دانشجویان  تعداد  افزایش  که  عالی،  آموزش  در  نولیبرالی  اصالحات 
که  کرده بود، پیش آمد. با وجود این، همان عقالنیت سیاسی ای  الزامی 
در سال های اخیر، نه تنها در مجارستان بلکه همچنین در جمهوری چک، 
کرده، بر ظرفیت انجام  فروپاشی برنامه های مطالعات جنسیت را تسهیل 

پژوهش های جنسیت محور در اروپای مرکزی نیز تأثیر منفی گذاشته است. 
کرده است، عقالنیت نولیبرالی، در بنیاد  که وندی براون اشاره  همان طور 
نمی گیرد،  قرار  پیش فرض  بازار  منطق  کمیت  حا  - است  هنجاری  خود، 
بلکه فعاالنه نهادینه می شود، آن هم به زیان هرگونه عقالنیتی که بنیادی 
که مبنای بخش اعظم  متفاوت داشته باشد، مثل عقالنیت رهایی بخشی 
پروژه های فمینیستی است. در منطقه ای به لحاظ جنسیتی محافظه کار، 
کمونیسم،  دوره  اجتماعی  مهندسی  مثل  که  است  این  مشخصه اش  که 
به  را  نابرابر  اجتماعی  روابط  تغییر  هدف  با  سیاسی  آشکارا  کنش  هرگونه 
سادگی هر چه تمام نفی می کند، عقالنیت سیاسی نولیبرالی در ابتدا با برخی 
که می کوشیدند  اقدامات فمینیستی به خوبی متحد شد، از جمله اقداماتی 
در  جنسیت  مطالعات  ممنوعیت  کنند.  نهادینه  را  جنسیت  مطالعات 
مجارستان درست از همین عقالنیت سیاسی بهره می برد، اما نکته مهم تر 
این است که این ممنوعیت را از منظری اقتصادی )با این دالیل نادرست که 
کافی برای دانش آموختگان مطالعات جنسیت وجود  کار، تقاضای  در بازار 
ندارد( و در نتیجه از منظری غیرسیاسی صورت بندی می کند. این اقدام 
در خدمت مقاصد سیاسی ای از جمله مقابله با نقدهای اجتماعی ممکن و 
گراف  گنیشکا  جلب محبوبیت در میان جنبش های ضدجنسیتی است )آ
کورولچوکین )Elżbieta Korolczukin(1 این  )Agnieszka Graff( و الزابیتا 
روند را اینجا توضیح داده اند(. در جمهوری چک، تعطیلی برنامه مطالعات 
که برنامه  جنسیت برنو )Brno( در سال 2018، با این دعاوی توجیه شد 
»سودآور« نیست و نتوانسته دانشجویان را به نظام آموزشی ای که متکی بر 

تعداد دانشجوست، جذب کند.
مشابهت ها میان دو نمونه تعطیلی مطالعات جنسیت در مجارستان و 
گر انگیزه های آن ها - دست کم  جمهوری چک بسیار چشمگیر است، حتی ا
در ظاهر - متفاوت باشند. در حالی که در نمونه مجارستان، دلیل تراشی های 
سیاسی وقتی نمایان شد که مطالعات جنسیت به عنوان رشته ای به شدت 
ایدئولوژیک و نه علمی ترسیم شد، در نمونه برنو، ریاست دانشگاه وقتی 
سیاسی  عقالنیت  شود،  روبرو  تصمیمش  اخالقی  جنبه های  با  نتوانست 
نولیبرالی را نهادینه کرد. برای مقابله راستین با نابرابری جنسیتی - در بعد 
اقتصادی آن و همچنین از جنبۀ مدارای چهره های عمومی و سیاستمداران 
گرفتگی آن در عقالنیت  با خشونت جنسی و تأییدشان بر آزار جنسی - باید جا
گر قرار است مقابلۀ موفقیت آمیزی با اصول  کرد. ا سیاسی نولیبرالی را فاش 
هنجاری نولیبرالیسم داشته باشیم، باید این وابستگی ها را بشناسیم، زیرا 
که  را  در غیر این صورت، عقالنیت سیاسی نولیبرالْی منطق هنجاری ای 
مبنای نقدهای فمینیستی بر نابرابری های اجتماعی و مشخصًا جنسیتی 
گذشته، به روشنی نشان  که از 1989  است، خنثی می کند. این سی سال 
که عقالنیت سیاسی نولیبرالی، در زمینه الغای نابرابری، محکوم  می دهد 
نابرابری  واقعی  ریشه های  از  به حفاظت  زیرا معطوف  به شکست است، 

است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Blanka Nyklová >blanka.nyklova@soc.cas.cz>

کشور جمهوری چک،  گروه فرهنگی و سیاسی در اروپای مرکزی با عضویت 4  گروه ویشگراد یک   .1
گروه در سال 1991 برای گسترش همکاری های نظامی،  کی است. این  مجارستان، لهستان و اسلوا

فرهنگی، اقتصادی و انرژی تأسیس شد.

کتشافات  در مجارستان، جمهوری چک و بسیاری از دیگر کشورهای اروپا، پژوهش و آموزشی که با ا
نولیبرالی سازگار نباشد آماج حمله قرار گرفته است. عکس: کریستوفر دومبرس / فلیکر.

جنسیت و نابرابری اجتماعی

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-farsi.pdf
mailto:blanka.nyklova@soc.cas.cz
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<     تــــــــــــــــــداوم و تـــــغیـــــیـــــر:
       نـابرابری جنسیتی در ایاالت متحده

بین المللی  انجمن  پژوهشی  کمیته های  عضو  و   )2014-18( جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  سابق  رییس  آمریکا؛  در  هوفسترا  دانشگاه  آبراهام،  مارگارت 
جامعه شناسی در زمینه های نژادپرستی، ناسیونالیسم، بومیان و قومیت )RC05(، جامعه شناسی مهاجرت )RC31(، زنان، جنسیت و جامعه )RC32( و حقوق بشر 

)TG03( و عدالت جهانی

نوامبر 2018 رأی  انتخابات میان دوره ای  زنان در  از  شمار بی سابقه ای 
کارند.  کنگره ایاالت متحده مشغول به  آوردند و حاال در صد و شانزدهمین 
بار،  نخستین  برای  بود:  تاریخ ساز  »نخستین«  چند  شاهد  انتخابات  این 
در  آشکارادوجنس گرا  زن  یک  و  مسلمان  زن  دو  آمریکایی،  بومی  زن  دو 
کنگره  به  نیز  کنون  تا کنگره  عضو  زن  جوان ترین  آوردند؛  رأی  انتخابات 
راه یافت. یک زن به عنوان سخنگوی مجلس نمایندگان انتخاب شد؛ او 
کنون چنین مقامی داشته است. در پنجم فوریه 2019،  تنها زنی است که تا
استیسی آبرامز، که در رقابت جنجالی برای فرمانداری شکست خورد، اولین 
که پاسخ دموکرات ها به سخنرانی ساالنه  زن آمریکایی آفریقایی تباری شد 
کشور را داد و این چنین تاریخ ساز شد. آبرامز  رییس جمهور درباره وضعیت 
درباره لزوم مقابله با نژادپرستی، سرکوب رأی دهندگان و مهاجرت صحبت 
کرد و به شدت از ترامپ به خاطر تعطیل کردن دولت - که منجر به اضطراب 

شدید و بی دلیل و آشفتگی زندگی مردم شده بود - انتقاد کرد.

مبارزه و پیروزی در این گام های کوچک نوری می افکند بر نبرد بزرگ تری 
کوچک  که بر سر عدالت و برابری جنسیتی جریان دارد. این پیروزی های 
با تاریخ دور و درازی از پیکارهای جمعی برای درهم شکستن ساختارهای 
عمیقًا  و  شایع  سرکوبگر  فرهنگ های  و  نظام ها  فاش کردن  و  هژمونیک 
گام های  ریشه دار و نیز با تاریخ نابرابرِی موجود در جامعه در پیوند است. 
کوچک نشان از امید دارند، اما کافی نیستند. باید تحقق تحوالت اجتماعی 

و تغییرات ساختاری را ادامه دهیم.

بستر آمریکایی <
نابرابری  آمریکا  حاضرند،  کنگره  در  امروز  که  بیش تری  زنان  وجود  با 

گیری دارد. جنسیتی فرا
همچنان 	  دستمزدها  جنسیتی  شکاف  رسانه ها،  توجه  وجود  با 

کم تر از مردان مزد و حقوق  ادامه دارد. زنان سفیدپوست 20 درصد 
می گیرند، و زنان رنگین پوست از این هم کم تر.

راهپیمایی زنان و دیگر جنبش های اعتراضی مهم در سال های 2017 و 2018 شعله ور شدند و به صف 
مقدم مقاومت علیه نظام های متحجر و استثمارگر جهیدند.

جنسیت و نابرابری اجتماعی

https://inequality.org/gender-inequality/
https://inequality.org/gender-inequality/


مشاغل زنانه، مثل بچه داری و خدمات رستوران ها، همچنان در 	 
سطوح پایین تری از نردبان مزدی قرار دارند.

کثریت عظیم پردرآمدترین افراد در اقتصاد آمریکا را تشکیل 	  مردان ا
می دهند.

که »موسسه مطالعات 	  بنابر »تحلیل شاخص های بانک جهانی« 
کرده است،  سیاست گذاری« )Institute of Policy Studies( منتشر 
کارهایی مثل  کار بدون مزد انجام می دهند،  زنان دو برابر مردان 

بچه داری، نگهداری از سالمندان و خانه داری.
در 	  بود،  دالر  123هزار  مردان  پس انداز  میانگین   ،2017 سال  در 

مقابلمیانگین پس انداز زنان 42هزار دالری بوده است.
 	 American Association of( آمریکا«  دانشگاهی  زنان  »جامعه 

سیاه پوست،  زنان  که  است  کرده  گزارش   )University Women
غ التحصیل  نسبت به سایر بخش های جمعیت، با بدهی باالتری فار

می شوند.
رنگین پوست 	  زنان  که  است  کرده  اعالم  متحده  ایاالت  آمار  اداره 

خ فقر را در کشور تجربه می کنند. باالترین نر
بیکاری تراجنسیتی ها سه برابر میانگین بیکاری در آمریکاست.	 
آفریقایی تبار دوبرابر زنان سفیدپوست 	  آمریکایی  خ حبس زنان  نر

پنج برابر  آفریقایی تبار  آمریکایی های  مجموع،  در  و  است، 
سفیدپوست ها به زندان می افتند.

در آمریکا از هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جنسی 	 
را تجربه کرده است.

حرکت به پیش <
در 21 ژانویه 2017، به لطف راهپیمایی زنان در واشینگتن، میلیون ها 
نفر در آمریکا و سراسر جهان به خیابان ها آمدند تا به انتخاب دونالد ترامپ 
کارهایی  دنبالۀ  اعتراضات  این  کنند.  اعتراض  ریاست جمهوری  مقام  به 
متنوع  بسیار  سازمان های  و  جنبش ها  و  زنان  جنبش  سال ها  که  بود 
 BlackLivesMatter(،( انجام داده بودند: #جان سیاه پوستان مهم است
SayHerName((، # اسمش را بگو و #من  هم )MeToo ( معدودی از این 
گروه های متعددی حول مفهوم  اقدامات هستند. در طول چندین سال، 
جعل  را  آن  کرنشاو  کیمبرلی  که  مفهومی   -  intersectionality( »تقاطع« 
گسترده آن از ماتریس ستم های وابسته و هم پوشان  کرده بود( و دریافت 
گسترۀ  کردند.  بسیج شدند و این مفهوم را به مفهومی جریان اصلی بدل 
راهپیمایی زنان نشانگر قدرت جمعی و لزوم مقابلۀ جامعۀجهانی با تداوم و 

شیوع ساختارهای پدرساالر و زن ستیز در دولت و جامعه بود.
راهپیمایی زنان و دیگر جنبش های اعتراضی مهم، به عنوان ابزارهایی 
 2017 سال های  در  تحول خواهانه،  ارتباط گیری  و  سازماندهی  برای  پویا 
ریشه دار  نظام های  علیه  مقاومت  مقّدم  صف  در  و  کردند  ظهور   2018 و 
متنوع  ابزارهای  و  فناوری ها  از  جوان  نسل  گرفتند.  قرار  استثماری  و 
با مسائل حاد جهانی استفاده می کنند و در عین  برای بسیج و رویارویی 

از  جدایی ناپذیر  مسئله ای  به  را  ستم ها  تقاطع  و  جنسیتی  برابری  حال، 
گون  گونا که به آن ها می پردازند. این جنبش های  مسائلی بدل می کنند 
باروری  حقوق  مسائل  با  رویارویی  برای  تا  کرده اند  کمک  اجتماعات  به 
)reproductive rights(، جنسیت، خشونت در حوزه های متقاطع، حقوق 
کارگران، حقوق شهروندی، عدالت نژادی، آزادی بیان،  مهاجران، حقوق 
عدالت زیست محیطی و مسائل دیگر بسیج شوند. آن ها جریانی امیدبخش 
کثریت  ا به هم پیوستن  مستلزم  جنبش ها  این  آفریده اند.  را  چالشی  نیز  و 
کوچک و  که تغییر پایدار، از طریق قدم های  جامعه است تا تضمین شود 

تغییرات زلزله وار، با ثبات قدم تحقق می یابد.
اجتماعی،  نظام های  و  دولت  که  داده اند  نشان  کنشگری  و  پژوهش 
گیر با نابرابری و ستم جنسیتی تنیده شده اند. خشونت علیه زنان  چقدر فرا
و خشونت جنسیت محور نتیجۀ نابرابری جنسیتی، قدرت نابرابر، فساد و 
کنترل است. خشونت جنسیتی نظام مند است و ریشه عمیقی در پدرساالری 
دارد، اما عالوه بر این، هم در ریشه ها و هم در پیامدهایش، با مسائل دیگر 

تقاطع دارد. ساختارها و روابط پدرساالر را باید به چالش کشید.
و  الغا  به  تقاطعی  رویکردی  اتخاذ  تغییْر  برای  ممکن  راه های  از  یکی 
هدف گیر همه شکل های نابرابری و ستم - نژادی، اقتصادی و غیره - و 
کردوکارها و تاریخ های  رویارویی با آن هاست. این ها بخشی از ساختارها، 
ابزارهای  و   )siloed( منزوی نگر  چشم اندازهای  باید  هستند.  پدرساالرانه 
که ما را از هم جدا می کند و جمعیت های آسیب پذیر را وا  کوته بینانه ای را 
کنند، بازشناسیم  می دارد که در جهت منافع اقلیتی ممتاز با یکدیگر رقابت 
کنیم. باید برای مقابله با نیروهای ناقض برابری و  و در برابرشان مقاومت 
عدالت که نه فقط برای انسان ها، بلکه برای کل سیاره زیان بارند، راه های 

جدیدی را از نو تخیل کنیم. 
می دهند،  اهمیت  صداها  همه  به  که  جامعه شناختی ای  رویکردهای 
پیش تر  جامعه شناسی  هستند.  حیاتی  بدیل  الگوهای  جستجوی  در 
بصیرت های ارزشمندی درباره نابرابری جنسیتی ارائه کرده، اما هنوز مسائل 
جامعه شناسی  چالش  می طلبند.  را  ما  ویژۀ  توجه  که  دارند  وجود  زیادی 
بررسی جّدی این پرسش هاست: برافروختن شعله برابری خواهانه تخیل 
جامعه شناختی )از جمله درون رشته و نهادهای علمی( مستلزم چیست؟ 
نابرابری های  الغای  به  عمل  در  می توانند  ابزارهایی  و  نظریه ها  نوع  چه 
کنند؟ چگونه می توانیم در برابر شکل هایی از تأمین مالی  کمک  نظام مند 
کنیم و به جای آن  که نابرابری ها را بازتولید می کنند مقاومت  پژوهش ها 
دهند؟  نشان  را  برابری  به  منتهی  مسیر  پژوهش هایمان  که  کنیم  کاری 
جامعه شناسی چگونه می تواند به شیوه ای جمعی و همیارانه این نوید و 
که سیاست  که فراسوی تقسیمات موجودی  امکان را به عموم مردم بدهد 
تفرقه انداز تحریکشان می کند، صدای یکدیگر را بشنوند؟ آیا جامعه شناسی 
می تواند در همراهی با دیگر رشته ها، از طریق پژوهش و کنش، راهکارهایی 
که  کند؟ واضح است  ملموس برای برابری و عدالت اجتماعی راستین ارائه 
به گام های کوچک و تغییرات زلزله وار نیاز داریم تا برابری به رویایی محقق 

بدل شود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Margaret Abraham <Margaret.Abraham@Hofstra.edu> 
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https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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لینا ابی رافع، دانشگاه آمریکایی لبنان، لبنان

است،  جهانی  ناخوشایند  واقعیت  یک  جنسیتی  نابرابری  حالی که  در 
منطقۀ عرب نه تنها شدیدترین شکاف جنسیتی را تجربه می کند، بلکه با 
روبروست. منطقه مدت های  نابرابری  این  چالش هایی جّدی در جبران 
طوالنی است که از ناامنی های اقتصادی و سیاسی رنج می برد ، که با موانع 
اجتماعی-فرهنگی و نظامی از پدرساالری ریشه دار  آمیخته بوده است. این 
ترکیب سّمی پیشرفت به سوی برابری جنسیتی را به تأخیر می اندازد - و در 

بسیاری از موارد، به عقب برمی گرداند.
این رویه همچنین با چندین و چند بحران انسانی طوالنی، مثل موارد 
منطقه،  سراسر  در  است.  شده  ترکیب  عراق،  و  یمن  فلسطین،  سوریه، 
بی ثباتی رفته رفته به هنجار بدل می شود. این تضادها نظام های حمایت 
اجتماعی را نابود کرده، دسترسی به حمایت و خدمات ایمن را کاهش داده، 
نتیجه،  در  و  است  زده  دامن  آسیب پذیری  به  و  کرده  آواره  را  اجتماعات 
ناامنی های جدیدی برای زنان به وجود آورده است. در زمانه های تضاد و 

ج می شوند. تنش، اهداف برابری جنسیتی به سرعت از دستورکار خار
گزارش شکاف جنسیتی جهانی که مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018 
گستره نابرابری جنسیتی در منطقه  کرد، بصیرتی حیاتی نسبت به  منتشر 
عرب به ما می دهد. این گزارش چهار ُبعد را می سنجد: فرصت ها و مشارکت 
در  سیاسی.  توانمندی  و  بقا،  و  سالمتی  تحصیلی،  موفقیت  اقتصادی، 

حال حاضر، نمره شکاف جنسیتی جهانی 68 درصد است، یعنی در سطح 
جهانی، هنوز 32 درصد راه مانده تا شکاف جنسیتی بسته شود. خاورمیانه 
و شمال آفریقا بیش ترین فاصله را از بسته شدن شکاف جنسیتی دارند: 40 

درصد.
کویت، شکاف را در  کشورهای حوزۀ خلیج، مثل امارات متحده عربی و 
کرده اند، اما شکاف در برابری  کم  حوزه های مشارکت اقتصادی و سالمت 
دستمزدها همچنان باقی است. قطر مشارکت سیاسی زنان را افزایش داده 
تا تشکیل ده درصد  پارلمان در سال 2017  زنان در  کامل  از غیاب  است: 

پارلمان از سوی زنان در سال 2018.
زنان،  برابری  زمینۀ  در  ضعیفش  سوابق  وجود  با  سعودی،  عربستان 
افزایش داده  را  زنان  کار  نیروی  و مشارکت  کاهش  را  نابرابری دستمزدها 
هنوز  مردان  قیومیت  مثل  ستم گرانه  نظام های  این،  وجود  با  است. 

پابرجایند و آزادی و تحرک زنان را محدود می کنند.
پیشرفتی  شاهد  لبنان  هرچند  نکرده،  تغییری  لبنان  و  اردن  موقعیت 
خ حضور زنان در پارلمان بوده است. عمان بیش ترین شکاف  اندک در نر
مشارکت  کاهش  آن  علت  که  داشته،  گذشته  سال های  در  را  جنسیتی 

اقتصادی بوده است.

اعتبار عکس جاسمین فارام.

<        جــــــــــــــــــنـــــــــســـــــــیت و نـــــــــابـــــــــرابـــــــــری
              در مـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــۀ عــــــــــــــــــرب
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در میان چهار مورد از ضعیف ترین کشورهای جهان، که سه مورد از آن ها 
در منطقه هستند - مصر، عربستان سعودی و یمن - زنان تنها هفت درصد 
مقام های مدیریتی را در اختیار دارند. از میان هجده کشور منطقه که بررسی 
با این سرعت، 153 سال طول  کشور پسرفت داشته اند.  شده اند، دوازده 

می کشد تا شکاف جنسیتی در منطقه محو شود.

نابرابری جنسیتی: نمونه لبنان <
که بررسی آن می ارزد.  لبنان، با وجود چهره مترقی اش، نمونه ای است 
گزارش شکاف جنسیتی جهانی 2018 لبنان را در میان یکی از ضعیف ترین 
کشور قعر جدول جهانی  کشورها در زمینه برابری زنان قرار داده است. ده 
کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  مالی،  ایران،  سعودی،  عربستان  از  عبارتند 
کستان، یمن و لبنان. در سال 2016، لبنان رتبه 135  چاد، سوریه، عراق، پا
را در میان 144 کشور داشت. در سال 2017، این کشور به رتبه 137 سقوط 
کشور، صد و چهلم شد - عقب تر از دیگر  کرد و در سال 2018، در میان 149 

کش، اردن و بحرین. کشورهای عرب همسایه، مثل مصر، تونس، مرا
بالتکلیفی های  و  نزاع داخلی، بن بست های سیاسی  دوره های طوالنی 
اقتصادی دستورکار برابری جنسیتی را به حاشیه رانده اند. در حالی که در 
ایجاد  زنان  برای  مترقی تر  و  لیبرال تر  کشور فضایی  نظر می رسد  به  ظاهر 

می کند، واقعیت بسیار دور از این ادعاست.
رفع همه  کنوانسیون  از جمله  بین المللی  اصلی  کنوانسیون های  لبنان 
کنفرانس جهانی زنان  اشکال تبعیض علیه زنان )CEDAW( و چهارمین 
قالب »کمیسیون ملی  کشور در  این  کرده است.  امضا  را  در پکن )1995( 
لبنانی« )تأسیس در 1998( و وزارت امور زنان )تأسیس در 2016(،  زنان 
کرده است. لبنان همچنان در حال  دستگاه هایی مّلی در حوزه زنان ایجاد 
تدوین )البته نه تأمین مالی و اجراء( راهبردهای مّلی برای توانمندسازی 
برابری جنسیتی  زمینه  کشور هنوز در  این تحوالت،  با وجود  زنان است. 

درجا می زند.
مشارکت زنان در زندگی سیاسی به طرز نامقبولی پایین است. در ژوئن 
کرد. این امر پسرفتی  2017، پارلمان الیحۀ سهمیۀ 30 درصدی زنان را رد 
از  کرسی  شش  تنها  حاضر،  حال  در  بود.  زنان  حقوق  فعاالن  برای  جّدی 
کرسی پارلمان در اختیار زنان است. زنان همچنان »سیاه پوش«، به   128
عنوان بیوه سیاستمداران متوفی، وارد عرصه سیاست می شوند و نه در مقام 
را تکرار می کنند و نه منافع  نمایندۀ خودشان. آن ها هنوز منافع فرقه ای 
فمینیستی؛ امری که به نفاق هایی دامن می زند که مّدت هاست گریبان گیر 

لبنان شده اند.
خ باالی باسوادی و سطوح باالی موفقیت تحصیلی در میان  با وجود نر
زنان، هنوز در فرصت ها و مشارکت اقتصادی شکاف جنسیتی پررنگ است. 
کار را تشکیل می دادند،  کل نیروی  در سال 2017، زنان حدود 25 درصد از 
کار لبنان است.  که نشان دهنده سطوح باالی نابرابری جنسیتی در نیروی 

خ زنان بزرگسال بیکار دوبرابر مردان است. نه سیاست های شغلی و نه  نر
کار به  برابر  یا نسبت  برابر  برابر، مزد و حقوق  از فرصت  قوانین، هیچ یک 
زندگی حمایت نمی کنند. زنان لبنانی همچنان نیروی اقتصادی ای هستند 
که کم تر از توان و ظرفیتشان از آن ها استفاده می شود و مرتب به بخش های 
زنانه شده و اقتصاد غیررسمی حواله داده می شوند، بخش هایی که در شکل 
کاری ایمن، فاقد پاداش  مزد و مزایای اجتماعی حداقلی و یا فاقد شرایط 
کافی هستند. افزون بر این، زنان در نقش های اصلی جایگاه  یا حمایت 

کم رنگی دارند، به ویژه در بخش هایی که تحت سلطه مردان است.
لبنان،  گون  گونا دینی  اجتماعات  برای  گانه  جدا قانون  پانزده  وجود 
سّد راه اقدامات اصالح گرانه در حوزه زنان بوده است. این قوانین احوال 
شخصیه )Personal Status Codes( سرنوشت زنان را در حوزه های ازدواج، 
کودکان و... تعیین می کنند. این آشکارترین جلوۀ پدرساالری  طالق، ارث، 
ریشه دار در لبنان است. این قوانین نابرابری میان همسران را تأیید می کند 
و در همه جنبه های زندگی زنان علیه آنان تبعیض روا می دارد. در نتیجه، 
کشور بدن ها و زندگی های زنان را تنظیم  گون در  گونا دادگاه های شرعی 

می کنند.
اشکال  برخی  برابر  در  زنان  از  حمایت هایی  شامل  لبنان  حقوقی  نظام 
خشونت جنسیت محور می شود، اما چندان خبری از اجرای مداوم و برابر 
نسبی  مصونیت  با  جنسیت محور  خشونت  موارد  نیست،  حمایت ها  این 
ادامه دارد. خشونت شریک زندگی شایع ترین شکل خشونت جنسیت محور 
و  زنان  از  حمایت  »قانون  لبنان  پارلمان   ،2014 سال  در  است.  کشور  در 
کرد، اما این قانون  اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی« را تصویب 

جدید تجاوز همسر را جرم اعالم نکرده است.
کرد  لغو  را  عمومی  مجازات  قانون   522 ماده  پارلمان   ،2017 سال  در 
که اجازه می داد شخص تجاوزکار در صورت ازدواج با قربانی خود، تحت 
تعقیب قانونی قرار نگیرد. در همان سال، پیش نویس قانونی تهیه شد تا 
آزار جنسی در مکان های عمومی و محیط کار جرم شناخته شود. تا به امروز، 

این قانون در حد پیش نویس باقی مانده است.
با وجود سال ها فعالیت در دفاع از منع ازدواج کودکان، هنوز هیچ قانونی 
در این زمینه در لبنان وجود ندارد. اختیارات این حوزه در دست دادگاه های 
خ ازدواج  شرعی است. این مسئله در زمینه پناهجویان جدی تر است: نر
به  رو  جاری،  بحران  به  کنش  وا در  سوری،  پناهجویان  میان  در  کودکان 
که مجبور به ازدواج می شوند هیچ دسترسی ای  افزایش است و دخترانی 
به حمایت های قانونی از جانب دولت لبنان ندارند. این نکته مصرانه به ما 
گریز از تضاد و تنش ضرورتًا به معنای امنیت برای زنان  که  یادآور می شود 

و دختران نیست.
برابری  به  برای دستیابی  کل منطقه عرب است:  بازتاب  لبنان  نمونۀ 
جنسیتی، هنوز کارهای زیادی باید کرد. منطقه باید به تسریع این تغییرات 

متعهد شود: 153 سال صبر اصاًل گزینه درستی نیست.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
>lina.abirafeh@lau.edu>

جنسیت و نابرابری اجتماعی
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<     کـــــــــار جــــــــنسیتی شــــــــده
         و نــــــــــابــــــــــــــــرابــــــــــــــــری

               در بــــــــــســـــــــتـــــــــر آســـــــــیایـــــــــی
نیکوال پایپر، دانشگاه کویین مری لندن، بریتانیا؛ عضو کمیته پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی )RC19( در انجمن بین المللی جامعه شناسی

آسیا مرکز مهاجرت های چشمگیر »جنوب به جنوب« یا درون منطقه ای 
کار، در سال 2013، تعداد 150.3  است. طبق برآوردهای سازمان بین المللی 
میلیون کارگر مهاجرت کردند که 83.7 میلیون آن ها مرد و 66.6 میلیونشان 
زن بوده اند. سازمان ملل نسبت زنان در انبوه مهاجران آسیایی را حدوود 
کرده است.  42.7 درصد )در مقایسه با 48.4 درصد در جهان( محاسبه 
بخش اعظم این نسبت به خاطر افزایش شدید شمار و نسبت مهاجران مرد 

در آسیا بوده است که رقم آن از افزایش زنان مهاجر باالتر رفته است.
از ده مسیر مهاجرتی  تنها سه مورد  و 2000،  در فاصله سال های 1990 
دوطرفه در آسیا قرار داشتند، اما از 2010 تا 2017، این رقم به شش مورد 
فرعی  منطقه  در  مهاجرپذیر  کشورهای  بین  مسیر  است.  یافته  افزایش 
خلیج )که سازمان ملل آن را تحت عنوان »آسیای غربی« طبقه بندی کرده 
کشورهای مهاجرفرست در آسیای جنوبی و جنوب غربی نیز به  است( و 
کنان غیرشهروند در کشورهای خلیج اهمیت  خاطر درصد به شدت باالی سا
در  را  باالترین نسبت مهاجران  امارات متحده عربی  و  دارد؛ قطر  ویژه ای 
که  کلشان دارند - به ترتیب 90 و 88 درصد - مهاجرانی  نسبت با جمعیت 
بیش ترشان از درون قاره آسیا و بیش از پیش از قاره آفریقا آمده اند. دیگر 
کشورهای با عملکرد اقتصادی  کلیدی برای مهاجران آسیایی  مقصدهای 
)کره،  شرقی  آسیای  و  مالزی(  و  )سنگاپور  شرقی  جنوب  آسیای  در  عالی 
کشورهای مهاجرفرست اصلی فیلیپین، اندونزی،  تایوان و ژاپن( هستند. 

سری النکا، بنگالدش و ویتنام هستند.
آسیا،  در  مهاجرت  خصیصه های  و  الگوها  به  کنشگران  و  پژوهشگران 
را  پایداری  و  بزرگ مقیاس  کنون حرکت های مهاجرتی  تا از دهه 1970  که 
ویژگی های  از  یکی  داده اند.  نشان  فزاینده ای  عالقۀ  است،  کرده  تجربه 
است  آن  مسلط  مقرراتی  چارچوب  درون آسیایی  مهاجرت  منحصربه فرد 
کارفرمایان ارائه می شوند. این جوازها  کیدًا موقت  که در شکل جوازهای ا
کشور را برای دو تا چهار سال به مهاجران می دهند  ج از  کار در خار فرصت 
کم مهارت نمی توانند  کم مزد  کارگران  کثریت  و قابلیت تمدید هم دارند. ا
برخوردار شوند. مظهر  اقامت دائمی  و  با خانواده خود  از شانس همراهی 
که  مهاجرت قراردادی موقت پدیده »کارگر مجرد« است؛ مهاجران مردی 
کارگر در بخش های تولیدی )مثل ساخت و ساز(  عمومًا در پاسخ به نیاز به 
 - بازتولیدی  بخش های  در  عمدتًا  که  زنی  مهاجران  و  می کنند  مهاجرت 
کار خانگی جذب  یعنی بخش های مرتبط با خدمات مراقبتی - به ویژه در 

می شوند، هرچند در بخش تولید و دیگر انواع مشاغل هم حضور دارند.
بخش های خانگی و خدمات مراقبتی در این منطقه مشخصًا در دست 
مهاجران زن است. در آسیای غربی که کار خانگی شامل باغبانی، رانندگی، 

نگهبانی و آشپزی هم می شود، مهاجران مرد مایلند در این بخش ها هم 
استخدام شوند: 10 درصد همه کارگران خانگی در منطقه عرب مرد هستند. 
که دست کم 53.6  گفته می شود  کار،  گزارش سازمان بین المللی  بر اساس 
میلیون زن و مرد باالی 15 سال کار اصلیشان کار خانگی است. برخی منابع 
کارگران خانگی  کرده اند. اشتغال  این رقم را تا صد میلیون نفر هم برآورد 
کشورهای پساصنعتی و حدود چهار  کل اشتغال در  از  حداقل 2.5 درصد 
کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد.  کل اشتغال در  تا 10 درصد 
کار خانگی را تشکیل می دهند  کثریت قاطع نیروی  از نظر جنسیتی، زنان ا
)83 درصد(. 7.5 درصد اشتغال زنان در سراسر جهان در این حوزه است. 
کارگران خانگی که بیش ترشان زن هستند، اغلب هزاران مایل سفر می کنند 
ج از  کم مزِد تحت نظارت قانون یا حتی خار تا به مشاغل ناایمن و عمومًا 

نظارت قانون دست یابند، در حالی که خانواده هایشان را با خود نمی برند.
سیاست های  و  پژوهش ها  در  که  مراقبت«،  »زنجیرۀ  مثل  مفاهیمی 
کار می روند، در تجربیات مهاجران  معطوف به مهاجرت جهانی به کّرات به 
کشورهای  در  مراقبتی  کارگران  به  نیاز  مهاجر  زنان  دارند.  ریشه  آسیایی 
در  مراقبتی  خدمات  کمبود  به  که  امری  می کنند،  تأمین  را  پیشرفته تر 
کاالیی سازی مراقبت  که  کشورهای مبدأ زنان مهاجر می انجامد. این نکته 
مهاجر،  خانگی  کار  نیروی  شکل  به  مراقبت،  جهانی  زنجیرۀ  بنیاد  در 
که از چشم انداز اقتصاد  داللت های اجتماعی-اقتصادی دور و درازی دارد 
به  هم  سیاستگذاران  و  شده  واقع  غفلت  مورد  عمدتًا  می رود،  فراتر  کالن 
در  که  خانواده هایی  برای  مهاجرت ها  این  روانی  و  اجتماعی  داللت های 

کشور مبدأ مانده اند توجه چندانی نشان نداده اند.
که درون آسیا مهاجرت می کنند  کاری  نیروی  که بیش تر  این واقعیت 
احیاشده  بحث های  برای  داللت هایی  فعالند،  کم مزد  بخش های  در 
کید مثبتی  درباره پیوندهای میان مهاجرت و توسعه دارد. بخش اعظم تأ
گذاشته می شود مبتنی  که در سال های اخیر بر نسبت مهاجرت و توسعه 
که  فرایندهایی  است؛  مغزها«  »گردش  یا  مهارت ها  کسب  پیش فرض  بر 
کارگران  کثریت  که ا کاری  کشورهای مبدأ از آن ها بهره می برند. این ادعا از 
مهاجر موقت، به ویژه زنان مهاجر، در عمل انجام می دهند، غافل است. 
در سراسر آسیای جنوب و جنوب شرقی، شمار زیادی از کارگران »کم مهارت« 
اغلب  وارد مشاغل خارجی می شوند.  بسیار محدودکننده  تحت شرایطی 
سیستم  از  بخشی  مثل  هستند،  کوتاه مدت  قراردادهای  بر  بنا  کارها  این 
ح اعطای ویزا از سوی کارفرما که به گستردگی در منطقه خلیج  کفالت - طر
به کار می رود - یا از طریق شبکه ای پیمانکاران یا عامالن خصوصی صورت 
را  خودشان  دستکاری های  مهاجرت  فرایند  سوی  دو  هر  در  که  می گیرد 
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کاالیی سازی  که این  کرده اند  اعمال می کنند. پژوهش های انتقادی ثابت 
کسب »سرمایه انسانی« نمی انجامد و هیچ  کار مراقبتی، به هیچ وجه، به 
هم  ارائه  حتی  »مهارت ها«  ندارد.  زندگی  استانداردهای  و  مزدها  بر  اثری 
نمی شوند، چه برسد به این که رشد داده شوند. سرشت نامرئی کار بازتولیدْی 
کمبود خدمات مراقبتی برای رشد افراد را هم مغشوش می کند.  پیامدهای 
کارگران  از خروج  کشورهای مهاجرفرست دارد:  امر داللت هایی برای  این 
خانگی مهاجر با شور و شوق زیادی استقبال شده است، زیرا پول نقد زیادی 
اجتماعی- داللت های  درباره  کافی  مالحظات  اما  می کند،  وارد  کشور  به 
گفتار  کمبود شدید خدمات مراقبتی صورت نمی گیرد.  اقتصادی و رشدِی 
که صرفًا بر وجوه نقد واردشده به  و چارچوب سیاست گذاری مسلط دولت 
کشور تمرکز دارد، در جهت استفادۀ ابزاری از دستاوردهای مهاجران است و 

از هزینه های اجتماعی مهاجرت برای خانواده ها غافل است.
این الگوی توسعه به تجارب شخصی زنان مهاجر و هزینه های ناشی 
حقوق،  به  عنایتی  نمی تواند  ترتیب،  این  به  و  ندارد  توجهی  مهاجرت  از 
باشد.  داشته  آن ها  منحصربه فرد  سوبژکتیویتۀ  و  الزم  حمایت های 
کنترل مهاجرت )یعنی  چارچوب های سیاست گذاری دولت عمدتًا دغدغه 
کار یا مشاغل( و استخراج  خروج و ورود افراد و دسترسی آن ها به بازارهای 
انسانی  حقوق  مورد  در  و  دارند  را  خارجی  کارگران  از  اقتصادی  مزایای 

مهاجران فقط حرف های بی معنی سر می دهند.
سیاست های  صورت بندی  از  عمومًا  آسیایی  کشورهای  مجموع،  در 
کاری فرا-مرزی زنان را تسهیل  که تحرک  مهاجرتِی حساس به جنسیت، 

کشورها قیودی حقوقی بر مهاجرت  کند، طفره می روند. در مقابل، برخی 
اعمال  زنان  از  حمایت  لوای  تحت  عمدتًا  که  می گذارند،  زنان  کاری 
کشورهای میزبان حمایت  کار در بیش تر  با وجود این، قوانین  می شوند. 
تبعیض ها و  که در معرض  زنانی  زنان مهاجر می کنند،  از حقوق  ناچیزی 
عوامل ساختاری متقاطع مبتنی بر جنسیت، طبقه، سن، قومیت و ملیت 
که زنان با آن ها روبرو می شوند، بیش تر  هستند. این عوامل چالش هایی را 

در هم می آمیزد.
که در بخش های زنانه شدۀ اقتصاد متمرکزند  در نتیجه، مهاجران زن 
کارگاه های  یا  کار خانگی  که عمومًا مزدهای پایینی دارند )مثل  - جایی 
کارگران  کار یا حمایت های اجتماعی  ک( - نمی تواند به همان حقوق  پوشا
تبعیض  نابرابری های ساختاری،  باشند.  دیگر بخش ها دسترسی داشته 
بر  محدودکننده  کنترل های  و  مبدأ  کشورهای  کار  بازارهای  در  جنسیتی 
کم تری  که زنان عمومًا مسیرهای  مهاجرت چنان به هم جوش می خورند 
افراد و   - )recruiter( از پیش به نیرویاب ها برای مهاجرت دارند و بیش 
 - کنند  تسهیل  را  مهاجرتشان  روند  تا  می گیرند  پول  که  سازمان هایی 
که از طریق  روی می آورند. زنان بیش از مردان در معرض این قرار دارند 
برنامه های جذب کارگران موقت کم مهارت یا از طریق مسیرهای غیررسمی 
نمایندگی  تحت  و  قانونی  نظارت  زیر  اغلب  که  بخش هایی  در  کار  برای 
ناامنی  باالی  سطوح  کنند.  مهاجرت  ندارند،  قرار  کارگری  اتحادیه های 
کارگران زن  اجتماعی-اقتصادی، انزوای جغرافیایی و بی حقوقی سیاسِی 

مهاجر و موقت در مرکز نابرابری جنسیتی در آسیا قرار دارند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Nicola Piper <n.piper@qmul.ac.uk>

» چارچوب های سیاست گذاری دولت عمدتًا دغدغۀ کنترل مهاجرت )یعنی 
کار یا مشاغل( و استخراج  خروج و ورود افراد و دسترسی آن ها به بازارهای 
کارگران خارجی را دارند و در مورد حقوق انسانی مهاجران  مزایای اقتصادی از 
فقط حرف های بی معنی سر می دهند.«
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جف هرن، مدرسه اقتصاد هانکن در فنالند؛ دانشگاه اوربرو در سوئد؛ دانشگاه هادرسفیلد بریتانیا؛ عضور کمیته پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه )RC32( در انجمن بین المللی 
جامعه شناسی

در  شرکت  برای  کردم  دریافت  دعوت نامه ای  که  بود   2015 آوریل  در 
کنگره بزرگ مؤلفان، با حضور حدود دویست دانشمند اجتماعی  نخستین 
شود.  برگزار  استانبول  در   2015 گوست  آ در  بود  قرار  که  جهان،  سراسر  از 
تحت  جمعی  فصل های  یا  زیرگروه ها  از  یکی  در  شرکت  برای  دعوت نامه 
عنوان »تکثر بخشیدن به خانواده، جنسیت و سکسوالیته« بود. برحسب 
کنگره، نام »تکثر بخشیدن به  تصادف، در فاصله دعوت نامه و برگزاری 
خانواده، جنسیت و سکسوالیته« به »تکثریابی خانواده ها« تغییر پیدا کرد و 
مسئله جنسیت »بحث روز« شد. این امر به معنای تغییر ترکیب افراد حاضر 
در این زیرگروه بود؛ دست آخر من از فصل یکی مانده به آخر تحت عنوان 
»مسیرهای چندگانه پیشرفت اجتماعی: راه های پیش رو« سر در آوردم و 
گروهی متقاطع درباره جنسیت )که به زودی به آن  همچنین در تشکیل 
کنگره بزرگ در ژانویه 2017 در لیسبون  کردم. دومین  می پردازم( فعالیت 

برگزار شد.
در متون منتشرشده میزگرد بین المللی پیشرفت اجتماعی ، بیش از 282 
کنگره مقاله داده بودند، حضور داشتند. با  که در  مؤلف، از جمله مؤلفانی 
گون و هیئت علمی، سرجمع مؤلفان به حدود 350  اعضای کمیته های گونا
نفر رسید. در ابتدا، دانشمندان سیاسی حدود یک چهارم مؤلفان را تشکیل 

 )https://www.ipsp.org( »ایدۀ »میزگرد بین المللی پیشرفت اجتماعی
حوالی سال 2012 و اوایل سال 2013، به عنوان یک فعالیت بزرگ مستقل و 
غیردولتی در حوزه علوم اجتماعی و به نحوی موازی با »میزگرد بین دولتی در 
ح شد. این ایده در کنفرانس »اندیشۀ  زمینه تغییرات جّوی« )IPCC(، مطر
 )Think Global - https://penserglobal.hypotheses.org/35( »جهانی
تابستان  در  رسمًا  را  کارش  و سپس  گرفت،  قرار  مورد بحث  در می 2013 
علمی  شورای  و  تدارکاتی  کمیتۀ  نشست های  نخستین  کرد.  آغاز   2014
کل این فرایند مارک فلوربی  از  اندکی پس از آن تشکیل شد. رهبران اصلی 
دانشگاه پرینستون و اولیویر بویین از شبکه موسسات مطالعات پیشرفته 
فرانسه بودند که حمایت بسیاری از دانشمندان اجتماعی مثل آمارتیا سن، 

هلگا نوُوتنی، راوی کانبورو الیزا رایس را نیز پشت سر خود داشتند.
ابعاد  از  جامع  گزارشی  تولید  از  بودند  عبارت  میزگرد  این  کلی  اهداف 
اجتماعی  علوم  کردن  مناسب تر  و  دسترس پذیرتر  اجتماعی؛  پیشرفت 
 روزآمد؛ تهیۀ ایده هایی درباره آینده های ممکن برای کنشگران اجتماعی و 
شهروندان، از جمله اما نه فقط، دولت ها؛ تأثیرگذاری بر مباحثات عمومی؛ 
و افزایش عالقه به عدالت اجتماعی و تفکر مبتنی بر چشم انداز بلندمدت در 

میان پژوهشگران.

<   میزگرد بین المللی پیشرفت اجتماعی: 
      تأمالتی مبتنی بر جنسیت

            دربـــــــــــارۀ پـــــــــــیـــــــــــشـــــــــــرفـــــــــــت اجـــــــــــتـــــــــــماعی

حدود سیصد پژوهشگر در میزگرد بین المللی گزارش پیشرفت 
اجتماعی فعال بودند.

 اعتبار عکس از سوفی ولترز )2015(.
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جنسیت درباره پیش نویس فصول نظر می داد و فهرستی از تهیه کرد که به 
نویسندگان فصول توصیه هایی در زمینه جنسیت ارائه می کرد، که از جمله 

این توصیه ها موارِد ضروری زیر بودند:
روابط جنسیتی، روابط قدرت جنسیتی و فرایندهای جنسیتی کردن، و 

نه فقط جنسیت به صورت یک اسم، متغیر یا مقوالت جنسیتی مشخص؛
و 	  زنان  در  متفاوت هم  و قدرت جنسیتی  برساخت جنسیتی شده 

زنانگی ها، و هم در مردان و مردانگی ها؛
تنوع 	  است  ممکن  مردان«  و  »زنان  معنای  در  جنسیت  تفسیر 

و   )LGBTIQ( دگرباش ها  و  جنسیت ها  آن،  بر  عالوه  و  جنسیتی 
موقعیت های جنسیتی مختلف را تقلیل دهد؛

چنان 	  مختلف  جوامع  فراسوی  چه  و  درون  چه  جنسیتی  روابط 
جنسیتی  رژیم های  فراز  بر  تعمیم  که  می یابند  سازمان  متفاوت 

ممکن است خطا باشد؛
جنسیتی 	  گروه های  به  نباید  را  »پسران«،  و  »دختران«  کودکان، 

موجود تقلیل داد؛
»انصاف 	  و  جنسیتی«  »برابری  تمایز  در  تداوم  و  مراقبتی  خدمات 

جنسیتی« )gender equity(؛
حوزه هایی 	  در  جنسیتی  سامانه های  و  جنسیتی کردن  فرایندهای 

غ از جنسیت« یا »غیرجنسیتی«  که می توان آن ها را حوزه های »فار
دانست، مثل روابط بین المللی یا حمل و نقل؛

فقط 	  نه  و  غیرهنجارین،  سکسوالیته های  جمله  از  سکسوالیته، 
مبتنی بر تولید   )heteronormativity( دگرجنس خواهی هنجارین 

مثل؛
فناوری های 	  داللت های  مثل  سکسوالیته،  و  جنسیت  آینده های 

جدید؛
اجتماعی 	  روابط  تا  گرفته  هویت  از  حوزه ها،  همه  در  جنسیت، 

جهانی، به طور متقاطع برساخته می شود.
جدیدترین  که  است  بوده  این  دنبال  به  میزگرد  گزارش  مجموع،  در 
اجتماعی  تغییر  امکان های  درباره  را  اطالعات  و  دانش  به روزترین  و 
ساختاری جمع آوری و دانشی ترکیبی درباره اصول، امکان ها و روش های 
زیادی  توصیه های  میزگرد  گزارش  کند.  ارائه  اجتماعی  نهادهای  بهبود 
زمینه ها  این  در  آخر  به  مانده  یکی  فصل  توصیه های  مثاًل  است.  کرده 
شکل های  گسترش  پایدار؛  اجتماعی  پیشرفت  موانع  بر  غلبه  هستند: 
غیرسرمایه دارانه فعالیت بازاری و نقش دولت یا اجتماع در تأمین نیازهای 
شرکت های  تبدیل  بازارها؛  در  پویا  تعاونی  بخش های  ساختن  انسانی؛ 
کارگری؛  کنترل  تحت  آن ها  دادن  قرار  و  تعاونی ها  به  سرمایه داری 
نامشروط؛  پایه  درآمد  سرمایه داری؛  بزرگ  شرکت های  دموکراتیک کردن 
در  ممتاز  و  قدرتمند  افراد  تغییر  و  فاش سازی  همگانی؛  مراقبتی  خدمات 
نهادها و فرایند سیاست گذاری؛ ساختن اتحادهای فرامّلی و بین سازمانی 
برای توسعه سیاست گذاری ها با یادگیری از تجارب جنوب جهانی؛ گسترش 
و  ناشفاف«  و  »نامشخص  حوزه های  به  برابری خواهانه  دستورکارهای 
بودجه ریزی  و  دموکراسی؛  دموکراتیک کردن  سیاست گذاری؛  در  فرامّلی 

مشارکتی.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Jeff Hearn <hearn@hanken.fi>
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کم تر از یک پنجم مؤلفان  می دادند؛ جامعه شناسان و اقتصاددانان هریک 
تعداد  و  بودند،  اجتماعی  علوم  رشته های  دیگر  میان  از  هم  بقیه  بودند؛ 
کثریت حاضران از اروپا و آمریکای شمالی بودند،  اندکی هم از علوم انسانی. ا
مؤلفان  درصد   60 حدود  جهان؛  سراسر  از  هم  قابل مالحظه ای  اقلیتی  و 

خودشان را مرد معرفی کرده بودند.
از  بودند  عبارت  اجتماعی  پیشرفت  بین المللی  میزگرد  اساسی  اصول 
همتا  داوری  بر  مبتنی  و  باال  به  پایین  از  همکارانه،  شیوه ای  به  فعالیت 
)peer-based(؛ حمایت و تأمین مالی غیرالزام آور از جانب 50 حامی مالی 
البی گرها  و  دولت ها  از  مستقل  که  دیگر،  نهادهای  و  دانشگاه  شریک، 
بازخورد  و  چندرشته ای  رویکردهای  برای  قایل شدن  باال  ارزش  بودند؛ 
ذی نفعان. مؤلفان تشویق می شدند به این که اختالفاتشان را با فروتنی و 
کنند، با حق یکدیگر بر مخالفت کردن موافقت داشته باشند و  احترام حل 
محدودیت های تخصصشان را به رسمیت بشناسند. هدف میزگرد این بود 
گر مأموریت  کارهایش  به طور مشروط جنبه هنجاری داشته باشد: »ا که 
پیشرفت  کلیدی  عناصر  است.«  آن  راه  بهترین  پس  است،  این  شما 
کمیت  اجتماعی عبارت بودند از کرامت برابر، حقوق اساسی، دموکراسی، حا
قانون، تکثرگرایی، بهزیستی، آزادی، عدم بیگانگی، همبستگی، احترام 
عدالت  زیست محیطی،  ارزش های  فرهنگی،  موهبت های  بازشناسی،  و 

توزیعی، شفافیت و پاسخگویی.
کار یک اثر سه جلدی جمعی به نام بازاندیشی جامعه برای  نتیجه این 
گزارش میزگرد بین المللی پیشرفت اجتماعی، همراه با  قرن بیست ویکم: 
اثری تک جلدی با چند نویسنده به نام مانیفستی برای پیشرفت اجتماعی: 
کمبریج  آثار انتشارات دانشگاه  ایده هایی برای جامعه ای بهتر. همه این 
کرد. مؤلفان میزگرد همچنین در تریبون های مختلفی فعالند، مثل  منتشر 
که در سال 2017 در   )G20( گروه بیست T20 )شبکه اندیشکده بین المللی 
 The( نشریۀ گفتگو ،)کردند آلمان و در سال 2018 در آرژانتین با هم دیدار 
https:// مستند:  فیلم  یک  و  نشریه  ویژه  شماره های   ،)Conversation

www.instagram.com/a_new_society
ایده هایی برآمده از طیف متنوعی از دغدغه ها را می توان از فصل های 
گستردۀ این اثر سه جلدی دید: جلد یک. تحوالت اجتماعی-اقتصادی: 
پیشرفت  قطب نمای  جدید؛  جغرافی های  و  اجتماعی  جریان های 
اجتماعی؛ نابرابری اقتصادی؛ رشد اقتصادی، توسعه انسانی، رفاه؛ شهرها؛ 
بهزیستی،  اجتماعی،  عدالت  کار؛  آینده  شرکت ها؛  مالی،  سرمایه  بازارها، 
تحوالت  و  حکمرانی  سیاسی،  تنظیمات  دو.  جلد  اقتصادی؛  سازماندهی 
کمیت قانون؛ خشونت، جنگ،  اجتماعی: پارادوکس های دموکراسی و حا
صلح، امنیت؛ سازمان های بین المللی، فناوری های حکمرانی؛ حکمرانی بر 
کار و طبیعت؛ رسانه ها و ارتباطات؛ جلد سه. تحوالت ارزش ها،  سرمایه، 
هنجارها، فرهنگ ها: تغییر فرهنگی؛ ادیان؛ تکثریابی خانواده ها؛ سالمت 
جهانی؛ آموزش؛ تعلق؛ مسیرهای چندگانه پیشرفت اجتماعی؛ سهم علوم 
اجتماعی در سیاست گذاری و تغییرات نهادی. برای هر موضوع، وضعیت 
کنونی، جریان های تاریخی و دورنمای آتی، مسیرهای تغییر ملهم از عدالت 
بررسی شدند. موضوعات  تغییراتی  موانع چنین  و  و محرک ها  اجتماعی، 
جنبش های  جهانی شدن؛  نوآوری؛  و  فناوری  علم،  از  عبارتند  متقاطع 
متقاطع  گروه  جنسیت.  شد،  اشاره  که  همان طور  و  سالمت؛  اجتماعی؛ 

جنسیت و نابرابری اجتماعی

mailto:hearn@hanken.fi
https://www.instagram.com/a_new_society
https://www.instagram.com/a_new_society
https://www.instagram.com/a_new_society
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جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(

در جستجوی کار در آفریقای جنوبی؛ کشوری که تعداد مطلق 
بیکاران طی 25 سال اخیر دوبرابر شده است.

عکس: جرمی سیکینگز.

جرمی سیکینگز، دانشگاه کیپ تاون، آفریقای جنوبی، عضو کمیته پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی )RC19(، و نائب رییس سابق کمیته پژوهشی توسعه 
)RC21( شهری و منطقه ای انجمن بین المللی جامعه شناسی

فقر و نابرابری در آفریقای جنوبی به درستی 
با  است.  کرده  جلب  خود  به  را  بسیاری  توجه 
جنوبی،  آفریقای  در  رشد  سرانه  خ  نر به  توجه 
سنجه های  از  استفاده  با  که   - مطلق  فقر  خ  نر
از   - می شود  محاسبه  پولی  درآمد  استاندارد 
باال  همچنان  و  بوده  باال  شدت  به  گذشته ها 
که  است  آن  امر  این  دلیل  البته  است.  مانده 
جنوبی  آفریقای  در  کم  حا درآمد  توزیع  نظام 
باال  درآمدی  فقر  و  نابرابری  است.  نابرابر  بسیار 
کشور  این  آفریقای جنوبی ریشه در پیشینه  در 
در سلب مالکیت و تبعیض نژادی، قبل و بعد از 
گذشت 25  آپارتاید دارد. با این حال، با  دوران 
سال از دولت برآمده از رأی مردم، فقر درآمدی 
احتمااًل  نابرابری  و  است  مانده  باال  سرسختانه 
نمی توان  که  است  روشن  است.  یافته  افزایش 
ادعا کرد دموکراسی لزومًا فقر درآمدی یا نابرابری 

را کاهش می دهد.

استمرار فقر و نابرابری در آفریقای جنوبی <
وجود  نشان دهنده  نابرابری  و  فقر  استمرار 
نترس  نیکولی  و  من  است.  متعددی  عوامل 
طبقه،  عنوان  با  کتابی  در   )Nicoli Nattrass(
)انتشارات  جنوبی  آفریقای  در  نابرابری  و  نژاد 
به  نابرابری  که  داده ایم  نشان  ییل(  دانشگاه 
یافته  ادامه  آپارتاید  دوران  از  پس  دلیل  این 
که پیشران آن دیگر تبعیض نژادی آشکار  است 
سفیدپوستان  آپارتاید،  دوران  در  است.  نبوده 
دارایی های  و  ملک  تنها  نه  جنوبی  آفریقای 
آموزش  )به واسطه  انسانی  بلکه سرمایه  مالی، 
عمومی تبعیض آمیز قومی( و سرمایه اجتماعی 
کرده بودند )در اینجا باید سرمایه  را نیز انباشت 
فرهنگی را نیز اضافه می کردیم.( این به آن معنی 
از میان  نژادی  امکان داشت تبعیض  که  است 
سفیدپوستان  امتیازات  به  آن که  بدون  برود، 
آفریقای جنوبی خدشه ای وارد شود. دولت هایی 
شیوه ای  به   1994 از  پس  سال های  در  که 

دموکراتیک انتخاب شده بودند، آخرین بقایای 
تبعیض نژادی آشکار را از میان برده و تبعیض 
به  توجهی  قابل   )affirmative action( مثبت 
نفع سیاه پوستان آفریقای جنوبی اعمال کردند. 
امتیازات  از  همچنان  سفیدپوستان  کثر  ا ولی 
دیگر،  سخن  به  می بردند.  بهره  خود  طبقه ای 
آفریقای  سیاه پوستان  از  برخی  که  حالی  در 
)و  نژادی  محدودیت های  برچیدن  از  جنوبی 
سپس از تبعیض مثبت( منتفع شده و پیشرفت 
کردند، بسیاری از سایر سیاه پوستان همچنان از 
فقدان هرگونه سرمایه ای  در تنگنا بودند. بدون 
مهارت، سرمایه اجتماعی یا زمین، از هر ده فرد 

بالغ در آفریقای جنوبی، چهار نفر بی کار بودند.
سال  در  که  کتابی  در  نترس  همکارام  و  من 
2015 با عنوان سیاست گذاری، سیاست و فقر در 
مک میالن(  پلگریو  )انتشارات  جنوبی  آفریقای 
کردیم بر روی این موضوع تمرکز داشتیم  منتشر 
حمایت  دموکراسی،  به  گذار  از  پس  چرا  که 

<  فقر و نابرابری:
            آفریقای جنوبی به مثابه هشداری برای سرزمین آفریقا



از  حمایت  سیاست های  از  قوی تری  سیاسی 
برخی  که  داشتیم  اذعان  نشد.  ایجاد  فقیران 
است.  بوده  فقیران  حامی  دولتی  سیاست های 
برنامه های حمایت اجتماعی در آفریقای جنوبی 
سهمی بیش از معمول بزرگ )بین 3 و 4 درصد( 
مالیات دهندگان  از  را  داخلی  ناخالص  تولید  از 
خانوارهای  میان  را  آن  و  دریافت  ثروت مند 
نیازمند بازتوزیع می کنند. البته که این اقدام فقر 
نابرابری  کاهش  کاهش می دهد ولی موجب  را 
نمی شود. با وجود این، فقر و نابرابری همچنان 
بیکاری  باالی  خ  نر آن  دلیل  دارد.  استمرار 
نه  دموکراتیک،  حکومت  سال   25 طی  است. 
تعداد  بلکه  داشته،  افزایش  بیکاری  خ  نر تنها 
از  غیر  به  است.  شده  دوبرابر  بیکاران  مطلق 
بازتوزیع  ثروت  به واسطه حمایت اجتماعی با 
پول مالیات، اندکی از مزایای رشد اقتصادی به 
کرده است. ما  فقیرترین قشر جامعه نشت پیدا 
معتقدیم که این امر تا حدی نشان دهنده اثرات 
بخش های  در  کار  بازار  سیاست های  مخرب 

کاربر )labor-intensive( است.

پدیده ای در حال گسترش در سراسر آفریقا <
اغلب تصور می شود آفریقای جنوبی به دلیل 
است.  خاص  مورد  یک  تاریخی اش  پیشینه 
آفریقای  نابرابری در  افزایش  و  فقر  استمرار  ولی 
در  گسترش  حال  در  پدیده  یک  از  خبر  جنوبی 
و   1990 سال های  بین  می دهد.  آفریقا  سراسر 
مطلق  فقر  در  جهانی  جمعیت  نسبت   2015
درآمدی به میزان دو سوم، از 47 درصد به 14 
افراد  کل  کاهش یافت. تعداد تخمینی  درصد، 
کمتر  کمی  از  درآمدی  مطلق  فقر  شرایط  تحت 
از 2 میلیارد نفر در سال 1990 به 836 میلیون 
کرد. با این حال،  کاهش پیدا  نفر در سال 2015 
بسیار  شیب  با  آفریقا  در  فقر  کلی  خ  نر کاهش 
کمتری همراه بوده است، از 57 درصد تا نزدیک 
تعداد مطلق  که  در حالی است  این  40 درصد. 
که در آفریقا در شرایط فقر مطلق زندگی  افرادی 
می کنند، در واقع افزایش داشته است. همانطور 
رشد  وجود  با  شاهدیم،  جنوبی  آفریقای  در  که 
بسیار  مزایای  می یابد.  استمرار  فقر  اقتصادی، 
اندکی از رشد اقتصادی به قشر فقیر نشت پیدا 
کشش رشد فقر در آفریقا بین سال های  می کند. 
مقایسه  است،  بوده   -0.7 تنها   2015 و   1990
درصد   1 هر  یعنی  مناطق؛  سایر  در   -2 با  کنید 

رشد اقتصادی در آفریقا فقر را تنها به میزان 0.7 
همین  که  حالی  در  است،  داده  کاهش  درصد 
کشورهای دیگر فقر را تا دو درصد  میزان رشد در 
بیش  اقتصادی  رشد  آفریقا  در  کاهش می دهد. 
افزایش  به  شود،  فقر  کاهش  موجب  آن که  از 

نابرابری دامن زده است.
فقیران  آفریقا  در  جنوبی،  آفریقای  خالف  بر 
مناطق  در  رعیت  کشاورزان  بیشتر  کنون  تا
کشاورزان رعیت در بسیاری  روستایی بوده اند. 
از مناطق )و نه همه جا( بهره وری پایینی دارند 
آسیب پذیرند.  شدید  خشک سالی  به  نسبت  و 
روستایی  جمعیت  به  نسبت  اغلب  دولت ها 
کشاورزان  بر  که  »توسعه«  بوده اند.  بی توجه 
ندرت  به  آن ها  برای  می شود،  تحمیل  رعیت 
زمانی  است.  بوده  همراه  عمده ای  مزایای  با 
زمین های  آفریقا  اعظم  بخش  مشخصه ی 
از  کنون بیش  ا کار بود.  کمبود نیروی  فراوان و 
پیش با کمیابی زمین و مازاد نیروی کار شناخته 
می شود. بی شک به منظور بهبود امنیت غذایی 
بهره وری  افزایش  روستایی،  فقر  کاهش  و  ملی 
کشاورزان رعیت ضروری است. هرچند، جذب 
کار بسیار بعید است.  جمعیت فزاینده ی نیروی 
بیکاری  خ  نر رشد  است:  از پیش مشهود  نتایج 
مناطق  به  آن ها  از  بسیاری  که  جوانان  میان 
کرده اند و نخبگان سیاسی به  شهری مهاجرت 

آن ها به عنوان یک تهدید سیاسی می نگرند.

کاربر < نیاز به تولید در بخش 
کاهش فقر در آفریقای جنوبی و بیش از پیش 
گسترش  آفریقا مستلزم  کشورهای قاره  در سایر 
بخش های کاربر غیرکشاورزی است. تقریبًا تمام 
و  پایدار  اقتصادی  رشد  از  تاریخی  نمونه های 
کاربر بوده  کاهش فقر شامل مرحله تولید از نوع 
با عنوان  کتابی  در  نترس  نیکولی  و  است. من 
کار شایسته  کاربر،  »دوگانگی دربرگیرنده: توسعه 
و مازاد نیروی کار در آفریقای جنوبی« )انتشارات 
نقش  بررسی  برای   )2019 کسفورد،  آ دانشگاه 
کاهش فقر از  ک در افزایش اشتغال و  تولید پوشا
کالسیک دابلیو آرتور لویس )تنها اقتصاددان  اثر 
کسب جایزه  کنون موفق به  تا که  آفریقایی تبار 
کردیم.  استفاده  است(  شده  اقتصاد  در  نوبل 
اصلی  منبع  یک  عنوان   به  ک  پوشا صنعت 
خود  خودی  به  فقیران،   اشتغال  برای  ممکن 
در  شغل  میلیون  چهار  است.  اهمیت  حائز  به 

دستمزد  با  شاید  بنگالدش  در  ک  پوشا صنعت 
کاهش  پایینی همراه باشد، ولی نقش مهمی در 
در  روستایی  زنان  چنان که  کرده اند  ایفا  فقر 
شغل هایی مشغول به کار می شوند که بهره وری 
ک  پوشا صنعت  دارد.  باالتری  دستمزد  و 
همچنین حکم قناری در معدن ذغال سنگ را 
دارد و سالمت محیط را نشان می دهد. در یک 
معدن ذغال سنگ، سالمت قناری داخل قفس 
بود.  معدن کاران  برای  گاز  خطر  از  نشان گری 
نیروی  مازاد  با  کشوری  گر  ا ترتیب،  همین  به 
ک در حال رشد باشد، در  کار فاقد صنعت پوشا
وجود  اشکالی  کشور  آن  سیاست گذاری  محیط 

دارد.
دقیق  بررسی  شامل  دربرگیرنده  دوگانگی 
جایی  است؛  جنوبی  آفریقای  از  درس هایی 
تولید  در  اشتغال  بیکاری،  رشد  با  همزمان  که 
از  بیش  است.  کرده  پیدا  کاهش  نیز  ک  پوشا
کشش  که  همه این موضوع هشداردهنده است 
احتماال  جنوبی  آفریقای  در  تولید  رشد  اشتغال 
تولید  خروجی  افزایش  یعنی  است،  بوده  منفی 
بوده  این بخش مصادف  اشتغال در  کاهش  با 
است.  بهره وری نیروی کار افزایش داشته است، 
کارفرماها در فناوری های بیش تر سرمایه بر  زیرا 
کرده اند، ولی  و بیش تر مهارت بر سرمایه گذاری 
گر  اشتغال کاهش پیدا کرده است. البته این کار ا
نباشد،  فقر  و  نابرابری  افزایش  برای  نسخه ای 
به طور قطع نسخه ای برای استمرار آن هاست. 
کار شایسته«  کار را به آنچه »بنیادگرایی  ما این 
جستجوی  یعنی  می دانیم؛  مرتبط  می خوانیم 
برای  آن  عواقب  به  توجه  بدون  شایسته«  »کار 
آفریقای  در  نابرابری  و  فقر  اشتغال.  )عدم( 
همچنان  آفریقایی  کشورهای  سایر  و  جنوبی 
باقی می ماند، مگر این که محیطی محیا سازند 

ک بتواند در آن شکوفا شود. که صنعت پوشا
داده های مربوط به فقر در آفریقا از این منابع 
هزاره  توسعه  اهداف  گزارش  است:  شده  تهیه 
 ،)2015 ملل،  سازمان  )نیویورک:  ملل  سازمان 
کتلین  فقر در آفریقای در حال پیشرفت نوشته 
بانک  دی سی:  )واشنگتن  همکاران  و  بیگل 
آفریقا:  در  مطلق  فقر  »حذف  و   )2016 جهانی، 
روندها، سیاست های و نقش های سازمان های 
همکاران،  و  بیکابا  زروبابل  نوشتٔه  بین المللی« 
توسعه  بانک  )ابیدجن:   223 مقدماتی  مقاله 

آفریقا، 2015(.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Jeremy Seekings <jeremy.seekings@uct.ac.za>
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<          پــــــــــنــــــــطــــــــیــــــــکــــــــاســــــــتــــــــیــــــــسم۱ و
          مــــــــــــــــــــــســـــــــــیحیت کـــــــــــاریزمـــــــــــاتیک

        در جــــــــــــــــنوب آفـــــــــــــــریقا
کارگری )RC44( انجمن  کمیته پژوهشی جامعه شناسی هنر )RC37( و جنبش های  موکونگ سایمون مپادیمنگ، شورای پژوهشی علوم انسانی، آفریقای جنوبی؛ عضو 

بین المللی جامعه شناسی

کشیش یک کلیسای پنطیکاستالی اسپری حشره کش دوم 
کلیسا می پاشد. )Doom( را بر صورت یک عضو 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(

در  سال1994  دموکراتیک  انتخابات 
نظام  رسمی  سرنگونی  با  جنوبی  آفریقای 
کمیت  حا با  آن  جایگزینی  و  استعماری  آپارتاید 
نقطه  آغازگر  سیاه پوست،  کثریت  ا دموکراتیک 
چندین  با  تغییرات  این  شد.  شگرف  عطفی 
تغییر دیگر و به خصوص با تغییراتی در نهاد ها 
و ساختارها قدیمی و فعالیت هایشان همراه بود. 
گهانی جنبش های  یکی از این تغییرات موج نا
مسیحی  کلیساهای  در  که  بود  مذهبی 
می یافت.  نمود  پنطیکاستی  یا  کاریزماتیک 
گرچه این کلیساها از گذشته در آفریقای جنوبی  ا
حضور داشته اند و ظاهرًا نخستین بار در آغاز قرن 
بیستم به این کشور آمده اند، در مدت کمی پس 
از سال  1994 در سراسر آفریقای جنوبی، هم در 
کز شهری و هم در روستاهای دور افتاده، به  مرا

صورت تصاعدی رشد کردند.
از  نیز  کلیساها  این  تصاعدی  رشد  البته 
مشکالت و اخالف نظرها خالی نبود. اخیرًا شاهد 
در  کلیساها  مشارکت  درباره  بی پایانی  منازعات 
واقعی  آیین  خالف  که  بوده ایم  فعالیت هایی 
گزارش هایی  و  می شوند  پنداشته  مسیحیت 
کرده ایم. فعالیت هایی از  در این زمینه مطالعه 
و  بنزین  مار، علف،  این دست شامل خوراندن 

شفای  از  بخشی  عنوان  به  افراد  به  حشره کش 
)تصویر  است  اهریمنی  ارواح  با  وتقابل  روحانی 
متن  این  نگارش  زمان  در  ببینید(.  را   2 و   1
تیموتی  نیجریایی،  کشیش  علیه  پرونده  ای 
مسیح«  جهانی  »قلمروی  کلیسای  از  اوموتوسو 
)Jesus Dominion International( در خصوص 
قاچاق  جنسی،  تعرض  بر  مبنی  اتهاماتی 
شفرد  علیه  دیگری  پرونده  و  اخاذی  و  انسان 
مسیحیان  »مجمع  کلیسای  کشیش  بوشیری، 
 Enlightened Christian( هدایت شده« 
کاله برداری و  Gathering( و همسرش به اتهام 
موارد،  این  بر  عالوه  بود.  جریان  در  پول شویی 
کنگو با نام الف  کشیش متولد  اخیرًا ویدئویی از 
لوکاو به صورت گسترده منتشر شد که در آن ادعا 
که توانسته با دعای خود مرده ای را در  می کند 

تابوت به زندگی بازگرداند.
کلیساها،  این  پیرامون  بی پایان  منازعات 
کلیساها  این  این که  بر  مبنی  اتهامات  شامل 
همچون کسب وکارهای خصوصی فعالیت دارند 
عدم  از  قانونی  چارچوب   فقدان  دلیل  به  ولی 
آفریقای  دولت  می برند،  سود  مالیات  پرداخت 
جنوبی را به آن داشت که کمیسیونی تشکیل دهد 
تا پیرامون این منازعات و اتهامات در خصوص 

فعالیت های تجاری غیرقانونی تحقیقات الزم را 
کمیسیون ترویج و  به عمل آورد. این وظیفه به 
حفاظت از حقوق اجتماعات فرهنگی، مذهبی و 
زبانی محول شد. هدف از انجام این تحقیقات 
پرداختن به مشکل کلیساهای متقلبی بود که به 
روح و احساسات مردم آسیب می زدند. تصور این 
که با وجود زندگی فقیرانه اعضای برخی  است 
مقاصد  با  را  کلیساها  این  رهبرانشان  کلیساها، 

اقتصادی دایر کرده اند.
منازعات  و  محبوبیت  رشد  میان  در  آن چه 
کاریزماتیک عجیب  کلیساهای پنطیکاستی و یا 
است، فقدان تحلیل های جامعه شناختی است. 
این حقیقت نسبت  به  را می توان  این موضوع 
جنوبی  آفریقای  در  دین  جامعه شناسی  که  داد 
هنوز بسیار خام است. در نتیجه، طیف وسیعی 
از سواالت جامعه شناسانه مربوط به این کلیساها 
بررسی نشده و بی پاسخ مانده اند؛ سواالتی مانند: 
و  کلیساها  این  چ گونه  قار رشد  می توان  چطور 
را  جنوبی  آفریقای  مردم  میان  محبویت شان 
آفریقای  جامعه  از  بخش  کدام  داد؟  توضیح 
جنوبی به عنوان اعضا به صورت فعاالنه در آن 
کلیساها چه کسانی  مشارکت دارند؟ رهبران این 
این حد  در  تا  باعث می شود  بوده و چه چیزی 
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به  کلیساها  این  در  آن چه  باشند؟  کاریزماتیک 
شکل انفعال عاملیت اعضا در مقابل رفتارهای 
قابل  چگونه  می شود،  دیده  ک  خطرنا و  سمی 
برای  قانونی  چارچوب های  است؟  توضیح 
سازمان های مذهبی در آفریقای جنوبی چیست 

و آیا به آن ها بی اعتنایی می شود؟
تحلیل  ارائه  برای  متخصری  تالش  در 
دیدگاه  یک  به  مقدماتی،  جامعه شناختی 
نظری پیرامون دین و نقش آن در جامعه اشاره 
بررسی  را  دین  فهم  نحوه  دیدگاه  این  می کنم. 
آن  تأثیر  و  نقش  و  دین  چیستی  یعنی  می کند؛ 
در جامعه. در سطح تعریف، اختالف نظرهایی 
را  وجود دارد؛ جیمز بکفورد این اختالف نظرها 
یک  دین  که  دهد  می  نسبت  واقعیت  این  به 
که ریشه در زمینه های  برساخت اجتماعی است 
و  داشته  خاصی  اجتماعی-سیاسی  و  تاریخی 
معانی  زمینه ها،  این  و  می پذیرد  تأثیر  آن ها  از 
می دهند.  آن  به  غیریکسانی  و  پویا  متنوع، 
کلیساهای  چشم گیر  رشد  فهم  برای  نگاه  این 
کاریزماتیک در سال های پس از  پنطیکاستی و 
زمان  این  است.  مفید  جنوبی  آفریقای   1994
که نوید »زندگی بهتر برای  برهه ای تاریخی بود 
همگان« را می داد و ایده آلی بود که هیچ وقت به 
طور کامل محقق نشده است. این امر، علی رغم 
گسترده  ارائه  واسطه  به  که  است  بهبودهایی 

خ همواره  خدمات اولیه به فقیران محقق شد. نر
در  که  جنوبی  آفریقای  اقتصادی  رشد  پایین 
در  است،  شده  گزارش  درصد   2.2 حاضر  حال 
بوده  کام  نا اشتغال  از  معناداری  سطوح  ایجاد 
درصد   27 ار  بیش  بیکاری  رسمی  خ  )نر است 
که یکی  خ جینی0.63 درصد  است(. با وجود نر
از باالترین آمارها در جهان است، فقر و نابرابری 
می شود.  بدتر  روز  به  روز  جنوبی  آفریقای  در 
انحطاط اخالفی و فساد همه گیر شرایط را تشدید 
غارت  فساد  و  انحطاط  این  مشخصه  می کند؛ 
بودجه های عمومی توسط نخبگان با وابستگی 
زمان  در  کامیابی شخصی است.  برای  سیاسی 
و  تحقیق  کمیسیون  دو  مقاله،  این  نگارش 
تسخیر  درباره  و  بودند  بررسی  حال  در  تفحص 
دولت به دست منافع شرکت های فاسد، فساد و 

تقلب بازرسی می کردند.
و رشد تصاعدی  زمینه محبوبیت  نکته  این 
را  جنوبی  آفریقای  در  کاریزماتیک  کلیساهای 
کلیساها موهبت هایی در  توضیح می دهد. این 
ناشی  مصیبت های  از  معجزه آسا  رهایی  قالب 
ثروت  موهبت  نیز  و  بی کاری  و  بیماری  فقر،  از 
آن ها  می دادند.  نوید  رهروانشان  به  را  مادی 
تا  می خواستند  خود  اعضای  از  منظور  این  به 
کنند و با  کلیسا اهدا  کمک های مالی خود را به 
زیادی  ثروت  به  کشیش ها  نهایت  در  کار  این 

دست می یافتند. مالحضه بکفورد بسیار دقیق 
بود که دین یک برساخت اجتماعی غیرهمگون، 
بستگی  هدفی  به  و  بوده  متنوع  و  پیچیده 
گرفته شده  که برای تحقق آن به خدمت  دارد 
که خود را پیامبرانی با قدرت  کشیشانی  است. 
از عناصر منحصر به فرد  اعجاز معرفی می کنند 
از جمله شفای  کاریزماتیک در پنطیکاستیسم، 
می برند.  بهره  شخصی  سود  برای  معجزه آسا، 
که از نظر استیو بروس تأثیر دین با این  در حالی 
از  دنباله روی  پاداش  که  می شود  تقویت  باور 
اراده خداوند در زندگی بعدی و با غنایی بسیار 
فراتر از آن چه در این دنیای پست قابل حصول 
است از طریق موهبت جاودانه به دست خواهد 
و  کاریزماتیک  کلیساهای  کنونی  موج  در  آمد، 
پاداش های  بر  جنوبی  آفریقای  در  پنطیکاستی 

کید می شود. مادی در جهان حاضر تأ
به  اشاره  بدون  را  مقاله  این  بتوان  دشوار 
فعالیت  حاصل  که  استعمار  تاریخی  تأثیرات 
نظام  و  مسیحی  )میسیونری(  مبلغ  کلیساهای 
آموزشی غربی است، پایان داد. به طور خاص، 
تغییر  مسیحی،  کلیساهای  تبلیغی  نقش 
یا  بادیمو  از  آفریقایی ها  پیشااستعماری  آیین 
روحانی  واسطه  عنوان  به  کان(  )نیا امادلیوزی 
)خدا(  مودیمو/اونکولونکولو  به  تقریب  برای 
بوده است. به این ترتیب، مردمانی از سرزمین 
که آیین خود را تغییر داده اند  آفریقا را شاهدیم 
و بادیمو یا امادلیوزی را با عنوان ارواح شیطانی 
پروژه  موفقیت  دهنده  نشان  این  و  می کنند  رد 
که با استفاده از نظام آموزشی  استعماری است 
استعماری  نظری  مفاهیم  و  مقوله ها  بر  مبتنی 

ریشه دوانده است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Mokong S. Mapadimeng <mmapadimeng@gmail.com>

است  اوانجلیکی  مسیحیت  درون  جنبشی  پنطیکاستیسم   .1
طریق  از  خدا  مستقیم  شخصی  تجربه  بر  خاصی  کید  تأ که 
غسل تعمید روح القدس دارد. نام این جنبش اشاره دارد به روز 

پنطیکاست یا عید پنجاهه در مسیحیت. م
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کشیش یک کلیسای پنطیکاستالی یک مار زنده را به یکی از 
اعضایش می خوراند.
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<    مـــــــــــهاجـــــــمان فــــــــــــــضا:
       زنـــــــــان شـــــاغل در مـــــعادن زیـــــرزمینی

آساندا بنیا، دانشگاه کیپ تاون، آفریقای جنوبی

کار در معادن.
عکس: آساندا بنیا.

که زنان به  در آفریقای جنوبی15 سال است 
کار معادن زیرزمینی پیوسته اند. در حال  نیروی 
حاضر نزدیک به 50هزار زن، یعنی حدود 10.9 
درصد از نیروی کار دائمی معادن، در معدن کاری 
 11 به  نزدیک  که  حالی  در  کارند.  به  مشغول 
قوانینی  و  زنان اند  معادن  کار  نیروی  از  درصد 
به  آن ها  جذب  به  شتاب دهی  و  تسهیل  برای 
تصویب رسیده است، این صنعت همچنان خود 
را صریحًا یک صنعت مردانه معرفی می کند و به 
تصویر می کشد و تنها مردان یا بدن های مردانه را 
کار در معادن زیرزمینی مناسب می شمارد.  برای 
کار در معادن  این تناسب بدن های مردانه برای 
کارِی  گفتمان و در فرهنگ  زیرزمینی تقریبًا در 

معادن طبیعی  و ابدی تلقی می شود.
که با هدف جبران طردهای  علیرغم قوانینی 
گذشته به تصویب رسیده اند، طبیعی انگاری کار 
بدن های مردانه در معادن، به طور ناخواسته، 
کرده است.  را تسهیل  از این صنعت  زنان  طرد 
داده ام،  نشان  دیگری  جای  در  که  همان طور 

زنان در معادن افریقای جنوبی »همزمان جذب 
نیرمال  زنان، به قول  و طرد شده اند«. در واقع 
»مهاجمان  عنوان  به   ،)Nirmal Puwar( پوار 
»حالت  ترتیب  این  به  و  می شوند  دیده  فضا« 
را  هستی شناختی«  اضطراب  و  گم گشتگی 
که  تنها متهم شده اند  نه  زنان  ایجاد می کنند. 
بلکه  داشته اند،  منفی  اثر  ایمنی  و  بهره وری  بر 
هنجارهای  با  تطابق  عدم  دلیل  به  همچنین 
هم  و  درون  هم  زنانگی،  پیرامون  اجتماعی 
ج از معادن، تحقیر شده و نظام اخالقی شان  خار

زیر سوال رفته است.
در حالی که از لحاظ نظری زنان می توانند هر 
از  واقعیت  در  باشند،  داشته  را  زیرزمینی  شغل 
شغل های خاصی منع می شوند. در تمام معادنی 
نمی توانستند  زنان  پرداختم،  پژوهش  به  که 
متصدی دستگاه دریل یا وینچ  یا الشر باشند. 
معدود وینچ کارانی که با آن ها کار کردم به ندرت 
کرده بودند. معادن به صورت  کار  در زیر زمین 
گفتمان حمایت گری،  از  استفاده  با  و  راهبردی 

گزینش زنان برای برخی  از استخدام، آموزش و 
با  کار  این  می کنند.  اجتناب  زیرزمینی  کارهای 
وجود این حقیقت صورت می گیرد که با حمایت 
طاقت فرسای  »شغل های  مقابل  در  زنان  از 
در  اقتصادی  نظر  از  عماًل  آن ها  زیرزمینی«، 
در  که،  چرا  می گیرند؛  قرار  پایین تری  موقعیت 
با  برابر  پاداش های  نمی توانند  موارد،  برخی 

مردان دریافت کنند.
اشاره  موردی  چندین  از  یکی  به  ادامه  در 
قالب  در  زنان  طرد   می دهد  نشان  که  می کنم 
گفتمان حمایت گرانه و فرهنگی، هر روزه تشدید 
در  عده ای  همزمان  و  می شود  مستحکم  و 
تا  گرفته می شوند  کار  به  این طرد  با  هم دستی 
طرد  زنان،  جذب  شعار  دادن  سر  با  همزمان  تا 

اجتماعی زنان را تشدید و تثبیت کنند.
کار  در مراحل اولیٔه پژوهش، در حالی که برای 
به  بودم،  تعلیم  تحت  همچنان  وینچ  با  کردن 
کالس   که زنان مجاز به حضور در  گفته شد  من 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(
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طردْ   این  دلیل  نیستند.  دریل  دستگاه  با  کار 
ساختار بدن شان بود که به زعم مربیان و معدن، 
از  نامناسب و »بیش  با دستگاه دریل  کار  برای 
که  بودند  معتقد  مربیان  است.  شکننده«  حد 
دستگاه دریل بر رحم زنان تأثیر منفی می گذارد. 
کسب  در مورد خودم، پس از اصرار و در نهایت 
اجازه برای حضور در کالس کار با دستگاه دریل، 
مشاهده  فقط  که  داشتند  توصیه  کیدًا  ا مربیان 
کنم و به چیزی دست نزنم زیرا »حفره های داغ 
کار با دریل« برای مردان بوده و برای آناتومی  و 
زنان مناسب نیست. دلیل آن طراحی ماشین ها 

ذکر می شد و نه تهویٔه حفره ها.
روز  و چند  آموزش  مرکز  در  از چند جلسه  بعد 
می توانستند  جدید  کارگران  تمام  مشاهده، 
می شدند  تشویق  و  کنند  امتحان  را  ماشین ها 
کارگران  و  مربیان  کارهای  ممکن  جای  تا  که 
کنند - از نحؤه نشستن پشت  باتجربه را تقلید 
دستگاه  طرف  دو  در  پاها  دادن  قرار  با  دستگاه 
نحؤه  تا  گرفته  دستگاه  به  ران ها  چسباندن  و 
تنفس و حرکت بدن. ولی هنگامی که نوبت من 
شد، درس عوض شد. مربی ابتدا اجازه نمی داد 
که زنان  گفت  کار می کنم و سپس  تا با دستگاه 
قرار  دستگاه  طرفین  در  را  پاهایشان  نمی توانند 
دهند. هرچند برای استفاده از دستگاه و ثبات 
دستگاه، فرد باید پایش را در دو طرف دستگاه 
کنار  گفت تا پاهایم را در  قرار دهد، مربی به من 
که »هر دو پایت باید در  گفت  هم قرار دهم. او 
یک طرف دستگاه باشد، مثل یک خانم.« و این 
که مربی  که بارها دیده بودم  علی رغم آن است 
کارگران را به سوی دستگاه هل می داد و به آن ها 
کنند،  که پاهایشان را بیشتر از هم باز  می گفت 

ران هایشان  بین  را  آن  و  بیندازند  دستگاه  دور 
کنند و »آن را محکم نگه دار و به خود را  حس 
که پاهایم  گفت  به آن فشار ده«. مربی به من 
کنار هم قرار دهم و هر دو پا را در یک طرف  را 
دستگاه قرار دهم »در غیر این صورت نمی توانی 
بچه به دنیا بیاوری … با این کار تخمک هایت 
که زنی  کارگران نیز می گفتند  را نابود می کنی.« 
که پاهایش را در طرفین دستگاه قرار می دهد »به 

دور از نجابت« به نظر می رسد.
که  هنگامی  می رفت،  انتظار  که  همانطور 
کردم و »مثل یک  طبق دستورالعمل آن ها عمل 
خانم« به دریل کاری مشغول شدم، با هر دو پا 
خود  با  را  من  دستگاه  دستگاه،  یک سوی  در 
کردم تا  که دستگاه را خاموش  کشید. هنگامی 
این شیؤه  با  با دستگاه  کار  که  بگویم  آن ها  به 
اینکه  از  قبل  است،  غیرممکن  پاها  قرارگیری 
گفت  سرم را به سمتشان برگردانده باشم، مربی 
کنند، من  گفتم زن ها نمی توانند دریل  »دیدی 
مشغولم،  معدن کاری  در  که  است  وقت  خیلی 
نمی توانند  زنان  می زنم.  حرف  چه  از  می دانم 
این کاره باشند، غیر ممکن است … این دستگاه 
که در دیدرسم  کارگرهایی  سنگین است« )تمام 
بودند با تکان دادن سر با او موافقت می کردند( 
آوریل  روستنبرگ،  میدانی،  )یادداشت های 
از دید  کشیده شدن من توسط دستگاه   .)2012
بدن  »نامناسب بودن«  بر  تاییدی  مردها  این 
دستورالعمل  نه  بود،  دستگاه  با  کار  برای  زنان 
آن ها مبنی بر پرهیز از انداختن پاها در دو طرف 

دستگاه.
این نظرات متعصبانه و خشکه مقدس دربارٔه 
کز آموزشی نیستند  بدن زنان فقط مختص به مرا

کرده اند.  پیدا  راه  نیز  در معادن  روزانه  کار  به  و 
کرده ام، در  که در جای دیگری مستند  همانطور 
کارشان در زیر زمین  موارد بسیاری زنان از انجام 
تقلیل  دستیارانی  به  کارشان  یا  می شوند  منع 
که تمیزکاری می کنند و برای تیم ها آب  می یابد 
گذاشته  کنار  کارشان  از محل  یا  تهیه می کنند؛ 
گودال های  در  تیم  گر  ا ویژه  به  و  می شوند 
جدا  تیم  از  را  آن ها  باشند،  کار  به  مشغول  داغ 
رسمی  غیر  بازتخصیص  را  این  من  می کنند. 
شغلی )informal job reallocation( می نامم و 
این کار به جدایی زنان از تیم هایشان و بیگانگی 
کوتاه مدت  در  و  است  شده  منجر  کارشان  با 
و  تولید(  پاداش  دریافت  برای  صالحیت  )عدم 
به سزایی  تاثیر  آن ها  شغلی  ترفیع  در  بلندمدت 

می گذارد.
این ها نه مواردی نادر و اتفاقی، بلکه مواردی 
قانونی شدٔه  جذب  وجود  با  و  هستند  نظام مند 
کار زیرزمینی، جایگاه حاشیه ای آن ها را  زنان در 
در معدن کاری تشدید می کنند. من از مثال های 
تفاوت های مهم و بسیار  برای روشن کردن  باال 
آموزش  شیؤه  نامریی  حال  عین  در  و  واقعی 
مردان و زنان و نحؤه برخورد با آن ها در محیط 
مفاهیم  چطور  این که  و  می کنم  استفاده  کار 
تصورات متعصبانه از بدن زنان همچون بدنی 
در  و  زده  رقم  را  آن ها  طرد   ضعیف،  و  شکننده 
نتیجه آن ها را به کارگران زیرزمینی »درجه دوم« 
که قانون گذاری به  تبدیل می کند. واضح است 
کاری  کافی نیست؛ هنجارها و فرهنگ  تنهایی 
کشیده  مردانٔه عمیقًا تثبیت شده باید به چالش 

شوند و تغییر کنند.

 نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Asanda Benya <asanda.benya@uct.ac.za>
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تبانگ سفالفال، دانشگاه ویتواترسرند، آفریقای جنوبی

<    تـــــأثیرات فرااقـتصادی
               بـــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــکــــــــــاری

سیاست گذاران  تحلیل گران،  دانشمندان، 
تجربیات  به  راجع  مباحث  در  مردم  عموم  و 
بیکاری اغلب بر اثرات اقتصادی آن تمرکز داشته 
و به عوامل غیراقتصادی توجهی ندارند، عواملی 
اغلب  دارند.  اهمیت  اندازه  همان  به  دقیقًا  که 
درجه  در  بی کاری  که  می شود  گفته  این گونه 
فقر  و  مادی  مشقت  جنس  از  مشکلی  نخست 
مادی  نیازهای  تأمین  در  مردان  ناتوانی  است. 
اصلی  منبع  یک  عنوان  به  خانواده  اعضای 

تهدید مردانگی، تحقیر و شرم دیده می شود.
گفتگوها دربارٔه بیکاری، به ویژه در حلقه های 
سیاست گذاری و فراتر از آن، اغلب بیشتر بر اثرات 
ک  اقتصادی بیکاری تمرکز دارند و بنابراین ادرا
و فهم بیکاری به عنوان یک مشکل معیشتی بر 

سایر تصورات رجحان می یابد.
روی  بر   2014 و   2013 سال های  در  من 
مطالعه ای  سیاه پوست  بیکاران  از  جمعیتی 
مردم نگارانه انجام دادم؛ آن ها از معادن طال در 
بودند.  شده  تعدیل  جنوبی  آفریقای  آزاد  ایالت 
تأیید می کنند و هم  را هم  این دیدگاه  یافته ها 
سخن  به  می کشد.  چالش  به  را  آن  طرفی  از 
دیگر، یافته ها اثرات اقتصادی بیکاری را نادیده 
بر  عالوه  که  می دهند  نشان  ولی  نمی گیرند، 
عوامل اقتصادی، عوامل دیگری نیز در مشقت 

آن ها دخیل است.
سرمایه داری قرن نوزدهم و بیستم، با قدرت 
برای  ستونی  عنوان  به  را  دستمزدی  کار  تمام، 
کرد. مردان آفریقایی  ارائه  تشخص و مردانگی 
زیادی از مناطق روستایی به استخدام درآمده و 
گماشته شدند. پرولتری شدن  کار دستمزدی  به 
جمعی  هویت های  قدرتمند  تولید  معنی  به 
کار  هویت،  این  در  و  بود  پرولتری  مشترک 
بر  نان آور،  مرد  برای  ویژه  به  دستمزدی، 

زندگی ای شایسته داللت داشت.
همزمان با حیاتی شدن اهمیت کار دستمزدی 
در تجسم زندگی های موقرانه و شایسته، بحران 
از  دنیا  کل  و  جنوبی  افریقای  در  دستمزدی  کار 
کارجویان به  راه رسید. با افزایش بیکاری تعداد 
این،  بر  فزونی می یافت. عالوه  فزاینده ای  طور 

در دوران سرمایه داری نئولیبرال، اغلب شغل ها 
ندارند.  را  سنتی  شغل های  ویژگی های  دیگر 
این شغل ها اغلب فاقد عاملیت، امنیت و مزایا 
کار دستمزدی به معنی  هستند. بحران عمیق 
مسئولیت هایی  برآوردن  امکان  دادن  دست  از 
شده  محول  آن  به  سنتی  صورت  به  که  است 
همچنان  دستمزدی  کار  این،  وجود  با  است؛ 
کرامت  جایگاهی اساسی در برداشت از انسان با

در جهان مدرن دارد.
در نتیجه، زندگی روزانٔه افراد زیادی از جنس 
ناامنی و بی ثباتی اقتصادی مدید و عمیق است. 
نظام تأمین اجتماعی افریقای جنوبی، که برخی 
قارٔه  اجتماعی  تأمین  نظام  جامع ترین  را  آن 
آفریقا می شمارند، بیکاری را پوشش نمی دهد. 
هیچ  گروه ها  سایر  و  بیکار  جوانان  بنابراین، 
و  ثابت  کسب درآمد  برای  چشم انداز معناداری 
پیش بینی پذیر ندارند تا بتوانند نیازهای اساسی 

خود را تأمین نمایند.
تجربیات  که  می دهد  نشان  من  پژوهش 
اغلب  اقتصادی  ناامنی  از  کارگران سابق معدن 
و  معدن  کار  با  مرتبط  مردانۀ  خودسازی  با 
از  یکی  مثال،  برای  می گیرد.  شکل  نان آوری 
مصاحبه شوندگان به نام راسبوکو، یک معدن کار 
که بیکاری جایگاه یک مرد  سابق، بیان داشت 
را تحلیل می برد، زیرا او دیگر نمی تواند نیازهای 
»بیکاری  گفت:  او  کند.  تامین  را  خانواده اش 
گرفته  من  از  مرد  یک  عنوان  به  را  من  جایگاه 
تامین  واسطٔه  به  را  جایگاه ش  مرد  یک  است. 
نتوانم  گر  ا می اورد.  دست  به  خانواده  نیازهای 
چه  دیگر  کنم،  تامین  را  خانواده ام  نیازهای 

جایگاهی خواهم داشت؟«
مردان بیکار اعتماد به نفس خود را از دست 
می دهد، احساس بی ارزشی می کنند و حتی به 
از  ناشی  ناهنجاری  و  گهانی  نا تغییرات  دلیل 
کنند:  فکر  خودکشی  به  است  ممکن  بیکاری، 
نیازهای  مرد  یک  عنوان  به  نمی توانید  »شما 
خانواده تان را تامین کنید. فشار از طرف خانواده 
بر من بیش از حد زیاد بود، من حتی به خودکشی 
که هیچم و هیچ  کردم  کردم. من احساس  فکر 
بی خاصیت.  ندارم.  خانواده ام  برای  اهمیتی 

دیدن  با  زنده ام.«آن ها  هنوز  چرا  نمی دانم 
می رسند،  خانواده هایشان  به  که  مردانی  سایر 
احساس حسادت می کنند و نمی توانند همچنان 
درگذشتگان  تدفین  مراسمات  در  شرکت  به 
اجتماع و صندوق های پس انداز دورهمی شرکت 

کنند.
داده ها در ظاهر بر این تصور صحه می گذارند 
به  همه  از  بیشتر  بیکاری  مخرب  اثرات  که 
می شود.  مربوط  فقر  و  اقتصادی  مشقت های 
با این وجود، مشقت های اقتصادی و فقر تنها 
کار  مختص بیکاران نیست؛ »کارگران فقیر« به 

اشتغال دارند ولی از لحاظ مادی محرومند.
دل خراش  تصاویر  سابق  معدن کاران 
قطع  اعضای  با  سیاه پوستان  زخمی  بدن های 
را  بیکاری  معنی  تا  می دادند  نشان  را  شده 
از  خاصی  نوع  معنی  به  بیکاری  دهند.  نشان 
قرارگرفتن  فرآیند  یعنی  است،  »طبقه زدایی« 
از  پایین تر  یا  در یک وضعیت وجودی متفاوت 
و  بیمار  سیاه پوستان  تصاویر  گذشته.  وضعیت 
کوفته استعاره ای بود در تشریح نظام  بدن های 
گسیخته.  هم  از  و  معیوب  اجتماعی  و  اخالقی 
این  که  است  تصور  این  از  کی  حا استعاره  این 
گونه زندگی برای آن ها به مثابه حضور در دنیا در 

یک وضعیت آنومیک است.
نظر  به  بیرونی  فعالیتی  دیگر  دستمزدی  کار 
نمی رسد که به صورت ابزاری و فقط برای کسب 
معیشت پایدار و بهبود آن به انجام آن مبادرت 
کار دستمزدی به ابژۀ مجسم میل بدل  بورزند؛ 

شده است.
کار دستمزدی به یک قدرت اخالقی  تجسم 
که  گونه ای  عمیق تر و وجودی تر اشاره دارد، به 
از داللت های اقتصادی،  کار دستمزدی  فقدان 
اجتماعی و روانشناختی فراتر رفته و قاطعانه به 
ظاهر  ناملموس  آنومیک  وضعیت  یک  عنوان 
شده که به صورت حس فقدان تجربه می شود.

دست  از  معنای  به  فقط  کار  دادن  دست  از 
دادن درآمد نبود، بلکه به معنای خفت اخالقی 
نیز بود؛ یعنی از دست دادن هستی و وجود در 
روابط،  و  دستمزدی  کار  با  که  نحوی  به  دنیا 
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غالب  سرمایه داری  های  ارزش  و  هنجارها 
متناسب باشد.

به  تنها  بیکار  فرد  بدنامی  و  تحقیر  بنابراین 
افتاده  خطر  به  معیشتش  که  نیست  دلیل  این 
که در  است؛ بلکه همچنین به این دلیل است 
یک گفتمان دستمزد محور، بیکاری یک بحران 
که  که بیکاری نشانٔه وضعیتی است  است، چرا 
کی  هنجارهای فرد با نوع خاصی از هژمونی اشترا
محدودکردن  ندارد.  همخوانی  جمعی  نظم  و 
اساسًا  مشکلی  عنوان  به  بیکاری  از  درکمان 
گمان بیندازد  معشیتی ممکن است ما را به این 
که تنها با مدیریت اقداماتی چون انتقال نقدی 
 Basic Income( »مثاًل »کمک هزینٔه درآمد پایه -
مشکل  می توان   - بیکاری  حقوق  یا   )Grant

را  شغل شان  که  معدن کارانی  ولی  کرد.  حل  را 
عنوان  به  را  مالی  کمک  بودند،  داده   دست  از 
پاسخی جامع بر بیکاری قبول نداشتند. امتناع 
این  به  مالی  کمک  از  خاصی  نوع  پذیرش  از 
کمک قایل  که آن ها ارزشی برای آن  دلیل نبود 
که برای آن ها،  نبودند، بلکه به این دلیل بود 
این کار نمی توانست خال چیزی را جبران کند که 

با بیکاری از دست داده بودند.
گر کار دستمزدی شکست بخورد، آینده بسته  ا
به آن دارد که راهبردی برای حذف محوریت کار 
کی  اشترا نوین  نظام  یک  یافتن  و  دستمزدی 
ایده های  به  اندیشیدن  شود.  تدوین  جمعی  و 
بدیل پسا-کار )post-work( باید با این واقعیت 
کار  ]به  مجسمی  قویًا  میل  که  شوند  روبرو 

دستمزدی[ به طور نظام مند تولید شده است.
معدن کاران سابق به بدیل ها فکر نمی کردند؛ 
آن ها شغل می خواستند. این امر چالش فکرکردن 
اخالقی  تعهد  می دهد.  نشان  را  بدیل ها  به 
و  سیاست گذاران  بیکاران،  دستمزدی،  کار  به 
تحلیلگران را نسبت به آینده های ممکِن بدون 

کار دستمزدی کور می کند.
کار  جایگزین های  بودن  میسر  برای 
دستمزدی، معدنکاران سابق، سیاست گذاران و 
به صورت گسترده تر جامعه، باید جهانی را تصور 
کار دستمزدی در تلقیشان از  کنند که در آن دیگر 

کرامت نقش کلیدی نداشته باشد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Thabang Sefalafala <Thabang.sefalafala@gmail.com>

کار فقط به معنای از دست دادن درآمد نبود، بلکه به معنای  از دست دادن 
خفت اخالقی نیز بود؛ یعنی از دست دادن هستی، و وجود در دنیا به نحوی 
کار دستمزدی و روابط، هنجارها و ارزش های سرمایه داری غالب  که با 
متناسب باشد.

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(

mailto:Thabang.sefalafala@gmail.com
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بازار محصوالت تازه ایالال در دارالسالم.
عکس: مارک سی ای وگریف.

مارک سی. ِای. وگریف، دانشگاه پرتوریا، آفریقای جنوبی

<     چــــــــــــــــــگونه دنیا
        را ســــــــــیر کــــــــنیم:

              آموزه هایی از تانزانیا

در  سکونت  و  تازانیا  در  دارالسالم  به  رفتن  با 
شدم  کوچک(  )مغازه  دوکا  مجذوب  آن جا، 
محصوالت  و  غذا  خیابان ها  تمام  در  تقریبا  که 
مرا  هم  عمومی  بازارهای  می فروخت.  خانگی 
اجتماعی  فضاهای  بودند؛  کرده  خود  شیفتۀ 
با  و  یکدیگر  با  که  خرده فروشانی  از  پر  سرزنده، 
کثر مشتریانشان آشنا بودند و در فاصلٔه کوتاهی  ا
از محل سکونتم قرار داشتند. این عالقه باعث 
شد تا پژوهشی انجام دهم و به نحؤه سیر کردن 
دارالسالم  میلیونی  پنج  به  نزدیک  جمعیت 
پایدار  کردن  سیر  برای  پژوهش  این  بپردازم. 
جهان  شهری شدۀ  و  رشد  حال  در  جمعیت 

امروزمان، آموزه های مهمی در بر دارد.

غ ها < دنبال کردن تخم مر
مقوایی  شانه های  از  توده ای  از  ابتدا  در 
غ هایی  سی تایِی دوباره استفاده شده، رد تخم مر
تعدادی  هر  به  اقامتم  محل  دوکای  در  که  را 
این  منبع  یافتن  برای  گرفتم.  می شد  فروخته 
غ ها با دوچرخه با ساموئل همراه شدم؛  تخم  مر
طی  از  پس  بود.  غ ها  تخم مر پخش کنندٔه  او 
 )peri-urban( پیراشهری  خانٔه  به  کیلومتر   22
ساموئل رسیدیم و با خانواده اش در زیر درختی 
نگه داری  غ  مر  100 ساموئل  خوردیم.  ناهار 
از  نقدی  صورت  به  را  غ ها  تخم مر و  می کند 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(
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غ ها رو به یک دوکا در دارالسالم تحویل می دهد.  ساموئل تخم مر
عکس: مارک سی ای وگریف

بعد  هنگام  او  می خرد.  منطقه  غ داران  مر سایر 
صبح  و  می خرد  غ  تخم مر  900 الی  ظهر600  از 
فردایش برای فروش راهی شهر می شود. در آن 
کار را تکرار می کرد و  زمان، سه بار در هفته این 
سودی که به دست می آورد دو و نیم برابر حقوق 
پایه برای یک کارگر تمام وقت بر سر زمین بود. با 
که هر هفته فقط بر  کّمی دریافتم  انجام تحلیل 
که ساموئل برای رسیدن به شهر  همان مسیری 
غ با  استفاده می کرد، حدود یک میلیون تخم مر
دوچرخه هایی به شهر منتقل می شود. این شیؤه 
اصلی  منبع  یک  زیست  محیط  با  سازگار  توزیع 
ترتیب،  این  به  و  است  شهر  غ  تخم مر تأمین 
به  خود  برای  قبولی  قابل  معیشت  نفر  هزاران 

دست می آورند.
صنعت  که  شدم  متوجه  بیشتر  پژوهش  با 
غ چگونه درون یک نظام غذایی بزرگ تر  تخم مر
از  را  غ ها  مر ک  خورا ساموئل  می شود.  ادغام 
کارخانه ای خریداری می کند و این کارخانه آن قدر 
که ساموئل می تواند  به خانه اش نزدیک است 
خانه  به  خ دستی  چر با  را  کی  خورا کیسه های 
کارخانه سبوس ذرت مورد نیازش را  کند.  حمل 
به عنوان مواد اولیه از آسیاب های محلی تهیه 
می کند و بیش از دو هزار واحد از آن آسیاب ها در 
غ ها در باغبانی به  دارالسالم دائراند. فضوالت مر
عنوان کود استفاده می شود و سبزیجات حاصله 

در بازار و به همسایه ها فروخته می شود.
استفادٔه  این پژوهش سایر غذاهای مورد  در 
کردم: ذرت، برنج،  کثریت مردم شهر را دنبال  ا
گاو و سبزیجات. با این که ماهیت  گوشت  شیر، 
غذاها متفاوت بود و از لحاظ جغرفیایی از خود 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(

گرفت،  می  بر  در  را  کشور  دور  نواحی  تا  شهر 
محصوالت  توزیع  و  تولید  سازماندهی  ولی 
شباهت هایی داشتند. عمدٔه سبزیجات و شیر، 
پیراشهرها  و  شهرها  از  غ ها،  تخم  مر هم چون 
کامیون  که به وسیلٔه  کنار محصوالتی  آمده و در 
نیاز  می آیند،  شهر  به  دورتر  کیلومتر  صدها  از 
مردم را تأمین می کنند. برنج و ذرِت میلیون ها 
این  اغلب  می شود.  کشت  پس کرانه  در  کشاورز 
برای  و  دارند  زمین  هکتار  چند  تنها  کشاورزان 
به  فروش  و  مجدد  کاشت  خانگی،  مصارف 
نماینده های  با  دالالن  می کنند.  تولید  دالالن 
کشاورزند.  که آن ها نیز خود  کار می کنند  محلی 
به روستاهای دوردست می روند و حتی  دالالن 
برای خرید مقادیر خرد، خرید خود را به صورت 
نقدی انجام داده و سپس همٔه اقالم خریداری 
شده را برای حمل ونقل یک جا جمع  می کنند و 
گاهی از راه بازارهای منطقه ای، به  بیشتر بار را، 
سوی دارالسالم می فرستند. دالالن حمل ونقل، 
فرآوری و توزیع اقالم میان خرده فروشانی مانند 
می کنند.  مدیریت  را  مردمی  بازارهای  و  دوکا 
کسب وکارهای  کامیون ها تنها در صورت نیاز، از 
مختلف حمل ونقل کرایه می شوند. عمدٔه هزینٔه 
آسیاب ذرت یا خرمن کوبی برنج بر اساس تعداد 
گونی ها یا به ازای هر کیلو از کاسبان محلی کرایه 

می شود.

یک »نظام غذایی هم زیستانه« <
را  شهر  بیشتر  غذای  که  غذایی  نظام  این 
تامین می کند از چندین بازیگر خرد، از کشاورزان 
گرفته تا خرده فروشان، تشکیل شده است که در 
بزرگ  شرکت های  دخالت  بدون  و  یکدیگر  کنار 

جمع آوری  از  غیر  به  دولت،  اندک  دخالت  با  و 
مالیات، غذای مورد نیاز در مقیاس یک شهر را 
تأمین می کنند. من این سازوکار را »نظام غذایی 
هم زیستانه« می نامم چرا که اصطالح های دیگر 
نمی کند.  ادا  را  مطلب  حق  رسمی«  »غیر  مانند 
که تمامی روابط  هم زیستی به این معنی نیست 
یکدیگر  به  رابطه  طرفین  یعنی  بلکه  برابرند، 
در  ندارند،  خصمانه  رابطٔه  و  می رسانند  سود 
پایدار نخواهد ماند.  رابطه  این  این صورت  غیر 
در  شده  حک  اقتصادی  روابط  در  بازیگران 
میان  گیرودار  شامل  که  دارند  فعالیت  اجتماع 
رسیدن  جهت  تالش  است؛  همکاری  و  رقابت 
برخی  در  همبستگی.  نیز  و  خودمختاری  به 
ساختارهای  شهرداری ها،  بازار  همچون  موارد، 
رسمی با کمیته های منتخب و قوانین مشخص 
وجود دارند که همخوان با اصول مدیریت منابع 
عمومی است. البته اغلب، همکاری به صورت 
قرارداد  یا  ساختار  قانون،  هیچ  بدون  و  طبیعی 
صریحی صورت می گیرد. بازیگران به هم وابسته 
با موقعیت های به نسبت برابر و غنای فرهنگی 
و  تثبیت شده  هنجارهای  اساس  بر  مشترک 
کار  و  تجارت  یکدیگر  با  آشنایی  حداقل  روابط 
می کنند. تقابل اجتماعی جزئی از این هنجارها 
و  مستقیم  مادی  تبادالت  به  تنها  ولی  است 
همکاری هایی  با  نمی شود.  محدود  مختصر 
اطالعات  و  حمل ونقل  ک گذاری  به اشترا مانند 
حیوانات  نگه داری  محل  از  دالالن  مراقبت  و 
کودکان،  از  نگه داری  در  کمک  یا  یکدیگر 
شبکه های  و  شده  برطرف  منابع  محدودیت 
نوع  این  می شود.  خلق  ارزشمندی  اجتماعی 
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همکاری مبتنی بر همبستگِی هدف مند )هرچند 
یا  می شود(  ایجاد  نیز  هم بستگی  همکاری،  با 
در  که  است  چیزی  بلکه  نیست،  نوع دوستی 
زمینه  این  می دهد.  جواب  خاص  زمینٔه  یک 
کشاورزی در مقابل  در تانزانیا شامل حفاظت از 
سایر  و  مالیات  از  استفاده  با  بین المللی  رقابت 
که  است  دولتی  مداخلٔه  سابقٔه  نیز  و  اقدامات 
را محدود  قلیل  انباشت سرمایه توسط عده ای 

می سازد.
نحوۀ  به  متقابل  حمایت  از  مهم  شکل  یک 
آغاز به کار تازه واردان، چه کشاورزان، چه دالالن 
همواره  افراد  برمی گردد.  چه خرده فروشان  و 
دیگرانی  حمایت  کسب  با  را  خود  کسب وکار 
)خانواده، دوستان و آشنایانی( آغاز می کنند که از 
قبل در همان کسب وکار فعالیت داشته و فرصت 
و  آن ها نشان می دهد  به  را  کارکردن  راه های  و 
به بازیگران اصلی حرفه معرفی می کنند. از نگاه 
به  کار  این  با  آن ها  کوته اندیشانه،  اقتصادی 
شکل گیری رقبای آینده خود کمک می کنند، ولی 
در عین حال همکاران آینده خود را نیز به وجود 
غ را پس از آن  می آورند. ساموئل تجارت تخم مر
آغاز کرد که یک دالل دیگر، مسیرها و مغازه های 
و  برنج  دالالن  داد.  نشان  او  به  را  مشتری اش 
کار خود را با همراهی با یک دالل در سفر  ذرت 

به مناطق تأمین کننده و معرفی شدن به دالالن 
معمواًل  مغازه داران  میکنند.  آغاز  کشاورزان  و 
کمک مغازه دار و به عنوان  کار خود را به عنوان 
آن ها  به  که  می کنند  آغاز  دستیاری  از  شکلی 
اجازه می دهد کار یاد بگیرند و سرمایه اولیه برای 
نمایند.  پس انداز  را  خود  کسب وکار  راه اندازی 
همانندسازی،  طریق  از  سازوکارهایی  چنین 
حفظ برابری و آموختن هنجارهای تثبیت شده 

به تازه واردین، سیستم را گسترش میدهند.
توسط  و  تولید  تانزانیا  در  که  غذاهایی  تمام 
در  میشوند  توزیع  هم زیستانه  غذایی  نظام 
از  نازل تر  قیمتی  با  مردمی  بازارهای  و  دوکا 
بر  عالوه  می شوند.  عرضه  بزرگ  فروشگاههای 
این، این فروشگاه ها به مردم نزدیک بوده، به 
که مشتری بخواهد )یا قادر به خرید  هر میزانی 
و  بازند  دیروقت  تا  می فروشند،  جنس  باشد( 
بدون  می شناسند  که  همیشگی  مشتریان  به 
دریافت بهره به صورت نسیه جنس می فروشند؛ 
بنابراین فروشگاه ها دسترسی به غذا را تسهیل 
فروش  صورت  در  نیز  کشاورزان  می کنند. 
هم زیستانه  غذایی  نظام  به  خود  محصوالت 
می توانند محصوالت خود را با قیمت بیشتری، 
زنجیره  سایر  یا  بزرگ  فروشگاه های  به  نسبت 

ارزش های شرکتی، بفروشند.

پیامدها بر نظام تامین غذا <
فروشگاهی  گروه  سه  کنون  تا   2014 سال  از 
شکست  خود  کار  و  کسب  در  بین المللی  کالن 
تعدادی  شده اند.  ج  خار تانزانیا  از  یا  خورده اند 
برنامه ریزی شدٔه  سرمایه گذاری های  از 
کشاورزی شامل معاملۀ  بزرگ مقیاس در بخش 
زمین های بزرگ نیز شکست خورده یا با فاصلٔه 
زیاد از رسیدن به اهداف خود بازمانده اند؛ یکی 
کشاورزی  از این سرمایه گذاری ها »کوریدور رشد 
کار در مجمع  که هنگام شروع به  جنوبی« بود 
جهانی اقتصاد در سال 2010 از سوی شرکت های 
نیز  و  یونیلور  و  یارا  موناسانتو،  همچون  بزرگی 
گروه  )مانند  چندجانبه  هیئت های  توسط 
زراعت(  و  غذا  سازمان  و  جهانی  بانک  هشت، 

حمایت می شد.
دارالسالم  در  غذا  شکست ها،  این  وجود  با 
برنج  و  ذرت  تولید  است.  موجود  قفسه ها  در 
تانزانیایی، همچنان توسط کشاورزان خرد، طی 
گذشته رشد چشمگیری داشته و با  پانزده سال 
رشد دوبرابری اندازٔه شهر و افزایش 2.5 میلیونی 
جمعیت نسبت به سال 2002 هم پا بوده است. 
ساموئل تحویل محصوالت را از سه بار در هفته 
محصوالت  و  است  داده  افزایش  بار  پنج  به 
همان دوکای قبلی و چند دوکای جدید را تامین 

می کند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Marc C.A. Wegerif <marc.wegerif@up.ac.za> 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(

mailto:marc.wegerif@up.ac.za
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<      دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
         یغــــــــــماگـــــــــــــر زیمبابوه:

               حــــــــزب، ارتــــــــــــش و کـــــــــــســـــــــــب وکـــــــــــار
یابوسیل مدیازویمبیشی شومبا، دانشگاه آفریقا، زیمبابوه

زیمبابوه  داستان  دانشگاهی،  مباحثات  در 
است،  اختالف  محل  که  میزانی  همان  به 
قطب بندی نیز شده است. ماهیت خود دولت 
مورد تردید و مناقشه است: آیا زیمبابوه نمونه ای 
و  قدرتمند   ،)fragile( شکننده  دولت  یک  از 
گر؟ در 15 نوامبر  سرکش است یا یک دولت یغما
ارتش موجب  که مداخلٔه  سال 2017، هنگامی 
دائمی  رییس جمهور  سال ها  از  پس  تا  شد 
گذاشته  کنار  قدرت  از  موگابه،  رابرت  زیمبابوه، 
را نمونه  شود، برخی این مداخلٔه قاطع نظامی 
این،  وجود  با  خواندند.  »کودتا«  یک  کالسیک 
که شاید سال ها در استیصال به  برای دیگرانی 
سر می بردند و آرزو داشتند تا به هر قیمتی آرزوی 
موگابه از قدرت برود، شاید هدف وسیله را توجیه 
گروه دوم خالقانه ترجیح می دادند  می کرد. این 
ارتش«  کمک  با  قدرت  »گذار  را  اتفاق  این  که 

ببینند.
طی  زیمبابوه  که  مسیری  متفق اند  بسیاری 

و  امیدوار  توده های  انتظارات  خالف  بر  نمود، 
آزادی بخش  مبارزات  پروژه  حامیان  از  بسیاری 
به  آزادی بخش  مبارزات  جایی که  تا  بود. 
 white( شکست اقلیت استعماری سفیدبرترپندار
تاریخی  پیروزی  یک  انجامید،   )supremacist
رقم خورده بود. با این حال، قدرت یافتن جنبش 
آزادی بخش نه فقط در چشم خیرخواهان، بلکه 
قرار  کمیت  کنون تحت حا ا که  کثریتی  ا نگاه  از 
زیمبابوه  است. دولت  بوده  دلسرد کننده  دارند، 
بسیار  و  مستقل  و  تازه  دولت   1980 سال  در 
نوید بخش بود؛ همان دولت در سال های پس 
ک خشونت،  کنون با تصاویر وحشتنا از 2000، ا
تداعی  رنج  و  فقر  فاجعه بار،  اقتصادی  شکست 
مانده اند:  پاسخ  بدون  سواالت  این  می شود. 
روی  چگونه  اتفاق  این  افتاد؟  اتفاق  این  چرا 
که  می دانستند  قدرت  در  نخبگاِن  آیا  داد؟ 
انتخاب هایشان زوال توسعٔه زیمبابوه را در پی 

خواهد داشت؟

گر < دولت یغما
و  ارتش  حزب،  زیمبابوه:  گر  یغما »دولت  در 
گر خواندن  یغما که  کسب وکار«، نشان می دهم 
دولت زیمبابوه بهترین توصیف برای آن است. 
گر  یغما دولت  مفهوم  توضیح  حال،  این  با 
همچنان دشوار است. من با سایر مدافعان این 
اصطالح مخالفم که آن را مقابل دولت توسعه گرا 
و به عنوان نوع خاصی از جرم و جنایت یا شکلی 
کثر  از نوپاتریمونیالیسم استفاده می کنند. البته، ا
از  آفریقای پس  به  اقتصاد سیاسی  رویکردهای 
فقدان  بر  که  داشته اند  آن  به  گرایش  استعمار، 
کنند. جالب آن که اصطالح  اقتدار مرکزی تمرکز 
گر«، ذاتًا به قدرتمندی اشاره دارد - یعنی  »یغما
و  قربانیان  شکار  برای  گران  یغما ظرفیت  به 
آن ها.  بر  تسلط  برای  الزم  قدرت  به  بنابراین 
مسلمًا چنین قدرتی برای دولت ها بر وجود و نه 
که با  فقدان اقتدار مرکزی استوار است؛ اقتداری 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(
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مشوق ها  حذف  با  بودند،  ناموفق  تعیین شده 
گیر و واقعی  تنبیه شدند. نفوذ و اجبار دولت فرا

بود.
دولت  روابط  لحاظ  از  دولت  نوع  دو  این 
نیز  ارتش  با  روابطشان  ماهیت  و  کسب وکار  با 
دولت  دارند.  تفاوت  هم  با  چشم گیری  طرز  به 
ترکیب  از  بیستمی  اقتدارگرای قرن  توسعه گرای 
اتحاد  ایجاد  برای  تشویق  و  تأدیب  ظرفیت 
کرد، در حالی که  کسب وکارها استفاده  سازنده با 
گر با کسب وکار سازنده نیست،  روابط دولت یغما
بلکه انگل گونه است؛ بنابراین به نتایجی متضاد 

با دستاوردهای توسعه ای می رسند.
نیز  ارتش  با  دولت ها  این  روابط  ماهیت 
جهت  این  از  دو  این  تفاوت  است؛  متفاوت 
است در دولت توسعه گرای قرن بیستمی، ارتش 
سود  انباشت  نه  و  ملی  پروژه های  راستای  در 
شخصی به کار گرفته می شد. مثاًل در مدل دولت 
نقش  ارتش  آسیایی،  کالسیک  توسعه گرای 
داخلی  کار  نیروی  سرکوب  و  کنترل  در  موثری 
ایفا می کرد تا به منظور حفظ رقابت در صنعت، 
هزینٔه تولید پایین نگه داشته شود. تحت یک 
خشونت  از  استفاده  از  هدف  گر،  یغما دولت 
کم  حا نخبگان  شخصی  سود  انباشت  نظامی، 

است.
گر  از حیث شیوه های انباشت، در دولت یغما
بخش تولید به وضوح غایب است و این ماهیت 
رانتی این نوع دولت را نشان می دهد: به عبارتی، 
گر به جای تولید، مبتنی  انباشت در دولت یغما
اقتصاد  متغیر  ساختار  است.  منابع  استخراج  بر 
زیمبابوه، یعنی دور شدن از بخش تولید بزرگ و 
حرکت به سمت سلطه بر استخراج منابع در دورٔه 
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گرانه  پس از استقالل، مربوط به تغییرجهت یغما
که  تولید داللت هایی دارد  است. غیاب بخش 
می دهد،  نشان  را  تولید  راهبردهای  کارآمدی  نا
که خصلتی واحد در بخش های مختلف است. 
)مانند  سیاست گذاری  اصلی  هدف  واقع  در 
برنامه های توانمندسازی و بومی سازی( هدایت 
در  است.  کم  حا نخبه  طبقٔه  اعضای  به  رانت 
کسب  آخر، دولت برای برقراری تبادل خارجی و 
کارکردهای  درآمد مالیاتی به منظور پشتیبانی از 
اساسی دولت، به سرمایٔه خارجی )در این مورد، 
بنابراین،  نیاز دارد.  آفریقای جنوبی(  و  از چین 
سرمایٔه خارجِی دوستانه اجازه می یابد تا در رانت 

منابع سهیم باشد.
که  است  این  پژوهش  این  اصلی  یافتٔه 
و  بودند  طبقاتی  منافع  دارای  کم  حا نخبگان 
اقتصادی  تحول  و  توسعه  مانع  که  منافع  این 
می شده است و عالوه بر آن، شیوه های حریصانٔه 
گر زیمبابوه  انباشت و بازتولید سیاسی دولت یغما
کمک  حیاتش  ادامٔه  به  و  ساخته  متحول  را 
عمیق  بسیار  موضوع  این  تأثیرات  است.  کرده 
خواهد بود. ظرفیت توسعه ای کشور طی سال ها 
شده  تضعیف  گر  یغما نخبٔه  طبقٔه  یک  توسط 
که برای حفظ قدرت و انباشت  است؛ طبقه ای 
ثروت از خشونت و قیمومیت استفاده می کنند. 
که  اصالحات هزینٔه سیاسی خواهد داشت، چرا 
کار شبکه های قیمومیت عمیقًا ریشه دار را  این 
تحلیل می برد. در پسایند مداخلٔه آشکار نظامی 
در نوامبر 2017، ترکیب حزب-ارتش و کسب وکار 
گرفته شده و به احتمال در سال های آتی  از سر 

نیز ادامه خواهد داشت.

نامه های خود را به این نشانی بفرستید:

Jabusile Madyazvimbishi Shumba <jabusile_shumba@bi-
ari.brown.edu>

استفاده از آن می توانند اعمال کنترل کنند.
انجام  که  میدانی  پژوهش  نتایج  بر  بنا 
بازتولید  پروژۀ  گر  یغما دولت  که  معتقدم  دادم، 
که  است  کم  حا طبقۀ  ضدتوسعه اِی  انباشت  و 
سلطٔه   )1( می شود:  مشخص  ویژگی ها  این  با 
حزب یا ارتش در دولت؛ )2( قالب بندی روابط 
کسب وکارها بر مبنای سلطه و تسخیر؛  دولت و 
و )3( قالب بندی روابط دولت و جامعه مبتنی 
بر خشونت و قیمومیت. با این حال، نیاز است 
تا تفاوت میان »دولت توسعه گرای اقتدارگرا« و 
ساختار  لحاظ  از  سازیم.  روشن  را  گر  یغما دولت 
این  بین  چگونه  جامعه،  با  رابطه  و  دولتی 
توضیح  برای  بتوانیم  تا  شویم  قائل  تمایز  دو 
مسیرهای مختلف توسعه تفاوت های ساختاری 

را درک کنیم؟

دولت های  < برابر  در  گر  یغما دولت های 
توسعه گرای اقتدارگرا

گونه های اولیٔه دولت  به نظر من، مشخصۀ 
گرایشات  گر،  توسعه گرای اقتدارگرا و دولت یغما
شدید اقتدارگرایانه و نقش قدرتمند شبکه های 
صنعتی شدن  در  مثاًل  آن هاست.  در  شخصی 
روابط  از  چونگ-تی  پارک  جنوبی،  کرٔه  سریع 
پیشروی  کسب وکارهای  با  شخصی  نزدیک 
شاید  بنابراین،  برد؛  بهره  دوو،  و  هیوندا  کشور، 
تفکیک نقش مقاصد عمومی ای که دولت برای 
کرده از نقش انگیزه های سودمحور  رشد تعریف 
 crony( رفاقتی  سرمایه داری  و  شخصی 
این حال،  با  برسد.  نظر  به  capitalism( دشوار 
هیچ گاه  و  داشته  را  باال  دست  همیشه  دولت 
ظرفیت تأدیبی خود را از دست نداده است. مثاًل 
اهداف  به  رسیدن  در  کسب وکارها  که  هنگامی 

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(
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جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(: مقاله تصویری

<     ژوزی: شـــــــــهر طـــــــلـــــــایِی
        در مـــــــخــــــــــاطره

الکسیا وبستر، عکاس و ادوارد وبستر، دانشگاه ویتواترسرند، آفریقای جنوبی، عضو و رییس سابق کمیته پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( انجمن بین المللی 
جامعه شناسی

آفریقا  اقتصاد  قطب  عنوان  به  ژوهانسبرگ 
ژوزی  محبت  با  )که  سال   125 از  بیش  برای 
که  بزرگ ترین شهر دنیا است  خوانده می شود( 
بزرگ  بندر  یک  نزدیک  یا  رودخانه  کرانٔه  در 
بر  شهر  این  عوض،  در  است.  نشده  ساخته 
کشف طال،  از آغاز  روی طال ساخته شده است. 
استخراج آن با نوآوری همیشگی، جهان اطراف 
خود را متحول ساخت. این نوآوری تحت تاثیر 

موج های مهاجرتی افرادی میسر شد که از سراسر 
این  می امدند.  آن جا  به  جهان  البته  و  منطقه 
موضوع در مجموعه مقاالت سارا ناتل و آشیل به 
ح داده شده است؛ نویسندگان  شیؤه زنده ای شر
را به عنوان مکان آمیزش و  کتاب شهر  در این 
که  شهری  می کشد،  تصویر  به  بداهه پردازی 
فرهنگ  از  خود  ِبَرند  ترویج  و  ایجاد  حال  در 

جهان وطنی است.

یک  دارد،  نیز  دیگری  روی  ژوهانسبرگ  ولی 
روی مخرب از زندگی انسان و همچنین از خود 
شومپیتر  ژوزف  قول  به  ژوهانسبورگ  طبیعت. 
اعتقاد  به  است.  خالق«  »تخریب  از  نمونه ای 
برخی، بهره برداری غیرقانونی معدنی متروکه در 

حومٔه شهر می تواند شهر طالیی را نابود کند.

ورودی یک معدن متروکه طال در محدودٔه ژوهانسبرگ که بار دیگر 
توسط معدن کاران غیررسمی استفاده می شود.

عکس: الکسیا وبستر.

سکونت گاه های در حال ازدیاد معدن کاران غیر رسمی و 
فرزندانشان، بی نشان و مخفی از دیدگان عموم است. مهاجران 

غیر قانونی مستاصل خانواده هایشان را با خود به همراه آورده اند و 
کز شهری  زندگی بی ثبات خود را در فضاهای مخفی در نزدیکی مرا

به دشواری ادامه می دهند.
عکس: الکسیا وبستر.
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سرمنشأ صنعت معدن کاری <
ساختار  از  اطالع  طال،  استخراج  درک  برای 
است.  ضروری  آن  حساس  بسیار  هزینه اِی 
مواجه  آن  با  اولیه  جستجوگران  که  چالشی 
بودند، یافتن طال نبود، بلکه معادن طالی خام 
بود. در استخراج طال سود به دو دلیل به هزینٔه 
دلیل  به  بستگی داشت. نخست،  تولید  پایین 
این که محتوای طالی موجود در سنگ معدن 
بسیار پایین است و در عمق زیادی از زمین قرار 
گرفته است. دوم آن که قیمت بین المللی طال به 

شرکت های معدنی اجازه نمی دهد که هیچ گونه 
انتقال  مشتری  به  را  کاری  هزینه های  افزایش 
دهند. در نتیجه، در این ساختار هزینه اِی بسیار 
کمینه  را  هزینه ها  می توان  که  جایی  محدود، 
تاریخی  وظیفٔه  بنابراین  است.  دستمزد   کرد، 
از  زیادی  تعداد  مهار  و  تأمین  معدن  مالکان 

کار ارزان آفریقایی بوده است. نیروی 
سلب مالکیت زمین و مالیات اجباری مردان 
کار دستمزدی سوق می دهد. آن ها  را به سمت 

اسکان  شلوغ  تک جنسیتی  اقامتگاه های  در 
داده می شدند و اجازه نداشتند خانواده هایشان 
بازتولید  خانواده  کارکرد  باشند.  داشته  همراه  را 
کار و مراقبت از آن ها در خانه، در هنگام  نیروی 
کار  بیماری، جراحت یا سالمندی است. با این 
جمعیت بزرگ رعیت در منطقه، به ویژه زنان، 
تأمین  را  معدن داران  هزینه های  از  بخشی 
تنها  هزینٔه  تا  می سازند  قادر  را  آن ها  و  می کنند 

یک نفر را بپردازند.

معدن کاران سیاه پوست در عمق زمین با فضای اندک و سیستم  پشتیبانی نامطمئن، برای انفجار 
آماده می شوند. تجربه های کاری تا سال ها بعد سالمت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب در اثر 

بیماری های تنفسی، به مرگی زودهنگام از دنیا می روند.
عکس: نا شناس، از مجموعه لولی کالینیکوس.

کارگر تازه استخدام شدٔه سفیدپوست در کنار یک معدن دار با تجربٔه سیاه پوست در سال 1907. حقوق  دو 
دریافتی معدن کاران سیاه پوست تقریبا یک دهم حقوق معدن کاران سفید پوست بود.

عکس: ناشناس، از مجموعه لولی کالینیکوس، طال و کارگران، صفحه 75.

معدن کاران در حال استراحت بر روی تخت های سیمانی در مجموعه معدن. در هر آسایشگاه تا 40 مرد 
جای داده می شود؛ تقریبًا بدون ابتدایی ترین امکانات فضا، نور و گرما.

عکس از:  موزه جزیره یو دابلیو سی-رابن، آرشیو ماییبویه

به سوی خانه. معدن کاران پس از پایان قرارداد یک ساله با باری از هدیه برای خانواده هایشان، به سوی 
خانه در حرکت اند.

 عکس: مجموعه نیو آفریکانا، آرشیو موزه آفریقا.
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زنان در یک معدن متروکه ای که به تازگی بازگشایی شده در حالی که کودکان شان را بر پشت خود نگه می دارند، به خرد کردن سنگ ها مشغولند. 
عکس: الکسیا وبستر.

که از آن برای  گرفته است  یک معدن کار چکشی را در دست 
شکستن صخره ها استفاده می کند.

عکس: الکسا وبستر.

کوله باری از هدایا  عزیمت به خانه.  یک مهاجر در سال 1933 با 
برای خانواده اش، به مدودوما بازمی گردد.

عکس: اس ای ریویو پیکتوریال، 36-1935

را به منظور حفظ تولیْد  معادن اعماق زمین 
خ باالی حوادث در  بیش تر و بیش تر شکافتند. نر
معادن طال با اعماق استثنایِی معادن طال ارتباط 
معادن  این  متوسط  عمق  داشت.  مستقیم 
بیش از 1600 متر است و عمِق عمیق ترین شان 
به بیش از چهار هزار متر می رسد. از علل اصلی 
حوادث در این معادن انفجار صخره ها و ریزش 
که ما پژوهش  آن ها بود. در سال 1983، سالی 
اثر ریزش  کردیم، 371 معدن کار در  را آغاز  خود 
66هزار  دادند.  دست  از  را  خود  جان  سنگ 
معدن کار بین سال های 1900 و 1985 زیر زمین 
جان باختند و بیش از یک میلیون نفر مجروح 
اثر ریزش سنگ فلج  شدند. مردان بسیاری در 
شده و مجبور شدند باقی عمر خود را در ویلچر یا 

بیمارستان معلولین بگذرانند.
است.  تجدید ناپذیر«  »دارایی های  از  طال 
شهر  زیر  در  استخراج  قابل  طالهای  مقادیر 
به  شهر  جمعیت  کشید.  ته  به  ژوهانسبرگ 
و  بود  کرده  پیدا  افزایش  تصاعدی  صورت 
اقتصاد ثانویٔه شهر به بزرگترین قطب مالی کشور 
کردند و  بدل شد. معادْن تولیِد رسمی را متوقف 

متروکه شدند.
نزدیکی مرکز شهر،  امروزه و در  این حال،  با   
دکتری  تز  در  کموی  مونا جنت  که  همان گونه 
که  ح داده است، مهاجرانی را می بینید  خود شر
معدن کاری  صنعت  حاشیٔه  از  تا  می کنند  تالش 
کنند. این افراد با عنوان زام زاماها  امرار معاش 
با  آن ها  می شوند.  شناخته   )zaam zama(
ابزارهای بدوی و با استفاده از طناب و چراغ قؤه 
تلفن های همراه خود از معادن پایین می روند. 
مغارهای  و  بیل/بیلچه ها  چکش ها،  با  آن ها 
را  سنگ ها  و  می گذشتند  صخره ها  از  ساده 

می شکافتند تا به مواد معدنی دست یابند.

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(: مقاله تصویری
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ترکیبی از خردکردن سنگ معدنی با بافتن مو و غذا دادن به کودکان.
عکس: الکسیا وبستر.

محصول نهایی ساعت ها کار تکه ای کوچک از طال است.
عکس: الکسیا وبستر.

یک »زام زاما« در حال خالی کردن لجن به داخل بشکه.
 عکس: الکسا وبستر.

زنی در حال جمع کردن ذرات سنگ معدن.
 عکس: الکسیا وبستر.

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(: مقاله تصویری

کار پر خطر  که این  کاریوکی می نویسد  آنجال 
است: »احتماِل بی غذا ماندن در زیر زمین بسیار 
)حتی  هفته ها  که  زمانی  ویژه  به  است،  واقعی 
که  کار مشغول اند. در جاهایی  گاهی ماه ها( به 
کار نمی کند، آن ها از کمبود  امکانات تهویه دیگر 
از  مواردی  همچنین  کارگران  می گویند.  هوا 
که برای  گزارش داده اند، به ویژه زمانی  خفگی 
یا  زمین  زیر  سر  بسیار  شرایط  در  خود  گرم کردِن 
روشن  آتش  صخره ای  نواحی  کردم  نرم  برای 
سرفه های  سینه،  عفونت  از  آن ها  می کنند. 
که در  بی وقفه و جراحت های جسمی می گویند 
به  یا  حوادث  سایر  یا  و  سیل  سنگ،  ریزش  اثر 
دلیل نداشتن کفش های ایمن محافظ قوزک پا، 

خ می دهد. ر
بی تفاوتی  با  مواجهه  در  معدن کاران  این 
از  تا  کرده اند  ح شروع  کارگری مطر جنبش های 
طریق شبکه های اجتماعی مبتنی بر رسانه های 
اجتماعی خود را سازمان دهند. عده بسیار قلیلی 
نوین  شکل های  ولی  عضوند  اتحادیه ها  در 
مانند  ظهورند؛  حال  در  مشارکت  و  نمایندگی 
کارگران، انجمن های تدفین  اداره های مشاوره 

و انجمن های حقوق مهاجران.



سالنهم/شمارٔهدوم/آگوست۲۰۱۹

54
بر خالف نظام معدن کاری رسمی در گذشته، در معادن غیررسمی، هم زنان و هم مردان و خانواده هایشان مشارکت دارند.

عکس: الکسیا وبستر.

که شهردار ژوهانسبرگ، هرمن  ولی هنگامی 
»فاجعٔه  یک  شاهد  شهر  که  کرد  اعالم  ماشابا، 
یک  غیرقانونی  معادن  است،  قریب الوقوع« 
گهانی را به چشم دیدند )ساندی  تغییربسیار نا
گفتٔه شهردار،  تایمز، 25 نوامبر سال 2018(. به 
را به مرز فاجعه ای  معدن کاران غیرقانونی شهر 
زاما ها  زام  چنان که  بودند،  کشانده  بی سابقه 
انتقال  خطوط  و  آتش زا  گازهای  متری  چند  در 
را منفجر  سوخت در زیر ژوهانسبرگ، صخره ها 
آسیب دیدن  صورت  در  که  گفت  او  می کردند. 
کستر  یکی از این خطوط تا شعاع 300 متری به خا
شورای  از  رسمی  مقام  یک  شد.  خواهد  تبدیل 
که نیز به دلیل 140  گفت  شهر به ساندی تایمز 
که  موجود  و  جدید  مارپیچ  تونل های  کیلومتر 

معدن کاران غیرقانونی در زیر شهر حفر یا منفجر 
خطر  در  نیز  شهر  اصلی  بخش هاش  می کنند، 

فروپاشی بودند.
زنان  فعالیت های  پیامد  موجب  به  بنابراین 
»معدن کاران  عنوان  به  که  مستاصلی  مردان  و 
دنبال  به  ژوزی  متروکٔه  معادن  در  غیرقانونی« 
دوش  بر  که  شهری  بودند،  معاش  امرار 
معرض  در  بود  شده  ساخته  طال  معدن کاران 
فروپاشی است. همزمان که ممکن است برخی از 
کارآفرینانٔه  این معدن کاران  »بازار آزاد« و روحیٔه 
پوالنی  کارل  که  همانطور  کنند،  تجلیل  دلیر 
غیر  بازار  یک  است،  داشته  بیان  پیش  سال ها 
قانونی نمی تواند »بدون نابود ساختن بشریت و 
جوهر طبیعی جامعه، هرگز به حیات خود ادامه 

دهد.«
تخریب  که  معدن کاران  اجتماعات 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  آن ها  زیست محیطی 
این  از  حفاظت  برای  شبکه هایی  است، 
اجتماعات در مخاطره تشکیل داده  اند. بعید به 
که این ابتکار نتیجٔه ضدجنبشی  نظر می رسید 
است،  بوده  کشیده  تصویر  به  پوالنی  که  باشد 
ولی این امر مطابق است با آن چه مایکل بوراوی 
با  گفتگویی  کتابشان،  در  هولت  فون  کارل  و 
به  می خوانند.  ژوهانسبورگ«  »لحظۀ  بوردیو، 
پسا- لحظۀ  ژوهانسبرگ،  لحظۀ  آن ها،  گفتٔه 

آپارتاییدی و لحظۀ گسست سیاسی و همچنین 
لحظۀ نزاع شدید، چندپارگی اجتماعی و »اختالل 

عمیق جامعه« است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Edward Webster <edward.webster@wits.ac.za>
Alexia Webster <alexiawebster@gmail.com>

جامعه شناسی آفریقا)ی جنوبی(: مقاله تصویری

mailto:edward.webster@wits.ac.za
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بخش آزاد

راهپیمایی در مخالفت با قانون جدید کار در بوداپست، مجارستان 
در ژانویه سال 2019.

Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images :عکس

<      عـــــــــــــــــــوام فـــــــــریبی
         راســـــــــتــــــــــگـــــــــرا

                از مــــــــنــــــــــظــــــــــر هــــــــــمــــــــــبــــــــــستگی
گرجزجر و سسکیا شیندلر،  کارینا التریتر، ایستون  کار انجمن بین المللی جامعه شناسی،  کمیته جامعه شناسی  جورگ فلکر، دانشگان وین، اتریش و عضو 

دانشگاه وین، اتریش

این امر هم به آن مربوط است که ما چه چیزی را درست یا نادرست، خوب 
که مردم را  یا بد، ارزشمند یا بی ارزش می دانیم و هم به »مرزهای نمادین« 
کرده و احساس همبستگی و تعلق را در آن ها  گروه های مختلف تقسیم  به 
ایجاد می کند. تمرکز این پروژه بر اتریش و مجارستان بوده است؛ کشورهایی 
توسعٔه  ولی  است  بوده  متفاوت  بسیار  آن ها  بر  اقتصادی  بحران  تأثیر  که 
با  را نشان می دهند. »همبستگی در زمان های بحران«  سیاسی مشابهی 
از  کیفی داده درک عمیق تری  کمی و   )triangulation( از آمیزش استفاده 

روابط پیچیده میان تغییرات اجتماعی و سوژگی سیاسی ارائه می کند.
به منظور تحلیل مفاهیم همبستگی و مبارزات نمادین وابسته به آن، 
ابعاد قلمرو یا مرزهای اجتماع همبستگی مورد نظر، بنیان های همبستگی و 
فعالیت های مبتنی بر همبستگی، مثاًل در جامعه مدنی، را در نظر می گیریم. 
در  افراد  آماری  نمونه های  با  زمان های بحران«  در  پیمایش »همبستگی 
شد.  انجام  مجارستان  و  اتریش  در   2017 سپتامبر  تا  جوالی  کاری،  سن 
که افراد با  گرفته بر روی داده ها درک عمیقی به ما داد  تحلیل های صورت 
کمک  کسانی ابراز همبستگی می کنند، چه زمانی و چرا افراد نسبت به  چه 
به دیگران احساس مسئولیت می کنند و این که آیا با حمایت دولت رفاهی از 

افراد گروه های مختلف موافق اند یا خیر.

در  اقتصادی  و  مالی  بحران  دنبال  به  اروپا  در  افراطی  راست  احزاب 
کاهش سطح  گسترده و نیز از  سال 2008 از تغییرات اقتصادی-اجتماعی 
اعتماد به نهادهای عمومی منتفع شده اند. بسیاری از این احزاب از آغاز 
قرن حاضر مسئلۀ اجتماعی را در دستورکار سیاسی خود قرار داده اند. این 
احزاب همواره به مهاجرت به عنوان یک مسئلٔه اساسی پرداخته اند و با 
از آن با موفقیت برای  گستردٔه مهاجران در سال 2015 می توانستند  ورود 
تحریک خشم و خصومت میان افراد بهره ببرند. بنابراین برگ برندٔه آن ها، 
یعنی شوونیسم رفاهی هم بر لفاظی دولت-رفاه-خواهانه تر مبتنی است 
و هم بر یک موضع گیری بیگانه هراسانۀ افراطی تر. در این فرآیند، راست 
کرده است و دیگر اجازٔه استفاده از آن را به  افراطی همبستگی را از آن خود 
چپ سیاسی نمی دهد. برای مثال، نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان 
پیشنهاد بستن مرزهای مجارستان را به عنوان کنش در جهت همبستگی 

اروپا پیشنهاد کرد.
در پروژٔه پژوهشی »همبستگی در زمان های بحران«1 مبارزات نمادین 
گرفته شده است.  حول مفهوم همبستگی به عنوان نقطه شروع در نظر 
منظور از مبارزات نمادین اختالفاتی است که در آن بازیگران )جمعی( سعی 
کنند.  می کنند تا دیدگاه خود نسبت جهان اجتماعی را بر سایرین تحمیل 
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راهپیمایی بر ضد نژادپرستی در وین، اتریش در مارس 2019. 
عکس: جورگ فلکر.

بخش آزاد

که 62 درصد افراد در اتریش در شکلی از همبستگی جذب گرایانه  می بینیم 
از  درصد   39 تنها  مجارستان  در  موضع  این  عوض  در  و  مشترکند  هم  با 
پاسخ دهندگان را در بر می گیرد. به سخن دیگر، حدود 40 درصد مردمان 
مجارستان به وضوح همبستگی محدود ملی یا قومی را نشان می دهند و در 

مقابل در اتریش، 27 درصد پاسخ دهندگان این گونه اند.
کشور،  به دلیل قدرت احزاب شوونیست رفاهی و بیگانه هراس در هر دو 
ترجیحات  با  الگوهای همبستگی  از نسبت  که  بودیم  ما همچنین مایل 
حمایت  بیشترین  می رفت،  انتظار  که  همانطور  شویم.  مطلع  حزبی 
در  می توان  کشور  دو  هر  در  را  افراطی  و  عوام فریب  راستگرای  احزاب  از 
کرد. البته  خوشٔه غیرهمبسته و همبستٔه منحصر به سطح ملی مشاهده 
که بخش قابل توجهی از افراد در جذب گراترین خوشه )20درصد  دریافتیم 
در مجارستان و حدود 15 درصد در اتریش( حامی این احزاب اند. این به 
که برخی افراد به این احزاب نه به دلیل موضع شوونیست  آن معنی است 
می دهند.  رای  آن ها  به  آن  علی رغم  بلکه  آن ها،  بیگانه هراسی  و  رفاهی 
صرفًا  افراطی  راست  که  نکیم  تصور  که  باشد  ما  برای  هشداری  باید  این 
نگرش های موجود در جامعه را نمایندگی می کند، چرا که ممکن است مردم 

به دالیل مختلف به این احزاب تمایل پیدا کنند.
عوام فریبی  پیرامون  کنونی  مباحث  از  عمده ای  بخش  با  تقابل  در 
که  راست گرا، نتایج پروژٔه »همبستگی در زمان های بحران« نشان می دهد 
کارگران یقه آبی  گروه اجتماعی خاص، مانند  رفتار رأی دهندگی تنها یک 
را  انتخابات  در  افراطی  راست گرای  احزاب  موفقیت  که  نیست  محروم، 
توضیح می دهد. در حالی که حقارت، محرومیت و احساس ناتوانی سیاسی 
به طور قطع عوامل مهمی  هستند، در کمال شگفتی، بخش قابل توجهی از 
طرفداران احزاب راست گرای افراطی در اتریش و مجارستان وضعیت مالی 
مساعدی دارند، احساس احترام می کنند و از تغییرات اقتصادی-اجتماعی 

اخیر منتفع شده اند.
منظر همبستگی به فهم ما از شکاف در جوامع و حمایت از راست افراطی 
ترجیحات  و  همبستگی  مفاهیم  میان  مسّلمی  انطباق  می کند.  کمک 
حزبی وجود دارد. با وجود این، علی رغم اهمیت شوونیسم رفاهی، ما قادر 
که موفقیت این احزاب را صرفًا به »همبستگی طردکننده« مربوط  نیستیم 
که بر خالف شعارهایشان، این احزاب حتی  بدانیم. یک دلیل این است 
برای سطح ملی از یک دولت رفاهی پیشرفته حمایت نمی کنند. عالوه بر 
این، الگوهای همبستگی اغلب پیچیده اند و ابهام ها و تناقضاتی که در پی 
که از آن می توان برای بسیج  گشایش خاصی را فراهم می کند  آن می آید 

سیاسی از طرف های مختلف بهره برد.

نامه های خود را به این نشانی بفرستید:

Jörg Flecker <joerg.flecker@univie.ac.at>

1. این پروژه با حمایت صندوق علوم اتریش و صندوق پژوهشی مجارستان به انجام رسید.

که  کشورهای مختلفی  کار این بود: در  یک سوال پژوهشی مهم در این 
بر سر مسائلی مانند حمایت از مهاجران، مزایای اجتماعی بر اساس آزمون 
حاجات )means test( یا حمایت دولتی از اقلیت رومانیایی به نظر اختالفات 
عمیقی وجود دارد، چه انواعی از مفاهیم متفاوت از همبستگی را می توان 
گروه بندی افراد بر اساس دیدگاه هایشان در خصوص  تشخیص داد؟ برای 
همبستگی، تحلیل خوشه بندی آماری بر روی داده های پیمایش انجام 
کردیم  گروه به دست آمد. با شگفتی مشاهده  کشور هفت  شد و به ازای هر 
نشان  را  همبستگی  از  مشابهی  مفاهیم  کشور  دو  هر  در  گروه ها  برخی  که 
می دهند. برای مثال، گروه »غیرهمبسته و غیرفعال« که وجه مشخصه شان 
حمایت اندک از دولت رفاه، همبستگی محدود با خانواده و محله و عدم 
فعالیت در سازمان های جامعۀ مدنی است. در سوی دیگر طیف همبستگی 
در هر دو کشور گروه »همبسته و فعال« را می بینیم، یعنی افرادی که الگویی 
گروه با حمایت شدید از دولت رفاهی  از همبستگی را نشان می دهند؛ این 
گروه ها متمایز  و سطوح باالی فعالیت در سازمان های جامعۀ مدنی از سایر 
کشورها متفاوت  گروه بین  است. با این وجود، قلمروی همبستگی در این 
که مردم اتریش همبستگی خود را نسبت به تمام بشریت  است: در حالی 

نشان می دهند، این مورد در مجارستان محدود به سطح ملی است.
کثریت بزرگی از جمعیت می توانند میان این دو سر طیف  با این حال، ا
که  کرد  گروه دیگر را می توان شناسایی  گیرند. در این طیف چندین  قرار 
فعالیت  سطح  نیز  و  همبستگی  قلمروی  و  بنیان  از  مختلفی  ترکیب های 
ولی  دارد  وجود  کشورها  از  یکی  در  تنها  الگوها  برخی  می دهند.  نشان  را 
گروه ها  گر  ا است.  گروه ها  اندازٔه  به  مربوط  کشورها  بین  تفاوت  بارزترین 
طردکنندگی  بین  تنها  و  بگیریم  نظر  در  هم  کنار  در  را  همبستگی  انواع  و 
شویم  قائل  تمایز   )inclusiveness( جذب کنندگی  و   )exclusiveness(
 - جهانی؟  همبستگی  یا  قومی اند  و  ملی  انحصار  طرفدار  مردم  این که   -
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