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آرمین تورنهر

گفتوگویجامعهشناسانه
بانانسیفریزر

منیر السعیدانی
محمد الطبولی
حسن رمعون

جامعهشناسی
مغربعربی

رفیعه کاظم، کریس تیلی، 
بریگیت آولن باخر، آرانکا وانسا بناژا،
هلما لوتز، ورونیکا پریلر،
کارین شوویتر، جنیفر استینر،
روث کسل-برانکو، سارا کوک،
هانا داوسون ، ادوارد وبستر،
سندیسوا مپوکاتا، شفیع وراشیا ،
کل هاوس، پاتریک فویرستین،
فوندا اوستک-اسپیلدا، السیو برتولینی،
هانا جانستون و مارک گراهام کارونیرویکار

<رویاروییبانابرابریهادرواکنشبهکووید
<پارادایمابنخ﹙دوندرف﹙سف﹦کوهن

<می﹙﹦اجتماعیوجامعهشناسیحقوقدربرزیل

بشآزاد
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< سرمقاله
شرایط  بی ثبات کاری،  زیست محیطی،  فجایع  و  اقلیمی  تغییرات 
در سراسر  اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری های  فقر،  و  کار  نامناسب 
مباحث  در  ماست.  عصر  اضطراری  مسائل  از  شماری   – جهان 
جامعه شناسانه می توان دربارة مدرنیته و سرمایه داری و شیوه ای که 
ایده های پیشرفت و رشد و نظام اقتصادی، بازتولید زیست محیطی 
عمیقی  تأمالت  به  می دهند،  قرار  خطر  معرض  در  را  اجتماعی  و 
تحلیل  بر  جهانی  گفت وگوی  از  شماره  این  تمرکز  یافت.  دست 
انسان و طبیعت و  روابط  از  برداشت های غالب  از  ناشی  مشکالت 
زندگی  شیوة  و همچنین  کار  و  با شغل  رابطه  در  اقتصادی  اصول 
آثار کالسیک ها  از مقاالت به  در نقاط مختلف جهان است. برخی 
بازمی گردند، برخی دیگر در پی تحلیل ابعاد جدید از جهت اهمیت 
و مناسبتشان برای آینده هستند و سایر مقاالت بر شناسایی خطیر 

تحوالت معاصر تأمل دارند. 
تورنهر،  آرمین  که  می شود  آغاز  مصاحبه ای  با  شماره  این 
روزنامه نگار برجستۀ اتریشی با نانسی فریزر، مشهورترین فیلسوف و 
نظریه پرداز انتقادی آمریکایی، ترتیب داده است. فریزر تأملی دارد بر 
تجربه های زندگی نامه ای خود در جناح چپ، تحلیلش از سرمایه داری 
معاصر را ارائه می کند و نشان می دهد که پاندمی را باید همچون 
پیامد اقتصادی در نظر گرفت که بنیان اجتماعی و زیست محیطی 

زندگی را تباه و ویران می کند.
در بخش نظری، مایکل فاین بازاری سازِی مداوم مراقبت و کار 
حیث  از  آن ها  پیامدهای  و  آن  خاص  حکمرانِی  اشکال  و  مراقبتی 
می کند.  تحلیل  را  کار  نامناسب  شرایط  و  مراقبت  نابسندة  تأمین 
آن در خانه های سالمندان  از  ناشی  به ویژه مرگ ومیر  و  همه گیری 
گرایش های مخرب این جامعۀ بازاری را عیان می کنند. گی. گونتر 
فلسفه،  مدرن  کالسیک های  و  کالسیک ها  از  بهره گیری  با  فوس 
علوم سیاسی و علوم اجتماعی، بحثی عمیق دربارة شغل و کار ارائه 
می کند. به عالوه، مقالۀ او به روشن تر شدن تأثیر متقابل و پیچیدة 
کار مزدی و غیرمزدی و اهمیت آن ها برای زندگی اجتماعی کمک 

می  کند.
اولین پرونده با ترکیب تفکرات نظری و یافته های تجربی، تأمل 
به  را به سیاحتی  این پرونده ما  دربارة شغل و کار را پی می گیرد. 
بررسی  را  کار  و  شغل  مختلف  اشکال  فرامی خواند،  جهان  سراسر 
نحوة  کاظم  رفیعه  می کند.  تحلیل  را  آنها  خاص  کاری  شرایط  و 
می دهد،  نشان  را  هند  در  مهاجر  کارگران  بر  پاندمی  اثرگذاری 

درحالی که کریس تیلی روی پدیدة جهانی کار بی ثبات و غیررسمی 
تعمق می کند. مطالعه ای مقایسه ای میان اتریش، آلمان و سوییس 
کار  می دهد.  شرح  را  خانگی  مراقبت  ارائۀ  گوناگون  شیوه های 
دیجیتال کانون توجه پژوهشگرانی از آفریقای جنوبی و بریتانیاست 
که عملکرد و تأثیر الگوریم ها، ارتباط کار پلتفرمی در جنوب جهانی 
امنیت  و  گیگ  آنالین  اقتصاد  همچنین  و  آینده  چشم اندازهای  با 

به اصطالح »کارگران ابری« را به بحث می گذارند.
پروندة دوم به بحث مهمی پیرامون مفهوم آنتروپوسین می پردازد. 
به روز  این باره  در  را  خود  دیدگاه  تحلیل گران  از  برخی  درحالی که 
کرده اند، برخی دیگر بازبینی انتقادی تری از این اصطالح را پیشنهاد 
می کنند. جملگی تحلیل ها دربارة روابط سلسله مراتبی میان انسان ها 
و طبیعت )غیرانسانی( تأمالتی انتقادی ارائه می دهند و طیف وسیعی 
از موضوعات را در مباحث جامعه شناختی به بحث می گذارند. آریل 
ساله برداشت مدرن از طبیعت و شکل سرمایه دارانه و پدرساالرانۀ 
سلطه را به نقد می کشد و با ایده ها و رویکردهای اکوسوسیالیستی 
و اکوفمینیستِی جنبش های اجتماعی با آن ها مواجه می شود. شوکو 
تمرکز  با  پژوهشی،  متفاوت  رشته های  از  جولیانی،  گایا  و  یونیاما 
نمایش  به  را  آن  محدودیت های  آنتروپوسین،  معاصر  شناخت  بر 
می گذارند و دربارة امکان های رهیافت های گوناگون برای بازتعریف 
روابط میان انسان و طبیعت بحث می کنند. اولریش براند و مارکوس 
ویسن بررسی می کنند که »شیوة زندگی امپریالیستی« و شیوه های 
خاص استثمار کار و طبیعت مربوط به آن چگونه هژمونیک شده اند. 
مقالۀ جیسون دابلیو. مور از نقطه نظری مشابه از مفهوم آنتروپروسین 
تحلیلی  عوض  در  و  برمی دارد  پرده  ایدئولوژیک  امری  عنوان  به 

ژئوتاریخی از کپیتالوسین  ارائه می کند.
بخش مهم دیگر شامل بینش هایی دربارة تحوالت جامعه شناسی 
کرده  جمع  مغرب  جامعه شناسان  از  مقاالتی  سعیدانی  منیر  است. 
است. آن ها با گردهم آوردن دیدگاه هایی از الجزایر، تونس و لیبی، 
و  آموزش، جامعه شناسی حرفه ای  و  پژوهش  اجتماع علمی،  دربارة 

)نا(مردم مدار در منطقه تأمل می کنند.
مردمی  فعالیت های  از  تحلیلی  آزاد«  »بخش  در  نهایت،  در 
عمران  علم  الگوی  دربارة  بحثی  زامبیا،  در  پاندمی  با  مواجهه  در 
جامعه شناسی  بستر  در  مخیله  مفهوم  دربارة  تأمالتی  و  ابن خلدون 

حقوقی برزیل ارائه می شود.      
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< گفت وگوی جهانی را به چندین زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
< مقاله هایتان را به globaldialogue.isa@gmail.com بفرستید.

بریگیت آولن باخر و کالوس دوره،
 سردبیران نشریۀ گفت و گوی جهانی 

https://globaldialogue.isa-sociology.org/


سردبیر: بریگیت آولنباخر، کالوس دوره.
کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، ولید ابراهیم.

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 
سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتیل، آگوست باگا.

مشاور: مایکل بوراووی
مشاور رسانه ای: خوآن لخاگارا 

سردبیران مشاور:
ساواکو  مارتین،  الویسا  گوتیرز،  فیلومین  پله یرز،  ژفره  حنفی،  ساری 
فریتز،  بنسکی، چیه جو جی چن، جان  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
کویچی هاسه گاوا، هیروشی ایشیدا، گریس خانو، آلیسون لوکونتو، سوزان 
مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو کاساس، باندانا پورکایاستا، رودا ردوک، 

مونیر سعیدانی، آیسه ساکتانبر، سلی سکالون، نازنین شاه رکنی. 
ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: )تونس( منیر السعیدانی، فاطمه الرضوانی، حبیب الحاج 
سالم؛ )الجزایر( صوریه مولوجی قروجی؛ )مراکش( عبدالهادی الحلحولی؛ 

)لبنان( ساری حنفی.    
آرژانتین: مگدالنا لُمس، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن

جسیم  محمد  چودهاری،  خیرول  خوندکار،  الحق  حبیب  بنگالدش: 
اودین، بیجوری کریشنا بانیکسبک کومار ساها، ، سابینا شارمین، ابدور 
رشید، عمر فاروق، محمد جهیرول اسالم، سرکار سوهل رانا، شهیدول 
مسودر  ادین،  هالل  ایمون،  جهان  عیشرت  سکیب،  نجموس  اسالم، 
رانا،  کبیر  اکرامول  پروین،  روما  سلطانا،  یاسمین  پروین،  سیکا  رحمان، 

شارمین اکتر شپال، شاهین اکتر. 
برزیل: گوستاو تانیگوتی، آنجلو مارتینز جونیور، آندریزا گالی، دمیتری 
نتو، جسیکا مازینی  سربونسینی فرناندز، گوستاوو دیاس، خوزه گویرادو 

منِدس.
فرانسه/اسپانیا : لوال بوسوتیل.

هند: راشمی جین، مانیش یاداو، راکش رانا، سندیپ میل.
اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
فینا ایتریاتی، ایندرا راتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری جولیاوان، 
محمد شهیب الدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا، 

دایانا ترسا پاکاسی، نورالعینی، گگر ریانتو، ادیتیا پارادانا ستیادی.
محمد  سید  شهرابی،  عباس  دولتی،  نیایش  جوادی،  ریحانه  ایران: 

مطلبی،  فائزه خواجه زاده.
قزاقستان: آیگول زابیروا، بیان اسماگامبت، آدیل رودینوکف، الماش 

تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسینا، آکنور ایمانکول.
رومانی: رالوکا پوپسکو، رایسا-گابریال زامفیرسکو، ایلیان گابور، مونیکا 

جورگسکو، ایونا اینوش، بیانکا میهیال، ماریا استویچسکو.
روسیه: النا زدراوو میسلووا، آناستیسیا دائور، داریا خولدووا. 

تایوان: وان- جو لی، تائو-یونگ لو، تسونگ-جن هانگ، یو-چیا چن، 
هائونگ،  یی-شائو  ژی-هائو،  کرک  هونگ،  پو-شانگ  لیائو،  یو-ون 

چانگ -وی هائونگ.
ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری
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نانسی فریزر در مصاحبه با آرمین تورنهر تأملی دارد بر تجربه  اش از چپ و ضمن به اشتراک گذاشتن 
که  است  اقتصادی  پیامدهای  از  پاندمی  چرا  که  می دهد  توضیح  معاصر  سرمایه داری   از  خود  تحلیل 

بنیان های اجتماعی و بوم شناختی زندگی را تباه و ویران می کند.  

مفهوم آنتروپوسین که بسیار دربارة آن بحث شده است، در این جا با پرداختن به منادیان نظری اش و 
واکاوی انتقادی آن از مناظر بسیار متفاوت مورد بحث قرار گرفته است.

این پرونده با کنار هم نهادن اندیشه های نظری و یافته های تجربی، تحلیلی از شکل های مختلف کار و 
نیروی کار در سراسر جهان ارائه می دهد.



 

< در این شماره
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
پاندمی: طوفان تمام عیار نابخردی سرمایه داری

گفت وگویی با نانسی فریزر
آرمین تورنهر، اتریش

دیدگاه های نظری  <
مرگ ومیر در خانه های سالمندان در بحبوحۀ کرونا 

مایکل فاین، استرالیا

درآمدی بر نظریه پردازی معاصر دربارة کار

گی.گونتر فوس، آلمان

کار و نیروی کار <
کووید-1۹ و کارگران مهاجر هند

رفیعه کاظم، هند

کار غیررسمی و بی ثبات در بستر جهانی 
کریس تیلی، ایاالت متحده آمریکا

مناقشۀ مراقبت در اتریش، آلمان و سوئیس  
بریگیت آولن باخر و ورونیکا پریلر، اتریش؛

آرانکا وانسا بناژا و هلما لوتز، آلمان؛
و کارین شوویتر و جنیفر استینر، سوئیس

آیندة کار در عصر دیجیتال
روث کسل-برانکو، سارا کوک، هانا داوسون، 

و ادوارد وبستر، آفریقای جنوبی

کدگشایی کنترل الگوریتمی 
سندیسوا مپوکاتا، شفیع وراشیا و ادوارد

وبستر، آفریقای جنوبی

وضعیت رو به  تغییر چینی ها در صربستان 
کل هاوس، فوندا اوستک-اسپیلدا و السیو

برتولینی و مارک گراهام، بریتانیا؛ پاتریک فویرستین،
آلمان؛ هانا جانستون، ایاالت متحده آمریکا

آنتروپوسین:  <
مواجهات انتقادی  

تیمارداری هم چون کار و معرفت شناسی 
آریل ساله، آفریقای جنوبی 

انیمه های میازاکی: جان دارانگاری برای عصر آنتروپوسین
شوکو یونه یاما، استرالیا 

آنتروپوسین و گله مندانش 
گایا جولیانی، پرتغال

شیوة زیست امپریالیستی و هژمونی سرمایه دارانه
اولریش براند، اتریش، و مارکوس ویسن، آلمان

بازاندیشی آنتروپوسین: انسان و طبیعت در کپیتالوسین
جیسون مور، ایاالت متحده آمریکا

جامعه شناسی مغرب عربی   <
جامعه شناسی در مغرب عربی: تاریخ و چشم انداز 

منیر السعیدانی، تونس 

جامعه شناسی در لیبی
محمد الطبولی، لیبی 

جامعه شناسی در الجزایر: آموزش، کاربرد و جایگاه 
حسن رمعون، الجزایر

جامعه شناسی تونسی: مواجهه با بحرانی سه الیه
منیر السعیدانی، تونس

بخش آزاد  <
رویارویی با نابرابری ها در واکنش به کووید  

ویلما اس. انچیتو، زامبیا

پارادایم ابن خلدون در فلسفۀ کوهن  
محمود الذوادی، تونس

مخیلۀ اجتماعی و جامعه شناسی حقوق در برزیل  
فرانسیسکو بدده و گابریل اس. سرکیرا، برزیل
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گایا جولیانی
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پــــــانـــــدمــــــی  >
 ��  همچون طوفـــان تمــام عیــار

      نـابخـردی ســرمـــایـه داری

بـه چشـم منـی کـه کـودک بـودم عـادی می آمـد، حتـی زمانی کـه بـه نظـر 
می رسـید خیلـی چیزهـا خـراب شـده و خـودم هـم احسـاس می کـردم یـک 
جـای کار می لنگـد. امـا خـروش جنبش هـای حقـوق مدنـی و مبـارزه بـرای 
لغـو تفکیـک نژادی ناگهان سـبب شـد که کودکـی و وضعیـت خانوادگی ام را 
از نـو تفسـیر کنـم. والدیـن مـن لیبرال هـای سـبک فرانکلین روزولـت بودند، 
امـا مـن احسـاس کردم کـه آن ها واقعـًا آن طور کـه موعظه می کننـد، زندگی 
نمی کننـد. تمـام خشـم شـورش گرانۀ نوجوانـی ام را بـه سـمت حوزة سیاسـی 

آرمیـن تورنهـر: نانسـی فریـزر، یـک فیلسـوف سیاسـی آمریکایـی 
چطـور بـه یـک سوسیالیسـت تبدیل می شـود؟ مسـلماً شـما یکی از 
اعضـای نسـل68 هسـتید، اما کسـانی که از آن نسـل سوسیالیسـت 

شـدند زیـاد نبودنـد. چطور ایـن اتفـاق افتاد؟

نانسـی فریـزر: مـن در بالتیمـور مریلنـد بـزرگ شـدم، دوره ای کـه آنجـا 
شـهر جیم کـرو بـود و بـه مـدد قانـون، تفکیـک نـژادی شـده بـود. آن نظـام 

مـصــاحبـه ای بــا نــانســی فـريــزر

نانسی فریزر، فیلسوف سرشناس و نظریه پرداز انتقادی، استاد کرسی هنری ای. و لوئیز لوب در علوم سیاسی و علوم اجتماعی در بخش 
پژوهش اجتماعی دانشگاه نیواسکول نیویورک، در  ماه مه 2021 با آرمین تورنهر، بنیانگذار و ناشر فالتر، هفته نامۀ مهم اتریشی، برای مصاحبه ای 
عمومی دیدار کرد. نانسی فریزر به عنوان اولین استاد مدعو کرسی کارل پوالنی – که میزبانش شهرداری وین، دانشگاه اروپای مرکزی، دانشگاه وین، 
دانشگاه اقتصاد و کسب وکار وین، اتاق کار وین و جامعۀ بین المللی کارل پوالنی بودند – و آرمین تورنهر، به عنوان روزنامه نگار سیاسی، دربارة مسائل 
اضطراری عصر ما به گفت وگو نشستند. نانسی فریزر در این مصاحبه که به نشریۀ گفت وگوی جهانی اعطا شده است، تجربه های زندگی نامه ای خود 

در جناح چپ و تحلیل خود از سرمایه داری و پاندمی را ارائه می کند.

نانسی فریر در جایگاه استادی مدعو کرسی کارل پوالنی، در سال 2021
 از طریق زوم به مصاحبه با آرمین تورنهر نشسته است.

گفت و گوی جامعه شناسانه
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بی خبرند، بسـیار مسـلط شـده اسـت؟

ن.ف: مواجهـۀ ابتدایـی مـن بـا پوالنـی در دوران دانشـجویی ام در برین مـار 
بـود. آن جـا بـرای درس علـوم سیاسـی کتـاب دگرگونـی بـزرگ را خوانـدم. 
امـا او در آن زمـان تأثیـر زیـادی روی مـن نگذاشـت، چراکـه در آن زمـان 
او  بـا  مقایسـه  در  پوالنـی  فکـر می کـردم  و  بـودم  متمرکـز  مارکـس  روی 
بی رنگ ولعـاب اسـت. سـال ها بعـد کـه دوبـاره پوالنـی را خوانـدم فهمیـدم 
کـه چـه متفکـر شـگفت انگیزی اسـت و آن کتاب چـه گنجینۀ بزرگی اسـت. 
پـس شـروع بـه تدریـس او کردم. در رونـد بازخوانـی و حاال تدریـس پوالنی، 
او تأثیـر عظیمـی بـر من گذاشـت. و من شـروع به تفکـر دربـارة جهان بینی ام 
کـردم کـه حـول »دو کارل« – مارکـس و پوالنـی – می چرخیـد کـه هـر 
کـدام بینش هایـی فوق العـاده و همین طـور چنـد نقطۀ کـور دارند. مـن پروژة 
خـود را ادغـام بینـش ایـن دو کارل در یـک چارچـوب واحـد و جامع تـری 
در نظـر گرفتـم کـه بـر نقـاط کـور فائـق بیایـد. در واقـع دقیقـًا هـم این طور 
نیسـت. نـه فقـط دو کارل، بلکـه »دو کارل و بیشـتر« هسـتند کـه بـر آن هـا 
متمرکـزم. آن »و بیشـتر« یعنـی نظریۀ فمنیسـتی، نظریۀ زیسـت بومی، نظریۀ 
ضداسـتعماری و ضدامپریالیسـتی کـه مارکـس و پوالنـی هیچ کدامشـان را به 

قـدر کفایـت بسـط ندادند.

آ.ت: بیاییـد دربـارۀ پاندمـی صحبـت کنیـم. وقتـی دربـارۀ پاندمـی 
غیرقابـل  چیـزی  و  طبیعـی  فاجعـه ای  به منزلـۀ  را  آن  می اندیشـیم، 
پیش بینـی در نظـر می آوریـم کـه هیـچ ربطـی بـه چیزهـای بشـر 
سـاخته، نـدارد. پـس از آنکـه متن شـما را در کتاب در دسـت چاپتان 
خوانـدم، دریافتـم که اوضـاع قـدری متفاوت اسـت. لطفـاً این بحث 

بدهید. شـرح  را 

ن.ف: عمـدة کتـاب سـرمایه داری هم نوع خـوار پیـش از شـیوع کووید نوشـته 
شـده اسـت، اما ایـن کتاب مؤخـره ای با عنـوان »طوفـان تمام عیـار نابخردی 
و بی عدالتـی سـرمایه داری« دارد. مـن پاندمـی را این گونـه، بـه عنـوان نقطۀ 
تالقـی همـۀ نابخردی هـا و بی عدالتی هـای سـرمایه داری، درک می کنـم. در 
ابتـدا من هم دیدگاه نخسـت شـما را دربـارة ویروس داشـتم و آن را فاجعه ای 
طبیعـی می دانسـتم. امـا از آن به بعد با چیزی آشـنا شـدم که اپیدمی شناسـان 
آن را انتقـال بیماری هـای عفونـی )زئونوزهـا( از گونه هـای دیگـر بـه انسـان 
می نامنـد. ویروسـی کـه منجـر بـه کوویـد 1۹ شـد از خفاش هایـی نشـئت 
می گیـرد کـه در غارهـای دورافتـاده و دور از انسـان زندگـی می کننـد. ایـن 
امـر مدت هـای مدیـد مشـکلی بـرای کسـی ایجـاد نکـرده بـود. امـا اتفاقـی 
افتـاد کـه ایـن خفاش هـا را بـا گونه هـای واسـط و میانـی در تمـاس قـرار 
داد و سـپس آن گونه هـا را  بـا مـا در تمـاس قـرار داد. این طـور بـود کـه 
مـا ویـروس را گرفتیـم. بنابرایـن پرسـش ایـن اسـت: چـه چیـزی علـت این 
مجاورت هـای جدیـد گونه هایـی شـد کـه قبـاًل از یکدیگـر دور بودند؟ بسـیار 
خـوب، دو چیـز: گرم شـدن زمیـن و جنگل زدایـی در مناطـق اسـتوایی، که هر 
دو موجـب مهاجرت هـای گسـتردة گونه هـا شـده اند و گونه هـای در معـرض 
انقـراض و گونه هـای ناسـازگار ]بـا شـرایط جدیـد[ را مجبـور بـه جسـتجوی 
زیسـتگاه های جدیـد کرده انـد تـا در ایـن زیسـتگاه های جدیـد بتوانند بیشـتر 
زنـده بماننـد. در نتیجـه، بسـیاری از موجـودات وامانـده کـه در تـالش بـرای 
قـرار  دیگـری  گونه هـای  بـا  تمـاس  در  جدیدنـد  زیسـت بوم های  یافتـن 
می گیرنـد کـه قبـاًل هیـچ گاه بـا آنهـا تمـاس نداشـته اند. و در یـک چشـم  به 
هـم زدن: ویـروس جدیـد مشـترک میان حیـوان و انسـان انتقـال می یابد. به 

هدایـت کـردم – ابتـدا به سـمت و سـوی مبـارزه بـرای حقوق مدنی، سـپس 
بـه سـمت مبـارزه علیـه جنـگ ویتنـام و از آن جا، با پیـش گرفتن مسـیر رایج 
 Students for( »نسـلم، به سـمت »دانشـجویان طرفدار جامعۀ دموکراتیـک

a Democratic Society(، فمنیسـم و نظایـر این هـا. 

حکایتـی کوتـاه دربـارة سوسیالیسـت شـدنم برایتـان تعریـف می کنـم. مـن 
خیلـی درگیـر جنبـش مقاومـت علیه اعـزام اجباری بـه جنگ ویتنام بـودم. ما 
مـردان جـوان آمریکایی را تشـویق بـه سـوزاندن کارت های آمـاده به خدمت 
خـود و امتنـاع از پیوسـتن بـه ارتـش می کردیـم. در ایـن فضـای به شـدت 
رادیـکال، گزارش هایـی دربـارة راهبـان بودایـی در ویتنـام که بـرای اعتراض 
بـه جنـگ خـود را زنده زنـده می سـوزاندند ذهـن مـن را مشـغول کـرد. فقـط 
بـرای این کـه بدانیـد آن دوران چقدر دیوانه بـود، می گویم که من دانشـجوی 
جـوان دانشـگاه بـودم و بـه معنای واقعـی چرخ مـی زدم و به خـودم می گفتم: 
اگـر واقعـًا مخالـف جنگـی، چطـور می توانـی بـه آتـش نکشـیدن خـودت را 
توجیـه کنـی؟ خوشـبختانه، به طـور اتفاقی با چند تروتسکیسـت آشـنا شـدم و 
آن هـا گفتنـد، نـگاه کـن، راه دیگری هم هسـت )می خنـدد(. این طـور بود که 
من سوسیالیسـت شـدم و به شـاخۀ سوسیالیسـتی دانشـجویان طرفدار جامعۀ 

پیوسـتم. دموکراتیک 

بعدهـا دریافتـم کـه ایدة اولیـه ام مبنی بر احتمـال وقوع انقالبی سوسیالیسـتی 
در آمریـکا طـی چنـد سـال کوتـاه توهم بـود. امـا ارزش هـا و روح »چپ نو« 
از آن موقـع تاکنـون برایـم بسـیار حیاتـی مانـده اسـت. بصیرت هـای اخالقی 
اساسـی و تعهد سیاسـی ام تغییری نکرده اسـت. امیدوارم پخته تر شـده  باشـم 
و فکـر می کنـم چیزهـای خیلـی بیشـتری دربـارة معنای رشـد و پـرورش آن 
شـهودها و دیدگاه هـا می دانـم. امـا نسـل 68 همچنان بـرای من بسـیار مهم 

است.

آ.ت: استادها و دانشگاه چه تأثیرات مهمی روی شما گذاشتند؟

ن.ف: مـن نخسـت در کالـج برین مـار درس خواندم که دانشـگاه زنـان نخبه 
اسـت و آن جـا رفتـم تـا روی کالسـیک ها، زبـان یونانـی و التیـن کار کنـم. 
معلـم مـن ریچموند التیمور، شـاعر بـزرگ و مترجـم ایلیاد بـود – آن جا رفتم 
تـا به طـور خـاص زیـر نظـر او تحصیـل کنـم. سـپس خیلـی زود بـه سـمت 
فلسـفه کـه شـیفته ام کـرده بـود تغییـر مسـیر دادم، درحالی کـه همچنـان از 
دانـش زبانـی ای کـه می اندوختـم بهـره می بـردم. امـا همین طور کـه در دهۀ 
شـصت پیـش می رفتیـم، احسـاس کـردم که آمـوزش کالسـیکی کـه در آن 
تحصیـل می کـردم مناسـب آن برهه نیسـت. خوِد کنشـگرم تسـلط پیـدا کرد. 
امـا حقیقتـًا بـا ایـن دو ولـع در کشـمکش بـودم: امـر سیاسـی و امـر فکـری. 
معلـم مهمـی کـه بـه من کمـک کـرد تـا بفهمـم چگونـه می توانم تـوازن را 
میـان ایـن دو ولـع ایجـاد کنـم، و حـاال در »مدرسـۀ جدیـد« همکارم اسـت، 
ریچـارد جـی. برنشـتاین بـود. او مـرا بـا مکتـب فرانکفورت آشـنا کـرد. اولین 
کتابـی کـه از ایـن سـنت خوانـدم انسـان تک سـاحتی هربـرت مارکـوزه بـود 
کـه تجسـم بخش حـس مـن از زندگـی در جامعه ای بـود کـه در آن ایده های 

متعـارف بـرای درک جهـان بیشـتر رازآمیـز بودند تا روشـنگر.

آ.ت: کارل پوالنـی چگونـه وارد زندگی نامـۀ شـما شـد؟ آیـا در مقـام 
یـک تاریخ نـگار بـرای شـما جالـب شـد یـا شـاید بـه عنـوان نقطۀ 
مقابـل هایک، کـه با اینکـه اغلب مردم حتـی از وجـود ایدئولوژی اش 

گفت و گوی جامعه شناسانه
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علـم سـزاوار تحسـین اسـت و علـم فقـط از طریـق حمایـت دولتـی می تواند 
توسـعه یابـد، چنان کـه اکثـر مواقـع همین طـور بوده اسـت. 

آ.ت: امـا دولـت یـک مشـکل دارد، خـودش قربانـی نئولیبرالی شـدن 
اسـت و کسـی به آن عالقه ای نـدارد. ظاهـراً کشـورهای اقتدارگرایی 
ماننـد چیـن )و دولت هـای دموکراتیکـی ماننـد اسـترالیا و نیوزیلند که 
می تواننـد خـود را ایزولـه کنند و اقدامـات قوی تری انجـام بدهند( در 
مبـارزه باپاندمـی موفـق بوده انـد. در اروپـا گرایش هایـی وجـود دارد 
کـه در مورد به خطـر افتادن آزادی هـای مدنی در خـالل اقدامات الزم 

بـرای سـالمت عمومی تأکیـد بیش از حـد دارند. 

ن.ف: هرچـه باشـد، ایـن مشـکل در آمریـکا حتـی از این هم وخیم تر اسـت. 
افـرادی کـه در ششـم ژانویـه به سـاختمان کنگره یـورش بردند، بـه این امید 
کـه مانـع تأییـد پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات ریاسـت جمهوری شـوند یا 
 )deep state( »آن را بـه تأخیـر بیندازنـد، دربـارة چیـزی که »دولـت پنهـان
می نامنـد یـک نظریـه  دارنـد – کـه ترامـپ هـم آن را ترویـج می کـرد. آن ها 
بـه برخـی از نظریـات توطئـۀ عجیـب و غریـب و خطرنـاک از جملـه انـکار 
کوویـد بـاور دارنـد کـه مانند انـکار تغییـرات اقلیمی مدعی اسـت، همـۀ اینها 
حقـه ای اسـت بـه قصد  افزایـش کنترل حکومـت. این تفکرات ریشـۀ عمیقی 
در فرهنـگ سیاسـی بـه شـدت فردگـرا و لیبرتاریـن مـا دارد. و این سـوء ظن 
دیرینـه بـه دولـت حـاال در اوج هیجـان اکوسیسـتم پوپولیسـتی راسـت گرای 
ترامپیسـتی تشـدید شـده اسـت. مـن به عنـوان یک چپ گـرا بـا کارهایی که 
دولت هـا، بیـش از همـه دولـت آمریکا، انجـام داده انـد – مثاًل حملـه به عراق 
و بسـیاری کارهای وحشـتناک دیگر – بسـیار مخالفم. بیشـتر ترجیح می دادم 
بـه آژانس هـای بین المللـی تکیـه کنـم، بـا ایـن فـرض کـه آنهـا صالحیـت 
دارنـد و مسـتقل از قدرت هـای بزرگنـد. بدبختانـه شـرایط ما این طور نیسـت؛ 
سـازمان بهداشـت جهانی ضعیف اسـت و احتمـااًل کار خود را بـه بهترین نحو 
انجـام نـداده اسـت. به  هر تقدیر، وقتی مانند ما در شـرایط اضطراری سـالمت 
باشـید، مجبوریـد بـه قدرت هـای دولتـی موجـود اتـکا کنیـد و دولت هایی که 
بـه بهتریـن نحـو کار کردنـد – و مـن نیـز ماننـد شـما چیـن را هـم یکـی از 
آنهـا می دانـم – کشـورهایی اند کـه مـردم در آن نگاه نسـبتًا مثبتـی به قدرت 
دولتـی دارنـد. شـاید آن مـردم خواهان قـدرت دولتـی دموکراتیک تری باشـند 
امـا فردگـرای لیبرتاریـن تنـدرو نیسـتند. آمریـکا همـواره در تقـال بـوده تا در 
برابـر بـازار، بـه قـدرت اعتبـار بخشـد. ایـن کشـور بـه سـرعت حـدود یکصد 
میلیـون نفـر را واکسـینه کـرد، امـا ایـن تالش ها بـه دلیـل تردیـد و مقاومت 
در برابـر واکسـن متوقـف شـد. در چنیـن شـرایطی من موافـق ارائـۀ گذرنامۀ 
واکسـن هسـتم. اگـر بخواهید به مسـابقۀ بسـکتبال برویـد، بخواهید بـه تئاتر 
برویـد، بایـد مـدرک نشـان بدهید که واکسـن زده ایـد – یا یک مـدرک معتبر 
مـورد اسـتثنای پزشـکی ارائـه دهیـد. در حـال حاضر شـاید این نقـض آزادی 
فـردی باشـد. امـا در شـرایطی قـرار داریـم کـه بایـد محـرک مناسـب ایجاد 
کنیـم. اگـر ممنوعیـت اسـتعمال دخانیـات در رسـتوران ها و جریمـۀ رانندکان 
بـه علـت نبسـتن کمربند ایمنی اشـکال نـدارد، پس حـذف متمردان واکسـن 

از تجمعـات عمومـی در فضای بسـته نیز کار درسـتی اسـت. 

آ.ت: در ایـن وضعیـت کنترل نشـده، ضددولـت و ضدعمومـی، کـه به 
جهانی انـد،  نیرویـی  نوعـی  جدیـد  اجتماعـی  شـبکه های  اصطـالح 
چطـور می خواهیـد در تضـاد بـا تولیـد رضایـت، نارضایتـی و عـدم 

کنید؟ تولیـد  رضایـت 

هـر حـال، این همـان محرکی اسـت که شـیوع ویروس هـای کرونـای قبلی، 
ماننـد سـارس )SARS( و مـرس )MERS(، همچنین ابوال و ایدز را تسـریع 
کـرد. سـارس از خفـاش  بـه زبـاد و سـپس بـه انسـان  منتقـل شـد. مـرس از 
خفـاش  بـه شـتر و از شـتر بـه انسـان  منتقل شـد. با وجـود اینکه علـم قطعی 
نیسـت، ایـن احتمال هسـت که کوویـد 1۹ از طریـق پنگولین ها یـا گونه های 
واسـط دیگـر بـه ما منتقل شـده باشـد. بنابرایـن در همۀ مـوارد عامل محرک 
گرمایـش زمیـن و جنگل زدایـی از جنگل هـای اسـتوایی بـوده اسـت. حـاال 
پشـت ایـن عوامـل چه چیز نهفتـه اسـت؟ سـرمایه داری. سـرمایه داری نظامی 
اسـت کـه بـا بمبـاران جو بـا گازهـای گلخانـه ای گرم شـدن باعـث گرمایش 
زمیـن شـده اسـت. همچنیـن نظامـی اسـت کـه جنگل هـای بارانـی را قطـع 
می کنـد تـا راه را بـرای اسـتخراج معـادن و بـرای ایجاد چـراگاه بـرای دام  ها 
بـاز کنـد. کوویـد 1۹ فرزنـد سـرمایه داری اسـت و ایـن به هیـچ وجـه آخریـن 
زمینـه ای  علـل  ایـن  چراکـه  روبروییـم.  آن  بـا  کـه  نیسـت  همه گیـری ای 
همچنـان برقـرار اسـت. پـس بله، همه گیـری طبیعی اسـت، اما صرفـًا طبیعی 
نیسـت. طبیعتـی اسـت که سـرمایه داری آن را بی ثبـات و ناپایدار کرده اسـت.

آ.ت: عـالوه بـر این، سـرمایه داری به طرز شـگفت آوری خیلی سـریع 
واکسـن را توسـعه داد. سـرمایه داری در خـالل بحـران بسـیار خالق 

می شـود. آیـا روی دیگـر سـکه وجه مثبت سـرمایه داری نیسـت؟

ن.ف: بلـه و خیـر. مـا زیـاد از حد از منظـر درمان فردی به بهداشـت و درمان 
توجـه می کنیـم. امـا ایـن امـر یـک جنبـۀ زیرسـاختی هـم دارد و همه گیـری 
آن وجـه را برجسـته کـرد. آشـکار شـد که حفـظ زیرسـاخت های بهداشـت و 
درمـان – درسـت ماننـد حفـظ جاده هـا و پل هـا و زیرسـاخت های فیزیکـی – 
چقـدر پراهمیـت اسـت. در حـال حاضـر شـرکت های خصوصـی سـهم عمدة 
ظرفیت هـای جهـان بـرای مقابلـه بـا شـرایط اضطـراری مربـوط به سـالمت 
را در کنتـرل دارنـد: نیـروی کار، مـواد خـام، ماشـین آالت و تأسیسـات تولید، 
زنجیره هـای عرضـه و مالکیـت معنـوی. اما آن هـا عالقه ای بـه منافع عمومی 
ندارنـد. چیـزی کـه برایشـان اهمیـت دارد، درآمـد خالـص، سـود و قیمـت 
سهامشـان اسـت. ایـن موضـوع را می تـوان بـه وضـوح در کشـمکش های 
فعلـی بـر سـر مالکیـت معنوی واکسـن مشـاهده کرد؛ ایـن کشـمکش تعیین 
خواهـد کـرد در صورتـی کـه بخواهیم ایـن ویـروس را کنترل کنیم، واکسـن 
آن طـور کـه بایـد و شـاید به عنـوان کاالیی عمومـی در دسـترس همۀ جهان 
قـرار خواهـد گرفـت یـا خیـر. خصوصی سـازی ظرفیـت بهداشـت و درمـان 

عمومـی مانعـی بـزرگ بـر سـر این تـالش بوده اسـت. 

حـاال بـه دفـاع شـما از سـرمایه داری می پـردازم. خـوب، نکتۀ اول این اسـت 
کـه بخـش عظیمـی از کاری کـه توسـعۀ سـریع واکسـن را ممکـن کـرد، از 
بخـش دولتـی، یعنـی از انسـتیتوهای ملـی سـالمت آمریـکا حاصل شـد. من 
فقـط در مـورد آمریـکا اطمینـان دارم، امـا تصور می کنم در سـایر کشـورها – 
یقینـًا کوبـا، چین و روسـیه و شـاید کشـورهای دیگـر- نیز کمک هـای دولتی 
وجـود داشـته اسـت. به هرحـال بسـیاری از کارهـای مقدماتی واکسـنی که ما 
بـه اسـم »مدرنـا« می شناسـیم در انسـتیتوهای ملـی سـالمت آمریـکا انجـام 
شـد. مثـل اینترنـت. وزارت دفاع آمریکا بـرای اینترنت پیش قدم بـود. اینترنت 
ابتـدا بـه عنـوان یـک کاالی عمومـی راه افتـاد. امـا بعـداً گـوگل، فیس بوک، 
مایکروسـافت و اپـل و نظایـر این هـا آن را تصاحـب کردنـد. در هـر دو مـورد 
تکنولـوژی ابتـدا در بخـش دولتی توسـعه یافـت. بنابراین، بـه هیچ وجه قطعی 
نیسـت کـه سـرمایه داری سـزاوار تحسـین و قدردانـی باشـد. مـن معتقدم که 

گفت و گوی جامعه شناسانه
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نیـز بـرای دالیـل خود، بنا به شـرایط خود و چشـم در چشـم با بن بسـت های 
خـود در حـال تحرکنـد و تحرکشـان در جاهـای مختلـف و بـرای مردمـان 
گوناگـون شـکل های متفاوتـی بـه خـود می گیـرد. و امیـد مـن این اسـت که 
نـوع نظریـه ای کـه تولیـد می کنـم بتوانـد بـه روشـن شـدن قضایا بـرای این 
مـردم کمـک کند. بسـیاری از مـردم حقیقتـًا در حال تحرکنـد و هم اکنون هم 
ناراضی انـد. آن هـا خواهـان تغییرنـد و در حال آزمـون و خطای برداشـت های 
بدیـل از نـوع تغییـری  کـه می خواهنـد و دیدگاه هـای بدیـل دربـارة محقـق 
سـاختن آننـد. مـن سـعی می کنـم این گونـه در ایـن فراینـد دخالـت کنـم که 
نشـان دهـم می تـوان دلیـل بسـیاری از مشـکل هایی را که موجـب نارضایتی 
مـردم و مداخله شـان می شـود، در یـک چیـز واحـد و مشـابه جسـت: طراحی 
سـرمایه داری بـه عنـوان صورت بنـدی اجتماعـی ای کـه ذاتـًا آمـاده اسـت 
طبیعـت را ببلعـد، ثـروت و  نیـروی کار مردمـان تحـت تبعیض نـژادی را باال 
بکشـد، از کار مراقبتـی بهـرة مفـت و مجانـی ببـرد و انـرژی مـا بـرای حفظ 
خانواده هـا و جوامعمـان را تحلیـل ببـرد، و قدرت های مردمی مـورد نیاز برای 
حـل مشـکالتمان را تخلیـه کنـد. این هـا کارهایـی اسـت کـه سـرمایه داری، 
بنـا بـه ماهیـت خـود، بـه شـکل غیرتصادفـی انجـام می دهـد. از ایـن رو پیام 
مـن ایـن اسـت: بـه این نقشـۀ نظـام اجتماعی مـان نگاهـی بیندازیـد و ببینید 
نارضایتـی شـما در کجـای آن جـای می گیـرد و چگونـه بـه نارضایتی هـای 
دیگـران ربـط پیـدا می کنـد. بدانیـد کـه یـک سرچشـمۀ واحد و یک دشـمن 

مشـترک وجـود دارد. بیاییـد متحـد شـویم و مبـارزه کنیم. 

نامه هایتان را به این نشـانی ها بفرستید: 
Nancy Fraser <frasern@earthlink.net>

بهتـر اسـت بگویـم  تولیـد می کنیـم.  نارضایتـی  ن.ف: مـن نمی گویـم مـا 
سـرمایه داری نارضایتـی ایجـاد می کنـد. مـا در دل یـک بحران جهانـی حاد و 
چندوجهـی هسـتیم، بحرانـی همگانـی در سراسـر نظـم اجتماعی مـان. کووید 
یکـی از جنبه هایـش اسـت، امـا جنبه هـای زیـادی دیگـری هـم وجـود دارد: 
بحـران اقتصـادی، زیسـت محیطی، اجتماعی و سیاسـی. در این شـرایط حس 
گسـترده ای وجـود دارد مبنـی بـر این که نظـام اجتماعی و رهبران سیاسـی  ما 
سـبب شکسـتمان شـده اند. نارضایتـی در همه جـا وجـود دارد – بـه حـق هـم 
وجـود دارد. پوپولیسـم راسـت گرا، اقتدارگـرا و طردکننـده یکـی از نمودهـای 
ایـن نارضایتـی اسـت – البتـه نمـودی کـه دربـارة علـل و راه  حل هـای واقعی 
خـود سـخت در اشـتباه اسـت. شـکل های دیگـر و – بهتـر اسـت بگویـم – 
شـکل های بهتـِر نارضایتـی هـم وجـود دارد: پوپولیسـم چـپ، جنبش هایـی 
از نـوع جنبـش برنـی سـندرز کـه نماینـدة اشـکال عقالنی تـر، نویدبخش تر و 
رهایی بخش تـر رضایتنـد. بنابرایـن نارضایتی وجـود دارد. اما حق با شماسـت، 
اجتماعـی  رسـانه های  الگوریتم هـای  ماننـد  فرایندهـا،  انـواع  بـا  امـر  ایـن 
و اشـخاص تأثیرگـذار گـره خـورده اسـت کـه، حتـی در قلـب آنچـه به نظـر 
می رسـد رویگردانـی کاملـی از راست کیشـی نئولیبـرال اسـت، بـه گروه زدگی 
می بخشـند.  اعتبـار  مصرف گرایانـه  زندگـی  سـبک های  و   1)groupthink(

پـس موقعیـت پیچیده ای اسـت.

به هرتقدیـر، مـن خـودم جـز نظریـه چیـزی تولیـد نمی کنـم. مـردم هم اکنون 

گفت و گوی جامعه شناسانه

1. پدیـده ای در گـروه کـه میـل بـه همنوایـی درون گـروه منجـر بـه سـرکوب دیدگاه هـای 
مخالـف و افـراد بیـرون از گـروه و نهایتـًا تصمیم گیری هـای نابخردانـه و فاجعه بـار در گـروه 

)م.( می شـود 
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< مرگ ومیر در خانه های سالمندان
  در بـحـبـــوــ﹦ کــــرونــــا 

سطح  از   1۹ کووید  همه گیری  به  اجتماعی  واکنش های  گسترة 
را  مجازی  و  خانگی  محیط های  در  افراد  میان  متقابل  روابط  خرد 
روابط  و  رویه ها  سطح  این  در  که  کالن  سطح  تا  می شود  شامل 
تأثیر  آنها  فراملی  مبادالت  و  ملی  جمعیت  کل  بر  آشکارا  مراقبتی 
می گذارد. اقدامات در هر یک از این سطوح را باید به منزلۀ شکلی از 

مراقبت درک کرد. 

تأییدکنندة  نظرِی  ادراک های  پرورش  و  بسط  اخیر،  در سال های 
پژوهش  و  اجتماعی  نظریۀ  برای  پیش  از  بیش  مراقبت  اهمیت 
کووید  همه گیری  دربارة  شواهد  است.  شده  مهم  جامعه شناختی 
نگران کنندة  عکس العمل  از  حاکی   2020-2021 سال های  در   1۹
اقدامات  حالی که  در  است.  بین المللی  مؤسسات  و  ملی  دولت های 
محدود  که  داد  نشان  معدود  کشور  چند  در  دولتی  درمانی  خدمات 
کردن اثرات همه گیری امکان پذیر است، اغلب کشورها با مشکالت 

دست به گریبان بودند. 

را  مراقبتی  مسئولیت های  همه گیری  از  ناشی  فشار  تحت  دولت 
و  جمعیت  از  حفاظت  و  حمایت  وظیفۀ  و  گرفت  عهده  بر  کشور  در 
مدیریت سالمت آن را تقبل کرد که به درجات مختلفی موفق بود. 

دیدگاه های نظری

مایکل فاین، دانشگاه مک کواری استرالیا و عضو انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی و نایب رئیس سابق ک﹞یت﹦ پژوهشی جامعه شناسی سالخوردگی  
 )RC11(

با در نظر گرفتن این که بازارها قادر به پاسخگویی نبودند و در خطر 
فروپاشی کامل قرار داشتند، رهبران سیاسی در آن برهه چارة فوری 
موفق  حدی  تا  بعدی  رویدادهای  مدیریت  در  و  اندیشیدند  موقت  و 
بودند. آن ها اقداماتشان را به مدد اختیارات، نهادها و توافق نامه های 

قانونیای ساخت دادند که دم و دستگاه دولت را شکل داده اند.

در دو قرن و نیم گذشته، در عصر دگرگونی اجتماعی از فئودالیسم 
و سنت به سرمایه داری جهانی که جهان مدرن را خلق کرد، در آنچه 
پوالنی »جوامع بازار« می نامید، مجموعه  های پیوسته پیچیده تری از 
مؤسسات اجتماعی به منظور تأمین مراقبت سر برآوردند. در تازه ترین 
مرحله، تجدید ساختار سرمایه داری رفاهی معاصر به این نقطه رسیده 
است که دولت در اغلب اقتصادهای پیشرفته قدرت های خود را به کار 
می بندد تا از راه ترویج خدمات بازار، به نحوی روزافزون مراقبت را 
متحول کند. عملکرد این بازارها و شبه بازارها در اشکال مختلف آن، 
از مراقبت از کودکان و آموزش، تا حمایت از معلوالن و مراقبت های 
پزشکی در طول زندگی، تا مراقبت از سالمندان و مسکن سازی، بیش 

از پیش پشتوانه و شکل دهندة زندگی مدرن شده اند.

این  در  که  اجتماعی  نظریۀ  برای  معضل ها  مهمترین  از  یکی 

خانواده ای در حال مالقات از مادربزرگ خود در خان﹦ 
سال﹞ندان که به دلیل محدودیت های کووید 19 با یک 
جدارۀ شیشه ای جداسازی شده است، آوریل 2021. 

مالکیت ع﹞ومی
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سالمندان  خانه های  ساکنان  میان  در   1۹ کووید  از  ناشی  مرگ های 
اتفاق افتاده است. این آمار از 75 درصد از کل مرگ ومیرهای ناشی 
را  جنوبی  کرة  در  درصدی   8 فقط  گزارش  تا  استرالیا  در  کووید  از 
مربوط  اطالعات  که  کشورهایی  اغلب  در  آمارها  این  دربرمی گیرد. 
 5۹ کانادا  در  باالست.  نامتناسبی  به  طرز  است،  دسترس  در  آنها  به 
درصد از همۀ مرگ ومیرهای ناشی از کووید در خانه های سالمندان 
رخ داده است، در هلند 51 درصد، در سوئد 47 درصد، در اتریش 44 
خانه های  در  مرگ  مورد   13۹6۹۹ آمریکا  متحدة  ایاالت  در  درصد. 
سالمندان بوده است، یعنی 3۹ درصد از کل مرگ ومیرهای کشور در 

سال اول همه گیری.

دولت خانه های سالمندان را تأمین مالی می کند و بر آنها نظارت 
می کند تا از سالمندانی که نیاز به حمایت دارند، مراقبت و محفاظت 
باید همچون پناهگاه های امن در برابر همه گیری  کنند. این خانه ها 
انجام وظیفه کنند و از ساکنانشان محافظت کنند. اما در عوض، این 
خانه ها به مرکز گسترش عفونت در میان گروه های سنی آسیب پذیر 
تبدیل شدند که گواهی است بر شکست گستردة سیاست های دولتی 
در تأمین محافظت. شکست خانه های سالمندان در قیاس با مراقبت 
به  نه می توان  را  برابر پخش عفونت  برای محافظت در  داخل خانه 
همچنین  مزمنشان.  بیماری های  نه  داد،  نسبت  آن ها  ساکنان  سن 
کارکنان  اعضای  تک تک  موفقیت  عدم  از  ناشی  را  آن  نمی توان 
هر  در  محل  به  وابسته  و  خاص  عوامل  از  شماری  هرچند  دانست. 
مرحله از همه گیری نقش داشتند، پدیدة جهانی چنین مرگ ومیرهایی 
برجسته  را  جامعه شناختی تر  و  نظری تر  مبنای  با  رویکردی  اهمیت 
می کند. رویکردی که عناصر مشترک نهان در پس این شکست در 

مراقبت دولتی را عیان سازد.

در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، صداهایی مترقی استدالل 
خانه های  به  که  است  سیاست هایی  نتیجۀ  مرگ ومیرها  که  می کنند 
به عنوان کسب و کار  فعالیت  اجازه می دهد تحت عنوان  سالمندان 
شواهد  اینکه  وجود  با  بدهند.  ارجحیت  افراد  بر  را  سود  خصوصی، 
کشورها  از  برخی  در  استدالل  این  تأیید  برای  زیادی  اثبات نشدة 
وجود دارد، مقایسه های بین المللی حاکی از آن است که پیوند صریح 
جهانی.  نه  و  است  معلولی  و  علت  نه  مرگ ومیر  و  سودجویی  میان 
مرگ ومیرهای زیادی در برخی از خانه های سالمندان انتفاعی وجود 
داشت، اما برخی دیگر هیچ موردی را ثبت نکرده اند. همزمان شمار 
زیادی مرگ ومیر ناشی از کووید نیز در برخی از خانه های سالمندان 
مانند هلند و سوئد،  بود. در سایر کشورها،  غیرانتفاعی گزارش شده 
بود که  در خانه های سالمندان گزارش شده  باالیی مرگ ومیر  شمار 
ربط  سالمندان  خانه های  از سوی صاحبان  سود  تعقیب  به  نمی تواند 

داشته باشد.

بازاری سازی حکمرانی <

از  دولتی  حمایت  گرفت.  نادیده  نباید  را  بازار  پیوند  این همه  با 
بازارها گسترش  تاریخی  به شکست  واکنش  در  سالمندان  خانه های 
دولت های  در  مراقبت  بازارهای  اخیر  سال   30-20 طی  اما  یافت. 
کرده اند  تضمین  عماًل  و  شده اند  راه اندازی  نو  از  سرمایه داری  مرفه 

فرایند آشکار شد، واکنش تقریبًا غیرمؤثر اغلب اقتصادهای پیشرفتۀ 
سرمایه داری، به خصوص کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی 
که  توسعه یافته  و  ثروتمند  کشورهای  این  که  شد  مشخص  است. 
از  و  جهانند  در  مرفه  با جمعیت  رأس کشورهایی  در  معمول  به طور 
استانداردهای باالی زندگی برخوردارند و تصور می شود سیستم های 
مقررات گذاری مؤثر و سیستم های سالمت و رفاه کارایی دارند، بسیار 

آسیب پذیرند.

آن  متعاقب  سپس  و  ویروس  شیوع  ابتدا  که   2020 سال  در 
اقتصادهای  اغلب  دولت های  پزشکی  درمان  به  دسترسی  مشکالت 
دولت ها  این  داد،  قرار  دشوار  موقعیتی  در  را  سرمایه داری  پیشرفتۀ 
نتوانستند از پس کنترل مؤثر همه گیری بربیایند. مشکالت مربوط به 
با  و ضدیت گسترده   2021 در سال  واکسیناسیون  پوشش  و  عرضه 
واکسن و شک به آن، همراه با طرفداری طیف وسیعی از جنبش های 
فوق محافظه کار معتقد به تئوری توطئه و معتقدان ساده لوح تندرستی 
گام های  تکرار  سپس  و  انعکاس  می رسید  به نظر  طبیعی،  و سالمت 
سردرگم ابتدایی اغلب دولت های رفاه ثروتمند سرمایه داری باشد.   

پاندمی  که  اجتماعی  ادارة  و  مقررات گذاری  به  مربوط  مشکالت 
و  تلخ تر  هیچ کدام  شاید  کرد.  پیدا  نمود  شکل  هزار  به  کرد  آشکار 
خانه های  ساکنان  از  نفر  هزار  صدها  نابجای  مرگ  از  غم انگیزتر 
توسعۀ  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  میان  در  سالمندان 
اقتصادی نباشد. به این معنا، خانه های سالمندان، نقش یک مطالعۀ 
می توان طیف  آن  در  که  کند  می  ایفا  را  کوچکی  نمونۀ  و   موردی 
که  مشکالتی  کرد؛  توصیف  و  شناسایی  را  مشکالت  از  وسیعی 
مقررات گذاری  و  مراقبت  ارائۀ  گسترده تر  سیستم های  در  همه گیری 

در سطح محلی و ملی و جهانی پرده از آن ها برداشت.

تحلیل  از  برگرفته  گزارة  دو  مراقبت،  نظریۀ  به  اتکا  با  این جا  در 
این  از  هدف  است.  شده  طرح  بازار  جامعۀ  ایجاد  مورد  در  پوالنی 
و  مراقبت  اقتصادی  و  سیاسی  ابعاد  نظری  درک  در  مشارکت  کار 
به  معطوف  اقدامات  دربارة  بین المللی  تحقیقات  به  اطالعات  دادن 
همه گیری است. اولین گزاره مشکالت حکمرانی ناشی از بازاری سازِی 
مراقبت را شناسایی می  کند؛ دومین گزاره مربوط به عواقب ناشی از 
کاالیی شدن خدمات مراقبت دولتی است؛ به خصوص آن گونه که در 
اتکا به کاِر بیش از پیش بی ثباِت کارگراِن مراقبتی و سایر کارکنان 

خط مقدم نمود یافته است. 

مرگ ومیر در خانۀ سالمندان <

به  مربوط  اطالعات   ،2020 سال  در  کووید  اول  موج  طی  در 
خانه های  مرگ ومیر  بود.  کم نمایانه  و  اتکا  غیرقابل  اغلب  مرگ ومیر 
بود.  بعضی کشورها حذف شده  ملی  آمار  مجموع  از  ابتدا  سالمندان 
خط مشی  بین المللی  »شبکۀ  سوی  از  منتشرشده  اخیر  داده های 
 22 در  که  می دهد  نشان   ،2021 فوریه  در  طوالنی مدت«  مراقبت 
کشوری که طی سال اول شیوع همه گیری در مورد آن ها آمارهای 
همۀ  از  درصد   41 متوسط  به طور  است،  بوده  دسترس  در  قابل اتکا 

دیدگاه های نظری

https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2021/02/LTC_COVID_19_international_report_January-1-February-1-1.pdf
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بهداشت  مقامات  گزارش های  و  همه گیرشناسی  متعدد  مطالعات 
و  کارگران ضروری  این  نامطمئن  استخدام  میان  پیوند  به  درمان  و 
گسترش همه گیری درون خانه ها و میان آنها اشاره کرده اند. گسترش 
مختلف  خانۀ  چندین  در  بودند  مجبور  که  بی ثبات کار  کارگران 
برای  دستمزدی  تا  کنند  کار  گوناگون  مشاغل  در  یا  شوند  استخدام 
تأمین معاش به دست آورند، آشکارا در نفوذ همه گیری به تسهیالت 
مراقبت از سالمندان سهم داشته است. بنابراین افزایش کار مراقبتی 
رسیده اند  آخر خط  به  مراقبت  بازارهای  که  می سازد  آشکار  بی ثبات 
– به طوری که همان اقداماتی که برای حفظ تمهیدات مراقبت انجام 
این  امنیت  برای  تهدیدهایی  همچون  عوض،  در  اکنون  می گیرد 
را دچار  آن ها  تداوم طوالنی مدت  و  ثبات  و  تمهیدات عمل می کنند 
اخیراً  و همکارانش  آولن باخر  بریگیت  که  تزلزل می کنند. همان طور 
نشان داده اند این طور که با مراقبت به منزلۀ کاالیی قابل معامله در 
مناسبات بازار برخورد می شود، به نظر می رسد باید انتظار داشت که 
false com�( کاذب« »کاالیی  به  پوالنی  به اصطالح  عماًل   مراقبت 

modity( تبدیل شود. 

نتیجه گیری <

ارائه شده  مراقبت های  منظر  از  پاندمی  اثرات  می رسد  نظر  به 
مراکز  این  اما  است.  بوده  مخرب  به شدت  سالمندان،  خانه های  در 
خالف آمد هم بوده اند و در عین حال به کار افشای محدودیت های 
بازاری سازی آمده اند و شرایطی ایجاد کرده اند که برگشت دولت به 
و  است  شده  ضروری  هم  سیاسی  و  اجتماعی  مقررات گذاری  قلب 
است،  عمیق تری  تغییر  منادی  اتفاق  این  آیا  مردم.  پسند  مورد  هم 
dou�(  همان دگرگونی تاریخی که مفهوم پوالنیایی جنبش مضاعف

ble movement( واکنشی محتمل تشخیص می دهد؟

بحران همه گیری جهانی و نمودهای آن در کشورها گوشزدکنندة 
هدف  به  اجتماعی  دموکراتیک  یادگیری های  برای  فرصتی 
است؛  اساسی  اجتماعی  کاالی  یک  عنوان  به  مراقبت  بازپس گیری 
کاالیی  همچون  مراقبت  همچنان  که  باشیم  شاهد  نباید  دیگر 
افراطی تر  حتی  و  بیشتر  استثمار  مستعد  که  بشود  فرض  اقتصادی 
است. اما آیا می توان انتظار داشت که در پاسخ به شکست هایی که 
و  مترقی  اجتماعی  جنبش  یک  است،  برداشته  آنها  از  پرده  ویروس 
مردم مدار به پا خیزد؟ اگر چنین است، برای تضمین موفقیت آن کدام 
شرایط اجتماعی ضروری است؟ چه شکل هایی ممکن است به خود 
بگیرد؟ از آنجایی که جنبش های ضدواکسن – با الهام از نظریه های 
و  تهاجمی  پیش  از  بیش  شکل های  از  گرفتن  خوراک  با  و  توطئه 
ابتدایی شیوع پاندمی  متعصب پوپولیسم سیاسی ملی- طی دو سال 
ظهور و بروز یافته اند، بی گمان این سوالی کلیدی است که همه گیری 

برای نظریۀ اجتماعی و پژوهش جامعه شناختی ایجاد کرده است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Michael Fine <michael.fine@mq.edu.au>

که عملکرد همۀ خانه های سالمندان متأثر از آن ها، فارغ از وضعیت 
این  بگیرد.  قرار  رقابتی  بازار  فشارهای  تحت  قانونی شان،  مالکیت 
برای  پوالنی  که  است  فرایندی  منعکس کنندة  )بازاری سازی(  فرایند 
بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  سدة  در  لسه فر  بازار  نظام های  معرفی 
دوره  هر  در  دارد.  آن  به  نعل  به  نعل  شباهت  و  است  کرده   مستند 

نظام های بازار را دولت تعمداً ایجاد می کرد.

در  هم  انسانی  و  مراقبتی  خدمات  حوزة  در  امروزه  بازاری سازی 
عنوان  به  هم  و  سیستم  کل  در  مشروعیت بخش  منطقی  جایگاه 
متقابل میان و درون بخش های  روابط  دارد و  شیوة عملکرد حضور 
و  شکاف  ایجاد  سو  یک  از  آن  تأثیر  می دهد.  شکل  را  سازنده اش 
اقتدار  و  سلسله  مراتبی  روابط  بردن  بین  از  با  عمودی  چندپارگی 
و چندپارگی  ایجاد شکاف  دیگر  از سوی  و  است،  بوده  بوروکراتیک 
محلی  در سطوح  همکاری  بردن  بین  از  و  گسیختن  هم  از  با  افقی 
اصطالح  از  پوالنی  تسهیالت..  و  خدمات  درون  و  منطقه ای  و 
فرضیه ای  حکمرانی  مسئلۀ  درک  اما  نمی کند،  استفاده  »حکمرانی« 
قوی به دست می دهد که به توضیح پیوند میان مرگ ومیر ناشی از 
کووید و بازاری سازی کمک می کند. نکتۀ مهم این است که مفهوم 
حکمرانی در کنار بازاری سازی پدیدار شد و در عمل با ایدئولوژی هایی 

همچون »مدیریت دولتی نوین« در ارتباط است. 

سطح  به  فزاینده  طور  به  اختیارات  بازار،  رقابت  شرایط  تحت 
سازمانی مدیریت واگذار شده است؛ جایی که محرمانگی و استقالل 
بر همکاری و یکپارچگی سیستم اولویت دارد. در خانه های سالمندان، 
از  شدن  دور  با  است  بوده  همراه  مشتری  انتخاب  بر  بازار  تأکید 
موارد  در  که  پزشکی  بهداشت  زمینۀ  در  سنتی تر  مسئولیت های 
زیادی بر ملزومات استخدام حرفه ای اثر می گذارد. بنابراین خانه های 
بیش  از  بیش  شیوع یافته  همه گیری  مهار  مدیریت  در  سالمندان 
سالمندان  خانه های  این،  وجود  با  دادند.  دست  از  را  خود  شایستگی 
ملزم شدند به عنوان واحدهای مستقل فعالیت کنند، چراکه اقدامات 
سیستم  با  را  آن ها  ارتباط  عمداً  دولتی  درمان  و  بهداشت  به  مربوط 
بیمارستان ها،  ویژه  به  حاد،  درمانی  مراقبت های  خدمات  گسترده تر 
قطع کرد. یک فرضیه این است که حکمرانی مستقل آن ها را به طرز 

بی سابقه ای در برابر گسترش ویروس کرونا آسیب پذیر کرد. 

پیامدهای کار مراقبتی بی ثبات <

به عالوه، افزایش وابستگی خانه های سالمندان به کار بی ثبات و 
کم دستمزد در پیوندی تنگاتنگ با بازاری سازی بوده است. در بسیاری 
استفاده  دستمزد  هزینه های  کاهش  برای  بازار  فشارهای  از  جاها  از 
شده است تا هزینه های مالی محدود شود و در عین حال همچنان 
امر  این  شود.  تضمین  مراقبت  بخش  در  سرمایه گذاری  سودآوری 
منجر به کاهش هزینه ها شد که پیش از شیوع کووید بخش زیادی 
از آن از جیب کارگران مراقبت و سایر کارکنان خانگی پشتیبان در 

خانه های سالمندان با نقش های کلیدی، برداشته شده است.

دیدگاه های نظری
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< درآمــــــدی بــــــــر 
  نظریه پردازی معاصر دربارۀ کار

گی.گونتر فوس، استاد بازنشست﹦ دانشگاه فناوری ک﹞ینتس آل﹞ان

شفاف تر کار است. 

یک پرسش دیرینه این است که آیا کار بیش از هر چیز نوعی 
»بار« است یا، به دلیل دادن حس کامیابی به افراد، می تواند »لذت« 
هم به دنبال داشته باشد و فرصت های مهمی برای پیشرفت سازندة 
خود عرضه کند. پشت این اختالف دو دیدگاه متمایز نهفته است. 
یک دیدگاه کار را شالودة وجود انسان می داند که فرصتی غیرقابل 
چشم پوشی برای تجربه کردن فراهم می آورد و فقدان آن به معنای 
نفی تمام عیار نیازهای ضروری انسان یا حتی کرامت انسانی است. 
زیادی  گروه های  برای  کار  انضمامی  تاریخی  مظاهر  حال،  این  با 
در جامعه با فشارها و مخاطره ها همراه بوده )و هست( و منجر به 
شکل های تازه ای از بی ثمری کوشش ها )disutility of effort( شده 
 »labor« است. این موضوع فی المثل در تفاوت میان واژگان التین
است(  شده  خلق  آنچه  )خلق؛   »opus« و  مشقت(  یا  کندن  )جان 
نمایان است و در تفاوت میان واژگان انگلیسی »labor« )که داللت 
این  است، عالوه  بر  یافته  بازتاب   »work« و  دارد  زاییدن  بر عمل 
در زبان آلمانی در تفاوت میان »Arbeit« و واژة آلمانی پرکاربردتر 

»Werk« تجسم یافته است. 

به منزلۀ  احتمااًل  را  کار  جامعه شناختی،  اصطالحات  چارچوب  در 
فعالیت هدفمند انسانی با بهره گیری از قدرت جسمانی و مهارت های 
این  عالوه  بر  که  واقعیت  این  می کنند.  قلمداد  فکری-جسمی 
سودمندی،  )تالش،  معیارها  سایر  دامان  به  دست  اغلب  ویژگی ها 
اولیه کار می شوند،  ابعاد  به عنوان  این ها(  ابزارها، دستمزدها و جز 
تعریفی روشن  از  به شکل فعلی آن  این مقوله  نشان می دهد که  
و به دور از ابهام فاصله دارد. با وجود این که کار توسط افراد انجام 
زمینه های  با  تنیده  همواره  غیرمستقیم  به طور  دست  کم  می شود، 
اجتماعی است و این زمینه ها که پیوسته در حال تغییرند و اساس 
به آن  اینها( است،  آن ها تقسیم کار )همکاری، سازمان دهی و جز 

شکل می دهند.

کار چیست؟ <

هیچ مفهومی به اندازة مفهوم کار هم از حیث علمی و مخصوصًا 
از حیث رویۀ اجتماعی دستخوش تغییرات تاریخی نشده است. اخیراً 
مناقشات شدیدی بر سر این پرسش که واقعًا کار چیست یا چه باید 
باشد درگرفته است. آنچه در پی می آید تأمالتی دربارة نحوة تعریف 

در سرمایه داری صنعتی دیدگاه جزئی نگرانه تر به کار به عنوان فعالیت اقتصادی چیره شد، سایر شکل های کار )مانند کار 
خانگی یا خانوادگی( از حیث فرهنگی بیشتر به حاشیه رانده شدند و در واقع به »کار نامرئی« تبدیل شدند. امتیاز عکس: 

)تصویر چپ( کریتیوکامنز؛ )تصویر راست( سازمان جهانی کار آسیا-پاسفیک. برخی حقوق محفوظ است.

دیدگاه های نظری
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البته تمایزی که کارل مارکس )و همین طور آدام اسمیت و حتی 
ارسطو با استفاده از اصطالحات oikonomia و chrematistics( میان 
دو جنبه )خصلت دوگانۀ work/labor( ایجاد کرد، نسبتًا شناخته شده 
است: از یک جهت خلق »ارزش مصرفی« کاربردی از طریق کار 
مولد »انضمامی« و از جهت دیگر ایجاد »ارزش مبادله ای« اقتصادی 
از خالل کار »انتزاعی«. او اینگونه بحث می کند که در سرمایه داری 
راه برای رشد این تقابل به طور نظام مند هموار می شود، از این رو به 

تضاد اجتماعی فزاینده می انجامد.

اگرچه این فرضیه که فعالیت افراد شاغل در جوامع پیشرفته عمدتًا 
بی چون وچرا  مدت ها  سودآور(  )کار  است  مربوط  درآوردن  پول  به 
مانده بود، امروزه برداشت وسیع تر از کار بیانگر این شناخت رو به 
رشد است که کار به طور تاریخی شکل های بسیار متنوعی به خود 
گرفته  است و نه فقط از حیث ماهیت بلکه از حیث تلقی اجتماعی 
از آن متفاوت شده است. همچنین نشان می دهد که شکل ویژه ای 
که کار به خود می گیرد همواره در معرض تغییر مداوم بوده و خواهد 
بود. در کنار شکل های درآمدمحور )برای اکثریت، انواع مختلف کار 
شکل های  از  فراوانی  تعداد  کوچک،  اقلیتی  برای  و  وابسته  مزدی 
خویش فرمایی(، تنوع چشمگیری از سایر مظاهر کار نیز وجود دارد: 
کسب  هدف  بدون  )اغلب  مدنی«  مشارکت   « یا  داوطلبانه«  »کار 
درآمد(؛ »خدمت اجباری« )mandate�based( یا »کار سیاسی«؛ »کار 
خانگی« )خرید کردن، آشپزی، تمیزکاری و نظایر اینها(؛ »کارهای 
مربوط به خانواده و مراقبت« )پرورش کودک، پرستاری، مراقبت از 
 )self�sustaining work( »؛ »کار خودحمایتی)سالمندان و نظایر اینها
و »کار معیشتی« )تولید مستقیم کاالها، از جمله برای خودکفایی(؛ 
»کار اجباری« )توسط محکومان، سربازان وظیفه، بردگان و جز اینها 

انجام می شود(.

همچنین کار مدت ها یک سره فعالیت »مولد« اساسًا مادی تلقی 
می شد که به هرحال ثابت شد که از جهات مختلف توصیف چندان 
دقیقی از واقعیت نیست. به  مرور پذیرفته شد که کار »غیرمولد« نیز 
و  دانش(  بر  مبتنی  کار  و  اداری  کار  مثال،  عنوان  )به  دارد  اهمیت 
نداشت،  وجود  آن  از  درستی  درک  مدید  مدت های  که  »خدمات« 
خدمات  مثال  عنوان  )به  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  روزبه روز 

مستقیم و غیرمستقیم شخصی، اطالعاتی، مالی و فنی(.

موضوع مهم دیگری که، با اکراه به آن اذعان شد، این بود که تعداد 
از فقط چند نوع معدود است  کارهایی به وضوح »مخربند« بیشتر 
)کار مربوط به جنگ، فعالیت خشونت آمیز جنایت کارانه، اصالحات 
آسیب زا و یا نابودی کامل جهان طبیعی(. مورد اخیر توضیح می دهد 
که کار همواره به معنی تغییر مداوم شکل ها، خلق شکل های جدید 
)فی المثل یک صندلی( و همزمان تخریب یک شکل فعلی آن است 

)مانند درخت(.

متوسل  آن  به  اکثراً  که  کار  »سودمندی«  ارزیابی  عالوه،  به 
می شوند، ممکن است بسته به نقطه نظر مربوط به آن متفاوت باشد: 
آنچه ممکن است در برخی زمینه ها مطلوب به نظر برسد، در برخی 
دیگر ممکن است به نقطه ضعفی اساسی تبدیل شود؛ چیزی که شاید 

به  باشد در درازمدت می تواند خسارات وسیعی  در کوتاه مدت مفید 
بار بیاورد.

این  است،  مطرح شدن  حال  در  به شکل جدیدی  امروزه  آنچه 
بنابراین  و  است  انسانی  ذاتًا  ویژگی  یک  کار  آیا  که  است  پرسش 
نوعی«  »موجود  عنوان  به  انسان ها  خاص  تکاملی  اصلی  خصلت 
نیز  زنده  موجودات  سایر  یا  است،  )مارکس(   Gattungswesen یا 
که  می دهد  نشان  اخیر  مردم نگارانه  یافته های  می دهند.  انجام  کار 
ابتدایی  ابزارهای  از  موردی  تصادفی  استفادة  کارمانند،  فعالیت های 
نیست  فقط مختص جفت داران  تولید  از  و حتی شکل های خاصی 
چه برسد به انسان ها. در حقیقت مارکس قباًل اذعان کرده بود که 
حیوان ها کار انجام می دهند و حتی ابزار به کار می برند. بعدها تصریح 
کرد که مشخصۀ کار انسانی تولید ابزارهاست، اما بیش از هر چیز 
از طریق ذهنی تنظیم گر؛ همان چیزی که – با ارجاع به تصویری 
که مارکس از آن استفاده کرده است – حتی »بدترین معمار« را از 
)تا  پرسش  این  باید  امروز  می کند.  متمایز  عسل«  زنبور  »بهترین 
حدی نگران کننده( را اضافه کنیم: ماشین ها و فرایندهای پیچیده به 
واقع تا چه حد امکان دارد به خوبی انسان کار انجام دهند )فی المثل 

اتوماسیون انعطاف پذیر، روبات ها، هوش مصنوعی(؟

برداشت های متغیر از کار در طول تاریخ <

این آشفتگی های مفهومی نشان  می دهند که انگاشت های بسیار 
متنوع از کار در سرتاسر فرآیند تاریخی تغییر آن، از دغدغه ای اساسًا 
این  شدن  روشن  برای  بدهید  اجازه  دارد.  حکایت  جامعه شناختی 

موضوع نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم:

در یونان و روم باستان، ساخِت )fabrication( )که امروزه   •
عملی  زندگِی  برای  کاال  می شود(  درک   )labor( »کار«  عنوان  با 
برده های  وظیفۀ  اول  درجۀ  در  فعالیت جسمانی،  از طریق  روزمره، 
غیرآزاد و زنان بود، همزمان فعالیت محفوظ برای جملگی شهروندان 
خدمت  حدی  تا  و  فلسفی  فکری  کار  یا  سیاسی  کار  )مرد(  کامل 
سربازی بود و صنعتگری )techne( صنعت کاران یک شکل بینابین 

بود. 

اروپا،  وسطی  قرون  در  مسیحی  فئودالیسم  ابتدای  در   •
انگاشت رایج از کار فعالیت فیزیکی و عمدتًا کشاورزی بود که بیشتر 
افراد غیرآزاد انجام می دادند. در کنار این، فعالیت های »آزاد« وجود 
داشت که نخبگان )اشراف و روحانیان( پیشه می کردند. آنچه اهمیت 
دارد تعبیر همواره منفی از کارهای جسمی به مثابۀ مجازات الهی به 
دلیل هبوط انسان از بهشت است. در مقابل چیزی که بسیار ارزش 
داشت، کردار حقیقی مذهبی )»مناسک عبادت«( بود. این درک از 
کار به تدریج به سمت دیدگاه مثبت تر نسبت به فعالیت های جسمی 
عملی سوق پیدا کرد که بعدها به منزلۀ انعکاسی از الوهیت و حتی 
همچون ارادة خدا تلقی شد. در صومعه ها نوعی فرهنگ کار پدیدار 
شد که کار مولد را – با اینکه همچنان با مناسک مذهبی برابر نبود 

.)ora et labora :به صراحت تحسین می کرد )عبادت و کار –

دیدگاه های نظری
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به افزایش است. در برابر تعجب گاه و بیگاه بسیاری از افراد، شواهد 
مکرری دال بر این واقعیت وجود دارد که حتی در دولت های رفاهی 
شمال جهانی، بیماری های ناشی از کار نه فقط به صورت جسمی 

بلکه به شکل شرایط جانفرسای روانی بروز پیدا می کند.

نظریه پردازی جامعه شناختی دربارۀ کار <

جامعه شناسی بارها و بارها خود را وقف موضوع کار کرده است 
)البته اغلب فقط به شکل گزینشی(. جامعه شناسان در این روند از 
قرن  آغاز  از  پس  اما  کرده اند.  استفاده  مختلف  رشته های  مفاهیم 
شد.  همه جانبه تر  جامعه شناسی  نظریۀ  شکل گیری  که  بود  بیستم 

مثال های زیر گویای این موضوع است:

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با فلسفۀ سوژة ایده آلیستی   •
خود، تأثیرگذارترین نظریه پرداز کار در دوران مدرن نخستین است. او 
کار را متشکل از »برونی سازی« )و همزمان ازخود »بیگانگی«( بشر 
با هدایت فکرش می داند تا مبنایی شود که بشر خود را در بازتاب 
تولیداتشان ببیند و از طریق »تملک« آن تولیدات به »خودآگاهی« 

دست یابد.

فقط  نه  را  کار  اما  می گیرد،  پیش  را  هگل  راه  مارکس   •
و  انسانی«  به منزلۀ »فعالیت حسی  بلکه  فعالیتی »فکری محض« 
عمدتًا  فعالیت مولد اقتصادی در نظر می گیرد. او دیدگاه اولیۀ عمومًا 
کار  نقد  و  تحلیل  تا  را  آن  و  می پروراند  را  کار  دربارة  خود  مثبت 
تحت سلطۀ روابط اجتماعی سرمایه دارانه بسط می دهد و از شکل 
یاد  از خودبیگانه  مزدِی«  عنوان »کار  با  در سرمایه داری  کار  رایج 
حیات خود  به  می توانند  زمانی  تنها  افراد  مارکس،  باور  به  می کند. 
ادامه دهند که »نیروی کار« خود، در واقع، ظرفیت خود برای کار 
کردن، را به عنوان کاال بفروشند. کاری که در فرایندهای کنترل شده 
استثمار  مبنای  ادغام می شود،  کار  بستر محیط  در  نظارت  و تحت 
را  اقتصادی  »سود«  و  افزوده«  »ارزش  ایجاد  هدف  به  اقتصادی 
شکل می دهد. بنابراین امکان تجربۀ خودمتعین انسانی کار، که از 
و دست  تحریف  نظام مند  به طور  است،  انسان شناختی شدنی  منظر 

آخر به کلی از بین می رود.

الگویی  نوشته هایش،  نخستین  از  یکی  در  دورکیم  امیل   •
»تقسیم  او،  نظر  از  می دهد.  بسط  را  اجتماعی  تمایزیافتگی  از 
کارکردهای  به  جامعه  ظرفیت های  مقوله بندی  متضمن  کار« 
حرفه ای تخصصی است. او به گذار تاریخی از تقسیم توسعه نیافتۀ 
کار  )»تقسیم  مشابه  اجتماعی  واحدهای  با  کارکردها  »مکانیکِی« 
چندقسمتی« )segmental division of labor( همراه با »همبستگی« 
ناشی از ارزش های جمعی( به سمت توزیع »ارگانیک« و تمایزیافتۀ 
کارکردها با واحدهای بیش از پیش نامشابه )همراه با نوع تازه ای از 

انسجام اجتماعی برخاسته از وابستگی های کارکردی( باور دارد.

تمایز  انسانی  فعالیت  بنیادی  شکل های  میان  آرنت  هانا   •
قائل می شود. او بر اساس اصطالحات ارسطویی poiesis )ساختن و 

در بستر تأسیس شهرها، ترکیبی از فرهنِگ رو به گسترش   •
نه  فناورانه،  پیشرفت های  و  بین منطقه ای  تجارت  صنعت گری، 
بلکه  کرد،  میسر  پیش  از  بیش  را  مولد  کار  بر  ارزش گذاری  فقط 
گرایشی به سمت کسب درآمد ایجاد کرد که آشکارا برای همیشه 
تابوزدایی شده بود. لوتر و اصالح پروتستانی به کار سودآور  از آن 
کمابیش جایگاه یک حکم الهی )تکلیف، »calling« یا Berufung( را 
دادند. ماکس وبر در رسالۀ اخالق پروتستان خود به مدد بازشناسی 
الهی  از برگزیدگی  برای جستجوی نشانه هایی  »کوشش بی وقفه« 
)سرشت ذاتِی آموزة تقدیر )doctrine of predestination( کالونیستی( 
سرمایه داری  اساسی  )بنیان  حرفه ای  موفقیت  سودای  به واسطۀ 
غربی )اروپایی و آمریکایی( بر این موضوع تأکید می کند. رنسانس 
بنیان خودشکوفایی  و روشنگری همزمان بر اهمیت کار به عنوان 

فردی و دست کم به عنوان یک حق طبیعی انسانی اصرار ورزیدند.

کار  به  جزئی نگرانه تر  دیدگاه  صنعتی  سرمایه داری  در   •
به عنوان فعالیت اقتصادی چیره شد، سایر شکل های کار )مانند کار 
خانگی مربوط به خانواده( از حیث فرهنگی بیشتر به حاشیه رانده و 
در واقع به »کار نامرئی« تبدیل شدند. اشکال به رسمیت شناخته شدة 
کار فعالیت هایی تخصصی تلقی می شدند که مبتنی بر کسب بیش 
از پیش هدفمند مهارت های مربوط به آن فعالیت ها بودند. اکثریت 
مردم )از جمله کودکان، که هنوز در برخی از مناطق چنین است( 
به طور گریزناپذیر به کسب ابزارهای پولِی ضرورت یافته برای امرار 
معاش از راه فروش مزدی ظرفیت کار خود در بازارهای تخصصی 
)»بازار کار«( وابسته بودند. افرادی که اجازة کار نداشتند یا کسانی 
که این فرصت را از دست می دادند »عاطل« یا افراد »بدون کار« 

)که البته در واقع بی کار نبودند( تلقی می شدند.

پیش  کار  اجتماعی  مفهوم  تحول  موازات  به  کار  واقعی  تاریخ 
یک،  هر  در  غالب  نقطه نظر  نیستند.  یکسان  دو  این  اما  می رود، 
کاری  فعالیت های  طیف  از  را  اجمالی  تصویر  یک  فقط  همیشه 
اجتماعی  کارهای مهم  از  بسیاری  مطرح ضبط می کند. حال آن که 
به طور نظام مند نادیده گرفته می شوند و در نتیجه بی ارزش انگاشته 
تاریخ »وسایل  نیز همواره  کار  واقعی  تاریخ  می شوند. عالوه براین، 
تولید« است و از این رو تاریخ تعامل انسان ها، به عنوان »موجودات 
است  خود  درونی«  »طبیعت  و  طبیعی  زندگی  شرایط  با  طبیعی«، 
)مارکس(. به این معنا، تاریخ کار از یک جهت، تاریخ پیشرفت های 
حیرت آور توانایی ها و مهارت های انسانی، امکان های تکنولوژیک و 
بهره بری از ظرفیت های طبیعت است.  در عین حال، تاریِخ کار تاریخ 
تخریب طبیعت و ارزش های فرهنگی، استثمار و بیگانگی انسان ها و 
شکل های مدام تکرار شوندة بی ثمری کوشش است. تاریخ تخریب تا 
به امروز به قوت خود باقی مانده است و هرچه از مراکز سرمایه داری 
تاریِخ  تاریخ مخصوصًا  این  مدرن دورتر می شویم، تشدید می شود. 
کسانی را در خود دارد که به طور سیستماتیک – هم در سطح محلی 
و هم در سطح جهان – از کار و به تبع آن، از فرصت های استخدام 
می شوند.  حذف  می دهد،  را  خود  حیات  ادامۀ  امکان  آن ها  به  که 
نظر به این که انواع تازة بینواسازی توده اِی پدید آمده طی سال های 
صنعتی شدن، به مدد تأسیس نظام های تأمین اجتماعی )محدود( در 
از  مقررات زدایی  با  توأم  مخاطرات  شده اند،  کم اثر تر  مناطق  برخی 
نظام های تأمین اجتماعی و روابط استخدامی بار دیگر در همه جا رو 

دیدگاه های نظری
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هرچند »کار« )در معنای وسیع آن( مشخصۀ بخش چشمگیری 
از فعالیت انسانی است، هستی انسان را نمی توان به آن تقلیل داد. 
اساسًا  موجوداتی  باورند(  این  بر  هنوز  برخی  که  )آن طور  انسان ها 
چنین  نیستند.  کارمحور«  »جامعه ای  در  کار  شیفتۀ  و  زیاده خواه 
انسانی  از فعالیت های مهم  دیدگاهی در درک تمایز بسیاری دیگر 
»ورزش«  و  »تفریح«  »استراحت«،  چون  مقوالتی  است.  ناتوان 
در  گاهی  و   – هستند  »دیگر«  این  در  جای گرفتن  پی  در  جملگی 
هنگام تالش برای تدوین تعریف های دقیق )مانند جنبه های کاری 
در ورزش  و بازی(، با همین مشکالت روبرو می شوند. در رابطه با 
مفهوم کار، وظیفه ای که در حال انجام آنیم غلبه بر دیدگاه دوتایی 
آنچه موضوعیت  ایستاست.   1)truth claim( ادعای صدق  بر  مبتنی 
بر  مبتنی  رابطه ای  فهم  نوعی  کرد،  خواهد  پیدا  بیشتری  بسیار 
است  خاصی  روش های  شناسایی  هدف  به  انعطاف پذیر  مؤلفه های 
که بر اساس آن ها »کار« جنبه ای از فعالیت های مختلف است. تنها 
از این طریق می توان تنوع فرم ها و انگاشت های مدرن کار را – که 

باالتر بر آن ها تأکید شد – درک کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
G. Günter Voss <info@ggv�webinfo.de>

تولید کردن( و praxis )فعالیت افراد آزاد یا روح( سه مقوله را بسط 
تداوم  خدمت  در  که  فعالیتی  مثابۀ  به   )labor( »زحمت«  می دهد: 
هستی مادی گونه هاست و نه بر آزادی بلکه بر ضرورت مطلق برای 
حفظ حیات داللت دارد. زحمت در تقابل با »کار« )work(، به معنی 
تولید فیزیکی چیزهای بادوام برای زندگی روزمره است و مکمل آن 
ظهور جهان »مصنوع« همه جانبه  ای است که انسان ها آن را بیگانه 
 ،)Action( »عمل«  که  است  معتقد  آرنت  می کنند.  تجربه  خود  با 
به عنوان سومین مقوله، شبیه پراکسیس ارسطویی، مربوط می شود 
می تواند  فرد  فهم.  از طریق  اجتماعی  کثرت  نوعی  به شکل گیری 
بدون انجام »زحمت« یا »کار« زنده بماند، اما به عنوان یک موجود 

اجتماعی از حیث وجودی وابسته به »عمل« سیاسی است.

یورگن هابرماس دو نوع فعالیت انسانی را در تقابل با هم   •
مادی  تولید  هدف  با  کار،  فرم  در  »ابزاری«  فعالیت  می دهد:  قرار 
soci�( اجتماعیت تولید  معنی  به  ارتباطی«،  »کنش  و   کارکردی 

»نظام های«  درون  عمدتًا  که  ابزاری  کنش  است  معتقد  او   .)ality
کارایی محور )اقتصاد، جامعه( اجرا می شود، به طور تاریخی، ضرورت 
تهدید  را  اجتماعی  »زیست جهان«  در  فهم محور  کنش  اجتماعی 

می کند.

دیدگاه های نظری

1. به معنی ادعای قطعی درباره چیزی به تجربه تأئید نشده است. )م.(
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< کـــوویــد 19 و
کـــــارگــــــران مــهــــاجــر

  هـــــنـــــــد

کار و نیروی کار

رفیعه کاظم، دانشگاه اللیت نارایان میتیالی هند و عضور ک﹞یته های جامعه شناسی آموزش )RC04( ، زبان و جامعه )RC25( ، زنان، جنسیت 
و جامعه )RC32( و جامعه شناسی بصری )RC57( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

بـا اعـالم ناگهانـی اولیـن منـع رفت وآمـد در شـبانگاه 24 مـارس 
2020 و طـی ایـام پاندمـی کوویـد-1۹، ناآمادگـی دولـت هنـد بـرای 
مقابلـه بـا یـک پاندمـی یـا هـر بحـران بهداشـتی دیگـری عیان شـد. 
شـهروندان کـه تـا آغـاز منـع سراسـری رفت و آمـد تنهـا یـک فرصـت 
چهـار سـاعته در اختیـار داشـتند، در هرج ومـرج محض رها شـده بودند. 
بی تفاوتـی دولـت نسـبت به مهاجـران و فقرای شـهری در نحوة اجرای 
منـع رفت وآمـد مشـهود بـود؛ در حالی کـه در ایـن بیـن تأثیـر فـوری و 

فاجعه بـار آن بـر کارگـران روزمـزد پیش بینـی نشـده بـود.

اکثریـت قاطـع مهاجـران کـه تقریبا بـدون هیچ پس انـدازی با خطر 
قریب الوقـوع گرسـنگی مهلـک بـا بالتکلیفـی روبـه رو بودنـد، مجبـور 
شـدند بـه مناطـق بومـی خـود بازگردنـد. براسـاس گـزارش سـازمان 
بهداشـت جهانـی، در هفتـۀ اول اجـرای منـع رفت وآمد، نزدیـک به 50 
هـزار مهاجـر از مراکـز کالن شـهرهایی ماننـد دهلی و بمبئی به سـوی 

مناطـق بومی خـود روانه شـدند.

مـوارد مختلـف مـرگ ایـن  کارگـران مهاجـر هنـگام تـالش برای 
رسـیدن بـه خانـه پـس از پیمونـدن کیلومترهـا با پـای پیـاده، موقعیت 
بی ثبات شـان را  بیـش از پیـش آشـکار سـاخت. در 8 مـه، 16 کارگـر 
مهاجـر خوابیـده بـر روی خطـوط راه آهـن در اورنگ آبـاد، با عبـور قطار 
حمـل بار درو شـدند. دولت با ایـن تعبیر که این کارگـران آن قدر احمق 

بازگشت گروهی کارگران مهاجر به روستایشان در مرز 
دهلی و راجستان، بعد از اعالم نخستین منع رفت و آمد 

در سال ۲۰۲۰. امتیاز عکس: ابصار حسین.

بوده انـد کـه روی ریـل خوابیده انـد، همـۀ تقصیرها را به جـای پلیس بر 
گـردن مهاجـرات انداخـت؛ گرچـه پلیس بود کـه مهاجـراِن در حال  راه 
رفتـن در جاده هـا را بی رحمانـه کتـک مـی زد و بـا ترساندن شـان آن ها 
را بـه مسـیرهای جایگزیـن نسـبتا بی دردسـر می کشـاند. مهاجـران در 
حـال بازگشـت در مسـیرهای ترانزیـت و دور از مناطـق بومی خود جان 
می باختنـد؛ آن هـا را بی تفاوتـی دولت از پـای در آورد و نـه کووید-1۹.

از قضـا فقـرای مهاجـر بـرای »دولـت رفـاه« همچنـان تنهـا یـک 
»جمعیت هدف« اسـت، عاری از هر گونه حس »شـهروندی مشـروع«. 
دولـت چنـد برنامـۀ رفاهی برایشـان تـدارک می بینـد که همیـن اندک 
برنامه هـا نیـز تنهـا پـس از محاسـبۀ دسـتاوردهای سیاسـی به ایشـان 
اعطـا می شـود؛ دسـتاوردهایی که انتظـار می رود عـوض مضاعفی برای 

دولت داشـته باشـد.

ناشهرونداِن نوعی! <

زندگـی مهاجـران بـه مشـکالت و عدم قطعیت هـا مبتـال اسـت. در 
پـِس ایـن تزلـزل، حـس بیگانگـی اسـت کـه مهاجـران از مواجهـه بـا 
شهرنشـینان متخاصـم تجربه می کنند. در چشـمان شهرنشـیناِن مدعی 
شـهروندی مشـروع جامعۀ مدنی، مهاجران »دیگری بی نام ونشـان«اند؛ 
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در چشـم آن هـا مهاجـران رسـتۀ تجربـی و جمعیت شـناختی افرادی اند 
کـه گرچـه بـرای تمیز کـردن خانه ها و شـهرها و بـرای سـاختن راه ها، 
پل هـا و مراکـز خریـد مـورد نیازنـد، امـا در زمـرة تهدیـدی مدنـی بـر 
زیبایی شناسـی منظـر شـهری، همچنان ناخوشـایند باقـی می مانند. این 
بیزاری خصمانۀ جمعی از سـوی دولت و »شـهروندان مشـروع« اسـت 
کـه بقـای جمعیـت فقیر شـهری را حتـی در زمان هـای شـرایط عادی 
دشـوار می سـازد و در ایـام شـرایط اضطـراری پـس از وقـوع بالیـای 
طبیعـی، حتـی دشـوارتر. زندگـی مهاجـران بـه عنـوان »دیگری هـای 
بی نام ونشـان« در حواشـی فضـای شـهری آن هـا را از پـرورش حـس 

تعلـق به شـهر باز مـی دارد.

هویت و تعلق <

سیاسـت هویت و تعلق نشـان می دهد که شـخص چه کسـی اسـت 
و چـه کسـی نیسـت، یعنـی به چه جایـی تعلـق نـدارد.  درک از »خانه« 
از  فعـل و انفعـال میـان تعلـق و هویـت متاثر اسـت و صرفـًا در ارتباط 
بـا مکانمنـدی و زمانمندی تعریف نمی شـود. چنین اسـت کـه مهاجران 
حتی پس از سـال ها کار کردن در شـهرهای میزبان، سـودای بازگشـت 
بـه روسـتاهای بومـی خـود را دارنـد. از ایـن رو »تعلق داشـتن« به خلق 
غیرعمـدی مرزهـای اجتماعی اقتصـادی، فرهنگی، منطقه ای و کاسـتی 
)caste( اشـاره دارد. مثـاًل، مهاجـری از بیهار در دهلی بـا خلق مرزهای 
چندگانـه ای کـه هویـت چندبعـدی اش بـه عنـوان یـک بیهـاری، یک 
مهاجـر، یـک کارگـر، یـک روزمرد، یـک زاغه نشـین، یـک بی فرهنگ، 
یـک نجـس و یـک تـازه وارد نامشـروع بـه فضای شـهری را برجسـته 
می کنـد، متوجـه کیسـتی خود و محل تعلق خود می شـود. »شـهروندان 
مشـروع دهلـی« برای توضیـح هرگونه خشـونت، هر حادثـۀ ناگوار، هر 
اتفـاق یـا فعالیـت مجرمانه بر هویـت منطقه ای او )یک بیهاری( اسـتناد 
می کننـد؛ این »شـهروندان مشـروع« بر ایـن باورند که حقـوق مالکیت 
مشـروع بـر دهلـی و امنیتـش مالزم بـا آن به آن ها واگذار شـده اسـت.

همه برای مرگی سوگ پذیر؟ <

آن  از  تابعـی  را   )grievability( سـوگواری پذیری  باتلـر  جودیـت 
می داند که چه کسـی را انسـان به حسـاب بیاوریم، زندگی چه کسـانی 
را زندگـی تلقـی کنیم و زندگی چه افرادی را سـزاوار سـوگواری بدانیم. 
کارگـران مهاجـر و فقـرای شـهری بـه واسـطۀ »دیگـری ناشـناس« 
بودن شـان چیـزی جـز اعدادی بی صـورت نیسـتند که  سـوگواری ناپذیر 
شـده اسـت. از ایـن رو ایـن کارگـران بـاور دارنـد که بـا مـرگ در خانۀ 
خـود )جایـی کـه بـه آن تعلـق دارنـد( بـه صـرف ایـن حقیقت کـه در 
آن جـا »بدنـی جاافتـاده در جامعـه« در پیوسـت بـا دیگرانند، بهره شـان 
از سـوگواری پذیری  افـزون می شـود. و از آنجـا کـه فقدان بـا دگرگونی 
همراه اسـت، از سـویی فقدان داریم و از سـوی دیگر اثر دگرگون  کننده 
فقـدان بـر آن هایـی کـه بـا روِح رخت بر بسـته نسـبت داشـته اند. کامال 
مشـخص می شـود که  بـرای این کارگـران مهاجر انتخـاب محل مرگ 
بـر انتخـاب نحـوة مـرگ ارجحیـت دارد؛ به این دلیل سـاده کـه مردن 
در محـل بومی شـان، و سـوِگ در پـی آن، برایشـان حداقـل به عنـوان 
انسـان احترامـی خواهـد آورد و در مـرگ دیگر به مثابـه مردمان بی نام، 

بی صـورت، بی خانـه و غیرضـروری بـا ایشـان برخـورد نخواهد شـد.

ایـن امـر تا حـدی  راهپیمایی بی پروای هـزاران کارگـر مهاجر برای 

بازگشـت بـه موطـن را تبییـن می کنـد؛ کارگرانـی که  در سراسـر طول 
و عـرض هنـد گرفتـار شـده اند: آمادگی آن ها بـرای مقابله بـا تهدیدات 
مختلف – کووید 1۹، گرسـنگی، خسـتگی، خشـونت پلیس – نشـان گر 
ایـن واقعیـت اسـت کـه کارگـران مهاجـر بیـش از ناامنی هـای مالـی، 

نگـران امنیـت اجتماعـی و روانی خـود بوده اند.

همـان تفکـِر مـردن در پـردس – زمین/شـهرهای بیگانـه – بـرای 
کارگـران مهاجـر از لحـاظ روانـی غیرقابـل تحمـل بود. چندیـن مهاجر 
گفتنـد کـه اگـر قـرار باشـد بمیرنـد، ترجیـح می دهنـد، نـه در شـهرها، 
بلکـه در »خانـه« بمیرنـد. بـه واقع این تـرس از مرگ سـوگواری ناپذیر 
اسـت کـه بـر این - بـه تعبیر آرجـون اپـدورای- »انسـان های رنجور و 

عاجـز« سـنگینی می کند.

نتیجه گیری <

ایـن واقعیـت که کارگـران مهاجر هندی صدای جمعـی ندارند، آن ها 
را از هرگونـه قـدرت چانه زنـی مؤثـری محـروم می کند. دسـتمزدهایی 
کـه به دسـت می آورنـد بـا معیارهـای جهانـی در میـان نازل ترین هـا 

اسـت. اکثریـت بـا درآمد ناچیـز روزانه شـان سـر می کنند.

نیـاز فـوری کنونـی ارائۀ برنامه هـای جامعی بـرای کارگـران مهاجر 
از سـوی دولت هـای درگیـر اسـت. آن هـا همچنیـن بایـد با الـزام همۀ 
کارگـران مهاجـر بـه ثبت رسـمی خود، برایشـان پایـگاه اطالعاتی مهیا 
نماینـد. دولت هـا بایـد نسـبت بـه جمعیـت فقیـر روسـتایی و شـهری 
کشـور حسـاس باشـند و بـر ایـن اسـاس بـا ارائـه و اجـرای طرح های 
روسـتامحور، بازسـازی روسـتاهای هنـد را در اولویـت قراردهنـد. جـان 

کارگـران مهاجـر هـم مهم اسـت! 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Rafia Kazim <rafiakazim@gmail.com>

کار و نیروی کار

کارگران مهاجر از روستاهای هند پس از رفع منع رفت وآمد در فضاهای شهری حیدرآباد 
در چنین شرایطی سکونت دارند. این کارگران کنار ریل  آهن به عنوان متصرفان عدوانی 

سکونت دارند، در کارگاه های ساخت﹞انی کار می کنند و هم زمان حرف﹦ سنتی خود به عنوان 
سنگ تراش را نیز انجام می دهند. امتیاز عکس: رفیعه کاظم
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< کــار غیــررسـمـــی
بـــی ثـــــبـــــات کـــــار  و   

    در بـسـتــر جـهــانــی

کار و نیروی کار

کارگری  جنبش های   ،)RC30( کار  جامعه شناسی  پژوهشی  ک﹞یته های  عضو  و  آمریکا  در  لس آنجلس  کالیفرنیای  دانشگاه  تیلی،  کریس 
)RC44(، طبقه های اجت﹞اعی و جنبش های اجت﹞اعی )RC74( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

کار غیررسمی کاری مزدی است که خودش قانونی است اما در دسترس 
یا تحت کنترل قوانین استخدامی استاندارد نیست. و »خارج از دسترس« 
به معنی کاری است که صرفاً تحت پوشش آن قوانین نیست. از این حیث 
به  افراد  از  بسیاری  نیز  و  خیابانی  فروشندگان  مانند  کارگران خوداشتغال 
کشاورزی،  کارگران  خانگی،  کارگران   – دیگران  توسط  گرفته شده  کار 
کارگران روزمزد – در بیشتر نقاط جهان غیررسمی اند. »خارج از کنترل« 
در  ولی  کاغذ شامل شان می شود  روی  بر  قوانین  که  است  معنی  این  به 
عمل در موردشان اعمال نمی شود. این قسم کارها شامل بسیاری کارگران 
در شرکت های کوچک تر – مثل فروشگاه های خرده فروشی یا رستوران ها 
– و همچنین برخی شرکت های بسیار بزرگ است. استخدام غیررسمی 
بی شک محدود به افراد شاغل در کسب وکارهای غیررسمی و ثبت نشده 
نیست. مثاًل در مکزیک، اغلب کارگران غیررسمی در شرکت های رسمی 
کار می کنند. اگرچه کار غیررسمی ممکن است در چشم بسیاری در شمال 
جهانی پدیده ای حاشیه ای و کم اهمیت به نظر بیاید، لیکن کار اکثر کارگران 
در جهان غیررسمی است و حتی پیش تر از این باید به کار غیررسمی و 

چگونگی امکان بهبود آن توجه بیشتری می شده است.

شنیده  به کرات  به تازگی  که  است  دیگری  اصطالح  بی ثبات«  »کار 
رعایت  با  رسمی  کار  نوعی  توصیف  در  اغلب  که  اصطالح  این  می شود. 
حداقل الزامات قانونی به کار می رود، اشاره به کاری دارد که در مقایسه با 
یک »رابطۀ کاری استاندارد« مرسوم، ناامن است و دستمزد اندکی را عاید 

»بی هیچ قراردادی کاری و بی هیچ رفتاری محترمانه، کار من نامرئی است.« کارگران 
خانگی در مکزیکوسیتی معترضند، ۲۰۱۸. امتیاز عکس: جورجینا روخاس-گارسیا.

کارگر می کند. این دو مفهوم هم پوشانی دارند: کار بی ثبات لزوماً خالف 
غیررسمی  کارهای  اکثر  ولی  نمی کند،  نقض  را  آن  یا  نیست  کار  قوانین 

بی ثبات است.

بی ثبات کاری از حیث فضایی و زمانی نسبی است <

کار رسمی و غیررسمی هر دو به طور نسبی تعریف می شوند، بنابراین 
مهم است که آن ها را در زمینه های ملی ببینیم. ده سال پیش در کنفرانسی 
شنیدم که آکوا بریتووم، پژوهش گر غنایی حوزة کار در واکنش به ارائه ای از 
مسئولین سازمان بین المللی کار گفت »آن چه شما بی ثبات کاری می نامید، 
شبیه همان چیزی است که در غنا به آن کار می گوییم«. سال ها بعد، مسئول 
دیگری از سازمان بین المللی کار به من گفت که »چیزی که کارگران آلمانی 
از آن تحت عنوان بی ثبات کاری شکایت دارند، کارگران کره ای دوست دارند 
داشته باشند. آن چه کارگران کره ای از آن به عنوان کار بدون ضابطه گله 

دارند، آرزوی کارگران در آفریقای جنوبی است.«

پس چه حرف جدیدی در همۀ این ها است؟ کار غیررسمی و بی ثبات کاری 
قطعاً تازگی ندارند. درواقع، توصیف مارکس و انگلس از کارگران تولیدی 
کار  توصیفات  با  خیره کننده ای  شباهت   ،1848 کمونیست  مانیفست  در 
این نیست که در آن زمان تمامی کارها  امروزی دارد. منظور  غیررسمی 
غیررسمی بوده است. در آن زمان بیشتر دنیا در اشکال غیرآزاد کار تحت 
حاکمیت مجموعه ای از قوانین دقیق مشغول به کار بودند؛ بردگی قابل خرید 
و فروش، کار کنتراتی، بیگاری، مساقات )sharecropping( و از این قبیل. 
دقیق تر این است که بگوییم که اشکال جدید کار غیررسمی بی ثبات در 

دوران مارکس در حال ظهور و گسترش بودند.

کار غیررسمی و بی ثبات از این نظر هرگز از بین نرفت. مثاًل، الگوی 
از کارگران  اقلیتی  تنها شامل  ژاپن همواره  در  مادام العمر  اشتغال  مشهور 
می شد و زنان، جوانان و سالمندان و مهاجران را در برنمی گرفت. حتی در 
ایاالت متحده و دیگر مستعمره نشین های سابق بریتانیا،  اروپای شمالی و 
نیروی کار رسمی در سال های دهۀ 50 و 60  در زمان »عصر طالیی« 
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میالدی، بسیاری در شغل های غیررسمی و بی ثبات عرق می ریختند. این 
مهاجران مصداق  و  جوان  کارگران  زنان،  مورد  در  از همه  بیش  موضوع 
در  بود:  خارجی  و  داخلی  مهاجران  گروه  دو  هر  شامل  مهاجران  داشت. 
کشورم، ایاالت متحده، بزرگ ترین گروه مهاجر در آن سال ها، شش میلیون 
نفر سیاه پوست بومی بودند که از جنوب به شمال مهاجرت  کردند؛ ولی در 
طی 22 سال اجرای برنامۀ واردکردن نیروی کار موسوم به براسرو نیز با 4/6 

میلیون قرارداد کاری جدید از مکزیک، به این جمعیت افزوده شد.

چیزی که تازگی دارد از بعضی جهات تکرار همان چیزی است که در 
1848 تازگی داشت - کار غیررسمی و بی ثبات در حال گسترش به مکان ها 
و میان جمعیت های جدیدی است که پیش ازاین تجربه ش نکرده بوده اند. 
سوالی مطرح می شود: کار غیررسمی و بی ثبات در قیاس با شکلی از اشتغال 
»استاندارد« تعریف می شود؛ حال اگر اشتغال »استاندارد« آن قدر استثنایی 
بشود که دیگر » استاندارد « نباشد چه؟ این سؤال به ویژه در جنوب جهانی 
مبرم است؛ یعنی جایی که عمدة نیروی کار اشتغال غیررسمی دارند )بیش 
از ۹0٪ در هند(. مشکل اصلی در اینجا مفهومی نیست، بلکه عملی است: 
و  با غیررسمی سازی  از کیفیت مشاغلی دفاع کنیم که  چگونه می توانیم 

بی ثبات سازی  تنزل پیدا می کنند.

سازمان دهی به دست کارگران بی ثبات کار <

دخیل  کارگراِن  به دست خود  پاسخ، سازمان دهی  کلیدی  یک قسمت 
است. در زمانۀ مارکس کارگران غیررسمی قطعاً سازمان دهی می کردند و در 
مواردی اتحادیه های کارگری تأسیس کردند که بعضاً تا به امروز پابرجاست. 
با  امروزی هم سازمان دهی می کنند؛  و کارگران غیررسمی و بی ثبات کار 
تشکیل اتحادیه ها در جایی که قانون اجازه می دهد و نیز با ایجاد انجمن ها، 
چندی  اخیر  سال های  در  درواقع  کارگران  این  گروه ها.  سایر  و  تعاونی ها 
به ثمر رسانده اند: مثل  را  پیروزی های جهانی طبقۀ کارگر  از بزرگ ترین 
حقوق  تصریح  بر  مبنی  کار  بین المللی  سازمان  کنوانسیون 18۹  تصویب 
کارگران خانگی، یا قانون اخیر هند در خصوص قانونی سازی فروش خیابانی.

سه چیز در مورد نحوة سازمان دهی کارگران غیررسمی بسیار شاخص 
است. نخست این که رابطۀ آن ها با سرمایه اغلب پیچیده است. ممکن است 
کارفرمای واقعی با الیه هایی از قراردادهای مقاطعه کاری پنهان شده باشد، 
تأمین کنندگان  یا  اول توسط واسطه ها  یا ممکن است کارگران در درجۀ 
قدرتمند استثمار شوند. کارگران غیررسمی اکثراً اهرم ساختاری اقتصادی 
چندانی ندارند پس اعتصاب شاید تاکتیک مؤثری نباشد. و دولت در بسیاری 
از موارد در استثمار آن ها نقش دارد؛ مانند زمانی که دولت ایاالت متحده 
شرایط برنامه براسرو را تعیین کرد یا هنگامی که نیروی پلیس فروشندگان 
خیابانی را آزار می دهد یا از آن ها اخاذی می کند. به موجب همگی این دالیل 

کار و نیروی کار

است که کارگران غیررسمی و بی ثبات کار اغلب دولت را هدف گرفته و برای 
کسب مزایا یا انواع حمایت تحت فشار قرار می دهند.

دوم اینکه گروه هایی که بیش از سایرین به کار غیررسمی و بی ثبات 
حاشیه  به  دیگری  طرق  به  که  همان هایی اند  همچنان  دارند،  اشتغال 
و  فرودست  نژادی  یا  قومی  گروه های  زنان،  به خصوص  رانده شده اند، 
هویت ها  این  اساس  بر  همان قدر  اغلب  گروه ها  این  ازاین رو  مهاجران. 
سازمان می یابند که حول هویت های کارمحور. هویت ایشان در بسیار موارد 

تقاطعی و دربرگیرندة هویت های متنوع است.

از  نمایندگی  به  دولت  واداشتن  گروه ها  این  که  حقیقت  این  آخر،  در 
تقاطعی  و  متنوع  از هویت های  این حقیقت که  و  دنبال می کنند  را  خود 
برخوردارند به این معنی است که خلق قدرت برای این گروه های کارگری از 
خالل ائتالف سازی است؛ مثاًل با متحدشدن با جنبش زنان، جنبش حقوق 
مهاجران، سازمان های مدافع قومیت ها و نیز با متحدشدن با اتحادیه های 

کارگری.

امروز دفاع از حقوق کارگران غیررسمی و بی ثبات کار بزرگ ترین چالش 
پیش روی نیروی کار در سطح جهان است. این کارگران رهبری را خود به 
دست گرفته اند. بقیۀ ما - به عنوان کارگر، پژوهش گر و شهروند - نیز باید 

به این مبارزه بپیوندیم. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Chris Tilly <tilly@luskin.ucla.edu>

مرتل ویتوبی در حال سخنرانی در رویداد فدراسیون 
بین ال﹞للی کارگران خانگی در سال ۲۰۱۱. ویتوبی که 

رهبر کارگری کار خانگی در آفریقای جنوبی است و خود 
پیش تر کارگر خانگی بوده است ریاست این فدراسیون 

را بر عهده دارد. امتیاز عکس: فدراسیون بین ال﹞للی 
کارگران خانگی.

پابلو الوارادو )اولی از چپ(، یکی از مدیران اجرایی شبکة ملی سازماندهی کارگران 
روزمزد ایاالت متحده در اجت﹞اع کاریابی پاسادینا )کالیفرنیا( )وابسته به شبکة مدلی 

سازماندهی کارگران روزمرد( در کنار کارگران و حامیان، ۲۰۱۷. امتیاز عکس: اجت﹞اع 
کاریابی پاسادینا.
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مــراقــبــت  مـنـــــاقـشــ﹦   >
سـوئیـس و  آلـمـان  اتـریـش،  در     

کار و نیروی کار

بریگیت آولن باخر، دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و عضو ک﹞یته های پژوهشی اقتصاد و جامعه )RC02(، فقر، رفاه اجت﹞اعی و سیاست گذاری 
اجت﹞اعی )RC19(، جامعه شناسی کار )RC30( و زنان، جنسیت و جامعه )RC32( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی؛ آرانکا ونسا بناژا، 
و  زندگی نامه   ،)RC32( جامعه  و  جنسیت  زنان،  پژوهشی  ک﹞یته های  عوض  و  آل﹞ان  گوته  دانشگاه  لوتز،  هلما  آل﹞ان؛  گوته،  دانشگاه 
ورونیکا  بین ال﹞للی جامعه شناسی؛  انج﹞ن   )RC05( نژادپرستی، ملی گرایی، بوم زادی و قومیت جامعه)RC38( و رییس ک﹞یت﹦ پژوهشی 
پریلر، دانشگاه یوهانس کپلر، اتریش و عضو ک﹞یته های پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه و فقِر رفاه اجت﹞اعی و سیاست گذاری اجت﹞اعی 

انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی؛ کارین شوویتر و جنیفر استینر، دانشگاه زوریخ سوئیس

آژانس ها  این  است.  فزونی  حال  در  همواره  واسطه گر  آژانس های 
اگرچه تا حدودی به بخش پیش تر غیررسمی، رسمیت بخشیده اند، 
این  ]کارگران  کاری  شرایط  در  قابل مالحظه ای  بهبود  امر  این  اما 
بخش[ محقق نساخته است: اغلب از کارگران مراقب ساکن در منزل 
انتظار می رود که در همۀ ساعات شبانه روز آمادة خدمت رسانی باشند 
دارد.  در محل  دستمزدها  با سطح  فاحشی  اختالف  آن ها  و حقوق 
هرچند در هر سه کشور کار مراقب ساکن در منزل به عنوان حوزة 
تفاوت در مقررات مربوط،  یافته است،  کاری بسیار بی ثباتی ظهور 

مباحثات عمومی و فرصت هایی را برای نقد ایجاد کرده است.

اتریش: کارگران مراقبتی خویش فرما <

مراقبت در حین سکونت در منزل در اتریش به عنوان یک حرفۀ 
یا  دستمزد  به  مربوط  مقررات  است.  قانون گذاری شده  خویش فرما 
این  نمی شود.  اعمال  مراقبتی  کارگران  در خصوص  کاری  ساعات 
رفاهی  دولت  برای  و  خانوارها  برای  قرارداد  تا  می شود  موجب  امر 

مراقبت خانگی از سالمندان: بازارهای جدید مراقبت  <
و کار بی ثبات مهاجران

اتریش، آلمان و سوئیس مانند بسیاری از دیگر کشورها بیش از پیش 
در حال روبرو شدن با چیزی  اند که »شکاف مراقبتی« خوانده می شود. 
در این کشورها هم زمان با پیرتر شدن جمعیت، ظرفیت های مراقبتی 
رفاهی  دولت  چراکه  می رود،  تحلیل  خانواده ها  درون  غیررسمی 
است.  شده  بازتنظیم  بالغ  کارگر  اکنون غالب  الگوی  با  انطباق  در 
اجتماعی -  ارائه خدمات  از  بیش ازپیش  درعین حال، دولت همواره 
موجب  امر  این  بازمی زند.  سر  سالمندان،  بلندمدت  خدمات  به ویژه 
مراقبت  تمهیدات  واسطه گر  که  است  شده  انتفاعی  بازاری  ظهور 
خانگی فراملی است: مراقبت به کارگران چرخشی )اغلب زن( مهاجر 
از دولت های تازه پیوسته به اتحادیۀ اروپا از اروپای مرکزی و شرقی 
ماه  چند  یا  هفته  چند  مدت  به  کارگران  این  می شود.  برون سپاری 
مراقبت  آن ها  از  و  زندگی  شخصی شان  خانه های  در  سالمندان  با 
می کنند )مراقبت در حین سکونت در منزل( )live�in care(. در این 
بازاِر به سرعت درحال رشد و به شدت رقابتی مراقبت، اهمیت نقش 

امتیاز عکس: ایوا النگهانس



 

الگوی  بااین وجود،  باشد.  ارزان   به نسبت  و  منعطف  راه حلی  اتریش، 
دارند  ادعا  مخالفان  است.  مناقشه  محل  همچنان  خویش فرمایی 
بازیگر  مراقبتی،  کارگران  آن  طبق  که  ایده آلی  برخالف  که   -
مستقل بازارند- آژانس ها به شدت بر شرایط کاری تأثیر می گذارند. 
دست  به  زیادی  حد  تا  دستمزدها  همچین  و  قیمت ها  مثال،  برای 
در  خودسازمانده  مراقبتی  کارگران  درنتیجه  می شود.  تعیین  آن ها 
نوعی  را  آن  که  می کنند  طلب  را  چیزی  حذف  ابتکارعمل هایشان 
خویش فرمایی قالبی می دانند. آژانس ها و اتاق بازرگانی – که به طور 
رسمی هم آژانس ها و هم کارگران را نمایندگی می کند – خواستار 
است.  موجود  الگوی  بیش ازپیش  حرفه ای سازی  و  رسمی سازی 
را   )ÖQZ�24( اتریش  کیفیت  نشان  داوطلبانه  می توانند  آژانس ها 
البی گری  کار  از  نتیجه ای  می توان  را  نشان  این  کنند؛  درخواست 
بازار  رقابت  تغییر شکل  برای  تالشی  نشان  این  دانست.  آژانس ها 
به نفع مؤسساتی است که خود را تنها به حداقل استانداردها متعهد 
)به  مراقبت  کیفیت  بهبود  با هدف  اتریش  کیفیت  نشان  می سازند. 
غیرمستقیم  صورت  به  فقط  را  کاری  شرایط  کار(،  کیفیت  جای 
نمی داند.  مسئله  به خودی خود  را  آن ها  و  می دهد  قرار  تحت تاثیر 
کاری  شرایط  بهبود  برای  مراقبتی  کارگران  و  اتحادیه ها  کشاکش 
در سال های اخیر تشدید شده است، اما تاکنون تأثیر چندانی در این 

زمینه بر جای نگذاشته است.

آلمان: کارگران مراقبتی اعزامی <

در آلمان فارغ از قوانین عمومی، برای مراقبت در حین سکونت 
در منزل مقررات ویژه ای وجود ندارد. این نوع کار مراقبتی در انبوه 
اکثر  می شود.  دیده  آژانس ها  ارجاع  مورد  حقوقی  چارچوب های 
به  کارگران  می کنند:  استفاده   )posting( اعزامی  مدل  از  آژانس ها 
استخدام آژانس ها در کشورهای مبدأ درمی آیند و هزینه های تأمین 
اجتماعی کارگران بر آژانس ها محول می شود. بااین حال، آژانس ها 
باید ملزم به رعایت شرایط پایۀ کاری در آلمان باشند )مثل حداقل 
دستمزد و حداکثر ساعات کاری(؛ هرچند که به کرات با ترفندهایی 
از رعایت این مقررات سر بازمیزند. ذات فراملی این کار و محل کار 
خاص در خانه های شخصی، کنترل مکفی شرایط کاری را با اشکال 
سایر  و  کارگری  اتحادیه های  نمایندگان  به عالوه،  می کند.  مواجه 
متعاقب  اجتماعی  حمایت  فقدان  و  از خأل ضابطه گذاری  ذی نفعان 
آن برای کارگران انتقاد دارند. نیل به امنیت حقوقی نیز یک هدف 
کلیدی این صنعت است که توسط انجمن فدرال حمایت از منافع 
تجاری کسب وکارهای مراقبتی و مراقبت خانگی نمایندگی می شود. 
آژانس ها همچنین تالش دارند تا به طور رسمی به عنوان رکن جدید 
را  قانون گذاری  و  شوند  پذیرفته  آلمان  مراقب طوالنی مدت  بخش 
برای  تالشی  می توان  را  این  دهند.  شکل  خود  منافع  راستای  در 
مراقبتی  کارگران  کرد.  تفسیر  پایین  از  بخش  این  نهادی سازی 
رسانه های اجتماعی را به ابزاری مهم برای برقراری ارتباط و تبادل 
در  سیاسی  خودسازمان دهی  ولی  کرده اند؛  بدل  غیررسمی  دانش 

آلمان همچنان امروز در مرحلۀ طفولیت خود است.

سوئیس: کارگران مراقبتی به منزلۀ استخدام شوندگان <

رابطۀ  قالب  در  سوئیس  در  منزل  در  سکونت  حین  در  مراقبت 

در  مستقر  آژانس های  تنها  است.  پذیرفته شده  رسمی  استخدامی 
خانوارهای شخصی  به  قرارداد  را طبق  کارگران  سوئیس می توانند 
واسپاری کنند )واسپاری کارکنان( یا واسطه گر قراردادی باشند که 
استخدام خانواده ها درمی آیند  به  به طور مستقیم  آن کارگران  طبق 
)جایابی کارکنان( برخالف اتریش و آلمان، خویش فرمایی یا اعزام 
در قانون ممنوع شده است. به عالوه، مراقبت در حین سکونت در 
مضاعف  رکنی  به عنوان  همچنان  مراقبتی  طوالنی مدت  سازوکار 
پرستاری  خدمات  از  دولت  مالی  حمایت  است.  نشده  نهادی سازی 
در حین  مراقبت  برای  باید  بنابراین، مردم  است.  )پزشکی( محدود 
سکونت، از جیب خود هزینه کنند. از دید قانون کار، کار در خانه های 
شخصی از قانون کار فدرال مستثنی است. این به این معنی است که 
مراقبان ساکن در منزل از حمایت مشابه با سایر کارگران محروم اند؛ 
در  و  شبانه.  کار  یا  کار  ساعات  حداکثر  خصوص  در  حمایت هایی 
مربوط  قانون  در  کار  سال  هر  برای  دستمزد  حداقل  که  حالی که 
تعریف شده است، این قانون تا حد زیادی برای وظایف آماده باش 
که  نشده اند  ضابطه گذاری  طوری  زیرا  ندارد،  کارکردی  کار  برای 
در  قانونی  و  رسانه ای  بحث های  اخیر  سال های  در  باشند.  الزام آور 
جریان است که شرایط بی ثبات کاری را در این بخش مسئله دار کرده 
است و برخالف دو کشور دیگر، کارگران مراقبتی )خود( سازمان یافته 

و صاحب اتحادیه نقشی کلیدی در آن ایفا کرده اند.

محل،  < در  سکونت  حین  در  مراقبت  نتیجه گیری: 
الگویی ذاتاً مسئله دار

با مقایسۀ این سه کشور درمی یابیم که آژانس های واسطه گر و 
سازمان هایشان – به ویژه در آلمان و اتریش – بازیگران قدرتمندی 
به ضوابط شده اند. هم زمان، صدای کارگران مهاجر  در شکل دهی 
رسمی سازی  سوئیس،  مورد  در  است.  مانده  غایب  زیادی  حد  تا 
مراقبت در حین سکونت در منزل به عنوان یک رابطۀ استخدامی، 
ایجاد  به  و  کرده  تسهیل  را  پایین  از  کارگران  تودة  سازمان دهی 
نمایندگی اتحادیه ای ایشان کمک کرده و به این نحو نگرانی های 

کارگران را به گوش عموم مردم رسانده است.

الگوهای مراقبت در حین سکونت، به رغم این تفاوت ها، در هر 
سه کشور بر شرایط بی ثبات کاری کارگران چرخشی مهاجر استوار 
اروپای مرکزی و  در  را  مراقبتی  منابع  از  الگو همچنین  این  است. 
شرقی می کاهد. بر اساس این بینش، نسبت به نهادی سازی بیشتر 
مراقبت در حین سکونت در منزل به عنوان رکنی در نظام مراقبت 
راه حل  می تواند  صرفًا  الگو  این  می دهیم.  هشدار  طوالنی مدت 
استثماری سریع و موقتی باشد. حل پایدار »شکاف مراقبتی« مستلزم 
ارزش گذاری مبنایی تر کار مراقبتی است تا مراقبت از سالمندان به 
دست کارگران مراقبتی غیرساکن در منزل ارائه شود که برای زندگی 

در محل دستمزد کافی می گیرند. 

نامه هایتان را به این نشانی ها  بفرستید: 
Brigitte Aulenbacher <brigitte.aulenbacher@jku.at>
Helma Lutz <lutz@soz.uni-frankfurt.de>
Karin Schwiter <karin.schwiter@geo.uzh.ch>
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در  کـــــــار  آیــــــنـــــــدۀ   >
    عـصـر دیــجـیـتـــال

کار و نیروی کار

روث کسل-برانکو، سارا کوک، هانا داوسون، دانشگاه ویت واترسراند آفریقای جنوبی و ادوارد وبستر، دانشگاه ویت واترسراند و رییس 
سابق ک﹞یت﹦ پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

عمومـًا ادعـا می شـود که رشـد پتلفرم هـای کاری دیجیتـال در حال 
تغییـر شـکل آینـدة کار اسـت. در حالی کـه برخـی »اقتصـاد پلتفرمی« 
 crowd( »را – هـم کار آنالیـن پتلفرمـی مبتنـی بـر وب )»انبـوه کاری
work( را کـه از راه دور انجـام می شـود و هـم کار پلتفرمـی مکان محور 
را کـه در محیطـی خـاص انجـام می شـود - بـه خاطـر انعطـاف و نوید 
آزادی اش می سـتایند، پژوهش هـا نشـان می دهنـد که اقتصـاد پلتفرمی 
موقتی شـدن کار را تعمیـق و کارگـران را با ریسـک هایی مثل سـالمت 

و ایمنـی شـغلی مواجـه می کند. 

بخـش اعظـم بحث هـا فـرض را بـر ایـن می گیرنـد کـه پلتفرم هـا 
ایـن  بیش تـر  این همـه،  بـا  کار خلـق می کننـد.  گونه هـای »جدیـد« 
مسـافتی،  تاکسـی های  داشـته اند:  وجـود  پیـش  مدت هـا  از  مشـاغل 
خدمـات تحویـل غذاهـای رسـتورانی، و نظافـت کاران خانـه. پـس چه 
 Gig[ چیـز ایـن شـکل های نوظهـور کار پیمانـِی مسـتقل )کار گیـگ
work[( »جدیـد« اسـت؟ و پتلفرم هـای دیجیتـال چگونه معنـای کارگر 

رسـمی یـا غیرسـمی را تغییـر می دهنـد؟

چه چیز کار پلتفرمی در جنوب جهانی »جدید« است؟ <

شـاید متمایزتریـن وجـه اقتصادهای جنـوب جهانی درجـه ی باالی 
غیررسـمیت باشـد. شـکل های »جدید« کار پیمانی مسـتقل در بستری 
تحقـق می یابنـد کـه روابـط کاری غیررسـمی پیشـاپیش قاعده انـد، نه 
اسـتثنا. گزارشـی از سـازمان بین المللـی کار دربـارة کار در پلتفرم هـای 
دیجیتـال اشـاره می کنـد کـه مثـاًل در آفریقـا، بیـش از هشـتاد درصـد 

منطق﹦ کاری غیررس﹞ی پیک ها در میدان کامپوس، 
ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، مارس 2020. عکس از 

فیکیله ماسیکانه.

تأمیـن  غیررسـمی  فعالیت هـای  از  را  خـود  معـاش  عمـدة  جمعیـت 
می کننـد.  

اشـتغال  بـا  تضـاد  در  سـال  سـال های  غیررسـمی  کاری  روابـط 
برابـر  در  موقـت  مشـاغل  یعنـی   – اسـت  می شـده  تعریـف  رسـمی 
مشـاغل عـادی، فقـدان قـرارداد مکتـوب و اسـتاندارد، فقـدان مزایـا یا 
حمایت هـای اجتماعـی و فقـدان عاملیـت و نمایندگـی جمعـی. امـا در 
واقعیـت، کار غیررسـمی دسـته ای از فعالیت هـا را شـامل می شـود کـه 
مشخصه شـان ترتیبـات شـغلی متنوع اسـت. چـن1 این ترتیبـات را ذیل 
مقولـۀ اپراتورهای متکی بـه خـود )own�account operators( توصیف 
می کنـد کـه صاحـب وسـایل تولیدشـان هسـتند، مسـتقل کار می کنند 
و محصوالتشـان را مسـتقیم بـه بـازار می فروشـند؛ کارگـران متکـی 
بـه خـودی کـه در روابـط شـغلِی پنهان شـده زیر ظاهـر روابـط تجاری 
حـک شـده اند؛ و کارگـران مزدبگیری که بـه خاطر اجتنـاب کارفرما، از 
خدمـات حمایتـی کارگـری و اجتماعـی طـرد شـده اند. جنسـیت، نژاد و 
دیگـر سلسـله مراتب سـاختاری اغلب در ایـن مقوالت بازتـاب می یابند: 
بنابرایـن، آن جـا کـه درآمدهـا باالتـر و ریسـک سـقوط به فقـر پایین تر 
اسـت، مـردان معمـواًل بـر کار متکـی بـه خـود مسـلطند، در حالی کـه 

زنـان در فعالیت هـای کم درآمـد تمرکـز می یابنـد.

کار پلتفرمـی بسـیاری از ایـن ویژگی هـای غیررسـمیت را بازتولیـد 
می کنـد. کارگران پلتفرمی پیشـاپیش و به اشـتباه به عنـوان پیمانکاران 
مسـتقل دسـته بندی می شـوند، و بـه این ترتیـب به مرخصی بـا حقوق، 
مزایـا )از جملـه مزایـای بـارداری(، تأمیـن اجتماعـی یـا بیمۀ شـغلی و 
سـالمت دسترسـی ندارنـد. بـا این حـال، آن هـا به لحـاظ اقتصـادی به 
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پلتفـرم وابسـته اند و کنتـرل ناچیـزی بـر اپلیکیشـن دارنـد. در واقـع، 
همان طـور کـه وبسـتر و ماسـیکانه2 نشـان می دهنـد، کارگـران تابـع 
»مدیریـت الگوریتمـی اقتدارگرایانـۀ« اپلیکیشـن هسـتند کـه وظایـف 
را تعییـن می کنـد، عملکـرد کارگـران را رصـد می کنـد، پرداخت هـا را 
مشـخص می کنـد و می توانـد یک طرفـه به اشـتغال فـرد خاتمـه دهد.

کار مکان محـور )مثـل پیـک( عمدتـًا مختـص جوانـان و مـردان و 
مشـخصۀ آن سـاعات کاری بسـیار بلنـد و مواجهۀ چهره به چهره اسـت. 
هرچنـد مـزد ایـن کارهـا پایین اسـت، اما نسـبت بـه گزینه هـای دیگر 
بهتـر اسـت؛ و بـه خاطـر این کـه تقاضـا و عرضـه در سـطح محلی رخ 
می دهـد، سـازمان یابی جمعـی بـرای کارگـران کار راحت تـری اسـت. 
در مقابـل، کار آنالیـن مبتنـی بـر وب )مثـل ویراسـتاری( را کارگـران 
می دهنـد  انجـام  مشـتریانی  بـرای  جهانـی  جنـوب  در  نامریی شـده 
کـه بیش ترشـان در شـمال جهانـی سـکونت دارنـد. ایـن کارهـا کـه 
زنـان  اسـت،  منعطف تـر  و  کوتاه تـر  کاری  سـاعات  مشخصه شـان 
بیش تـری را جلـب خـود می کننـد؛ زنانـی کـه مجبورنـد بـا هـزار جور 
تردسـتی، توأمـان فعالیت هـای تولیـدی و بازتولیـدی را انجـام دهنـد.

متمرکزنـد:  به شـدت  تنوعشـان،  وجـود  بـا  دیجیتـال،  پلتفرم هـای 
گـزارش 2021 سـازمان بین المللـی کار، کـه در بـاال به آن اشـاره شـد، 
نشـان می دهـد که هفتاد درصـد درآمدهـای پلتفرم هـای دیجیتال فقط 
بـه ایـاالت متحـده و چیـن می رونـد. در حالی کـه ایـن امـر می توانـد 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط را در سـطح ملّـی تخریـب کنـد، منابـع 
قـدرت جدیـدی نیز می آفرینـد. در گاوتنـگ آفریقای جنوبـی، رانندگان 
اوبـر ایتـس )Uber Eats( در جمع هـای هیبریـدی در حال سـازماندهی 
خودشـان اند؛ جمع هایـی کـه بـه عنـوان انجمن هـای پراکنـدة هم یاری 
در راسـتای خطـوط تعلـق ملّـی شـکل گرفتند، اما به شـکل شـبکه ای 
منطقه گسـتر تکامـل یافته انـد. ایـن راننـدگان کـه از طریـق واتسـپ با 
هـم در ارتباطنـد، ذخیـره ای از کنـش مسـتقیم دیجیتال ایجـاد کرده اند 
سیسـتم  از  خارج شـدن  طریـق  از  کـردن  کار  از  جمعـی  امتنـاع  کـه 
اپلیکیشـن را شـامل می شـد. در ایـن میـان، در کلمبیـا، کارگـران پیک 
 )UNIDAPP( اپلیکیشـنی بـه نـام یونیـدپ )Rappi( در پلتفـرم راپـی
سـازمان های  حمایـت  مـورد  کـه  کردنـد  ایجـاد  اتحادیه شـان  بـرای 
مردم نهـاد و اتحادیـۀ مرکـزی کارگـران اسـت و بـا موفقیـت دسـت به 
کنـش مسـتقیم فراملّی علیه پلتفرمـی چندملیتی زده اسـت.3 در اوگاندا، 

اتحادیـۀ مختلـط کارگـران عمومـی و حمل ونقل از توسـعۀ اپلیکیشـنی 
بـرای راننـدگان پلتفرم بودا-بـودا )boda�boda( حمایت کـرد، و به این 
ترتیـب بـه طـرز چشـم گیری تعـداد اعضایـش را افزایش داد و شـرایط 

کار پیک هـا را بهبـود بخشـید.

در حالی کـه مداخـالت صورت گرفتـه در اقتصاد غیررسـمی اغلب بر 
توسـعه ی بنگاه متمرکز بوده اسـت، پیمان نامۀ 204 سـازمان بین المللی 
کار بـر ایـن اجمـاع فزاینـده دسـت می گـذارد کـه ایـن مداخـالت باید 
شـمول کارگـران غیررسـمی ذیـل حمایت هـای کارگـری و اجتماعـِی 
به سـختی به دسـت آمده را نیز دربرگیرنـد. در بریتانیـا، دادگاه عالی حکم 
کـرد کـه راننـدگان اوبر مسـتحق تعطیالت بـا حقوق، حداقل دسـتمزد 
و حقـوق بازنشسـتگی اند. در آفریقـای جنوبـی، شـورای رقابـت دربـارة 
آثـار پلتفرم هـا بـر بنگاه هـای کوچک و متوسـط شـروع به تفحسـکرده 

است.

آینده چه خواهد شد؟ <

سـلطۀ  تعمیـق  مسـیر  یـک  دیـد:  می تـوان  را  وسـیع  مسـیر  دو 
غول هـای فنـاورِی تحـت مالکیـت خارجـی بـدون هیچ گونـه توافـق 
ملّـی یـا جهانـی بـر سـر نحـوة عملکـرد آن هاسـت. ایـن مسـیر منجر 
بـه ایجـاد برخـی مشـاغل غیررسـمی خواهـد شـد، امـا کارگـران غرق 
در کارهـای پرزحمـت امـا کم مـزد، بـدون هیـچ یـک از حمایت هـا یـا 
مزایـای مشـاغل رسـمی، باقـی خواهنـد مانـد. بـه خاطـر باقی مانـدن 
سـودها و مالیات هـا در خـارج از کشـور، ایـن روند را می توان شـکلی از 

باز-اسـتعمار جنـوب جهانـی قلمـداد کـرد.

مسـیر بدیـل می تواند نوعـی »پیمـان اجتماعی دیجیتال« باشـد که 
بـا مشـارکت فعـال کارگـران پلتفرمـی و سازمان هایشـان ایجـاد شـده 
اسـت. این مسـیر مسـتلزم سیاسـت های جهانی و ملّی منسـجم اسـت، 
از جملـه قانون گـذاری بـرای حمایـت از ایـن دسـته از کارگـران. ایـن 
مسـیر خوش بینانـه امکان گسـترش حمایت هـای کارگـری و اجتماعی 

بـه کارگـران غیررسمی شـده را فراهـم می کنـد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Ruth Castel�Branco <Ruth.Castel-Branco@wits.ac.za>
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جنبش های کارگری )RC44( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

ابرقهرمانان شامل مرد خفاشی ]بت من[ و  از  »لیگ عدالت« گروهی 
زن شگفت انگیز ]واندرومن[ و ابرقهرمانان دیگر است که تالشند تا دنیای 
خیالی مجازی را از دست ابرشروری به نام دارک ساید نجات دهند. همچنین 
»لیگ عدالت الگوریتمی« که در سال 2016 تأسیس شد به دنبال ایجاد 
از  استفاده  نحوة  در  عادالنه  و  برابر  به ویژه  است؛  عادالنه  و  برابر  دنیایی 
هوش مصنوعی. لیگ عدالت الگوریتمی بر ترویج چهار اصل کلیدی در 
نبرد با کنترل الگوریتیمی تمرکز دارد که عبارت اند از رضایت مثبت، شفافیت 

معنادار، نظارت مستمر و پاسخ گویی و نقد قابل  رسیدگ.

بااینکه به »هوش مصنوعی« چنین برچسبی زده می شود، اما هرچیزی 
مصنوعی  هوش  اطلس  در  کرافورد  کیت  چنان چه  مصنوعی؛  جز  است 
می نویسد »هوش مصنوعی هم تجسم دارد و هم مادیت«. و همین مادیت 
هوش مصنوعی است که ناظر بر ظهور کنترل بر کارگران بوده است؛ شکلی 
از کنترل که کنترل الگوریتمی می خوانیم. در این مقاله کنترل الگوریتمی را 
مفهوم سازی و نحوة تأثیرگذاری آن بر کارگران را بررسی می کنیم و نشان 
می دهیم که کارگران چطور مقاومت در برابر آن را آغاز کرده اند. در آخر، 

این مقاله را با ارائۀ پیشنهادهایی پیرامون مقاومت کارگری در برابر کنترل 
الگوریتمی به پایان می رسانیم.

الگوریتم چیست؟ <

ذینفعان مختلف )ازجمله دولت ها، دانشگاهیان و کنش گران( در سراسر 
کنترل  سیستم های  دست  به  جهان  شکل  تغییر  نحوة  فهم  برای  جهان 
الگوریتم  این حقیقت که وجود و کاربرد  تکاپواند. علیرغم  الگوریتمی در 
یا  فرآیند  الگوریتم  دارد.  غیرمادی  قالبی  خودش  دارد،  مادی  پیامدهایی 
مجموعه ای از قواعد قابل پیروی در محاسبات یا سایر عملیات  حل مسئله، 
به ویژه با استفاده از رایانه است. ظهور فناوری هایی مانند پردازش ابری که 
ارائۀ خدمات رایانشی بر بستر اینترنت را ممکن می سازد )مانند خدمات وب 
برای سازمان ها  را  از عملیات   امکان خودکارسازی وجوه خاصی  آمازون( 
و کسب وکارها فراهم می آورد. برخی باور به خنثی بودن الگوریتم ها دارند. 
لیکن ادبیات در حال رشدی در این زمینه )مانند نژاد پس از فناوری اثر روها 

تصویرسازی از آربو.

https://www.ajl.org/about
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بنجامین( نشان می دهد که چگونه الگوریتم ها می توانند در عمل سویه دار و 
تبعیض آمیز باشند؛ چراکه فرآیند کدگذاری به دست انسان های برنامه نویس 
و مبتنی بر مجموعه ای از هنجارها و دستورالعمل ها صورت می پذیرد. اگر 
الگوهای موجود تبعیض را  الگوریتم ها  الگوریتم ها سویه دار باشد،  ورودی 
خودکارسازی می کنند. این امر به خصوص در اکوسیستم فعلی شرکت های 
غول  فن آوری صدق می کند؛ شرکت هایی که نسبت مدیران شان با اختالف 
الگوریتم های  عنوان  با  کتابش  در  نوبل  است. صفیه  سفید  مردان  آِن  از 
سرکوب، تبعیض الگوریتم های گوگل علیه دختران و زنان سیاه پوست را 

بررسی می کند.

کنترل الگوریتیمی - واقعیت <

الگوریتم، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ صنعتی سازی، به کنترل بر 
کار عمق بخشیده است. در این روش با استفاده از الگوریتم در قلب فرایند 
کار، کنترل و حداکثرسازی سود فراهم می شوند. این نمونه ای است از آن چه 
مارکس »ارزش افزایی در فرمان« )valorization in command( می خواند. 
الگوریتم ها برای اندازه گیری سرعت کارگران در انجام وظایفشان طراحی 
شده اند. اگر کارگران پلتفرمی وظیفۀ محوله را مطابق با معیارهای الگوریتم 
انجام ندهند، مدیریت این قدرت را دارد که فوراً اجرت دریافتی کارگران را 
تغییر دهد و یا آن ها را از پلتفرم اخراج کند )حساب شان را غیرفعال یا حذف 
کند(. در دسامبر 2020، رانندگان اوبر در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با 
غیرفعال کردن برنامۀ اوبر و رد درخواست های مسافران دست به اعتراض 
زدند. ازجمله شکایات این راننده ها مبهم بودن تصمیم گیری در خصوص 
مسدود شدن حساب هایشان توسط اوبر و نحوة تخصیص دستمزد رانندگان 
بود که به گونه ای یک طرفه و نامنصفانه در مورد آن تصمیم گیری و اجرا 

می شد.

الگوریتم ها چطور  که  می دهد  نشان  کار  اوبری  شدن  در  وبستر  ادوارد 
شرکت هایی مانند اوبر را قادر می سازند که هم زمان با شانه خالی کردن 
و  مقاطعه کاری  روش های  از  استفاده  با  مرسوم،  استخدامی  تعهدات  از 
برون سپاری مبتنی بر فناوری بر فعالیت هایی با ارزش افزایی باال تمرکز کنند. 
این شرکت ها تمایالت انحصارگرایانه ای از خود نشان می دهند و حکمرانی 

شرکتی متعارف و نیز روش های استخدامی استاندارد را دور می زنند.

و  نامرئی  است،  شاخص  الگوریتمی  کنترل  مورد  در  که  چیزی 
کدمنبع  به  پلتفرم  کارکنان  به طورکلی،  است.  آن  بودن  غیرقابل دسترس 
الگوریتم دسترسی ندارند. همان طور که در گزارش چشم انداز استخدامی و 
اجتماعی جهان منتشرشده از سوی سازمان بین المللی کار آمده است، تنها 
راه برای تعیین این که الگوریتم خروجی های غیررقابتی و یا خروجی های 
است.  الگوریتم  آن  پایۀ  کدمنبع  به  دسترسی  می کند،  تولید  تبعیض آمیز 

کار و نیروی کار

دسترسی به این کدمنبع به دلیل قوانین رازداری تجاری و یا قوانین مالکیت 
فکری در سطح سازمان تجارت جهانی، دشوار است. سازمان بین المللی کار 
همچین مدعی است که عدم تقارن اطالعاتی، فقدان توازن قدرت میان 

صاحبان الگوریتم و سوژه های الگوریتم را تشدید می کند.

کنترل الگوریتمی - مقاومت <

گرچه غلبه بر کنترل الگوریتمی غیرممکن به نظر می آید، خود کارکنان 
از الگوریتم ها در نبرد برای دست یابی به کنترل بر شرایط کاری استفاده 
 )Rider Law( »می کنند. اسپانیا پس از دوری از مذاکرات، »قانون سواران
را تصویب کرده است که پیک های موتوری را به عنوان کارمندان پلتفرم های 
دیجیتال به رسمیت می شناسد. به عالوه، در این قانون شفافیت دربارة نحوة 
تأثیرگذاری الگوریتم ها بر شرایط کاری، برای پلتفرم های دیجیتال اجبار شده 
است. همچنین حیاتی است که هنگام بحث پیرامون کنترل الگوریتمی و 
مقاومت در برابر آن، مصرف کنندگان را در نظر داشته باشیم. مصرف کنندگان 
نیز به واسطۀ کاوش الگوریتمی داده های شخصی به تولیدکنندگاِن ارزش 
بدل شده اند. می توان گفت که مصرف کنندگان غول های فناوری هنگام 
استفاده از پلتفرم ها، به کار بدون دستمزد مشغول اند. بدین ترتیب موقعیت 
مصرف کنندگان بیشتر به موقعیت کارگران نزدیک است تا جایگاه مدیران 

شرکت های غول فناوری.

پژوهش گران هنگام تحلیل آزمون  حول مقاومت در برابر این نمودهای 
مختلف کنترل الگوریتمی توسط شرکت های غول فن آوری، باید اهمیت 
فضا را نیز لحاظ کنند. سیستم های کنترل الگوریتمی در زمینه های مکانی 
تفاوت ها  این  به  است که  دارند. مهم  را  ویژگی های خاص خود  مختلف 
فراتر از سطح ملی توجه کنیم. نظر به نابرابری های مستمر موجود میان 
کشورهای شمال و جنوب جهانی، در هر دو زمینه ویژگی های خاص مهمی 
مطرح می شود که به گفتگوها حول مقاومت در برابر اشکال مختلف کنترل 
الگوریتمی عمق می بخشد. مهم است که هنگام تأمل دربارة صورت بندی 
مفهوم سازی از آیندة کار به این موضوع توجه داشته باشیم؛ صورت بندی ای 
که کارگر را در اولویت باالتری نسبت به شرکت ببیند. کتی اونیل در سالح 

کشتار ریاضیاتی این موضوع را به بهترین نحو نشان می دهد:

اختراع  کارشان  می کنند.  کدگذاری  را  گذشته  کالن داده  »فرایندهای 
آینده نیست. انجام این کار نیازمند تخیل اخالقی است و این چیزی است که 
تنها از عهدة انسان ها برمی آید. بایستی که به وضوح ارزش های بهتری در 
الگوریتم های خود تعبیه کنیم و الگوهای کالن داده ای بسازیم که دنباله روی 
سرمشق های اخالقی ما باشند. که این گاهی به این معنی است که انصاف 

را مقدم بر سود بدانیم.« 

نامه هایتان را به این نشانی ها  بفرستید: 
Sandiswa Mapukata <sandiswa.mapukata@wits.ac.za>
Shafee Verachia <mohammed.verachia@wits.ac.za>
Edward Webster <Edward.Webster@wits.ac.za>



 

26

 سال يازدهم / شمارة سوم / دسامبر 2021

< پلتفرم های کار آنلاین:
قـــدرت بـــدون

پــــــاســخ گـــــویـــــــــــی؟

کار و نیروی کار

فوندا اوستک- پاتریک فویراشتاین، مرکز پژوهش علوم اجت﹞اعی برلین آل﹞ان؛  کل هاوسون و مارک گراهام، دانشگاه آکسفورد بریتانیا؛ 
اسپیلدا، دانشگاه آکسفورد بریتانیا؛ السیو برتولینی، دانشگاه آکسفورد بریتانیا و هانا جانستون، دانشگاه نورت ایسترن آمریکا

دورکاری و افرادی که کارشان الجرم حضوری است – ممکن است 
بدان  از همه  کمتر  آن چه  باشد،  تشدید شده  پاندمی  آغاز شیوع  از 
نسبی شامل حال  امنیت  واقعیت است که  این  است  پرداخته شده 
تمامی کارگران دورکار نمی شود. درواقع، از آغاز ظهور کووید-1۹، 
اقتصاد آنالین گیگ شکوفا شده است. هم زمان که این اشکال کار 
آسایش هرروزة بسیاری را رقم می زند، همچنان کمتر دیده می شوند.

کنترل نیروی کار در کار ابری <

گیگ  کار  با  تعیین کننده ای  خصیصه های  در  گیگ  آنالین  کار 
»محدود به جغرافیای خاص« )geographically�tethered( اشتراک 
دارد؛ کارهایی مانند حمل ونقل اشتراکی، پیک غذا، تمیزکاری )که 
مثال های معروف آن عبارت انداز اوبر، دیدی، دلیورو(. کارگران گیگ 
آنالین، یا »کارگران ابری« )cloudworkers( از طریق رابط کاربری 
پلتفرم به مشتریان وصل می شوند؛ این پلتفرم ها از تراکنش ها کارمزد 
می گیرند و اغلب حد باالیی از کنترل را بر فرآیند کار اعمال می کنند. 
از  ازجمله  کار  این  و  می کنند  کنترل  را  کار  انجام  نحوة  پلتفرم ها 
و  دستمزد  پرداخت  وظیفه،  تخصیص  الگوریتمی  مدیریت  طریق 
اقدامات تأدیبی صورت می گیرد. این کارها، همچون همتایانش در 
کار »محدود به جغرافیای خاص«، کارگران را به عنوان مقاطعه کار 
یا خویش فرما به کار می گمارند و بدین ترتیب خود را از حمایت های 
شغلی اساسِی موجود در اغلب حوزه های حاکمیتی مستثنی می کنند؛ 
مرخصی  بیماری،  ایام  حقوق  دستمزد،  حداقل  مانند  حمایت هایی 

زایمان و حقوق بازنشستگی.

در  خود  همتایان  برخالف  ابری،  کار  پلتفرم های  بااین حال، 
بخش های تاکسی رانی، پیک و نظافت، واسطه گر کاری اند که روی 
این  است.  انجام پذیر  اینترنت  خط  یک  با  دنیا  گوشۀ  هر  از  کاغذ 
پلتفرم ها شبکۀ پیچیده ای از پیوندهای میان مرزی را تسهیل می کنند 
و قرار است پایه گذار بازار کاری در مقیاس جهانی باشند. این پویایی 
فرصت های نوینی برای کارگران فراهم می آورد، اما آسیب پذیری ها 
را نیز دامن می زند و کارگران را به طرق خاصی به مخاطره می اندازد.

برای  دورکاری  فراگیر  عادی سازی  موجب  کووید-1۹  پاندمی 
کارگران دانش شده است، در کنار آن پیشرفت  در ابزارهای دیجیتال 
وظیفه  تخصیص  ویدئویی،  کنفرانس  ارتباطاتی،  ابزارهای  شامل 
را  گذار  این  کارگران  بر  نظارت  ابزارهای  و  الگوریتمی  مدیریت  و 
تسهیل کرده است. پاندمی بر بسیاری از نابرابری های ازپیش موجود 
بازارهای نیروی کار نوری تابانیده و به عالوه آن ها را تشدید کرده 
است؛ شکافی واضح میان حرفه هایی که به راحتی قادر به گذار به 
دورکاری اند ازیک طرف و از طرف دیگر شغل های خدماتی کم درآمد 
این شغل ها کارگران  برایشان مهیا نیست؛ در  امکان دورکاری  که 
با مخاطرة دوسویۀ قرارگیری در معرض ویروس ]در یک سو[ و از 
دست دادن درآمد در ایام برقراری قرنطینه ]در سوی دیگر[ مواجه اند.

درحالی که این قشربندی های نابرابر بازار کار – میان افراد قادر به 

کارگران برخط گیگ یا »کارگران ابری« از طریق رابط کاربری پلتفرم به مشتریان متصل 
می شوند؛ پلتفرم از معامالت کارمزد می گیرد و اغلب کنترل زیادی بر فرآیند کار اع﹞ال 

می کند. امتیاز عکس: پروژۀ فیرورک.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ilr.12222


 

حاکمیتی  حوزه های  در  مداوم  به طور  پلتفرم ها  اینکه،  اول 
این  و  میانجی گری می کنند  مشتریان  و  کار  نیروی  بین  گوناگون، 
امر ضابطه گذاری برای آن ها را دشوار می سازد. پلتفرم ها دارایی های 
ثابت بسیار اندکی دارند و فاصله قراردادی خود را با کارگران حفظ 
است که می توانند  آن  معنی  به  زودگذری  و  این سیالیت  می کنند. 
از اجرای قوانین محلی که برای حفاظت از کارگران و عموم مردم 
گسترده تر طراحی شده است و نیز نظام های مالیاتی و قواعد رقابتی 

طفره بروند.

همین رویه به خدمت سرکوب قدرت ساختاری کارگران می آید. 
هنگامی که کارگران جدا از هم و به لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند 
و به واسطۀ طراحی پلتفرم در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشند، 
کاری  شرایط  بهبود  برای  جمعی  اقدام  و  هم بستگی  سازمان دهی، 
بسیار دشوار می شود. کاربست چارچوب های ضابطه گذاری ملی که  
چانه زنی جمعی را میسر  می کنند، در پلتفرم های کار آنالین در مقیاس 
جهانی کار دشواری است. فقدان ساختارهای رسمی پاسخ گویی به 
پلتفرم ها قرار  ابری قدرت عظیمی در اختیار  کارگر و مردم در کار 
می دهد تا شروط خود را دیکته کنند، شرایط کاری را تنظیم کنند 

و درنهایت بنا به میل خود مسئوالنه یا غیرمسئوالنه رفتار نمایند.

موانع  استاندارد  اشتغال  با  مقایسه  در  ابری  کار  پلتفرم های  اکثر 
ورود به کار کمتری دارند. این می تواند فراهم آور فرصت های مورد 
نیاز کار برای افرادی باشد که از مشارکت برابر در بازارهای کار کنار 
گذاشته شده اند؛ افرادی مانند کارگران در جنوب جهانی، مردم )عمدتًا 
زنان( با وظایف خانگی و مراقبتی بیشتر، کارگران مهاجر، اجتماعات 
اقلیت قومی و کارگران دچار نقص عضو. بااین حال، اکثر پلتفرم های 
پلتفرم  در  را  کار  نیروی  از  قابل توجهی  مازاد  ابری  کار  بین المللی 
کارگران  تا  به مشتریان کمک می شود  این کار  با  ثبت نام می کنند. 
و  شغل  به  دسترسی  درعین حال  ولی  بیابند،  سریع تر  و  آسان تر  را 
تعداد  برای  و شدید  فزاینده  رقابتی  در  کارگرانی که  برای  دستمزد 

محدودی شغلند،  سرکوب می شود.

در پلتفرم های کار ابری با وظایف به ویژه کوتاه مدت موسوم به 
مکانیکال  آمازون  میکروورکرز،  )مانند  »خرده وظیفه«  پلتفرم های 
مرحلۀ  برای  مثاًل  بزرگ تر  پروژه های  در  کارگران  اپن(  و  ترک 
کدگذاری  در  مشارکت  با  ماشینی  یادگیری  سیستم های  آموزش 
بسیار  وظایف  به  پروژه ها  این  می کنند.  مشارکت  مجموعه داده ها 
خردی تقسیم شده اند که در عرض چند ثانیه قابل انجامند. در این 
مرحله، صدها کارگر از ده ها کشور برای انجام یک پروژه برای یک 
برون سپاری  این  می کنند.  کار  کوتاه  بسیار  زمانی  بازة  در  مشتری 
را در محصول  کارهای بسیار خرد می تواند شرایط کاری کارگران 
نهایی به کلی مخفی کند و بدین گونه در خدمت نامرئی بودگی کار 
ابری سهیم باشد که به نوبۀ خود قدرت کارگران را تحلیل می برد؛ 
مخصوصًا به این دلیل که کارگر به سهولت کنار گذاشته می شوند و 

جایگزین می شوند.

در  بسیار  دلیل دشواری  به  ابری  روزمرة کارگران  شرایط کاری 
اعمال قدرت جمعی و به دلیل اینکه عمومًا تحت حمایت قانون گذاری 

باقی  در سطح ملی قرار نمی گیرند، همچنان بی ثبات و پرمخاطره 
تا  می دهند  اجازه  مشتری  به  ابری  کار  پلتفرم های  عمده  می ماند. 
یعنی صدور مجوز  در عمل  این  و  نپذیرند  را  کارگر  انجام شدة  کار 
برای انجام کار بدون دستمزد. ممکن است پلتفرم ها در این موارد 
به کارگران امکان اعتراض بدهند، ولی این امکان سلیقه ای است و 
اغلب شامل فرایندهای طاقت فرسای خودکارسازی شده می شود که 
دیگر  کار  انجام یک  برای  زمان الزم  از  بیشتر  زمانی که می گیرد 
است و چون تعداد کارگران بسیار بیشتر از مشتریان است، پلتفرم ها 

معمواًل سمت مشتریان می ایستند.

کارگران در سکوهای کار آنالین با مخاطرات سالمتی و ایمنی نیز 
دست در گریبان اند؛ مخاطراتی شامل قرارگیری در معرض محتوای 
یا  خصوصی  حریم  نقض  مخاطرات  نیز  و  روان  آزاردهندة  مصور 

اقدامات ناکافی در حفاظت از اطالعات.

مشتریان  سوی  از  تبعیض  به  نسبت  کارگران  این که  آخر  در 
آسیب پذیرند؛ ازجمله تبعیض مبتنی بر مفروضات و پیش داوری های 

مرتبط با جنسیت، نژاد و مکان جغرافیایی شان.

اقداماتی برای حفاظت از کارگران ابری <

در نبود رویکردهای ضابطه گذاری ملی و بین المللی که قادر به 
و  سازمان دهی  با  مرتبط  موانع  باوجود  و  باشند  پلتفرم  قدرت  مهار 
چانه زنی جمعی کارگران، شرایط پرمخاطره و استثماری در دورکاری 
گیگ فزونی یافته است. با مهاجرت جمعِی کارگران فاقد امنیت به 
دورکاری و پلتفرم های کاری آنالین در پی شیوع پاندمی کووید-1۹، 
حفاظت از این طبقه از کارگران هم مستلزم راه حل های معطوف به 
سیاست گذاری و و هم راه حل های مربوط به قدرت توده ای نیروی 
با  همراه   )Fairwork Project(منصفانه کار  پروژة  بود.  خواهد  کار 
کارگران و متخصصان، اصولی برای کار ابری منصفانه تهیه کرده 
است تا به عنوان محک و نقطۀ ارجاعی برای این تالش ها استفاده 
ابعاد مخاطره و صدمه مذکور را تحت مقوله های  شود. این اصول 
مدیریت  منصفانه،  قراردادهای  منصفانه،  شرایط  منصفانه،  دستمزد 
منصفانه و نمایندگی منصفانه پوشش می دهند. ما برای نشان دادن 
گسترة رویه های کاری موجود در اقتصاد گیگ آنالین، هفده پلتفرم 
تعداد  گرچه  کرده ایم.  )نمره دهی(  ارزیابی  اصول  این  با  را  شاخص 
آوردند،  دست  به  را  مثبتی  نسبتًا  ارزیابی های  پلتفرم ها  از  اندکی 
پژوهش ما درنهایت نشان می دهد که در خأل پاسخ گویی، پلتفرم ها 
رفاه  بر  ساده  کد  خط  چند  با  که  می کنند  اتخاذ  تصمیماتی  دائمًا 
اولین  می گذارند.  منفی(  )اغلب  تأثیر  کارگر  میلیون ها  معیشت  و 
رتبه بندی کار ابری پروژة کار منصفانه به دنبال برجسته ساختن این 
روابط قدرت عمیقًا نابرابر است و امید داریم که از خالل دورهای 
آتی نمره دهی سالیانه، در جهت تالش های جمعی برای ایجاد آیندة 

کاری منصفانه تر برای کارگران دورکار گیگ سهیم باشیم. 

نامه هایتان را به این نشانی  بفرستید: 
Kelle Howson <kelle.howson@oii.ox.ac.uk>
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https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/9913
https://ghostwork.info/
https://ghostwork.info/
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< تـیــمــــارداری
معرفت شنـاسی و  کـار  هم چـون    

آنتروپوسین: مواجهات انتقادی

آریل ساله، استاد مدعو، دانشگاه نلسون ماندال در آفریقای جنوبی، عضو دای﹞ی انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

چندگیتی: واژه نامه ای برای تفکر پسا-توسعه گرایی. کتاب تولیکا )2019( 

هستی شناسی   همیشه  طبیعت«  بر  »سیطره  اروپامحور  فانتزی 
و   )matter( ماده  میان  ریشه گانی  پیوند  و  است  بوده  مسئله داری 
ابوم فمینیست های  نیست.  تصادفی  هیچ   mater التینی  اصطالح 
مادرُکشی  از  واالیش یافته ای  صورت  را  سیطره  به  تمدنی  میل  اولیه 
بدون  و  فرهنگی،  لحاظ  به  می دهد  اجازه  مردان  به  که  می دانستند 
امروز،  کنند.  اندام  عرض  رازآلود،  طبیعِی  سیالن های  به  وابستگی 
قدرت های  به  می کند  بیرونی  را  طبیعت  که  روانی  تفکیک  همین 
نئولیبرال، جنگ افزار و علم مدرن توان می بخشد. آیا معاملۀ اودیپی ای 

با این واقعیت کنار بیاید؟  به نام آکادمی می تواند 

یادآوری <

از آن جا که فرهنگ کهِن »دیگری سازی« جهانی  در هر صورت، 
حّسانی  هم چنان  آینه گونش  تصویر  می سازد،  انتزاع ها  و  ابژه ها  از 
تیمارداری  نامید.   )holding( »تیمارداری«  را  آن  می توان  و  می ماند 
است؛  طبیعت  سوخت وساز  در  انسان  حک شدگی  با  سخنش  روی 
بازتاب دقیقۀ آغازین خودسازی در آغوش مادر. وقتی آدم ها می توانند 
آغوش  با  کنند،  حس  طبیعت  در  حک شده  امری  چون  را  خودشان 
چنان که   – زمین  روی  حیات  تمام  چگونه  که  می کنند  درک  باز 

است.  »درهم تنیده«  امری   – بگویند  مایلند  نوین  ماتریالیست های 
عوض،  در  نمی گذارم؛  دست  صورت بندی  این  بر  من  این همه،  با 
تیمارداری را هم چون یک شکل کار – کار بازتولیدی در تمایز با کار 
زیستی جسمانی  فرایندهای  به  مدبّرانه  تیماردارِی  می بینم.   – تولیدی 
انرژی می بخشد، مثل مراقبت از یک کودک یا حمایت بومیان از یک 
توأمان  که  می آموزد  را  معرفت شناسی  نوعی  تیمارداری  جنگلی.  تودة 

ریشه دار و سیستمی است.

 )Pluriverse(  )201۹( چندگیتی  نام  با  که  مقاالتی  مجموعۀ  در 
را  این حساسیت  اینگرسول  آمیموتو  کارین  کردیم،  منتشر  و  ویرایش 

میان ماهی گیران هاوایی چنین توصیف می کند: در 

امواج،  باد،  اقیانوس،  دربارة  غیرابزاری  مسیریابی  دانش  نوعی 
جریان های آب، شن، جلبک ها، ماهیان، پرندگان و اجرام آسمانی، 
درون  حرکت  از  متمایزی  شیوة  که  به هم پیوسته ای  نظام  مثابه  به 
اقیانوسی،  دانش  و  سواد  این گونه  در  می کند....  ممکن  را  جهان 
می شوند...  تعامل  وارد  پیچیده  گفتاری  درون  دریا  منظرة  و  بدن 
که  است  غربی  اندیشۀ  جهان های  کالن روایِت  برای  بدیلی  که 
ترتیب، دیدن  این  به  از هم جدا نگه می دارد....  را  ما  »خودهای« 
خوانش  به  دیگر،  تعبیری  به  یا  می شود؛  بدل  سیاسی  فرایندی  به 
اقیانوسی  فضای  و  زمان  درون  که  دانش هایی  و  خاطرات  همۀ 
استعمارِی سفت وسخت  برساخت های  به دست  اما  شده اند  آموخته 
از هویت، مکان و قدرت محو شده اند.... ]بخش بیش از حدی از[ 
جهان بدون خاطره پیش می رود، گویی فضاهایی که در آن زندگی 
و  مصرف  آمادة  بنابراین  و  خالی  و  سفید  جغرافیاهایی  می کنیم 

شده اند[  افزوده  ]مورب نویسی ها  هستند...«  توسعه 

ارزش نوزاینده <

پدرساالری  است،  آمده  پروتستانی  اخالق  رسالۀ  در  که  همان طور 
مسیحی و سرمایه داری، به لحاظ تاریخی، دو چارچوب درهم تنیده اند. 
دانش های  چندجانبه،  مؤسسات  و  جهانی  شرکت های  ظهور  با 
مردمان  و  خرده زمین داران   ،)caregivers( مراقبت گران  دیگری شدة 
»اقتصادی«  نه  و  »فرهنگی«  اموری  هم چون  سرزمین  یک  اولیۀ 
دانش ها  این  تأمین  فرایند  باعث می شود  امر  این  خوار شمرده شدند. 
گفتار  در   – است  ماندگار  و  پایدار  زیرکانه  نحوی  به  که  فرایندی   –
چپ  و  راست  آن  در  که  گفتاری   – سفید  طبقه متوسطِی  نرینه ساالر 
و  نامریی   – باشد  »مولد«  باید  کار  که  می گیرند  فرض  سیاسی 
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است – البته نباید با مفهوم »امنیت غذایی« سازمان غذا و کشاورزی 
سلب  بیش تر،  سودجویی  صرفًا  غذایی  امنیت  شود.  خلط  متحد  ملل 
با  تک محصولی  مزارع  افزایش  مردم،  معاش  از  بیش تر  مالکیت 
کشت وکار نفتی، و تجارت آزاد ماورای قاره ای آلودگی آور را به همراه 
می آورد. فمینیست های جریان اصلی و نیز برخی کنشگران چپ گرا و 
سبزها با اعتماد به نفس از تنظیم پارادایم سرمایه دارانۀ مسلط صحبت 
می کنند. اما اغلب، قوای دولتی اقدامات خیرخواهانه در راستای تغییر 
را با شکل سرکوبگرانه ای از تساهل تصرف می کنند. این امر پیش تر 
و  سبز  توافق های   ،)circular economy( چرخه ای  اقتصاد  مورد  در 

حکمرانی نظام زمین دیده شده است.

یک تمدن زیستی؟ <

نظر خوب  به  اجتماعی جهان  پایدار« محصول  و  منصفانه  »توزیع 
که  همان طور  ندارد.  معنایی  هیچ  ترمودینامیکی  منظر  از  اما  می رسد 
اقتصاد جهانی برای دستیابی به اهداف  جیسون هیکل اشاره می کند، 
کند.  رشد  کنونی اش  حجم  175برابر  باید  متحد  ملل  پایدار  توسعۀ 
زمین  سیارة  ظرفیت های  حد  از  درصد  پنجاه  ساالنه  هم  حاال  همین 
بیش تر رشد می کند. اقتصادهای تیمارداری در ایجاد فضاهای مشاع و 
اشتراکی برای تولید محلی، به حدود مادی طبیعت احترام می گذارند. 
این پارادایم مردمی در پی »تمدنی زیستی« )bio-civilization( است 
پیشرفته  فناوری های  بر  مبتنی  منزویانۀ  فردگرایی  جایگزین  را  آن  تا 
و فرمول های زندگی ستیز دولت های ویروسی کند. در برابر کوگیتوی 
ubun�( جداافتاده – »فکر می کنم پس هستم« – اوبونتوی )cogito(

tu( آفریقای جنوبی قرار می گیرد که بر منطق تیماردارانۀ »من هستم 
جهان  در  به هم مرتبط  طریقه های  است.  مبتنی  هستی«  تو  چون 
گفتگو  در  یکدیگر  با  بدیل ها  از  جهانی   فرشی  همچون  اکنون  بودن 
روستاهای   ،)buen vivir( خوب  زندگی  جمله  از  طریقه هایی  هستند؛ 
 )kyosei( اقتصاد مبتنی بر هدیه، کیوِسی ،)eco�villages( زیست بومی

یا روح همکاری، سنتی پنسار )sentipensar( یا حس-فکر کردن.

ماتریالیسم شان  دوبارة«  »تجسم  می توانند  بوم سوسیالیست ها  آیا 
 – »دیگری شده«  زحمتکش  طبقۀ  یک  تاریخِی  عاملیت  و  باشند 
سرمایه  جغرافیایی  و  خانگی  پیرامون های  از   – »فرا-صنعتگران« 
نظریه،  کرانه های  در  این جا،  بگیرند؟  نظر  در  و  دهند  تشخیص 
را  طبقات  همۀ  مادی  نیازهای  که  هستند  سخن ناگفته ای  کارگران 
تأمین می کنند. در واقع، آنان حتی با کنار هم نگه داشتن سوخت وساز 
طبیعت-انسان، سرمایه داری را ممکن می کنند. این طبقۀ جهانی هیچ 
 – احتضار  حال  در  اروپامحوِر  عصر  یک  سفت وسخت  انتزاعات  به 
سوژه بر فراز ابژه، بشر بر فراز طبیعت، مرد بر فراز زن، سفید بر فراز 

سیاه، اقتصاد بر فراز زیست بوم – نیازی ندارد.1 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Ariel Salleh <arielsalleh7@gmail.com>

»کار  غالب،  گفتار  این  در  دیگر،  بیانی  به  می شود.  گذاشته  مسکوت 
»بشرساخته«  چیزی  به  ماده  دگرگون کردن  از  است  عبارت  واقعی« 
حامیان  پیشرو،  بوم سوسیالیست های  حتی  »ارزش«.  واجد  بنابراین  و 
سیاسی،  اقتصاد  عالمان  و   )Green New Deal( سبز  جدید  توافق 
رسمی  اقتصاد  درون  مراقبت  جای دادن  از  دفاع  در  کّمی،  بیانی  به 
استدالل می کنند. در تمایز با دوگانه انگارِی مارکسیستی میان استفاده 
و مبادله، ارزش بازتولیدی یا »سوخت وسازی« )metabolic( نیازی به 
و  زیست بوم ها،  نمو  و  رشد  جریان  در  ارزش  این  ندارد؛  اندازه گیری 

به تجربه درمی آید. انسانی،  با زیست بوم ها بدن های  همراه 

ازدست رفتن  استخراج گرایی،  استثمار،  بدون  نیازها  تأمین  برای 
راه های بسیاری  اقلیمی  تغییرات  باال آمدن سطح آب و  تنوع زیستی، 
وجود دارد. از زمان »انجمن مردم« )People’s Caucus( در سیاتل در 
سال 1۹۹۹، امپراتوری پدرساالرانۀ سرمایه داری از طرف جنبش هایی 
مثل »مجمع اجتماعی جهان«، ویا کامپسینا )Via Campesina(، شبکۀ 
رژة   ،)Indigenous Environment Network( بومیان  زیست محیطی 
Extinc�( و شورش انقراض ،)World Women’s March(  جهانی زنان

tion Rebellion( هدف قرار گرفته شده است؛ این ها تنها نام معدودی 
مثل  استعمارستیزی  متفکران  از  ابتکارهایی  چنین  است.  جنبش ها  از 
ایوان ایلیچ و ولفگانگ زاکس و بوم فمینیست هایی مثل ماریا می یس 
Mal�de�( »کژتوسعه یافتگی« بر  قدرتمندشان  نقد  با  شیوا  واندانا   و 

با   ،201۹ سال  در  چندگیتی  پروژة  می گیرند.  الهام   )velopment
چندفرهنگی   اشتراک گذاری  فضای  است«،  محلی  »جهانی  شعار 
اجتماعات   ،)buen vivir( خوب  زندگی  آندِی  جنبش  نمایندگان  میان 
de�( رشدزدایی  اروپایی  حامیان  هند،   )swaraj( یا سواراج  خودگردان 

مانفرد  از  آزاد  نقل قول  با  آورد.  پدید  دیگر  گروه های  و   )growthers
»هم نیروزاد«  کوچک  خودگردان  اقتصادهای  گفت:  باید  مکس-نیف 
)synergistic( هستند و هم زمان نیازهای بسیاری را ارضا می کنند، از 
نوآوری،  یادگیری،  روزانه،  معاش  زیست بومی،  باززایی  به  نیاز  جمله 

هویت و تعلق.

ساختارهای موازی <

در  می توان  را  دهقانان  و  خانه دار  زنان  طرف  از  تیمارداری  کار 
یا  معدن کاری  از  جلوگیری  برای  روستاها  و  محالت  در  اقداماتشان 
موازی  روندهای  به  کارگران  این  همچنین،  دید.  آفت کش ها  کاربرد 
ساختاری میان کاالیی کردن طبیعت و کاالیی کردن بدن های زنان و 
جهان گستر  جنبش  در  ترتیب،  این  به  می کنند.  توجه  بومی  مردمان 
زیادی  اندازة  تا  جهانی  شمال  زنان  برای  سیاسی  انتخاب  جنبش ها، 
رهایی  یا  است؛  جهانی  جنوب  در  نژادی شده  مردمان  انتخاب  مشابه 
طریق  از  خویشتن  تحقق  یا  قانونی،  حقوق  مدنی  سازوکار  طریق  از 

محلی. اجتماعات  در  متقابل  مناسبات 

گام های  برداشتن  حال  در  بسیاری  مردمان  بیست ویکم،  قرن  در 
علم  بنشانند.  هم  کنار  دوباره  را  طبیعت  و  بشر  تا  بزرگند  تمدنی 
کل نگرانۀ »پارادایم جدید آب« )New Water Paradigm( یا »محکمۀ 
 Peoples’ Tribunal on the Rights of( طبیعت«  مام  حقوق  مردمی 
غذایی  حاکمیت  است.  یادآوری  این  از  نمونه هایی   )Mother Nature
یکی از اهداف مرکزی کنشگری چندگیتیانه در شمال و جنوب جهانی 

1. این متن منطبق بر سخنرانی ای است که برای نشست »زنان، زیست بوم و مداخالت سیاسی 
از جنوب تا شمال جهانی، سوربن«  )پاریس، ژوئن 2021( ارائه شد. 
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< انیمه هـای میازاکی:
  جان دارانگاری برای عصر آنتروپوسین

آنتروپوسین: مواجهات انتقادی

شوکو یونه یاما، دانشگاه آدالید، استرالیا

انیمه های او ارائه شده قدرت این را دارد که دل ها و ذهن های میلیون ها 
بیننده را به روی از نو تخیل کردن روابط انسان و طبیعت به نحوی مثبت 
بگشاید. انیمه های میازاکی با تصاویر و قصه های بسیار پرنفوذ و فهم پذیر 

از جان دارانگاری، به تخیل ما الهام می بخشد.

نکته  و همین  ارائه کردم  مقاله ای  کنفرانسی  در  پیش که  چند سال 
داری شوخی  و تشر گفت: »حتمًا  تعجب  با  از همکارانم  را گفتم، یکی 
می کنی!« »انیمه های میازاکی مال بچه هاست. پسرم وقتی پنج ساله بود 
توتورو را دید.« درست است: آثار میازاکی عمدتًا برای بچه هاست، اما به 
لطف فیلم های او، به قول تاکاهاتا ایسائو، یکی از مدیران سابق گیبلی، 
را  درختان،  روح  توتورو،  را می بینند،  درختان  ژاپنی هر وقت  »بچه های 
احساس می کنند.« این نکته کاماًل می تواند در مورد بچه های سراسر دنیا 
گیبلی  فیلم های  توزیع  به  دیزنی شروع  از سال 1۹۹6 که  باشد.  صادق 
کرد، شهر اشباح )Spirited Away( در سال 2003 جایزة اسکار بهترین 
انیمیشن بلند را گرفت و پخش فیلم ها در نت فلیکس و اچ بی دی مکس 
شروع شد، نفوذ جهانی انیمه های میازاکی رشدی تصاعدی را تجربه کرد.

جان دارانگاری انتقادی <

عصر  با  رابطی  چه  میازاکی  انیمه های  جهانی  محبوبیت  حاال، 
آنتروپوسین دارد؟

بازنمایی های جان دارانگاری در انیمه های میازاکی، به ویژه در فیلم های 
نشان دارش مثل نائوشیکا از درة باد )1۹84(، همسایۀ من توتورو )1۹88(، 
پرنسس مونونوکه )1۹۹7(، شهر اشباح )2001( و پونیو )2008(، مجالمان 

توافقی عمومی وجود دارد که مواجهه با تغییرات اقلیمی، همه گیری 
کووید-1۹ و دیگر بحران های وجودی همراه با عصر آنتروپوسین نیازمند 
پیشرفت  زمینه  این  در  اما  است.  طبیعت  و  انسان  روابط  در  بازاندیشی 
چندانی نداشته ایم. شاید الزم است نوع کاماًل متفاوتی از رابطه را تصور 
می بریم،  رنج  تخیل  بحران  قسمی  از  ما  گوش،  آمیتاو  نظر  به  کنیم. 
تخیل کردن  به  را  ما  که  هستیم  فرهنگی ای  ارجاع  چارچوب  فاقد  زیرا 
ani�( یهستی شناسی های بدیل توانا سازد. آیا ممکن است جان دارانگار

mism( یاری گر ما در یافتن راه حل باشد؟ 

چون  بدوی«ای  »مردمان  سادة«  »ایمان  جان دارانگاری  آیا  ولی 
اندیشۀ  از مدرنیته دورند؟ در  شکارچیان-گردآورندگانی نیست که بسیار 
راست کیشانۀ غربی، جان دارانگاری معمواًل این گونه صورت بندی می شود 
نوین«،  »جان دارانگاری  است.  غلط  معرفت شناسی  نوعی  بنیاد،  از  که 
می کند  اتخاذ  مثبت تری  دیدگاه  جدیدتر،  فکری  مکتب  یک  عنوان  به 
با  می کند.  عرضه  مدرنیته  بر  مفید  نقدی  همچون  را  جان دارانگاری  و 
این همه، هم چنان با تحقق کامل دورنما و نوید تام و تمام جان دارانگاری 
وضعیتی  در  هنوز  جان دارانگاری  زیادی،  اندازة  تا  داریم.  فاصله  نوین 
آزمایشگاهی در گروه های انسان شناسی در دانشگاه های غرب باقی مانده 

است.

محبوبیت جهانی انیمه های میازاکی <

در  جیبلی،  استودیو  انیمیشنی  فیلم های  کارگردان  هایائو،  میازاکی 
الهام بخشیدن به درگیری عمیق با واقعیت های پرچالش زندگی در عصر 
در  که  جان دارانگاری ای  است.  کرده  ایفا  ارزشمند  نقشی  آنتروپوسین 

ه﹞سای﹦ من توتورو )1988(. کاری از استودیو گیبلی.
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ایدئولوژیک و شوونیستی جان دارانگارِی ژاپنِی تحت هدایت  از گفتار  را 
می کند  تعیین  جان دارانگاری  برای  او  که  موقعیتی  می کند.  جدا  دولت 
این امکان را برای جان دارانگاری فراهم می کند تا با جان دارانگاری در 
مکان های دیگر رابطۀ بازی برقرار کند و چیزی بسازد که عارف دیرلیک 
به آن »اتحادهای فرامحلی« می گوید. مؤلفۀ سوم نفی دوگانه انگاری هایی 
دیدنی/ معنوی/مادی،  زندگی/مرگ،  خیر/شر،  انسان/طبیعت،  مثل 
دارد. قدرتمندی  نظری  داللت های  که  است  روشن/تاریک  و  نادیدنی 
جان دارانگاری میازاکی هایائو به لحاظ نظری رادیکال است، زیرا مقدمات 
بدیهی پنداشتۀ پارادایم علوم اجتماعی و مدرنیته را – که همگی مبتنی بر 
دوگانه انگاری های سلسله مراتبی اند – به چالش می کشد: 1( انسان ها بر 
فراز طبیعت )انسان مرکزپنداری( 2( عقالنی بر فراز معنوی )سکوالریسم( 
دیگر،  بیانی  به  )اروپامحوری(.  دیگری ها  فراز  بر  اروپایی  سنت   )3 و 
همچنین،  می گسلد.  هم  از  را  موجود  پارادایم  میازاکی  جان دارانگاری 
پتانسیلی فراهم می کند که تخیلمان را به پیگیری مسیری جدید به سوی 
است  آزاد  دوگانه انگاری های سلسله مراتب  از  که  متفاوتی  پاردایم  تصور 
من  مقالۀ  به  بنگرید  بیش تر  جزییات  برای  می کند.  تحریک  و  تشویق 
جان دارانگاری میازاکی هایائو و آنتروپوسین در نشریۀ نظریه، فرهنگ و 

 .)Theory, Culture & Society( جامعه

با این داللت های نظری، محبوبیت جهانی انیمه های میازاکی پدیدة 
از  قدرتمندی  تصاویر  میازاکی  می سازد.  را  معناداری  جامعه شناختی 
جان دارانگاری را به دل ها و ذهن های میلیون ها بیننده می اندازد، درست 
با کودکان می کارد. محبوبیت  را همراه  بذرهای درخت  توتورو که  مثل 
گستردة کار میازاکی می تواند از درک یا عطشی شهودی نسبت به موضع 
جهانی  از  او  که  فیلم هایی  است  ممکن  کند.  حکایت  او  جان دارانگارانۀ 
دوباره افسونی شده می سازد بینندگان )از جمله عالمان اجتماعی( را آماده 
سازگار  جان دارانگارانه  هستی شناسی  و  معرفت شناسی  با  بیش تر  تا  کند 
شوند، به نحوی که بحران تخیلی را که گوش ترسیم کرده است جبران 
ارائه  ما  به  کمال«  و  تمام  هایائو »قصه ای  میازاکی  معنا،  این  در  کنند. 

می کند تا با آن به »طوفان تمام و کمال« عصر آنتروپوسین پاسخ دهیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Shoko Yoneyama <shoko.yoneyama@adelaide.edu.au>

می دهد که در نوعی رابطۀ از نو تخیل شده میان انسان و طبیعت عمیق تر 
غور کنیم. 

از نو تخیل شده؟ اوضاع در ژاپن متفاوت است؛ جایی که هستی شناسی 
و معرفت شناسی جان دارانگارانه تا همین امروز موازی با مدرنیته حضور 
داشته است. حضور جان دارانگاری در ژاپن به مثابه آن چیزی است که 
گونۀ  این،  بر  افزون  می خواند.  ملموس  فرهنگی  میراث  یک  یونسکو 
جدیدی از جان دارانگاری، به نظر من، در واکنش به وجوه منفی مدرنیته 
تکامل یافته است و چنان »نیرو گرفته« )مثل عوض شدن پوکمون( که 
نقدی بازتابی بر مدرنیته را شکل دهد. این است آنچه من »جان دارانگاری 

انتقادی« یا »جان دارانگاری پست مدرن« می نامم.

میناماتا1  بیماری  به  مبتالیان  گفتار  درون  از  انتقادی  جان دارانگاری 
تکامل یافت: قربانیان یکی از بدترین موارد آلودگی صنعتی در تاریخ بشر 
فیلم  با  فیلم بازها شاید  ادامه داشته است.  این سو  به  از دهۀ 1۹50  که 
2020 جانی دپ به نام میناماتا آشنا باشند که زندگی یوجین اسمیت را 
تصویر می کند؛ عکاسی که عکس نمادین »توموکو اومورا در حمامش« 

را برداشت.

گفتاِر  این  بار  نخستین  برای  کازوکو  تسورومی  نام  به  جامعه شناسی 
مردمی دربارة جان دارانگاری به مثابه نقدی بر مدرنیته را مشاهده کرد. 
من »پروژة جان دارانگاری« تسورومی را در کتاب خودم – جان دارانگاری 
آنتروپوسین2  برای عصر  پسا-فوکوشیما  ژاپن  از  معاصر: صداهایی  ژاپن 
است  ژاپنی  برجستۀ  روشنفکر  چهار  از  یکی  میازاکی  کردم.  دنبال   –
کاویده ام  و  کرده ام  بررسی  کتاب  این  در  را  زندگی شان  روایت های  که 
ایده رسیده اند که جان دارانگاری  که چگونه این متفکران خاّلق به این 

می تواند جهان را نجات دهند.

میازاکی هایائو بر این باور است که جان دارانگاری برای نجات جهان 
الزم است. بنابراین، انتشار و گسترش جان دارانگاری پروژة زندگی اوست. 
بنیاد فلسفی کارش را می توان نسخۀ مانگایِی نوئیشیکا در درة باد دید؛ 
قصه ای حماسی با بیش از هزار صفحه دربارة روابط انسان و طبیعت، که 

دوازده سال زمان برد تا کامل شود )1۹82-۹4(.

جان دارانگاری )انتقادی( میازاکی سه مؤلفه دارد. یکی تصویرسازی های 
زیبا از طبیعِت بهره مند از قدرت عاملیت است. طبیعت همچون ترکیب 
می شود؛  عرضه  معنوی  جهان  و  زیستی  جهان  از  غیردوگانه انگارانه ای 
است.  آن  از  نمادی  مونونوکه،  پرنسس  در  جنگل  روح  کوداما،  چنان که 
مؤلفۀ دوم معنا و اهمیت مکان و امور محلی است که جان دارانگاری او 

کوداما )روح جنگل( در پرنسس مونونوکه )1997(. 
کاری از استودیو گیبلی.

ایجاد  جیوه  با  مسمومیت  اثر  در  که  است  مرکزی  اعصاب  سیستم  بیماری  یک  میناماتا   .1
می شود. )م(

2. Yoneyama, S. )2019( Animism in Contemporary Japan: Voices for the An-
thropocene from Post-Fukushima Japan. Oxon and New York: Routledge.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02632764211030550
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گایا جولیانی، مرکز مطالعات اجت﹞اعی دانشگاه کوی﹞برا، پرتغال

اخیراً، آنتروپوسین به عنوان یک مفهوم و به عنوان مجموعه ای 
از فرایندها و پدیده ها به مرکز مباحثات سیاسی و همین طور هنری، 
به  آن،  غالب تر  و  رایج تر  معنای  است.  آمده  دانشگاهی  و  فرهنگی 
رد  دانش پژوهان  که  دارد  اشاره  فرایندهایی  به  مجادله انگیزی،  طرز 
یعنی  دنبال می کنند؛  یا سوم  دوم  انقالب های صنعتی  تا  را  پایشان 
وقتی که ظاهراً مداخالت انسانی رفته رفته تأثیر عظیمی بر ترکیب 

زمین شناختی، فیزیکی و زیستی زمین گذاشت.    

دیدگاه های انتقادی نسبت به نظریۀ آنتروپوسین <

در نظرگاه های انتقادی تر، آنتروپوسین و بحث عمومی دربارة آن 
سرمایه دارانه  و  استعماری  مدرنیتۀ  مجدد  مفهوم پردازی  خدمت  در 
بین  روابط  و  است(  مدرن  واقعیتی  آنتروپوسین  نقدها،  این  )طبق 
انسانی، ناانسانی و امور بی جان است که از آن زمان جایگاهی ممتاز 
رادیکاِل  بازنگرِی  مبنای  بر  مجدد  مفهوم پردازی  این  است.  یافته 
ساختارهای قدرِت حاکم بر عناصر ارگانیک و غیرارگانیک بر مقیاسی 

سیاره ای انجام می شود.

ضدسرمایه داری  رویکردهای  تالقی  در  انتقادی  مواضع  این 
ضدنژادپرستانه،  معرفت شناسی های  و  نقدها  از  و  استعمارستیز  و 
زیست شناسی،  از   – مختلف  رشته های  بین  در  کوییر  و  فمینیستی 
جامعه شناسی،  سینما،  تا  گرفته  فیزیک  و  زمین شناسی  جغرافیا، 

نضج   – اجرایی  هنرهای  و  شعر  فلسفه،  سیاست،  انسان شناسی، 
گفتگویی  درون  تکوین یافته   مهم  ایدة  دو  از  نقدها  این  گرفته اند. 
نخست،  گرفته اند:  الهام  زیست محیطی  انسانی  علوم  در  فرارشته ای 
این که محیط زیست هم پدیده ای اجتماعی است، و دوم این که برای 
باید  زنده ای،  موجود  بر هر  آنتروپوسین  آثار خشونت بار  وارونه کردن 
غیرارگانیک  و  زنده  عناصر  دیگر  و  انسان ها  میان  متقابل  وابستگی 

زمین را به رسمیت شناخت و به امری سیاسی بدل کرد. 

آنتروپوِس آنتروپوسینی و هیوالهایش <

این مقالۀ کوتاه از این تأمالت انتقادی ریشه می گیرد و تمرکز دارد 
بر خصلت مشخصی از آنتروپوسین در ارتباط با تولیدگرِی نشانگانِی 
قضایی،  فرهنگ های  همچنین  و  کردوکارها  و  رتوریک  مخیله ها، 
)فوکو(  جمعی  استعالیی  سوژة  نوعی  از  برخاسته  مردمِی  و  سیاسی 
که می توان آن را آنتروپوِس عصر آنتروپوسین یا آنتروپوس در عصر 

آنتروپوسین نامید.

آنتروپوس  این  می کند،  تأکید  پووینلی  الیزابت  که  همان طور 
توأمان دو مؤلفه را دربرمی گیرد: سوژة دکارتینقدهای پسااستعماری 
دانش پژوهان  که  اجتماعی  قرارداد  لیبرال  مرد  و  استعمارستیز  و 
فمینیست آن را در پیوند با ظهور مدرنیتۀ اروپامحور و غربی می بینند 
و  جغرافیا  تاریخ،  جهان،  از  بینشی  داد.  دوباره  شکلی  جهان  به  که 
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فمینیستی در جهت خودآیینی فردی و جمعی می دانم؛ پروژه ای که 
نقش های  این صورت،  غیر  در   – می کند  ادغام  خود  در  را  مراقبت 
مراقبت  ساختار  سرمایه دارانه  و  نژادپرستانه  پدرساالرانه،  جنسیتی 
ناانسان ها را  انسان ها و  – و مراقبِت متقابل میان  را تعیین می کنند 

پیش فرض می گیرد. 

و  استعمارستیزانه  مبارزات  حرکت،  حال  در  مردم  زمینۀ  در 
مقاومت محلی ها  و  تاب آوری  اقلیت ها و همین طور  ضدپدرساالری 
و بومیان علیه فجایع زیست محیطی و امنیتی کردن نواستعمارِی این 
حفاظت  جمعی،  و  فردی  خودآیینی  معنی  به  خودمراقبتی  فجایع، 
سوءاستفاده های  و  انضباط  نظارت،  علیه  همبستگی  و  خود  از 
زمین مراقبتی  و  خودمراقبتی  مراقبت،  سیاسی  پروژة  است.  دولتی 
به هم وابسته مبارزات ضد اقتدارگرایی را کنار مبارزات ضداستعماری 
علیه استخراج گری، استثمار و آسیب پذیرسازی می نشاند. این پروژه 
با  پدرساالری،  و  سرمایه داری  که  است  مبتنی  فهم  این  بر  نه تنها 
مجمع الجزایر  و  اردوگاه ها  نظامی شده شان،  مرزهای  و  دیوارها 
ماهیتًا  اجباری،  تحرک  و  بی تحرکی  نظارتی،  نظام های  زندان کده، 
که  دارد  اتکا  مقدمه  این  بر  همچنین  بلکه  هستند،  نژادپرستانه 
جی.  )سدریک  پدرساالری  و  نژادی  سرمایه دارِی  استعمارگرِی 
رابینسون، روت گیلمور، لورا پولیدو( در رابطه ای با سیارة زمین ریشه 

دارد که منحصراً تحت هدایت سودآوری است.

پروژة سیاسی ای ضرورتًا  بنیادهای ضداستعمارِی چنین  بنابراین، 
مؤلفه های  همۀ  متقابل  وابستگی  بر  مبتنی  و  استخراج گری  ضد 

انسانی، ناانسانی و غیرجان دار زمین است.

رابطه ای  یعنی   – زمین مراقبتی  مسئلۀ  مفهومی  چنین 
ضدسرمایه دارانه میان همۀ مؤلفه های سیارة زمین – را پیش می کشد. 
معرفت شناسی های  بومیان،  چندگیتی های  از  الهام  با  برنامه،  این 
جنبش های سیاسی مثل ژینولوژی )زن شناسی( کردی و روشنفکران 
غربی مثل دونا هاراوی، استیسی آالیمو و کارن باراد، ایدة مراقبت 
از طریق سه گانۀ مراقبت،  ناانسانی بسط می دهد. تنها  را به زندگی 
به  نسبت  انسانی  مسئولیت  که  است  زمین مراقبتی  و  خودمراقبتی 
سیاسی  ارزشی  به   )nonlife( نازندگی  و  ناانسانی  و  انسانی  زندگی 

بدل می شود.

بسیاری از اجتماعات جنوب جهانی و اجتماعات بومیان، ساکنان 
حاشیه ای شدة شمال جهانی و جنبش های سیاسی در سراسر سیاره 
تجسم این اصولند. تنها نوعی پروژة سیاسی سیاره گستر رادیکال که 
هیوالَوشِی مرگبار منطق ها و هستی شناسی های آنتروپوسینی را ببیند 
و موقعیت مندی و چندگونگِی حیاتِی واکنش ها به این هیوالوشی را 

به رسمیت بشناسد قادر است فعاالنه با آن مقابله کند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Gaia Giuliani <gaiagiuliani@ces.uc.pt>

نشانگانِی  برساختن  با   – که  است  پیوسته  آنتروپوس  این  به  بشر 
ناانسانی، مرد و زن، سفید و غیرسفید، خیر  و  انسانی  بدن،  و  ذهن 
و شر، عقالنی و ناعقالنی، سکوالر و متعصب، درست و غلط، فراتر 
 – مجزا  موجودیت هایی  همچون  کشنده  و  نجات بخش  فروتر،  و 
هستی شناسی ها و منطق هایی را تحمیل کرده است که سرمایه داری 
و خشونتش را از زمان مقدمات قرون وسطایی مدرنیتۀ اروپامحور حفظ 

و بازتولید کرده و می کند.  

درهم تنیدگی های  به  راجع  تأمالت  و  نظریات  زدن  پیوند  با 
و  سو  یک  از  آنتروپوسین  منطق های  و  هستی شناسی ها  میان 
این  از سوی دیگر،  استعمارگری  و  پدرساالری  نژادی،  سرمایه داری 
هیوالسازی  گفتارِی  فرایند  حیاتِی  نقش  می کنم:  واکاوی  را  مسئله 
آنتروپوِس عصر  در ساختن   – تولید شده  تاریخًا  فرایندی  مثابه  به   –
آنتروپوسین و سهم آفرینی آن در خلق »ما«ی هژمونیِک مستقر در 
مرکز ساختارهای قدرت و استخراج ارزشی که خاستگاه شان مدرنیتۀ 
عملکرد  بین  روابط  مطالعه  این  است.  استعماری  و  سرمایه دارانه 
هستی شناسی ها و منطق های آنتروپوسین و مشروعیت یابی آن ها در 
پیوندهای  از  ترتیب،  این  به  و  می کند  فاش  را  مکان  و  زمان  طی 
بین فرایند هیوالسازی و خشونت علیه شورشیان استعماری، بردگان 
فراری، کیلومبونشین ها )quilombolas(1، جادوگران، کافران، دهقانان 
شورشی، کارگران صنعتی اعتصابگر و مقاومت بومیان پرده برمی دارد 
با پیوند زدن ساخت گفتارِی هراس اخالقی علیه این  و این کار را 
استخراج گری  و  دولتی  اقتدارگرایی  استعماری،  خشونت  به  گروه ها 

مهلک و وحشیانه انجام می دهد.

در جدیدترین کتابم با عنوان هیوالها، فجایع و آنتروپوسین: نقدی 
طبیعی،  فاجعۀ  باب  در  غربی  و  اروپایی  مخیله های  پسااستعماری، 
در  پسااستعماری  پژوهشی  طریق  از  را  تروریسم  و  انبوه  مهاجرت 
نشانه های  و  شمایل  کاویده ام.  فاجعه  و  هیوالَوشی  مدرن  مفاهیم 
سریال های  و  فیلم ها  آثار  در  عامیانه  بصری  فرهنگ  تثبیت شدة 
علمی تخیلی، آخرالزمانی و ترسناک و همین طور در تصاویر بازتولید 
و تکثیرشدة رسانه های خبری کمک می کنند تا تبار ترس های مدرن 
را تا هستی شناسی ها و منطق های آنتروپوسین ردیابی کنیم. کتاب در 
حد افشای خشونت درونی آنتروپوسین توقف نمی کند بلکه تا پیشنهاد 
معرفت شناسی ای فمینیستی، پساتوسعه ای و زیست بوم گرایانه و پروژة 
سیاسی ای که مفهوم جدیدی از امر سیاسی را می پذیرد پیش می رود.

پروژۀ سیاسی فمینیستی برای زمانۀ حاضر <

آنتروپوسینی،  هستی شناسی های  و  منطق ها  به  پاسخ  در  من 
 )Earth care( زمین مراقبتی  و  خودمراقبتی  مراقبت،  سیاسی  پروژة 
به هم وابسته را پیشنهاد می کنم. مرکزیت مراقبت را از فمینیسم های 
مدرن غربی وام گرفته ام – یعنی رفاه )روانی-اجتماعی و فرهنگی، 
جنسی و اقتصادی( افراد و اجتماعات همچون امری مشاع و اشتراکی 
تلقی شده است، همچون یک منبع و تکلیفی اجتماعی )نانسی فریزر؛ 
استفانیا بارکا(. با این همه، مسئلۀ مراقبت از خالل نقدهای کوئیر و 
نقدهای زنان بومی، سیاه و طبقۀ کارگر خوانده شده است. با الهام از 
صورت بندی های سارا احمد و ادری لورد، من خودمراقبتی را پروژه ای 
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به دست بردگان فراری در برزیل ساخته شدند. )م(
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< شـیــوۀ زیــسـت 
لــیـــــسـتـــــی  مـپــریــــا ا

و هژمونی سرمایه دارانه

آنتروپوسین: مواجهات انتقادی

اولریش براند، دانشگاه وین اتریش، و مارکوس ویسن، مدرس﹦ اقتصاد و حقوق برلین آل﹞ان

یکی از مثال های بسیار از این که مصرف زیاد آوکادو در 
ش﹞ال جهانی به هدررفتن مقدار قابل توجهی آب در 

جنوب جهانی می انجامد. 
 این عکس یک مزرع﹦ پرتراکم و جوان در آفریقای 
 Edrean 2013/Creative جنوبی است. عکس از

Commons

در  غنی  سنتی  از  اجتماعی  علوم  و  اجتماعی  انتقادی  تفکر 
تغییر و بحران های جوامع  ثبات،  انضمامِی  مفهوم پردازی و تحلیل 
سرمایه داری برخوردار است. در حالی که علوم اجتماعی جریان اصلی 
معمواًل از مشکالت )که باید حل شوند( حرف می زند بدون این که 
از نظریۀ  بپردازد، تحلیل های ملهم  به علل ریشه ای آن مشکالت 
انتقادی سرشت ذاتًا متناقض و همچنین مورد نزاِع روابط اجتماعی 
را آغازگاه خود می گیرند. هدف مفهوم »شیوة زیست امپریالیستی«1 
درک برخی تناقض های تاریخی و کنونی با تأکید بر چالش عمدة 
با  آن  رابطۀ  و  تعمیق شونده  زیست بومِی  بحران  ماست:  زمانۀ 

سرمایه دارِی در حال جهانی شدن.

الگوهای عمیقًا ریشه دار تولید و مصرف، که بیش از همه الگوی 
دسترسی  است،  متقدم  صنعتی شدة  سرمایه داری  جوامع  در  مسلط 
پیش فرض  را  جهانی  در سطح  کار  نیروی  و  طبیعت  به  نامتناسب 
می گیرند. این امر به تخریب زیست بوم ها، فشار بیش از حد بر مخازن 
زیست بوم )ecological sinks(، بیکاری باال در بسیاری از کشورها و 
تقسیم کار ناموزون می انجامد؛ تقسیم کار ناموزونی که معمواًل بار 
اضافی بر کارگران آسیب پذیر، زنان و مهاجران )بی مدرک( تحمیل 

می کند.

هژمونی <

تعبیری شیوة  به  یا   – فسیلی�صنعت گرانه  زندگِی  و  تولید  شیوة 
اما  مسئله دار  زیست بومی  و  اجتماعی  لحاظ  به  که   – امپریالیستی 
آنتونیو  تعبیر  به  یا  شده،  پذیرفته  وسیعی  سطح  در  است،  جذاب 
مادی  ثروت  هژمونیک  نظام  این  است.  شده  هژمونیک  گرامشی، 
برخی(،  برای  در جنوب جهانی  و  بسیاری  برای  )در شمال جهانی 
به رشد«(  )»نیاز  گفتارهای مسلط  و درون  سود و شغل می آفریند 
دست  به  »ارزان تر  داشتن«،  )»بیش تر  مسلط  سوبژکتیویته های  و 
آوردن«( – که بیش از پیش از روند دیجیتال شدن شکل می پذیرند 
شرط  دیگر  جای  در  طبیعت  و  کار  استثمار  است.  شده  حک   –
مصالحه های اجتماعی بین سرمایه و کار است و این امر در جوامع 
می دهد؛  رخ  جهانی  شمال  خود  نژادی شدة  و  پدرساالرانه  طبقاتی، 
جایی که نابرابری های اجتماعی و جغرافیایِی چشم گیری برقراراست 

و در دهه های اخیر رشد داشته است.

حوزه هایی  در  روزمره  زندگی  زیرساخت های  جهانی،  شمال  در 
مثل خوراک، حمل ونقل، برق، گرمایش یا مخابرات، تا اندازة زیادی، 
مربوطه  منابع  که  کارگرانی  بر  دیگر،  جایی  مادِی  جریان های  بر 
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حمل ونقل همچنان سهم اصلی را در انتشار آالینده های گلخانه ای 
دارد(. با این همه، در عمل ماشین های برقی به ندرت سهمی در غلبه 
ماشین  با  حمل ونقل  از  ناشی  زیست محیطی اجتماعِی  مشکالت  بر 
شخصی خواهند داشت. وابستگی به مواد خام صرفًا از منابع فسیلی 
به منابع فلزی منتقل خواهد شد، رشد ماشین های برقی به تخریب 
تسلط  و  انجامید  خواهد  جهانی  جنوب  معدنی  حوزه های  در  مناظر 
دوچرخه ها،  زیان  به   – روستایی  و  شهری  فضاهای  بر  ماشین ها 

پیاده ها و حمل ونقل عمومی – همچنان برقرار خواهد ماند. 

»اقتصاد سبز«، که حمل ونقل با ماشین های شخصی برقی نماد 
و  سرمایه گذاری  زمینۀ  در  زیادی  بسیار  منافع  است،  آن  برجستۀ 
مشاغل و کاهش بحران زیست بومی را نوید می دهد. از این جهت، 
اقتصاد سبز همچنان در مسیر نوعی مدرن سازی زیست بومی باقی 
می ماند که بنیادهای شیوة تولید و زندگِی سرمایه داری را به پرسش 
است   ممکن  که  سبز  سرمایه دارانۀ  صورت بندی  نوعی  نمی کشد. 
بهاستراتژی های اقتصاد سبز – مثل توافق سبز اروپا – منتج شود، 
که  اجتماعی-زیست بومی ای  تناقض های  به  رسیدگی  در  می توانند 
در سال های اخیر بیش از پیش آشکار شده اند سهم داشته باشد. اما 
این کار را به طریقی انجام می دهد که به لحاظ فضایی انحصاری 
و  اجتماعی  و همچنان هزینه های  است  زمانی محدود  لحاظ  به  و 
بیرونی  زمان  و  فضا  در  را  آن ها  و  می آورد  بار  به  زیست محیطی 

می کند. 

مفهومی اکتشافی برای بحث بیش تر <

ابزار اکتشافی »شیوة زیست امپریالیستی« از سنت فکری پرتنوع 
و غنی ایدر شمال و  جنوب جهانی الهام می گیرد. در این جا به ویژه 
کنیم،  اشاره  انتقادی  تفکر  التینِی  آمریکای  شکل های  به  دارد  جا 
که از جمله در سهم آفرینی در نظریۀ وابستگی یا اکولوژی سیاسی 
»وجه  »کودیلیسم«،  ساختاری«،  »ناهمگونی  مثل  مفاهیمی  در  و 
استعمارِی قدرت« )coloniality of power( )که جامعه شناس پرویی 
استعمارِی  »وجه  مفهوم  یا  پرورانده(  را  آن  کیخانو  آنیبال  نام  به 

دانش« )که ادگاردو الندر پیشنهادش کرده( مشهودند.

در  بیش ترشان  کاربست  و  رویکردها  این  بین  گفتگوی  تداوم 
پژوهش تجربی فهم ما را از شیوة زیست امپریالیستی و تناقض های 
فزاینده اش بیش تر و بیش تر ارتقا می دهد. حتی مهم تر از این، کمک 
می کند بدیل هایی را شناسایی کنیم که هنگام وقوع گسست ها ظهور 
بهنجار  دیگر  بهنجار مفروض  و هنگامی که وضعیت های  می کنند 
و  بالقوگی ها  می توانیم  ترتیب،  این  به  نمی شوند.  تلقی  عادی  و 

خط ومرزهای نوعی شیوة زندگی همبستگی محور را استخراج کنیم.

نامه هایتان را به این نشانی ها  بفرستید: 
Ulrich Brand <ulrich.brand@univie.ac.at>
Markus Wissen <markus.wissen@hwr�berlin.de>

در  فقیر  زیست بومِی  سکونت گاه های  بر  و  می کنند  استخراج  را 
مقیاسی جهانی – که آالینده هایی را که به خاطر عملیات نظام های 
در  کارگران  دارند.  اتکا   – می کنند  جذب  شده اند  تولید  زیرساختی 
شمال جهانی از این نظام ها بهره می گیرند؛ نه فقط به خاطر این که 
آن ها را مؤلفه های یک زندگی خوب می دانند، بلکه چون به آن ها 
وابسته اند. عمدتًا این انتخاب شخصی نیست که کارگران را به خرید 
»غذای ارزان از ناکجا« )به قول فیلیپ مک مایکل(، راندن ماشین 
سوخت های  سوزاندن  با  که  برقی  با  خانه هایشان  روشن کردن  یا 
کنند  چنین  باید  آن ها  عوض،  در  وامی دارد.  شده اند  تولید  فسیلی 
تا خانواده شان را تغذیه کنند، سر کار بروند یا چون خدمات شهری 
از  بسیاری  در  این که  به خاطر  نمی کند  ارائه  تجدیدپذیر  بدیل های 
شده  عرضه  باالتری  قیمت  با  تاکنون  تجدیدپذیر  انرژی  کشورها 
است. بنابراین، کارگران مجبور به پیگیری شیوة زیست امپریالیستی 
هستند، صرفًا چون این شیوة زندگی در بسیاری از نظام های حافظ 

زندگی در شمال جهانی مادیت یافته و نهادینه شده است.

روابط شمال – جنوب <

مقیاس  در  سلسله مراتبی  بر  داللت  امپریالیستی  زیست  شیوة 
در  زندگی  و  کار  شرایط  استعمارگری،  زمان ظهور  از  دارد:  جهانی 
تولید  و  منابع  استخراج  غالب  صور  با  جهانی،  جنوب  اقتصادهای 
اقتصادی  نیازهای  به  زیادی  اندازة  تا  خدماتی شان،  یا  صنعتی 
مراکز سرمایه داری گره خورده است. روابط طبقاتی، جنسیتی شده، 
به  ماهیتًا  بلکه  منحصراً  نه  کشور  داخل  نژادی شدة  و  جنسی شده 

سوی این نیازها هدایت و معطوف شده اند.

این است که  امپریالیستی  نتیجه، هدف مفهوم شیوة زیست  در 
در  و خشونت  قدرت  سلطه،  چگونه  که  دهد  توضیح  و  دهد  نشان 
روابط نواستعماری بین شمال و جنوب، در روابط طبقاتی و جنسیتی 
و  بهنجار  تولید  و  مصرف  کردوکارهای  در  نژادی شده  روابط  با  و 
عادی شده است، به نحوی که دیگر به مثابه روابط سلطه بازشناخته 
نمی شوند. زنان بسیاری، به ویژه زنان نژادی شده، در رده های پایین تر 
تقسیم کار قرار داده می شوند و زحمتشان و نیز بدن هایشان بیش تر 
مورد استثمار قرار می گیرد؛ گرایشی به سوی زنانه شدن فقر وجود 
بلکه همچنین به لحاظ  این شیوة زندگی نه تنها تعمیق شده  دارد. 
گسترش  نیز  سرمایه داری  نیمه پیرامونی  کشورهای  به  جغرافیایی 

یافته است.

منظومۀ جهانِی کنونی، از جمله صورت بندی تاریخی آن، توأمان 
و  ناموزون  توسعه های  حاصل  دارد،  مخرب  و  مولّد  خصلت هایی 
وابستگی های متقابل، گرایش های بحرانی و وجوه ثبات بخش شیوة 
زیست امپریالیستی است؛ یا به تعبیری دیگر، حاصل وجوه ژرفابخش 

بحران آن، که هم زمان بخشی از مواجهه با خود بحران هم است.

کنونی  عظیم  کوشش  تناقض آمیز  پویایی  این  برجستۀ  مثال 
برای جایگزین کردن موتور احتراقی ماشین ها با موتور برقی است. 
حامیان اقتصادی، سیاسی و علمی این استراتژی نوید می دهند که 
)بخش  است  اقلیمی  بحران  با  مواجهه  برای  کارآمد  راهکاری  این 
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1. Brand, U. and Wissen M. )2021( The Imperial Mode of Living. Everyday 
Life and the Ecological Crisis of Capitalism. London: Verso.
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جیسون مور، دانشگاه بینگه﹞تون نیویورک در ایاالت متحدة آمریکا

آنتروپوسین تأثیرگذارترین مفهوم محیط زیست گرای هزارة جدید 
است. آیا خطرناک ترین شان هم است؟

آنتروپوسین؟ عصر انسان )Man(؟ این کلمات در ظاهر معصومانه 
در  را  اقلیمی  بحران  شوم  واقعیت های  و  می آیند  نظر  به  علمی  و 
از  حکایتی  این  می کنند.  سرنوشت ساز صورت بندی  تصادمی  قالب 
جنس هبوط است. انسان »در حال مستولی شدن بر نیروهای عظیم 
طبیعت است«. انسان و طبیعت برای دانشمندان متخصص در نظام 
زمین به وضوح غیرسیاسی است. واقعیت تمامًا به گونۀ دیگری است. 
چراکه همین دانشمندان متعهد به یافتن »میخ های طالیی« - یک 
آنتروپوسین زمین شناختی - به سرعت به بافتن داستان هایی دربارة 
مدرنیته  ستیزه جویانۀ  تاریخ های  آن ها  شدند.  مشغول  انسانی  امور 
بود  چنین  کردند.  جایگزین  فنی- جمعیت شناختی  روایت های  با  را 
بخار  ماشین  دوگانه اش  ارکان  زاده شد.  عامه پسند  آنتروپوسین  که 
تاریخش  روایت  اگر  بود.  بشریت«  سریع  »توسعۀ  و   )1784( وات 
دقیق نبود، ایدئولوژی اش حتی از آن هم بدتر بود. چراکه انسان و 
طبیعت معصوم نیست. آنتروپوسین عامه پسند سیستم عامل هژمونی 
امپریالیستی بورژوایی شده است. رسالۀ ضدانقالبی توماس مالتوس 
رسید.  به چاپ  بی سابقه ای  اجتماعی  رادیکالیسم  میانۀ  در   )17۹8(
که  شد  منتشر  زمانی  درست   )1۹68( ارلیک  پل  اثر  جمعیت  بمب 
طغیان کارگران، رعیت و دانشجویان، سرمایه داری پساجنگ را تهدید 

می کرد. در هر دو مورد ـ همچون آنتروپوسین امروز - شکاف های 
اجتماعی-  بوم شناختی بنیادین جهان در چشمۀ طبیعت گرایی تعمید 
داده شده و مطهر گردیده است. پیامش چیست؟ به انسان پشت پرده 
توجهی نکن. و این که بهترین چیزی که می توانیم آرزویش را داشته 

باشیم، مدیریت اثربخش »قوانین طبیعی« است.

تا  < بورژوایی  طبیعت گرایی  از  طبیعت،  و  انسان 
»جایگزینی وجود ندارد«

اگر تاکنون حس کرده باشید که تخیل پایان جهان از تصور پایان 
سرمایه داری آسان تر است، علت همین است. طبیعت گرایی بورژوایی 
تاریخ پیکارها برای نیل به جهانی عادالنه تر و دموکراتیک تر را پاک 
درماندگی  اکولوِژی  عامه پسند،  آنتروپوسین  مقدمه،  این  با  می کند. 
است. این اصطالح طرفداران محیط زیست جزم نئولیبرال در است: 
مدیریت  محتومیت  قبول  جز  چاره ای  ندارد.  وجود  جایگزینی  هیچ 
می رسد.(  نظر  به  غیرواقع گرایانه  هم  همین  حتی  )و  نیست.  زمین 
انسان و طبیعت افیون تمام عیاری برای تخیل زیست محیطی اند که 
همواره می خواسته تا به ما بگوید که فرجام زمانه فرارسیده است و 
هیچ گاه مایل نبوده است که به سیستم اشاره کند؛ چه رسد که آن 
را براندازد. این امر از اوایل دهۀ 1۹70، موجب فوران نگرانی های 
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»ماهی بزرگ در حال خوردن ماهی کوچک« اثر پیتر 
بروگل که در قالب هنر خیابانی بازطراحی شده است. 

امتیاز عکس: سیسیلی بنگ. 
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آنتروپوسین دارد؟ همه جور  اقلیمی و  با بحران  ارتباطی  این چه 
نبود  مایل  بورژوازی  که  شد  چیزی  همان  دقیقًا  طبیعت  ارتباطی. 
هزینه ای برایش پرداخت کند. ارزانی طبیعت راهبردی از جنس تسلط 
 )economic moments( »اقتصادِی«  لحظه های  که  بود  انباشت  و 
ارزش افزایی را به دم و دستگاه بی سابقۀ ارزش زدایی جغرافرهنگی 

گره می زد. کپیتالوسیِن بدیل در اصل همین است.

پس شاید بهتر باشد در اینجا توقف کنیم تا در باب این سخن 
اخیر هیئت بین الدولتی تغییر اقلیم نقادانه تفکر کنیم: »واضح است 
این  است.«  انسان گرم شده  تأثیر  زمین تحت  و  اقیانوس  که جو، 
گفته کاماًل صحیح است - و بیش از حد یک سویه. چراکه عبارتی 
ایدئولوژیک  بار  انسان«  تأثیر  از »تحت  را نمی توان تصور کرد که 
نابرابر  شدت  به  توزیع  کارش  که  نظامی  در  باشد.  داشته  بیشتری 
ثروت و قدرت است، ما به حق توزیع یکسره تساوی گرایانۀ مسئولیت 

تاریخی نسبت به تغییر اقلیم را به پرسش می گیریم.

Anthropogen�( )»انسان ساخته«(  »آنتروپوژنیک«  اقلیم  تغییر 
ic( به شکل نوِع خاصی از تقبیح قربانیان استثمار، خشونت و فقر 
بحران  عصر  ما  زمانۀ  چیست؟  آن  دقیق تر  بدیل  می شود.  ظاهر 
است:   )capitalogenic( )»سرمایه ساخته«(  »کپیتالوژنیک«  اقلیمی 
اینکه  نه  و  است  کرده  ایجاد  سرمایه  را  زمین شناختی  آنتروپوسین 
صنعتی  آالیندگی  سوم  دو  باشد.  شده  ایجاد  انسان«  تأثیر  »تحت 
بزرگ  شرکت  نود  از  این سو  به   1854 سال  از  کربن  دی اکسید 
یک درصد  گلخانه ای  گازهای  تولید  سهم  امروز  است.  شده  منتشر 
ثروت مند، دو برابر شرکت هایی است که در زمرة پنجاه درصد فقیر 

قرار می گیرند.

تغییر اقلیمی کپیتالوژنیک: به سوی مرگ خودخواستۀ  <
کپیتالوسین

بازاندیشی سیاست طبقاتی  امروز مستلزم  اقلیمی  درک سیاست 
است که از 14۹2 تحت لوای پرومته ئانیسم ظهور یافت. چشم انداز 
در  را  زیست محیط  ایجاد  و  انباشت  تسلط،  الگوهای  کپیتالوسین 
قلب بحران اقلیمی قرن بیست و یکم تداعی می کند. مهم آن که، 
روابط میان اقتصاد جغراسیاسی و تسلط جغرافرهنگی را در زنجیرة 
کپیتالوژنیک می سازد:  مقدس  و یک سه گانۀ  کرده  برجسته  حیات 
اختالف طبقاتی اقلیمی، آپارتاید اقلیمی و پدرساالری اقلیمی. چالش 
فکری - و لذا سیاسی - تسخیر این زنجیره های زندگی تاریخی-

 جهانی، تسلط و انباشت است. ما می توانیم شروع کنیم و طرح کلی 
سیاست طبقه کارگر را در تقابل با مدیریت گرایی جهانی شرکت های 
زندگی  زنجیره های  به  که  سیاست هایی  کنیم؛  ترسیم  بزرگ  سبز 
بلکه  انسان ها،  )برخی(  توسط  مدیریت  قابل  چیزهایی  به مثابه  نه 
آزادی و تحقق  برای  پیکار جهانی  به عنوان رفقای همراهمان در 

پایداری منصفانه می نگرد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Jason W. Moore <jwmoore@binghamton.edu>

خالصانۀ اقشار مدیران و متخصصان شده است؛ نگرانی هایی بی هیچ 
به  را  با بی پروایی ما  ماحصل سیاسی. هم زمان، آن »یک درصد« 

دوزخ زمین هدایت می کنند.

ازاین رو انسان و طبیعت چندان هم معصوم نیستند. این کلمات )و 
کلمات مرتبط با آن ها، مانند »جامعه«( تنها بعد از سال 1550 معانی 
نقطۀ  آورده اند؛ که خود  به دست  انگلیسی  زبان  در  را  معاصر خود 
اقلیمی،  بحران  زمان عصر  این  بود.  تاریخ سرمایه داری  در  عطفی 
عصر  این  در  است.  کشاورزی  انقالب  و  سرسام آور  پرولتری شدن 
گرفتند:  خود  بر  حاکم  انتزاعات  شکل  طبیعت  و  انسان  پرآشوب، 
راهنمایان عملی سازمان دهی دوبارة بشر و سایر زنجیره های حیات 
پروژه های  از خالل  انتزاعات که  این  انباشت بی نهایت.  در خدمت 
متمدن سازی انسجام می یافتند، چارچوبی از منش تسلط - انسان بر 
طبیعت - را شکل دادند که بی واسطه مولد قوم گرایی و سکسیسم 
انگیزة  در  و  بورژوایی  طبیعت گرایی  در  همگی  و  است؛  مدرن 
این سپیده دم  افزایش سودآوری جمع شده اند.  برای  تاریخی جهانی 
تسلط،  جدید  راهبردهای  که  جغراتاریخی  عصر  بود؛  کپیتالوسین 

استثمار و ایجاد زیست محیط را یکی می کرد.

بنابراین ظهور سرمایه داری به عنوان اکولوِژی جهانی  سود، حیات 
و قدرت کاماًل فراتر از اقتصاد رفته است. کپیتالوسین الگوهای جدید 
انباشت مازاد در حیات زنجیره ای را به هم گره  استثمار طبقاتی و 
از 14۹2، نقطۀ عطف  پیدایش کهن قاره سرمایه داری پس  می زند. 
 )Orbis Spike( جغرافیای زیستی در تاریخ زمین است. میخ اوربیس
زمین شناختی  مبدأ  را  آن  لویس  و  ماسلین  که   -  1610 سال  در 
car�(  آنتروپوسین می دانند - تبدیل به »میخ طالیی« تخلیه کربنی

نتیجۀ مستقیم نسل کشی که خود محصول  bon drawdown( شد؛ 
برده داری و سایر راهبردهای »طبیعت ارزان« بود.

سرمایه داری  < جغرافرهنگی  منطق  پرومته ئانیسم: 
تاریخی

از  بلکه  نبودند.  سرمایه  انباشت  از  منفک  منطق  راهبردها  آن 
بودند:  شده  ممکن  جغرافرهنگی  تسلط  از  جدیدی  حالت  خالل 
پرومته ئانیسم. در اینجا انسان، که هیچ ارتباطی با گونه های بشری 
نداشت در مقابل طبیعت ایستاد، چونان خدا در مقابل انسان. برای 
اسپانیولی های قرن شانزدهمی، نجات طبیعت های مشکل دار مردمان 
بومی احتمااًل از طریق کار طاقت فرسا برای مسیحیاِن خوب ممکن 
که  بود  کبیری  امپراتوری  هر  جان بخش  اصل  پرومته ئانیسم  شد. 
راهبان و سربازانش، تاجرانش و کشاورزانش خیلی زود »دریافتند« 
که مردماِن تحت استعمار، وحشی و بی خردند و اگر مداخلۀ آنها نباشد 
صالحیت متمدن شدن را ندارند. چنان مردمانی ـ بومی، آفریقایی، 
سلت، اسالو و مردمان بی شمار دیگر - طبیعی )Naturalized( شدند؛ 
بهترین روشی که می توانستند متمدن )Civilized( شوند. امپراتوری 
به »مکتب تمدن« بدل شد. هر امپراتوری که پس از آن آمد، برای 

این وحشیان تمدن و بعدها »توسعه« می آورد.
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در  جـــامـعـه شـنـــاســـی   >
مـغــرب عـربــی

چـــشــــــم انــــداز و  تــــاریـــــخ 

جامعه شناسی مغرب عربی

بین ال﹞للی  انج﹞ن  اجرایی  برای جهان عرب و عضو ک﹞یت﹦  ال﹞نار تونس، ویراستار منطقه ای گفتگوی جهانی  دانشگاه  السعیدانی،  منیر 
جامعه شناسی )2022-2018(

به  جهانی  گفت وگوی  نشریۀ  فرصت 
نشر  برای  عربی  مغرب  جامعه شناسان 
فرآیند  و  کار  از  اکتسابی شان  بینش های 
تابانیدن  برای  مغتنمی  مجال  علمی،  تولید 
است.  »نامرئی«  جامعه شناسی  نوعی  بر  نور 
جامعه شناسان  تالش  بنگریم،  منصفانه  اگر 
دورازوطن  همکاران  همچنین  و  »بومی« 
ایشان در سراسر جهان برای دیده شدن بسیار 
ناچیز بوده است. باوجود تفاوت در جهان های 
گزاره  این  فرانسوی زبان،  و  انگلیسی زبان 
گفت وگوی  نشریۀ  است.  صادق  همچنان 
در  نزدیک  از  گذشته  دهۀ  طی  که  جهانی، 
جریان مباحث آن بوده ام، فرصتی نایاب برای 
از  باید  که  است  عربی  مغرب  جامعه شناسان 
آن بهرة الزم را ببرند. هنگامی که سردبیران 
صدای  انعکاس  پیشنهاد  جهانی  گفتگوی 
عربی  شمال/مغرب  آفریقای  جامعه شناسان 
را مطرح کردند، ویراستاران منطقه ای جهان 
عرب تصمیم گرفتند تا از جامعه شناسان تمام 
و  مراکش  موریتانی،  لیبی،  )الجزیره،  منطقه 

هدف طرح بحث میان جامعه شناسان تونسی 
جهانی،  و  منطقه ای  قلمروهای  با  ارتباط  در 
تاریخ و جامعه شناسِی جامعه شناسی را با هم 

ترکیب می کند

و  دستاوردها  به  مقاله  سه  هر  در 
اشاره  عربی  مغرب  جامعه شناسی  ضعف های 
جامعه شناسی  طوالنی  نسبتًا  تاریخ  می شود. 
در  آن  وجوه  برخی  ذکر  که  عربی،  مغرب 
این مقاله ها رفته است، چند مسئلۀ علمی را 
پارادایمی  مطرح می سازد: هویت/هویت های 
علمی  اجتماع  ساختاربندی  خلق شده؛  دانش 
و  مکاتب  میان  آن  جایگاه  محلی/منطقه ای؛ 
جریان های جامعه شناسی بین المللی؛ و نظایر 
اینها. از این رو این مجموعۀ مختصر از مقاالت 
در  بازخوردگفتگومحور  چرخۀ  آغاز  دنبال  به 

سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mounir Saidani <mounir.saidani@issht.utm.tn>

 سال يازدهم / شمارة سوم / دسامبر 2021

باشیم.  داشته  مشارکت  درخواست  تونس( 
متأسفانه تنها سه مقاله به دست ما رسید.

و  آموزش  از  مختصری  تاریخ  اول  مقالۀ 
پژوهش جامعه شناسی در لیبی ارائه می دهد. 
جامعه شناس  الطبولی،  محمد  تاریخی  مرور 
لیبیایی، ما را دقیقًا به شروع فعالیت دانشگاه 
لیبی و تولد نخستین دپارتمان جامعه شناسی 
خصوص  در  جالبی  بینش های  و  می برد 
کشور  در  رشته  این  متعاقب  پیشرفت های 
مقالۀ  در  می دهد.  قرار  اختیارمان  در  لیبی 
دوم، مورخ و جامعه شناس الجزیره ای، حسن 
جامعه شناسی  پسااستعماری  چرخش  رمعون 
در الجزیره را از سال های دهۀ 1۹60 برای ما 
مرور می کند و آن گاه جایگاه کنونی آموزش 
دانشگاه های  در  جامعه شناسی  پژوهش  و 
الجزیره را با جزئیات برای ما شرح می دهد. 
عملکرد  به  مقاله،  آخرین  و  سومین  در 
چالش  با  مواجه  در  تونسی  جامعه شناسان 
به  تحلیل  این  می پردازم.  سه گانه  بحرانی 

انسانیت، نشری﹦ مرکز پژوهش انسان شناسی اجت﹞اعی و 
فرهنگی در الجزایر.
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جــــامــعــــه شــنــــاســــی  >
لـــیـــــــبـــی در 

جامعه شناسی مغرب عربی

محمد الطبولی، دانشگاه بنغازی لیبی و رئیس سابق دانشگاه بنغازی

بر نیاز به تعداد استادان بیشتر در هیئت علمی 
گروه های  و  دانشگاه ها  در  آموزش  برای 
به تازگی  که  جامعه شناسی  تازه  تأسیس 
به  رو  کشور  دانشگاه های  در  تعدادشان 
بود، دانشجویان تحصیالت تکمیلی  فزونی 
شدند.  فرستاده  کشور  از  خارج  به  بیشتری 
علمی  هیئت  خارجی  استادان  زمان  آن  در 
کارکنان اصلی هر گروه جامعه شناسی بودند 
و این دانشجویان به محض فارغ التحصیلی 
شروع به آموزش و دستیاری استادان خارجی 
در   2002-03 سال  تا  کردند.  هیئت علمی 
از  بیش  لیبی  جامعه شناسی  گروه های  کل 
فعالیت  به  مشغول  هیئت علمی  عضو   27
درس های  از  طیفی  گروه ها  این  در  بودند. 
اجتماعی،  نظریه های  شامل  جامعه شناسی 
و  اجتماعی  آمار  پژوهش،  روش شناسی 
به عنوان دروس اصلی تدریس  تحلیل داده 
تغییر  شامل  دیگر  درس های  می شد. 
جمعیت شناسی،  مدرنیزاسیون،  اجتماعی، 
و  اجتماعی  و مسائل  جامعه شناسی صنعتی 

نظایر اینها بودند.

هزاران دانشجو از گروه های دایر سراسر 
خیل  چنین  شدند.  فارغ التحصیل  کشور 
فزایندة  تعداد  فارغ التحصیالن و  از  عظیمی 
اعضای هیئت علمی صاحب صالحیت برای 
تدریس در سطح تحصیالت تکمیلی باعث 
تمرکز بر دوره های تحصیالت تکمیلی داخل 
تعارضات  امر  این  دیگر  دلیل  شد.  کشور 
خارجِی جاری میان لیبی و کشورهای غربی، 
تحصیالت  دوره های  بود.  آمریکا،  به ویژه 
تکمیلی در دو دانشگاه اصلی لیبی دایر شده 
بود: در دانشگاه بنغازی و دانشگاه طرابلس. 
یک  حداقل  گروه ها  اکثریت  زمان  آن  در 
دورة ارشد جامعه شناسی ارائه می دادند. یکی 
لیبی  آموزشی  دستاوردهای  مهم ترین  از 
تأسیس آکادمی مطالعات تحصیالت تکمیلی 

سال  در  لیبی  دانشگاه  تأسیس  از  پس 
به  جامعه شناسی  بنغازی،  شهر  در   1۹55
موضوع مهمی در لیبی تبدیل شد. دانشکدة 
علوم انسانی و آموزش با پنج رشته آغاز به 
کار کرد: زبان عربی، تاریخ، جغرافی، فلسفه 
و جامعه شناسی. ابتدای کار دانشکده با 33 
نفر   13 این بین  از  که  بود  مرد  دانشجوی 
نه  کالسی  بودند.  جامعه شناسی  دانشجوی 
اولین   1۹5۹-60 تحصیلی  سال  در  نفره 
بودند.  دانشکده  این  فارغ التحصیالن  گروه 
گروه جامعه شناسی سپس به گروه مطالعات 
سال  در  داد.  نام  تغییر  فلسفی  و  اجتماعی 
به دو گروه  این گروه  تحصیلی 1۹72-73 
تحصیلی  سال  در  شد.  تفکیک  مستقل 
طرابلس  در  آموزش  دانشکدة   1۹66-67
تأسیس شد و در سال 72-1۹71 یک گروه 

جامعه شناسی در آن جا گشایش یافت.

توسعۀ بیشتر <

و  اقتصادی  سیاسی،  تغییرات  نتیجۀ  در 
اجتماعی لیبی در پی کشف نفت در 1۹5۹، 
توجه دولت به طورکلی به آموزش و به طور 
خاص به آموزش عالی به مراتب بیشتر شد. 
دانشجویان بسیاری برای ادامۀ تحصیل در 
سطح تحصیالت تکمیلی به خارج از کشور، 
اروپای  و  آمریکا  متحدة  ایاالت  به  به ویژه 

غربی فرستاده شدند.

به دلیل توسعۀ آموزش عالی در لیبی و بنا 

لیبی در طرابلس در 1۹88 بود. این آکادمی 
شعبه هایی در بنغازی، مصراته، درنه و اجدابیا 
در  مختلف  دوره های  آکادمی  این  در  دارد. 
سطوح ارشد و دکتری در حوزه های مختلف 
دانش مانند علوم، مهندسی، حقوق، زبان و 

ادبیات و علوم اجتماعی ارائه می شود.

در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  اغلب 
اصل  در  جامعه شناسی  گروه های  تمامی 
داشتند؛  تمرکز  لیبی  جامعۀ  دغدغه های  بر 
توسعه.  و  مدرنیزاسیون  مانند  مسئله هایی 
اکنون توجه به مسائل مرتبط با جهانی شدن، 
بین المللی،  پسامدرنیزاسیون، فقر، تعارضات 

اپیدمی و از این قبیل معطوف است.

چالش ها <

از  یکی  در  شکل  این  به  جامعه شناسی 
در  اجتماعی  علوم  حوزه های  مهم ترین 
دانشگاه های لیبی و درون آکادمی مطالعات 
و  دواند  ریشه  لیبی  تکمیلی  تحصیالت 
با  درعین حال  لیبی  در  جامعه شناسی  بالید. 
ازجمله  است،  بوده  مواجه  بسیاری  موانع 
صالحیت  صاحب  هیئت علمی های  فقدان 
تحصیالت  و  کارشناسی  دوره های  برای 
برای  هیئت علمی  اعضای  اغلب  تکمیلی؛ 
کشورهای  از  کوتاهی  زمانی  دوره های 
به  پیوستن  از  پیش  تا  می آمدند  همسایه 
دولت های  مدارس  به ویژه  مدارس  سایر 
خلیج، تجربۀ آموزش در کالج را کسب کنند. 
از سوی دیگر، اکثر مدرسان دانشگاه لیبی، 
در دانشگاه های اصلی خود، عالمان شهیری 

بودند.

و  کتاب خانه  کمبود  شامل  دیگر  موانع 
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لوگوی دانشگاه طرابلس، قدی﹞ی ترین دانشگاه لیبی.
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جامعه شناسی مغرب عربی

فقدان کتاب و مجالت است. به عالوه، تعداد 
دانشجویان  هدایت  برای  نیز  راهنما  اساتید 
تحصیالت تکمیلی و راهنمایی آن ها برای 
یا  نظریه  پژوهشی،  موضوعات  انتخاب 
روش شناسی مناسب به اندازة کافی نیست. 
به  مشکالت  این  بهتر  دادن  نشان  برای 
ارجاع  القیب  عمران  همکارم  مصاحبه های 
آمده  مقاله ای  در  مصاحبه ها  این  می دهم؛ 
است که وی در یک کنفرانس ملی ارائه داد 
پرداخته  لیبی  در  به جامعه شناسی  آن  در  و 
بود. ازجمله مشکالت یادشده در این مقاله 
فقدان راهبردی شفاف و قابل اطمینان برای 
از  یکی  بود.  تکمیلی  تحصیالت  مطالعات 
برخی  که  بود  آن  راهبردی  این خأل  نتایج 
اساتید  و  دانشجویان  منتخب  موضوعات 
مدخلیت  لیبی  جامعۀ  برای  راهنمایشان 

چندانی نداشت.

دوره های  کیفیت  بهبود  نتیجۀ  در 
کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و تأسیس 
دفاتر کنترل کیفیت در هر دانشگاه و کالج 

در آغاز دهۀ 1۹۹0، اوضاع خیلی بهتر شد. 
مختلف  حوزه های  در  پرمایه ای  درس های 
و  ارائه  دوره ها  این  برای  جامعه شناسی 
استادانی بسیار حاذق در حوزة روش شناسی 
آمار  جامعه شناسی،  نظریه های  پژوهش، 
گروه های  به  داده  تحلیل  و  اجتماعی 
شدند.  اضافه  دانشگاه ها  اکثر  جامعه شناسی 
چراکه  شد،  واقع  ثمر  مثمر  تالش ها  این 
دانشجویانی لیبیایی دیگر با مشکالت ادامۀ 
تحصیالت تکمیلی در خارج از کشور مواجه 

نبودند.

نتیجه گیری <

شرح دادیم که جامعه شناسی لیبی چطور 
پنجاه  دهۀ  اواسط  در  دانشگاه  تأسیس  با 
میالدی ریشه دواند و چگونه طی سال های 
پس از آن توسعه یافت تا به یکی از مهم ترین 
بدل  لیبی  دانشگاه های  اکثر  در  حوزه ها 
دیگر  از سوی  لیبی  در  جامعه شناسی  شود. 
است که  بوده  روبه رو  بسیاری  با مشکالت 

را مختل کرده است، مشکالتی  توسعۀ آن 
در  به خصوص  ضعیف  درسی  برنامۀ  چون 
لیبی  دانشگاهیان  روش شناسی.  و  نظریه 
موفق  کشورها  سایر  در  بسیاری  مانند  نیز 
برای  و  نشدند  خود  نظریه های  پرورش  به 
پدیده های اجتماعی لیبی همان نظریه های 
غربی را به کار بستند. با این وجود، به دلیل 
تعداد فزایندة فارغ التحصیالن جامعه شناسی 
دانشگاه ها،  سایر  و  غربی  دانشگاه های  از 
علوم  رشته های  میان  در  جامعه شناسی 
پیدا  بهتری  جایگاه  لیبی،  در  اجتماعی 
فارغ التحصیالن  این،  بر  کرده است. عالوه 
رهبری  مسند  در  پرشماری  جامعه شناسی 
مؤسسات لیبی نشسته اند و برخی نیز صاحب 
وزارتخانه های  در  باال  بسیار  جایگاه های 
مختلف مانند وزارت امور اجتماعی و وزارت 

آموزش شده اند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mohammad Eltobuli
<Mohammad.Tobuli@uob.edu.ly>
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< جامعه شناسی در الجزایر:
     آموزش، کاربرد و جایگاه

جامعه شناسی مغرب عربی

حسن رمعون، استاد بازنشست﹦ دانشگاه وهران ۲ و معاونت مرکز پژوهش انسان شناسی فرهنگی و اجت﹞اعی هران الجزایر.

حراک الجزایر )کل﹞﹦ عربی برای نام بردن از جنبش 
اجت﹞اعی ۲۰۲۰-۲۰۱۹( . امتیاز عکس: کریتیو کامانز.

رشته ای  وضعیت  و  کاربرد  از  پرسش 
را  امروز  الجزایر  در  جامعه شناسی  مانند 
به  شکل  موجزترین  به  می توان  چگونه 
بحث گذاشت؟ برای حذر از اطناب به نظرم 
می رسد که حداقل سه وجه را باید در نظر 

داشت:
)1( آموزش جامعه شناسی و تکامل آن از 

زمان ورود به دانشگاه در الجزایر.
)2( مطالبات اجتماعی و فرصت های این 

رشته.
در  می رسد  نظر  به  که  جایگاهی   )3(
میدان دانش داشته باشد و پویایی های کلی 
با سایر  ارتباط  این رشته در  که توصیف گر 

رشته های اجتماعی است.

آموزش جامعه شناسی <

آغاز آموزش و رجوع به جامعه شناسی – 
به پیروی از  سنت دورکیمی – در الجزایر 
بود؛  فرانسوی  دانشگاهی  نظام  به واسطۀ 
 1۹62 سال  تا  الجزایر  دانشگاه  که  نظامی 
اول  از  رشته  این  داشت.  وابستگی  آن  به 

دیگری  رشته های  آموزش  به  باید  همه 
نهادینه سازی مدرک اخالق  مانند فلسفه و 
اولین  می خورد.  پیوند  جامعه شناسی  و 
اعطای  نخستین  و  جامعه شناسی  مدرک 
برمی گردد   1۹58 سال  به  دکتری  درجۀ 
به  ادبیات  دانشکدة  سال  همان  در  و 
یافت.  تغییر  ادبیات و علوم انسانی  دانشکدة 
 1۹62 ژوئیۀ  در  را  استقاللش  که  الجزایر 
به  را  آموزشی  الگوی  این  آورد،  دست  به 
جامعه شناسی  بعد،  سال های  در  برد.  ارث 
عالی                                آموزش  سطح  در  دوره  چهار  در 
 ]”certificats d’enseignement supérieur“[
عمومی،  جامعه شناسی  می شد؛  تدریس 
اجتماعی  اقتصادی  اجتماعی،  روان شناسی 
و سیاسی و  قوم شناسی آفریقای شمالی یا 
جمعیت شناسی به عنوان یک دورة اختیاری.

این سو،  به   1۹80 و   1۹70 دهه های  از 
آموزشی  دوره های  تفکیک  با  آموزش  این 
تکامل  هدفمندتر  آموزشی  ماژول های  به 
تعداد  حداقل  گذران  با  ماژول ها  کرد؛  پیدا 
ساعات مشخصی برگزار می شد که دروس 

نظری و آموزش ها و کار عملی یا کار تحت 
نظارت استاد راهنما و نیز کارآموزی میدانی 
داده شده  آن جای  در  اولیه  طی سال های 
بود. آموزش در یک دورة چهارساله صورت 
شامل  دوساله  بازة  یک  قالب  در  می پذیرد 
دروس مشترک و یک بازة دوسالۀ تخصص 
ختم  دوره  پایان  در  رساله  تدوین  با  که 
می شود. در این اثنا، تعداد دانشگاه ها که از 
سال 1۹58 محدود به الجزایر و شعبه های 
وهران و قسنطنیه بود، امروز چند برابر شده 
می رسد.  دانشگاه  ده  چند  به  تعدادشان  و 
امکانات شان  به  بسته  دانشگاه ها  این 
می توانند یک یا چند تخصص اضافه کنند 
شهری،  جامعه شناسی  کار،  )جامعه شناسی 
جامعه شناسی  فرهنگی،  جامعه شناسی 
آغاز  در  که  آموزش  زبان  غیره(.  و  سیاسی 
اوایل  بود،  فرانسوی(  و  )عربی  زبان  دو  به 
دهۀ 1۹80 منحصراً عربی شد. این کار برای 
پیش ازاین،  حتی  تاریخ  و  فلسفه  رشته های 
در دهۀ 1۹70 صورت گرفته بود. همچنین 
علوم  کارشناسی  که  کرد  خاطرنشان  باید 
)نظام  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  انسانی، 
سه گانۀ لیسانس-ارشد-دکتری، چنان چه در 
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التفات دارند. رویکرد جامعه شناسان  میدانی 
علمی  پژوهشی  و  دانشگاهی  آموزش  به 
از  علمی  پژوهش  دارد.  ویژه ای  جایگاه  نیز 
فعالیت های  دانشگاهی،  رساله های  خالل 
مراکز  طریق  از  و  دانشگاه ها  آزمایشگاهی 
در  بنابراین  می گیرد.  صورت  پژوهش  ملی 
قانون 1۹۹8-2002 دربارة گرایش و برنامۀ 
فناورانه،  توسعۀ  و  علمی  پژوهش  پنج سالۀ 
که همچنان تعیین کنندة اولویت های کشور 
ملی  سطح  در  پژوهشی  برنامۀ   30 است، 
یا  مستقیم  آن  برنامۀ  ده  که  شد  مشخص 
جامعه شناختی  تخصص  شامل  غیرمستقیم 
تمامًا  و جامعه« که  برنامۀ »جمعیت  است. 
جامعه شناسان، مردم شناسان و جغرافی دانان 
را هدف می گیرد، دربرگیرندة 118 مضمون 
پژوهشی  به 32 شاخه و 7 حوزة  است که 
تقسیم می شود: )۱( شهر و فضای شهری؛ 
زنان  خانواده،   )۳( روستایی؛  فضای   )۲(
فضایی  توزیع  و  مهاجرت   )۴( جامعه؛  و 
تحرک   )۶( اشتغال؛  و  کار   )۵( جمعیت؛ 

اجتماعی؛ )۷( دانش، نمود و تخیل.

جایگاه و نقش <

استقالل  از  پس  ملی  نوظهور  دولت 
از  برآمده  دانشگاهی  و  علمی  نظام  الجزایر 
استعمار را به ارث برد. بااین وجود، دولت به 
به خصوص  دانشگاهی  و  علمی  نظام  این 
انسانی  علوم  و  اجتماعی  علوم  حوزة  در 
به  که  حوزه هایی  داشت؛  انتقادی  نگاه 
استمرار  راستای  در  ابزاری  نقشی  زعمش 
استعماری  نظم  به  مشروعیت بخشی  و 
داشته اند. این نقد به ویژه در مورد مفروضات 
نژادپرستانه در محتوای رشته هایی همچون 
حتی  یا  مردم نگاری،  و  تاریخ نگاری 
موضوعیت  روان پزشکی  و  روان شناسی 
همان  در  الجزایر«  »مکتب  در  که  داشت 
]نظریات[  نخبگان  تربیت کنندة  دانشگاه 
بنابراین  می شد.  گرفته  پیش  استعماری 
دولت جوان به منظور نهادن بنیان جدیدی 
حوزة  دوبارة  طراحی  به  ملزم  جامعه  برای 
دانشی بر اساس اهداف خود بود و در این 

پیش  ده سال  از حدود  است(،  فراگیر  اروپا 
وارد نظام آموزش عالی شد. در آخر، مایلم 
اشاره کنم که غیر از سنت های دورکیمی و 
وبری، نسل هایی از جامعه شناسان الجزایر ی 
و  خلدون  ابن  از  خود  نظری  رویکرد  در 
ژاک  و  بوردیو  پیر  کارهای  نیز  و  مارکس 
برک نیز تأثیر پذیرفته اند )به ویژه در الجزایر 

و مغرب عربی(.

فرصت هایی  < و  اجتماعی  مطالبۀ 
برای این رشته

سراسر  به  دانشگاهی  نظام  گسترش  با 
ب سزایی  تأثیر  که  جمعیتی  موج  و  کشور 
است،  داشته  الجزایر  آموزشی  نظام  بر 
هرساله هزاران جامعه شناس روانۀ بازار کار 
می شوند. ولی تمامی این جامعه شناسان در 
با مختصات آموزشی شان  شغل های مرتبط 
مشغول نیستند. آن ها اغلب، بسته به طیف 
از حرفه ها،  شغل های موجود، در گستره ای 
)مدیریت،  عمومی  خدمات  حوزة  در  بیشتر 
اقتصادی  بخش  پلیس،  نشریات،  آموزش، 
کار  خصوصی  بخش  در  نیز  و  غیره(  و 
می کنند. درواقع دانشجویانی که وارد شاخۀ 
جامعه شناسی می شوند، اغلب به این دلیل در 
این رشته تحصیل می کنند که نظام پذیرش 
دانشجو آن ها را به این رشته کشانده است، 
با  انسانی  علوم  دیپلم  که  زمانی  مخصوصًا 
میانگین الزم  به حداقل  نزدیک  نمره هایی 

برای قبولی را کسب کرده اند.

بااین حال، تقاضا – در بخش عمومی و هم 
در بخش خصوصی – برای کار جامعه شناسان 
وجود دارد. علی الخصوص مؤسسات عمومی 
نیاز  تخصص  به  آماری  پیمایش های  در 
دارند مثاًل در سرشماری جمعیت )از 1850 
به این سو( که مستلزم ارزیابی و برنامه ریزی 
کنترل  و  پیش بینی  اجتماعی،  رفاه  است. 
این  از  مواردی  و  اجتماعی،  جنبش های 
محتاج  که  است  مسائلی  ازجمله  نیز  قبیل 
مسئولین  است.  جامعه شناسی  تخصص 
بخش عمومی به طور خاص به پیمایش های 

مسیر پیش از هر چیزی بازپس گیری هویت 
ملی نقض شده طی سال های متمادی و نیز 
ترویج توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را مدنظر 

داشت.

یا  جامعه،  و  انسانی  علوم  بنابراین 
مصرف کنندگانش می بایست با ساختاردهی 
این  پارادایم،  مجددشان درون چارچوب دو 

الزامات را برآورده می کردند:

حول  هویتی،  مقاصد  برای  اول،  مورد 
تاریخ نگاری )یا درواقع تاریخ ملی( و شامل 
)علوم  الهیات  فلسفه،  چون  رشته هایی 
مطالعات  اسالمی(،  حقوق   ( فقه  اسالمی(، 
حوزة  در  روانشناسی  حتی  یا  عربی  زبان 

شخصیت و آموزش بود.

توسعه گرایی،  بر  تکیه  با  دوم،  مورد 
که  گرفت  قرار  رشته هایی  چارچوب  در 
مدرنیزاسیون  و  ترویج  موجد  می توانستند 
راستا  این  در  و  باشند؛  اجتماعی اقتصادی 
به جامعه شناس به همان شیوة جغرافی دان 
روان شناس  نیز  و  )مترجم(  زبان شناس  یا 
موضوعه  حقوق  متخصص  و  کار  یا  بالینی 

رجوع می شد.

در این زمینۀ کلی، تحقق جامعه شناسی، 
میان  یادشده،  رشته های  سایر  همچون 
دائمی  فشار  و  معرفت شناختی اش  الزامات 
محدودیت های نهادی و ایدئولوژیک دوپاره 
مذاکره  به  اقدام  منظر،  این  از  است.  شده 
است.  دائمی  وسوسۀ  و  رویه  دورزدن  و 
همچنین باید توجه داشت که انسان شناسی، 
که در چند دهۀ گذشته به نسبت به حاشیه 
رانده شده بود، اکنون به دروس دانشگاهی 
بازگردانیده شده است و گاهی در چارچوب 
جامعه شناسی  در  اجتماعی  انسان شناسی 

ادغام می شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Hassan Remaoun 
<hassan.remaoun@gmail.com>
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< جـامعـه شنـاسـی تـونسـی:
      مواجـهه با بحرانـی سه لایـه

جامعه شناسی مغرب عربی

منیر السعیدانی، دانشگاه تونس ال﹞نار، تونس، ویراستار منطقه ای گفت وگوی جهانی برای جهان عرب و عضو ک﹞یت﹦ اجرایی انج﹞ن بین ال﹞للی 
جامعه شناسی 

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی و اجت﹞اعی )CERES( نخستین مرکز پژوهش 
اجت﹞اعی تونسی بود و در سال 1962 تأسیس شد. از سال 1964، این مرکز نشری﹦ 

تونسی علوم اجت﹞اعی را منتشر کرده است.

در طول چند دهۀ گذشته، تونس به طرز 
دستخوش  جامعه ای  همچون  گسترده ای 
تغییر، آن هم از منظری مثبت، تحلیل شده 
است. با این همه، حول و حوش ده سال پس 
تحلیلگران  تونس،   2010-2011 انقالب  از 
از  داستان هایی  و  خوش بینند  کم تر  دیگر 
شکست و بحران می پرورانند. در طول یکسال 
اجتماعی  به بحرانی  گذشته، بحران سالمت 
بدل شده است، به طرزی که حدود یک چهارم 
جمعیت به ورطۀ فقر سقوط کرده اند. بحرانی 
سه الیه  بحرانی  است  آن  شاهد  تونس  که 
و  سیاسی  اقتصادی،  بحرانی  هم زمان  است: 

بهداشتی است.

پرسشـی کـه قصـد دارم از این جـا به بعد 
پاسـخ دهم از این قرار اسـت: جامعه شناسـان 
سـه گانه  بحـران  ایـن  بـا  چگونـه  تونسـی 

مواجـه شـده اند؟

ساختارِی  منظرة  ترسیم  با  را  نوشته 
سپس  می کنم،  آغاز  تونسی  جامعه شناسان 
جامعه شناسی  در  رایج  پارادایم  ارزیابی  با 
مشارکت  نهایت  در  و  می دهم،  ادامه  تونس 
جامعه شناسان در بحث عمومی را می سنجم. 
در نتیجه گیری، می کوشم نگاهی به فراسوی 

بحران بیندازم.

سازماندهی  < با  علمی  اجتماع  یک 
ضعیف

بین المللی  انجمن  کنگرة  بیست ویکمین 
که   )AISLF( فرانسوی زبان  جامعه شناسان 
کنگرهبا  دومین  شد،  برگزار   2021 سال  در 
این  با وجود  این همه،  با  بود.  تونس  میزبانی 
فرصت  این  از  انجمن،  عضویت  در  قدمت 
تونسی  جامعه شناسی  مخاطبان  رشد  برای 
با موفقیت بهره برداری نشد. مشارکت تونس 
بین المللی  انجمن  علمی  نشست های  در 
جامعه شناسی )ISA( به دهۀ 1۹۹0 برمی گردد 
در  تونسی  جامعه شناس  معدودی  تنها  اما 
تضعیف  کردند.  نام  ثبت  بعدی  نشست های 
»انجمن جامعه شناسی عربی« که در تونس 
از  دیگری  مثال   )1۹85( بود  شده  تأسیس 
به  تونسی  جامعه شناسان  پایین  جمعِی  تعهد 
دست می دهد. با این حال، آن ها تقریبًا در همۀ 
فعالیت های »شورای عربی علوم اجتماعی« و 
در »مؤسسۀ بین المللی احیا و نوسازی عربی« 
برخی  می کنند.  شرکت   )2010 در  )تأسیس 
همچنین  تونس  مشهورتر  جامعه شناسان 
کشورهای  جامعه شناختی  فعالیت های  در 
و  کنفرانس ها  وبینارها،  مثل   – همسایه 

درسگفتارها – شرکت می کنند.

جامعه شناسان تونسی، با مشارکت در این 
و  گفتگو  شبکه سازی،  بین المللی  رویدادهای 
با  می کنند.  دنبال  را  به رسمیت شناخته شدن 
این همه، همۀ مشارکت کنندگان تنها تعهدی 
فردی از خود نشان می دهند. یکی از چندین 
هر  غیاب  فردیت  این  پشت  دلیل  چند  و 
جامعه شناسی  اجتماع  برای  انجمنی  ساختار 
تونسی است. »انجمن جامعه شناسی تونس« 
)تأسیس در 1۹88( در چهار سال گذشته به 
ندرت فعالیتی داشته است. سومین و آخرین 
 2010 سال  به  المقدمه،  آن،  نشریۀ  شمارة 
برمی گردد. هفت ماه پیش، موعد مقرر برای 
در  گذشت.  آن  سه ساالنۀ  کنگرة  برگزاری 
نسل جدید جامعه شناسان تونسی، نوعی حس 
طردشدن از جانب نسل قدیمی تر وجود دارد. 
نسل جدید با نوعی طرد متقابل به آن طرد 
است  ناممکن  تقریبًا  می دهد.  نشان  واکنش 
اجتماعی  علوم  حوزة  در  فعالیتی  بتوان  که 
نهادهای  همکاری  آن که  بدون  کرد  برگزار 
علمِی به لحاظ مالی و سازمانی قدرتمندتری 
مطالعات  و  پژوهش  عربی  »مرکز  مثل 

سیاست گذاری« در تونس جلب شود.

این چنین  ساختاری  که  شبکه هایی  با 
یک  که  است  دشوار  بسیار  دارند،  ضعیف 
در  روز به روز  بستر  با  بتواند  علمی«  »اجتماع 
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پیچیدة علمی صورت بندی می شود، به سختی 
وقتی  به ویژه  امر  این  داد.  گسترش  می توان 
کشیدِن  چالش  به  نوبت  که  دارد  صحت 
دیگر گفتارهای اجتماعِی ریشه دارتر می رسد. 
بحث های  تمام  سیاسی کردن  بیش ازحد 
اجتماعی در کشوری که گرفتار عذاب تغییر 
»سخن پراکنی«  و  توقف ناپذیر  اجتماعِی 
 prise de parole )taking( کنترل ناپذیر 
فرانسوی،  جامعه شناس  قول  به   )the floor
گونه های  می شود  باعث  است،  دوسرتو( 
و  برابر  نظر  به  اجتماعی  گفتارهای  متفاوت 

قابل معاوضه بیایند.

در موقعیت های این چنینی، صداهای علمی 
شنیده  و  داده  تشخیص  می توانند  به سختی 
تونسی  جامعه شناسان  برای  بنابراین،  شوند. 
مدعی  مشروع  طریقی  به  که  است  دشوار 
نظرگاه »کارشناس عقالنی«ای شوند که در 
تمامًا سازماندهی شده و  مباحثۀ عمومی  یک 
قابل  عقالنی  عملکردی  با  عمومی ای  حوزة 

ارجاع باشد.

نتیجه گیری <

اتخاذ  این مقاله  عینک عملکردنگری که 
جامعه شناسی  که  می دهد  نشان  است  کرده 
به چالش  تاریخ خود  تونسی چطور در طول 
را  خود  هستی  و  موجودیت  تا  شده  کشیده 
اثبات کند. مقاله همچنین بینش هایی دربارة 
ارائه می کند.  دهۀ گذشته  چالش های خاص 
همچنان  تونس  در  کنونی  سه الیۀ  بحران 
نقطۀ عطفی دیگر برای جامعه شناسی تونسی 
دست وپنجه  برای  نمی آید  نظر  به  که  است 
کافی  اندازة  به  آن  با  موفقیت آمیز  نرم کردن 

مجهز باشد. 

بحثی  به  جان بخشیدن  مقاله  این  هدف 
عمیق دربارة آینده است. یک راه روشن کردن 
بر شکاف میان نسل های  این بحث پل زدن 
مختلف جامعه شناسی تونسی، نیازهای شغلی 
ارتقای  است.  جمعی  کنش  و  فردی شان 
هم زمان  باید  آن ها  شبکه سازی  قابلیت های 
بین المللی  و  منطقه ای  محلی،  سطوح  در 
چنین  ما،  جهانی شدة  دنیای  در  شود.  انجام 
مجهز شده ای  به خوبی  تونسِی  جامعه شناسِی 
می توان سهمی ارزشمند در بحث ها و پیشبرد 

دانش اجتماعی بین المللی داشته باشد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Mounir Saidani <mounir.saidani@issht.utm.tn>

تغییِر عملی کردن جامعه شناسی سازگار  حال 
شود. با وجود این، به نظر من جامعه شناسان 
تونسی نیز ناتوانی اساسی تری برای همگامی 
با تغییر اجتماعی از خود نشان می دهند. این 
تاکنون  که  پارادایمی  به  دارد  ربط  ناتوانی 

شایع و رایج بوده است.

را  < اجتماعی  تغییر  که  پارادایمی 
نفی می کند

پژوهشِی   / آموزشی  فعالیت های 
دیگر  مثل  تونس،  مدرن  جامعه شناسی 
بر  آفریقا،  شمال  در  همسایه  کشورهای 
میراثی استعماری بنا شده  بودند. جامعه شناسی 
پسااستعماری – هرچند نه الزامًا استعمارستیز 
دولتی  عینک  از  که  بود  بینشی  میراث بر   –
به  می کرد  دستکاری  را  امور  باال  از  که 
جامعه شناسی  می نگریست.  اجتماعی  تغییر 
مبتنی  چارچوبی  با  توسعه گرا-مدرن سازانه، 
بر رابطۀ ملت – دولت – جامعه، تا اندازه ای 
کوته نظرانه بود. مفهوم پردازِی کوته بینانۀ آن 
باز/ )و  ساخت  تحلیل  در  اجتماعی  تغییر  از 
 rapport de( »پیکربندِی »توازن قوا )واسازی
force( بین این سه موجودیت، به جامعه تنها 
نقشی جزئی عطا می کرد. دولت اقتدارگرا – 
که به لحاظ اجتماعی بدون لنگرگاه و گسسته 
تاریخی  تغییر  بازیگر  تنها  مثابه  به   – بود 
صرفًا  تونس  ملت  یافت.  ممتاز  جایگاهی 
و  تلقی  »ابداعی«  و  موهوم  امری  همچون 
انکار  تاریخی اش  کنترل وجه  در  آن  توانایی 
می شد. بنابراین، وقتی انقالب مردمی 2011-
2010 تونس رخ داد، در الگوی رایج آن زمان 

برای تحلیل تغییر اجتماعی نمی گنجید.

نقطۀ عطف تاریخی انقالب 2010-2011 
به روشنی لزوم پارادایم جامعه شناختی جدیدی 
را برای فهم آنچه جریان داشت نشان می داد. 
عینک موجود مشاهده، فهم، مفهوم پردازی و 
مدل سازی »انتقام جامعه از دولت« را دشوار 
این میان، بحران بهداشتی اجتماعی  کرد. در 
سطح  مبنای  بر  جامعه شناختی  کار  هرگونه 
کرده  پیچیده تر  را  موجود  نظری پارادایمِی 
از  که  تونسی،  جامعه شناس  یک  است. 
کار  حوزه  این  در  تاکنون   1۹60 دهۀ  اواخر 
می کند، کووید-1۹ را به مثابه نوعی »واقعیت 
پیروی  به   ،fait social total( تام«  اجتماعی 
این  ارزیابی کرد.  مارسل موس(  از اصطالح 
تصویرپردازِی بسیار روشنگری از عینک های 
اجتماعی  تغییر  باید  آن ها  با  بود که  جدیدی 
بحث هایی  معدود  تنها  اما  کرد.  مشاهده  را 

مسائل  دربارة  دوباره  بحث  به  معطوف 
بیرون،   / درون  سوبژکتیویته،   / ابژکتیویته 
در  ساختاری   / تاریخی  و  جهانی   / محلی 
تا  همچنان  است.  اجتماعی  پژوهش  انجام 
فاصله گرفتن از دیدگاه های شایع قدیمی راه 
بسیار درازی در پیش داریم. صداهای جامعه 
موفق  هنوز  می رسند  گوش  به  پایین  از  که 
نشده اند جامعه شناسان را مجبور به بازنگری 

در مواضع و نظرگاه های تحلیلی شان کنند. 

حرکتی  جدید  پارادایم  به  جهت  تغییر 
این  آغاز راهش است.  تازه  جسورانه است و 
حرکت موفقیت آمیز نخواهد بود، مگر این که 
دانش اجتماعی به طرز گسترده تری پخش و 

منتشر شود.

یک جامعه شناسی غیرمردمی <

میدان  پیشین  ویژگی  دو  نتایج  از  یکی 
ساخته شدة  به سختی  علمِی  اجتماع  نیز  و 
دانش  که  است  این  تونسی  جامعه شناسی 
مانده  باقی  نخبه گرا  دانشی  جامعه شناسی، 
است. نخستین دلیل این امر آشکارا در تاریخ 
دیکتاتوری   است؛  نهفته  دیکتاتوری  طوالنِی 
جامعه  از  تونس  دانشگاه های  آن  در  که 
مباحثات  از  اجتماعی  پژوهشگران  و  منفک 
به یقین،  بودند.  شده  گذاشته  کنار  اجتماعی 
میراث فقدان مشارکت در بحث های عمومی 
رویاروی  مسائل  نگران کننده ترین  از  یکی 

جامعه شناسان در تونس است.

دانش  خاص  ویژگی های  با  رابطه  در 
اجتماعِی تولیدشده در تونس، جا دارد بر این 
مسئله ای  زبان  مسئلۀ  که  کنیم  تأکید  نکته 
در  جامعه شناسی  سو،  یک  از  است.  حیاتی 
عربی سازِی  سیاست  یک  وجود  با  تونس، 
متقدمی که به میانۀ دهۀ 1۹70 بازمی گردد، 
هنوز دست کم تا حدی، به فرانسوی تدریس 
پس  مفهومی،  ابزارهای  مهم ترین  می شود. 
می شوند،  ارائه  دانشجویان  به  این که  از 
یا  فرانسوی  اصلِی  »همتاهای«  با  معمواًل 
در  می شوند.  همراه  فرانسوی  به  ترجمه شده 
ندارد،  جایی  عمدتًا  انگلیسی  زبان  حالی که 
به  جامعه شناختی  پژوهش  از  مهمی  بخش 
»خارجی«  زبانی  همچون  فرانسوی  زبان 
صورت  در  و  دیگر،  سوی  از  می شود.  ارائه 
و  دانش  عمومی کردن  شبه تام،  عربی سازی 
سخت  همچنان  جامعه شناختی  یافته های 
که  کرد  استدالل  می توان  بنابراین،  است. 
زبان  در  که  آن طور  را،  جامعه شناختی  گفتار 

 سال يازدهم / شمارة سوم / دسامبر 2021



45

نـابـرابـری هـا بـا  رویـارویـی   >
      در واکـنــش بــه کــوویـــد

بخش آزاد

ویلما اس. انچیتو، دانشگاه زامبیا

ایستگاه های دست شویی بزرگ که در مدرس﹦ کاسامبا 
و 58 مدرس﹦ دیگر نصب شده اند. امتیاز عکس از طرح 

امنیت آب لوساکا.

وقتی اوایل آوریل 2020، نخستین مورد ابتال به کووید-1۹ در زامبیا 
این  به  اجتماعی  رسانه های  در  نظرات  و  تحلیل ها  اعالم شد، طوفان 
واقعیت اشاره داشتند که در نظر بسیاری، این بیماری فقط بر بخش های 
که  واقعیت  این  گذاشت.  خواهد  تأثیر  دیگران  نه  و  جامعه  از  خاصی 
احساس  این  به  بود  برگشته  اروپا  در  تعطیالت  از  تازه  مبتال  شخص 
جدید  بیماری  این  معرض  در  جامعه  غنی تر  بخش های  که  زد  دامن 
قرار داشتند، در حالی که توده ها از حدی از مصونیت برخوردار بودند. با 
پیشروی موج اول، آشکار شد که کسانی که بیش ترین تأثیر را پذیرفتند 
در واقع از میان اجتماعات برخوردارتر و غنی تر بودند. این امر باعث شد 
پیام های مربوط به سالمت عمومی سخت تر در میان سکونت گاه های 
مطرح  سوال  این  زیرا  کند،  نفوذ  روستایی  مناطق  و  برنامه ریزی نشده 
می شد که »آیا اصاًل دیده اید کسی از کووید-1۹ مرده باشد؟« در غیاب 
شواهد ملموس، همه گیری برای بسیاری در حد یک شایعه باقی ماند. 
سایرین معترض بودند که این فقط راهی است که دولت با آن کمک 

مالی جمع کند.

موج دوم <

جوالن  توطئه  نظریه های  و  نداشت  تفاوتی  آن قدرها  موج  دومین 

می دادند. در تمام این مدت، عموم مردم در اجتماعات کم درآمد توجه 
ناچیزی به هشدارهای مربوط به سالمت عمومی می کردند. ماسک زدن 
ماسک  که  آنان  شهر،  مناطق  برخی  در  و  می شد  تلقی  ناالزم  عملی 
وضعیت،  این  می آمدند.  حساب  به  ویروس  انتشار  عامالن  می زدند 
به روشنی، نمونه ای از داستان دو شهر به حساب می آمد که در آن یک 
بخش ماسک می زد و بخشی دیگر نه. در حالی که واکنش ها و اقدامات 
صورت گرفته در برابر همه گیری کووید داشت وارد سطح ملّی می شد، 
سکونت گاه های  در  پایین  الیه های  در  و  عماًل  که  دید  می شد  دشوار 
آماده کردن  برای  است.  رخ دادن  حال  در  چیزی  چه  برنامه ریزی شده 
مناطقی چنین پرتراکم در برابر موج های بعدی همه گیری چه کارهایی 
وارد  لوساکا«  آبی  امنیت  »طرح  که  این جاست  بود؟  انجام  دست  در 
عمل می شود. این طرح یک سیستم همیارانه با چندین ذی نفع است 
که بخش دولتی و خصوصی، جامعۀ مدنی، سازمان های اجتماع بنیاد و 
سازمان های غیردولتی محلی و بین المللی را دخیل می کند. هدف این 
طرح دستیابی به »امنیت آبی برای همگان و حمایت از یک شهر سالم 
و پررونق« است. اعضای این طرح – که در سال 2016 با حمایت برنامۀ 
»نظارت بر منابع آب« »بنیاد همکاری بین المللی آلمان« کارش را آغاز 
تعهدات  و  اختیارات  است. شرکا  رسیده  به سی شریک  اکنون   – کرد 
خودشان را دارند اما می کوشند در جهت تضمین امنیت آبی در شهر با 

یکدیگر کار کنند. 
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بخش آزاد

مداخلۀ دیگر »طرح امنیت آبی لوساکا« طراحی برنامه های واکنش 
به کووید-1۹ در سطح محله بود. »کمیته های توسعۀ محالت« در زمینۀ 
مهارت های ارتباطی تربیت شدند تا بتوانند قصه هایشان راجع به کووید 
را در محله های خود تعریف کنند. پس از تربیت و آموزش کمیته ها، در 
یکی دیگر از مداخالت زیر نظر »طرح امنیت آبی لوساکا«، اجتماعات 
مردم بنیاد با مصالح مربوط به تجهیزات حفاظتی شخصی مجهز شدند. 
شوینده ها، ضدعفونی کننده ها،  دستکش،  مثل  وسایلی  این طرح،  ذیل 
صابون، ُکُلر، سطل آشغال های چرخ دار، جاروهای دستی و مخازن آب 
در اختیار کمیته های فعال در طراحی برنامه های واکنش به کووید-1۹ 

گذاشته شد.

گام های کوچک تا موفقیت <

کوچک مقیاس  و  محدود  نظر  به  مقاله  این  در  مذکور  مداخالت 
می آیند. اما وقتی بپرسیم چه می شد اگر پلتفرم همیارانۀ »طرح امنیت 
نمی کرد،  مداخله  کم درآمد  اجتماعات  و  مدارس  این  در  لوساکا«  آبی 
پاسخ به احتمال زیاد »هیچ« بود. البته که دولت اقداماتی برای آموزش 
بر مبنای راهنماهایی که باید در دورة کووید از آن ها پیروی شود ارائه 
که  است  کرده  صادر  دستورعمل هایی  همچنین  دولت  است.  کرده 
ضدعفونی  امکانات  عرضۀ  بهتضمین  ملزم  را  کسب وکارها  و  مدارس 
و دست شویی کافی می کند، اما بیش تر مدارس به اجتماعاتی خدمات 
را  از همه گیری  ناشی  اضافِی  الزامات  این  پرداخت  توان  که  می دهند 
ندارند. در این مورد، »طرح امنیت آبی لوساکا« قادر بوده منابع شرکای 
مختلف پلتفرم را ادغام کند تا کمک ها و خدماتی را که در اجتماعات 
کم درآمد بسیار مورد نیازند تأمین کنند. پلتفرم همیارانه نشان داده است 
که دیگر ذی نفعان می توانند به طرز موفقیت آمیز به دولت های مرکزی 

در مبارزه با کووید-1۹ کمک کنند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Wilma S. Nchito <wsnchito@yahoo.com>

واکنش های مردم بنیاد به کووید <

در میانۀ سال 2020، با شروع باال رفتن موارد ابتال به کووید در کشور، 
راه هایی  بررسی  به  شروع  لوساکا«  آبی  امنیت  »طرح  پروژة  شرکای 
کردند که  می توانستند در بهبود کردوکارهای بهداشتی در اجتماعات 
مصرف   کووید  که  بود  آن جهت  از  این  باشند.  داشته  نقش  کم درآمد 
ایجاب  را  بیش تری  و ضدعفونی کننده های  و خرید صابون  آب  باالتر 
می کرد. اجتماعات کم درآمد همان موقع هم تحت فشار درگیری های 
را  بودند و حال کووید 10 داشت هزینه ای دیگر  برای معاش  روزمره 
امر، شرکای مختلف  این  به  پاسخ  اعمال می کرد. در  در سطح خانوار 
پروژه مداخالت گوناگونی پیش نهادند و با وجود این که نرخ مرگ ومیر 
و  دادند  ادامه  فعالیت هایشان  ارتقای  به  بود،  پایین تر  نسبتًا  زامبیا  در 
روش های مختلفی برای تأمین کمک به اجتماعات کم تر برخوردار تعبیه 
لوساکا  بود که در شهر  اقدامات مداخالت متعددی  این  نتیجۀ  کردند. 
بازارها،  ضدعفونی کردن  و  پاکسازی  مثل  فعالیت هایی  کردند.  اجرا 
دست«  دخالت  »بدون  دست شویی  نقاط  صابون،  و  روشویی ها  تأمین 

و آگاهی افزایی دربارة کووید بخشی از رویکردهای نخستیِن آنان بود.

این که  با  کم درآمد،  اجتماعات  در  مدرسه ای  کودکان  این که  درک 
حامالن بالقوة ویروس بودند، بیرون از دایرة پیام رسانی ها و مداخالت 
قرار می گرفتند، منجر شد به راه اندازی »کارزار بازگشت ایمن به مدرسه« 
از طرف شورای شهر لوساکا و ذیل »برنامۀ همکاری مدارس سبز« در 
جهت تأمین دسترسی و حمایت از بیش از صد مدرسه در سراسر شهر. 
لوساکا،  )WaterAid(، شورای شهر  اِید  واتر  برنامه  این  اصلی  شرکای 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است. کارزار بازگشت ایمن 
به مدرسه تربیت اعضای اجتماع در امور مراقبت در منزل، بهبود واکنش 
به کووید-1۹ در مدارس و ارتقای بهداشت را شامل می شود. ذیل این 
ایستگاه دست شویی »بدون دخالت دست«  کارزار، مدارس به چندین 
مجهز شدند تا احتمال انتقال ویروس بین بچه ها هنگام شست وشوی 
دست هایشان کاهش یابد. مدارس همچنین به مخازن بزرگ آب مجهز 

شدند تا با کمبود آب مقابله شود. 
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پــــــــــــارادایــــــــــــم   >
    ابــن خـلــــدون 

کــــــوهــــــــــن فــــلـــســـفــــــ﹦  در     

بخش آزاد

محمود الذوادی، دانشگاه تونس، عضو ک﹞یته های پژوهشی تاریخ جامعه شناسی )RC08(، جامعه شناسی دین )RC22( و زبان و جامعه 
)RC25( انج﹞ن بین ال﹞للی جامعه شناسی

Creative Commons / مجس﹞﹦ ابن خلدون در تونس. امتیاز عکس از م. ذیفالح

این مقاله بر کشف و ابداع ابن خلدون در کتاب مشهورش مقدمه 
تمرکز می کند؛ یعنی علم جدید او که به عربی »علم العمران البشری« 
خوانده می شود و همان»علم تمدن بشری و سازمان اجتماعی« است. 
پارادایم،  مفاهیم  و  علم  مدرن  فلسفۀ  چشم انداز  از  استفاده  با  این جا 
علم بهنجار و علم انقالبی توماس کوهن، بر فرایندی که ابن خلدون 
)1406-1332( را به کشف پارادایم جدید علم اجتماعی کشاند پرتویی 

می افکنم.

با ادبیات فلسفۀ علم مدرن برای درک روح علمِی انقالِب  آشنایی 
تغییر  کوهن  آنچه  فهم  برای  دارد.  بسیاری  مناسبت  مقدمه  نویسندة 
جهتی از علم بهنجار به علم انقالبی می خواند و نیز برای ارزیابی اندیشۀ 

اجتماعی ابن خلدون، طرحی کلی از مفاهیم کوهن ارائه می کنم.  

مفهوم پارادایم <

در گفتار عادی، واژة »پارادایم« به مثال یا الگویی نوعی اشاره دارد 
که باید تکرارش کرد یا از آن پیروی کرد. آن طور که کوهن در کتاب 
ساختار انقالب های علمی می نویسد، در زمان های عادی، راجع به قواعد 
نظری و روش شناختی که باید از آن ها پیروی کرد، ابزارهایی که باید 
باید موضوع پژوهش قرار داد، و معیارهایی  به کار بست، مسائلی که 
که پژوهش را باید به مدد آن قضاوت کرد، در میان هر اجتماع علمی 
اجتماع  که  است  آن  حاصل  اجماع  این  دارد.  وجود  اجماعی  مربوطه 
علمی برخی دستاوردهای علمی گذشته را همچون الگو یا پارادایم خود 
مفهوم  این  می شود،  داده  توضیح  پایین تر  که  همان طور  برمی گزیند. 

»پارادایم« تفکر دربارة فلسفۀ علم را دچار انقالب کرد.

علم بهنجار و انقالبی <

بهنجار  علم  می کند:  اشاره  علم  نوع  دو  به  خود  کتاب  در  کوهن 
آن  در  که  می کند  تلقی  علمی  را  بهنجار  علم  کوهن  انقالبی.  علم  و 
دانشمندان شناخت، مفاهیم، نظریات، قواعدی را در میدان خویش به 
از دامنه های علم طرد  از این ها باعث می شود  اشتراک دارند. انحراف 
شوند. علم بهنجار، بنا به ماهیتش، بر این فرض متکی است که اجتماع 
علمی می داند جهان چه شکلی است. علم بهنجار دستاوردهای علمی 
گذشته را چون بنیادهایی مشروع برای عملکرد بیش تر خود می نگرد. 
در راستای این هدف، علم بهنجار اغلب نوآوری های بنیادی را سرکوب 
برمی اندازند.  را  علم  آن  اساسِی  تعهدات  ضرورتًا  آن ها  زیرا  می کند، 
می تواند  بهنجار  علم  می دهد،  توضیح  کوهن  که  همان طور  بنابراین، 
از طریق فرایند انباشتی دستاوردهای علمی به پیشرفت و بهبود برسد.
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افزودند که صرفًا تصور یا ابداعشان کرده بودند، و همچنین گزارش های 
غلط و بی اعتباری که از خودشان درآورده بودند یا آراسته بودند. بسیاری 
از اخالف آنان پا جای پای آن ها گذاشتند و آن اطالعات را همان طورکه 
می شنیدند به ما منتقل کردند. آن ها در پی علت های رویدادها و شرایط 
نبودند، یا توجهی به آن نداشتند، و قصه های بی معنی را نیز محو یا رد 
نکردند. برای رسیدن به حقیقت تالش اندکی شده است. ]...[ اعتماد 

کورکورانه به سنت خصلتی وراثتی در نوع بشر است.«1 

»علم جدید« انقالبی ابن خلدون <

انقالبِی  علم  پارادایم  با  خلدون  ابن  طرف  از  جدید«  »علم  کشف 
کوهن منطبق است. ابن خلدون می گوید که علم او نتیجۀ نوعی فرایند 
انباشتی نیست. این علم، در چارچوب اصطالحات کوهن، ماهیتًا علمی 
انقالبی است. نویسندة مقدمه بر این باور است که هیچکس در موضوع 
علم جدید او قلم نزده است: »در واقع، به هیچ بحثی در راستای این 
خطوط از طرف هیچکس برنخورده ام.« ابن خلدون شماری از متفکران 
و کتاب ها مثل سیاست ارسطو و کار موبتان )Mobethan(2 و کتاب هایی 
از متفکران مسلمان نام می برد. او تأکید می کند که علم جدیدش ملهم 
از اندیشۀ هیچ یک از این کتاب ها نیست: »ما با یاری خدا و بدون آموزة 
ابن خلدون برخی  از این چیزها آگاه شدیم.«  تعالیم موبتان  یا  ارسطو 
طریق،  این  »به  می کند:  طرح  این گونه  را  جدیدش  علم  ویژگی های 
]موضوع[ علمی مستقل است. ]این علم[ موضوع خاص خودش را دارد 
– یعنی تمدن انسانی و سازمان اجتماعی. بحث از این موضوع چیزی 
جدید، استثنایی و بسیار مفید است.« با این همه، ابن خلدون در رابطه 
را رعایت  تواضع  و  اعتدال  ابداع شده اش  تازه  اجتماعی  با مقیاس علم 
می کند: »اگر ]...[ از برخی نکات غافل بوده ام یا اگر مسائل ]این علم[ 

با چیزی دیگر خلط شده اند، وظیفۀ اصالح آن با منتقد بیناست.« 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mahmoud Dhaouadi <m.thawad43@gmail.com>

با این همه، کوهن اشاره می کند که یک انقالب علمی رخ دادی از 
کامل  طور  به  قدیمی تر،  پارادایم  آن  در  که  است  غیرانباشتی  توسعۀ 
نگاه  در  می دهد.  جدید  ناسازگار  پارادایم  یک  به  را  جایش  ناقص،  یا 
می شود  حاصل  پارادایم  تغییر  فرایند  در  که  علمی ای  انقالب  کوهن، 
مشابه با انقالبی سیاسی است. انقالب سیاسی با رشد این حس در میان 
با مشکالت  نهادهای موجود دیگر  اجتماع شروع می شود که  اعضای 
ناشی از محیطی که خودشان تا حدی پدید آورده اند به نحوی بسنده 
پارادایم بحران زده  از یک  ناهنجاری و بحران. گذار  مواجه نمی شوند: 
از آن ظهور کند  پارادایمی جدید که یک سنت جدید علم بهنجار  به 

فرایندی انباشتی نیست.

بحران تاریخ نگاری اسالمی عربی <

به  ابن خلدون  پژوهش های علمی  بر  را می توان  چشم انداز کوهن 
کار بست. نخستین گام در مسیر علمی ابن خلدون در موضع انتقادی 
به صراحت  او  است.  نمایان  مسلمان  مورخان  دربارة  سختش  و  سفت 
نشان می دهد که تاریخ نگاری اسالمی در بحران کامل به سر می برد. 
به  راجع  موضعش  دربارة  است،  شده  نقل  پایین تر  که  او،  خود  بیان 
فقدان اعتبارپذیری علمی در میان آن تاریخ نگاران بسیار صریح سخن 
می گوید. رشتۀ تاریخ یا آنچه ابن خلدون »هنر تاریخ« می خواند در زمانۀ 
او و پیش از آن در جهان اسالم در موقعیت خوبی به نظر نمی رسید. 
بنابر اصطالحات کوهن، تاریخ نگاری اسالمی در بحران بود و نیاز به 
راهکاری به شکل یک پارادایم انقالبی جدید داشت که پیش تر همچون 
امری منفک از میراث فکری انباشتِی تاریخ نگاران مسلمان تعریف شده 
نقد  را  مختلف  دوره های  مسلمان  تاریخ نگاران  مقدمه  نویسندة  بود. 
می کرد. همین یک نقل قول نگاه ابن خلدون به وضعیت تاریخ نگاری 

اسالمی را نشان می دهد: 

»مورخان بزرگ مسلمان مجموعه های جامعی از رویدادهای تاریخی 
ساخته اند و آن ها را به شکل کتاب نوشته اند. اما سپس اشخاصی که 
هیچ شایستۀ مشغولیت با تاریخ نبودند شایعاتی کذب به این کتاب ها 
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اجـتـمــــاعـــــی مـخـیـــلـ﹦   >
بـرزیـــل   در  ـقـــوق  جــامـعـه شنــاسـی  و      

بخش آزاد

فدرال  دانشگاه  گابریل اس. سرکیرا،  برزیل،  ریودوژانیروی  دولتی  دانشگاه  و سیاسی  اجت﹞اعی  بدده، مؤسس﹦ مطالعات  فرانسیسکو 
فلومیننزه برزیل

»آ ژوستیسا« )مجس﹞﹦ عدالت( اثری از آلفردو سشیاتی. مجس﹞ه جلوی ساخت﹞ان دادگاه 
عالی فدرال برزیل واقع شده است. امتیاز عکس: ریکاردو/کریتیو کامنز.

مفهوم مخیله برای درک نحوة عملکرد قانون در برزیل امروزی روز 
به روز محوریت بیشتری پیدا می کند. مخیله مفهومی حیاتی در تحلیل 
تأثیراتی است که تعامل میان نظام اجتماعی قانون در برزیل و سایر 
جنبه های پویش اجتماعی و سیاست ملی )موضوع جامعه شناسی حقوق( 
بر انضمامیت بخشی به ارزش ها و آرزوها می گذارد؛ ارزش ها و آرزوهایی 
که محور زندگی مدرنند، مانند: )1( زندگی دموکراتیک سیاسی که به 
جای یک حکومت الیگارشیک، تابع مشارکت فعال شهروندان از طریق 
نمایندگان باشد؛ )2( توسعۀ ملی مستقل و کارآمد از حیث اقتصادی؛ )3( 
آزادی های فردی، که در آن عملکرد مؤثر  بر  اجتماعی مبتنی  زندگی 

دولت در محدودة حقوق بنیادین شهروندانش اتفاق می افتد. 

مخیله را در این جا باید به مثابۀ جهان بینِی جاگرفته در بازنمایی ها و 
کردارهای سوژه درک کرد، تا آن جا که این بازنمایی ها و کردارها، در 
social imag�(  آنچه کورنلیوس کاستوریادیس آن را »مخیلۀ اجتماعی«

برای پویش های جمعی و  به عنوان مرجعی مشترک  inary( می نامد، 
عملکرد نهادها به خدمت گرفته می شوند. از این حیث مفهوم مخیله از 
مفهوم ایدئولوژی فاصلۀ چندانی ندارد، مادامی که ایدئولوژی را نه صرفًا 
به منزلۀ »آگاهی کاذب« )نوعی بازنمایی نادرست از واقعیت(، بلکه در 
جایگاه چیزی بفهمیم که برای کنش های انضمامی ما مختصات معنایی 
ایجاد می کند.  به عالوه، ما این مفهوم را به خدمت می گیریم تا توجه ها 
را به این واقعیت معطوف کنیم که جهان بینی ها همواره عمیقًا در پیوند 
با جنبه هایی هستند که مستقیمًا عقالنی نیستند )یعنی نمی توان آنها را 
به عقالنیت صرف تقلیل داد(. به این معنی که مخیلۀ اجتماعی تا حد 
زیادی به طور ضمنی عمل می کند و احساسات و معانی نهان را زنده 

می کند. 

خصلت انتزاعی حقوق مدرن <

دلیل اصلِی اینکه جامعه شناسی حقوق باید به کارگیری مفهوم مخیلۀ 
اجتماعی را مد نظر قرار دهد، خصلت انتزاعی حقوق مدرن است. حقوق 
و  آزاد  و  برابر  را  افراد  همۀ  که  دارد  ریشه  شهروندی  نهاد  در  مدرن 
سوژه ای خودمختار و دارای حقوق بنیادین تعریف می کند. حقوق مدرن 
سوژة حقوقی را کاماًل انتزاعی در نظر می گیرد: شهروند را این امر مسلم 
سلب ناشدنی  حقوق  همان  دارای  و  است  آزاد  او  که  می کند  توصیف 
واقعیت  از  ابعادی  قانون  بنابراین،  دارد.  دیگری  هر شهروند  که  است 
و جنبه های انضمامی زندگی افراد را که ورای آن برابری انتزاعی قرار 
می گیرند، به عنوان بخشی از بُعد زندگی خصوصی که موضوع حقوق 
نیست کنار می گذارد. از این رو، هر چیزی برای این که بخشی از قانون 
و نظم حقوقی مدرن بشود باید بر اساس این فرم انتزاعی تعریف گردد 
)به  طوری که حتی حقوق خاص و آنچه حقوق اقلیت می خوانند باید به  
عنوان جلوه ای از آزادی و برابری بنیادین شهروندان به تفصیل شرح 

داده شود(.

با وجود این که بنیان هنجارین این چارچوب حقوقی انتزاعی و »عام« 
هرگونه اجرای خودسرانه و خاص را منع می کند )چراکه قانون مدرن 
نباید نمود اراده و تفسیر حقوق دان ها و وکالیش باشد(، همین چارچوب 
تصمیم های  به  انتزاعی  قوانین  تبدیل  به  وادار  را  کارگزارانش  قانونی 

 سال يازدهم / شمارة سوم / دسامبر 2021



50

بخش آزاد

گشوده  حقوق  جامعه شناسی  در  تحقیق  سوی  به  دری  بنابراین، 
می شود که مخیلۀ اجتماعِی درونی شده را مدنظر قرار می دهد؛ این مخیلۀ 
اجتماعی درونی شده پیچیدگی هایی )نوعی جهان بینی( را پیرامون این 
نظم حقوقی دوپارة مدرنیته ایجاد می کند – که ما می توانیم آن را تثبیت 
را  سوبژکتیویته  ای  اشکال  می توان  مسیر  این  از خالل  بنامیم.  مخیله 
کشف کرد که صورت بندی های ملی تاریخی تعیینشان کرده است، در 
مناسبات آموزش حقوقی و روابط اجتماعِی متضمن اجرای قانون )باز(

تولید و در نظم درونی نظام قانونی مستقر شده اند.  

هیچ  بدون  و  روشن  روز  در  برزیل  قانون  که  نیست  تصادفی 
با )عدم(رعایت قانون نزد طبقات مردمی و طبقات مسلط  محدودیتی 
به شیوه ای کاماًل گزینشی کنار می آید. نظم مخیله به این کار می آید 
که در جای بخش ذاتًا متناقض، متعارض و چندپارة قانون )میان قانون 
بنشیند  خشونت آمیز(  و  خودسرانه  فراخودی  شالودة  و   مدرن  انتزاعی 
به آن مشروعیت ببخشد.  قانون حفظ  کند و  را در درون  این رفتار  و 
که  قضایی ای می شود  تصمیم  و مشروع شدِن  موجه  باعث  چه چیزی 
مقرر می کند یک فرد »به موجب نژادش« در پیوند با گروهی جنایتکار 
اقدامات  به  است؟ چه چیزی حتی در مفهوم ضمنی گفتمان حقوقی، 
اغلب غیرقانونی پلیس علیه مردم سیاه پوست و فقیر در زاغه های برزیل 
به تصمیم گرایی1 سفسطه آمیزی که در  )فاوالها( مشروعیت می دهد؟ 
انتشار روزانۀ صفحات روزنامه ها مشاهده می شود چه چیزی مشروعیت 
می دهد؟ برای درک پیچیدگی ها و تناقضات قانون برزیل، نوعی تعامل 
مستلزم  امر  این  است.  ضروری  میان رشته ای  نظری-روش شناختی 
فلسفه  و همچنین  از جامعه شناسی حقوقی سنتی تر  تلفیق درس هایی 
از آن ها نمی توان محوریِت  تاریخ است؛ در غیاب یکی  و روانکاوی و 

انگاشِت مخیله را در حیطۀ قانون به درستی درک کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Francisco Bedê <franciscojuliaomb@gmail.com>
Gabriel S. Cerqueira <gabrielscerqueira@gmail.com>

انضمامی دربارة مسائل انضمامی می کند. بنابراین جنبۀ تعیین کننده در 
اینجا این نیست که نظام حقوقی تابع سیاست یا منافع بازیگران خاص 
است )اگرچه این هم اتفاق می افتد(، بلکه این است که در گذر از قانون 
انتزاعی به تصمیم گیری انضمامی، مخیله خود را با ارائۀ مختصاتی که 

قانون انتزاعی توان عرضۀ آن را ندارد تحمیل می کند. 

تثبیت قانون در مخیلۀ اجتماعی <

به  )انتزاعی(  شهروند  انگاشت  ورود  مشخصۀ  دیگر،  سوی  از 
به طرز  تولید فضای غیرشهروندی است.  قانون مدرن  پارادایم حقوقی 
تناقض آمیزی عبور از اقتدار حاکم مطلقه به انگاشت حاکمیت مردمی و 
همزمان بازتوزیع ظرفیت سیاسی حاکم مطلق به »شهروندان«، بخشی 
این شکاف  اگر  می کند.  رها  سیاسی  اقتدار  بدون  را  اجتماعی  بدنۀ  از 
به  طور واضح در درون نظم ایجابی حقوقی تثبیت نشده است، در عوض 
در زندگی روزمرة اجتماعی حضور دارد. تناقض های این شکاف اغلب بر 

کاربران این قانون تحمیل می شود.

والتر بنیامین یکی از اولین کسانی بود که به این موضوع توجه کرد 
و تفسیری را بسط داد که به دنبال پیوندهای متقابل قانون و مخیله 
به  اساس  از  قانون  نهاد  تفسیر،  این  پایۀ  بر  بود.  متنوع(  )درجلوه های 
بیرونیت اجتماعی )حیطۀ قانون انتزاعی( و خشونت غیرعقالنِی ناشی از 
خودسرِی بنیادگذاِر قانون منشعب شده است. این قانون به طور مقارن )و 
همزمان( بیان واضح محتوایی »منطقی« و نوعی نهِی »غیرعقالنی« 
و خودسرانه است. از آنجا که روایت لحظۀ تأسیس همواره به صورت 
پسینی ساخته می شود، تفسیرهای جزمی از قانون، از طریق آنچه پی یر 
لژاندر حقوق دان آن را »نظم جزمی« )dogmatic order( می نامد، این 

عناصر دوپاره را به طور عطف به ماسبق پنهان می سازند.
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قانونی تصمیم گرفتته است  امر درست چیزی است که مرجع  اساس آن  بر  1. دکترینی که 
درست باشد. )م(


