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< کشمکش های مهاجران در دانشگاه های ایاالت متحده

< معرفی گروه سردبیری آرژانتین

جامعه شناسی
 پاکـــــســــتان

ایاز قورشی،
ندا کرمانی،
کاوری قورشی،
تانیا سعید،
آمن جعفر

یادبود
زیگموند باومن

پیتر مک میلوری،
ماچیک دوال،
پیتر بایلهارتز

جامعه شناسی کانادا

هاوارد راموس،
ریما ویلکز،
نیل مکالگی،
دانیل بالند،
پاتریشیا لندالت،
شریل تیالکسینگ،
کارن فاستر،
فویوکی کوراساوا
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گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.

< ســـرمـقالـــه
جامعه شناسی در عصر واکنش ها

قماش  یک  از  همگی  گویا   - ترامپ  و  زوما  مودی،  لوپن،  پوتین،  اوربان،  اردوغان،  دوترت، 
غیرلیبرال  جنبش های  به  ترامپ  پیروزی  هستند.  خودکامه  و  بیگانه هراس  و  ناسیونالیست 
دهه های  برای  که  هنگام  آن  بی تردید  بخشید.  تازه  نیرویی  دست راستی  دیکتاتوری های  و 
متمادی لیبرال دموکراسی ها موج سوم بازاری شدن را با بی ثباتی و محرومیت و نابرابرِی مالزم با 
کنشی سیاسی در حال شکل گیری بوده است. چرخش فاشیستی دهه های  آن پیش می راندند ، وا
که پیشگام چرخش های امروز بودند، به دنبال موج دوم بازاری شدن روی داد.  1920 و 1930، 
که این دور از  کرد اما آیا می توان چندان مطمئن بود  این فاشیسم با جنگ جهانی دوم سقوط 
کنش  ها هم شکست خواهند خورد؟ نهادهای لیبرال دموکراسی چقدر مستحکم هستند؟ اولین  وا
که این نهادها در برابر رگبار دستورات اجرایی برگشت ناپذیر  روزهای دولت ترامپ نشان می دهد 
همین  از  یکی  عنوان  به  دانشگاه  به  نوشته اند  گارسیا  الرا  و  پورتوکارو  که  مقاله ای  نیستند. 

عرصه های مقاومت اشاره می کند. 
رئیس جمهور  دوترت،  جنایات  از  شرحی  بلو  والدون  شماره  این  در  چطور؟  دیگر  کشورهای 
که رّد پای صعودش به قلۀ قدرت را می توان در شکست لیبرال دموکراسی  فیلیپین ارائه می دهد 
که در فساد  که سرنگونی رژیم مارکوس را به دنبال داشت- شکست هایی  کرد؛ شکستی  دنبال 
که با انقیاد به سیاست خارجی آمریکا ترکیب  گستاخانۀ سیاسی و نابرابری فزاینده ای بروز یافت 
کنش سیاسی به نقایص لیبرال دموکراسی شاید خصلت پوپولیستی داشته باشد اما  شده بودند. وا
که داغ ننگ خورده اند - یعنی مصرف کنندگان و فروشندگان ُخرد مواد  وقتی از بخشی از مردمی 
مخدر- هیوال می سازد، چنان که اردوغان از ُکردها و ترامپ از مهاجران هیوال می سازند و فاشیسم 
آلمانی از غیرآریایی ها هیوال ساخت، در واقع از منافع طبقات مسلط محافظت می کند. به واقع 

کاماًل قانع کننده است که بلو را همتای فاشیسم آلمانی برشماریم.
کستان کشوری دیگری است که بیگانه نیست با حکومت نظامی ای که پوپولیست ها در آن  پا
کستان تالشی  به جفت و جور شدن با تمرکز قدرت اقتصادی توسل می جویند. جامعه شناسی در پا
محدود اما در عین حال نوآورانه و خطیر است که ما در این شماره با این مقاالت شاهد آن خواهیم 
که توسعۀ زیربنایی به شرکت های چندملیتی سود می رساند، دربارۀ  بود: مقاالتی دربارۀ روشی 
کشورهای حوزۀ خلیج فارس چطور بدن ها را تحت نظر می گیرند تا موّلدترین مهاجران  این که 
کستانی را گزینش کنند، و دربارۀ این که چگونه است که ورود زنان به نیروی کار ، سهم ناچیزی  پا
در جلوگیری از خشونت علیه زنان ایفا کرده است. همچنین در این شما دو پژوهش در انگلستان 
کستانی  کستانی ها انجام داده اند یکی از آنها به تغییرات روابط زناشویی مهاجران پا را داریم که پا
که آماج فرایند  و دیگری به این موضوع می پردازد که دانش  آموزان مسلمان چطور این  مسئله را 
نوعی  که  هستند  موردی  مطالعۀ  پنج  هم،  با  اینها  همۀ  می آورند.  تاب  هستند،  امنیتی شدن 

جامعه شناسی انقیاِد پسا استعماری اصیلی را می پروراند که از مرزهای مّلی فراتر می رود.
که با مسائل  کانادا است  با تفاوت بسیار زیادی با موارد قبلی، جامعه شناسی خوشبین تری در 
کانادایی به  گره خورده است. جامعه شناسی  مشابهی چون مهاجرت و عدالت زیست محیطی 
کانادایی علی رغم دشنام های  ارتباط بیشتری دارد. جامعه شناسان  با سیاست جهانی  مراتب 
موهن نخست وزیر سابق، استفان هارپر، در جامعۀ بزرگتر خود با برخورد نسبتًا دوستانه ای مواجه 
که  شده است.  نغمۀ غم انگیز صدای آنها صرفًا نشان دهندۀ انتظارات باالیشان از دولتی است 

همچنان سوسیال دموکرات است.
کرده باشد، او زیگموند باومن  که اهمیت عصر ما را تجسم  گر فقط یک جامعه شناس باشد  ا
ح  را شر او  زندگی خارق العادۀ  ما  تذکره نویس  که متاسفانه در 91 سالگی درگذشت. سه  است، 
ک آراسته  می دهند که با چشم انداز اخالقی قدرتمندی سرشته بود و با نوعی آرمان شهرگرایی شّکا

شده بود. جامعه شناسی الهام بخش او برای دهه های متمادی زنده خواهد ماند.

کنید. < گفت وگوی جهانی را به 1۷ زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی دنبال 
< نوشته هایتان را به نشانی burawoy@berkeley.edu بفرستید.

2

والدن بلو، محققی متعهد، فعال سیاسی و جامعه شناسی 
ح رژیم جدید رئیس جمهور رودریکو دوترت در  جهانی به شر

فیلیپین پرداخته است.

جامعه شناسان  از  یکی  از  تجلیل  مراسم  باومن:  زیگموند 
بزرگ عصر ما.

کشور کانادا: جامعه شناسی اثرگذار و بی پروا از اقصی  نقاط   

دانشگاه  از  فراملی  و  متعهد  جامعه شناسی ای  کستان:  پا
علوم مدیریتی الهور.
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< شــورای ســردبـیـری< در این شماره

سردبیر: مایکل بورووی.
گی سیدمن. دستیار سردبیر: 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ
کائل سوسا، جنیفر پالت،  همکاران تحریریه:  تینا اویس، را

کریکن. رابرت ون 
سردبیران مشاور: مارگارت آبراهام، مارکوس شولز، ساری 

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

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

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

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب:

 ساری حنفی و منیر السعیدانی. 
آرژانتین:

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

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

حالل الدین، مهیمین چوودهاری.
برزیل:

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

هند:
گیا شارما، نیدهی بانسال،  راشمی جین، جویتی سیدانا، پرا

گار. پانکاج بهاتنا
اندونزی:

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

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

ایران:
ریحانه جوادی، نیایش دولتی، مینا عزیزی، میترا دانشور،  

وحید لنجان زاده.
ژاپن:

گوچی، مامی اندو،  کا ا ساتومی یاماموتو، میکی آئوکی، ماساتا
کانه هیوگوچی، یوکا هیرانو، هیکارو هوندا، یومی ایکدا، ایزومی  آ

گایه. کوباتا، یونا نا ایشیدا، آینا 
قزاقستان:

گانی مدی،  گامبت، آدیل رودینوکف،  آیگول زابیروآ، بیان اسما
کوآنیش تل. الماش تلسپایوا، 

لهستان:
گاالسکا،  کاتارژینا دبسکا، پائولینا دوما کوب بارسژوسکی،  جا

کریستف  آدریانا دروزدروشکا، لوکاژ دالنیکا، ژان فریدریخ، 
کامیل  کوشسیسنکا،  کیال، ژوستینا  کینجا جا گوبانسکی، 

ک،  کرولینا میکولژوسکا-زاژا لیپینسکی، میکوالژ میرژویسکی، 
کک زیچ،  آدام مولر، سوفیا پنزا، ترسا تلژینسکا، آنا واندزل، جا

لوکاژ زوالدک.
رومانی:

کوستینل آنوتا،  ماریا- کوسیما روگینز، رایسا-گابریال زامفیرسکو، 
کوژوکاری، آندری دوبره، دایانا آلکساندرا  لئوردانا آرسنه، تاتیانا 

گابور، رودیکا لیسه آنو، مادولینا منه آ، میهای- دمیتریش، آیولین 
بگدان ماریان، آندره آ النا مولدوونو، ، رارش-میهای موشات، 
اوآنا النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، ایون دنیل پوپا، دایانا پورتنو 

سزاژ، الیزا سوآره، آدریانا سوهودولینو.
روسیه:

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

جینگ موآ هو.
ترکیه:

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

سرمقاله: جامعهشناسیدرعصرواکنشها
طغیان دوترت علیه لیبرال دموکراسی

والدن بلو،  فیلیپین

کستان < جامعه شناسی پا
نظارت پزشکی برای مهاجرت به خلیج

کستان ایاز قورشی، پا
مشارکت اقتصادی و خشونت علیه زنان

کستان کرمانی، پا ندا 
طالق در میان جامعٔه مهاجران

کستان کاوری قورشی، پا
اسالمهراسیودستورکارامنیتیبریتانیا

کستان تانیا سعید، پا
سیاستزیرساخت

کستان آمن جعفر، پا

< یادبود
چشم انداز اخالقی زیگموند باومن 

پیتر مک میلور ، بریتانیا 
ک  زیگموند باومن، آرمان شهرگرایی شکا

ماچیگ دوال، لهستان
به یاد زیگموند باومن

پیتر بایلهارتز، استرالیا

کانادا < جامعه شناسی 
جامعهشناسیدرزمانۀغیرجامعهشناختی

کانادا گلین،  هاوارد راموس، ریما ویلکز و ِنیل مک ال
کار جامعه شناختی در سیاست گذاری  عمومی انجام 

کانادا دانیل بالند، 
کانادا ناشهروندی مخاطره آمیز در 

کانادا پاتریشیا لندالت ، 
کار جامعه شناسی از راه عدالت زیست محیطی انجام 

کانادا کسینگ،  شریل تیال
جامعه شناسی در زمانه ای )نه هرگز تمامًا( همچون هر زمانۀ دیگری 

کارن فاستر،کانادا
سهیمکردنرسانههادرزمانۀدشواری

کانادا کوراساوا،  فویوکی 

< ستون ویژه
دانشگاه هایامریکا:عرصهایتازهبرایمبارزاتمهاجران؟

گارسیا، امریکا سندرا پورتوکاررو و فرانسیسکو الرا 
گروه سردبیری آرژانتین معرفی 

خوآن ایگناسیو پیوانی، پیالر پویگ و مارتین اورتاسن، آرژانتین 
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< طــــغــــیان دوتــــــرت
       علیـــه لیـــــبرال دمـــــوکــــــراسی 

یوزف  نازی،  ضدانقالب های  پیروزی  از  پس 
سال  وسیله  این  »به  زد:  معروفی  حرف  گوبلز 
همین  امتداد  در  آیا  شد«.  ک  پا تاریخ  از   1789
که خیزش جنبش های  کرد  حرف می توان ادعا 
به  دیگر  جاهای  و  اروپا  و  آمریکا  در  فاشیستی 

ک کردن سال 1989 از تاریخ هستند؟ دنبال پا
بود.  فرانسه  انقالب  منادی   1789 سال 
فرانسیس  برای  نیز   1989 سال  همین طور 
فوکویاما و دیگران نشان از اوج لیبرال دموکراسی 
»پایان  را  آن  فوکویاما  آن چه  بنابر  داشت. 
کمونیسم  شکست  یعنی  نام گذاشته،  تاریخ« 
دسِت  خودکامۀ  رژیم های  شکست  و  اروپا  در 
توسعه،  در حال  کشورهای  سراسر  در  راستی 
لیبرالیسم  بی چون وچرای  »پیروزی  از  نشانی 
شدن  جهانی  همچنین  و  سیاسی  و  اقتصادی 
لیبرال دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی 

حکومت داری انسانی است«.
فاضله ی  مدینۀ  ضدلیبرال  جنبش های 
را خیلی زود به پرسش و تردید  نوپای فوکویاما 
گرفته  کشیدند،که عمدتًا نیروهای مذهبِی الهام 
انحصارگرایان  و  خاورمیانه  در  سیاسی  اسالم  از 
اما هیچ جنبش  اروپای شرقی بودند.  قومی در 
و فردی بیشتر از رودریگو دوترت، رئیس جمهور 
که در ماه مه 2016 و از خالل  منتخب فیلیپین 
شد،  برگزیده  انتخاباتی  شورشی  جنبش  نوعی 
گستاخانه تحقیر  آرمان های لیبرال دموکراسی را 

نکرده است.

حذف گرایی<   
برنامۀ مشخصۀ دوتریت مبارزه با مواد مخدر 
آغازش،  از  نه ماه  گذشِت  از  که فقط پس  بود، 
این  است.  گرفته  را  نفر   8000 به  نزدیک  جان 
کمپین، صرفًا یک کمپین معمولی نظم و قانون 
اجرا  جزم اندیشی ای  با  کمپین   این  نیست. 
ایدئولوژیک شدن پیش رفته   تا مرز  که  می شود 
یادآور  که  می شود  توجیه  ایده هایی  با  و   است 
کل جامعه  نظریۀ نژادی شبه علمی نازی است، 
از روند دادرسی و  از حق زندگی و برخورداری  <<را 
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دوترت  است.  کرده  محروم  جامعه  در  عضویت 
همۀ مصرف کنندگان مواد مخدر و فروشندگان آن 
که سه میلیون  گروهی  را دور از نژاد بشر می داند؛ 
داده  تشکیل  را  کشور  میلیونی   103 جمعیت  از 
به  همیشگی اش  سخنورانۀ  سبک  با  او  است. 
بشریت؟  علیه  »جنایت  گفت:  امنیتی  نیروهای 
گام اول می خواهم با شما رک و رو  من در همین 
راست باشم: آنها انسان اند؟ تعریف شما از انسان 

چیست؟«
کشتارها را به اسم »دفاع از خود« توجیه  پلیس  
که »شابو« - اصطالح  می کند و دوترت اصرار دارد 
هیدروکلراید-   متامفتامین  یا  مت  برای  محلی 
کند و آن فرد دیگر  کوچک  را  می تواند »مغز فرد 
قابلیت زیستی برای بازسازی خود نداشته باشد«. 
»مرده های  را  مخدر  مواد  مصرف کنندگان  که  او 
متحرک« می نامد که »هیچ فایده ای برای جامعه 
ک  ندارند«، اصرار دارد که آنها »پارانوئید« و خطرنا
مصرف کنندگان  کشتن  برای  دوترت  هستند.  
از  غ  فار داده،  تام  اختیار  پلیس  به  مخدر  مواد 
کنند  این که آنها در برابر بازداشت پلیس مقاومت 
کشتار  که به دلیل  یا خیر. در واقع او به هر پلیسی 
مصرف کنندگان مواد مخدر مجرم شناخته شده 
می دهد،  فوری  عفو  توجیهی  هیچ  بدون  باشد، 
که شما را به  کسی را  »بنابراین شما می توانید رّد 

دادگاه کشانده پیدا کنید«.
انتخاباتی اش  مبارزات  طول  در  که  دوترت، 
مانیل«  خلیج  ماهی های  »شکم   بود  داده  قول 
و به  با وجود  کند-  پر  با اجساد هزاران مجرم  را 
محبوب  بسیار  همچنان  دیدگاه ها  این  دلیل 
است، میزان مقبولیت او حدود 83 درصد است 
کسانی  کاربران متعصب اینترنتِی طرفدار او، به  و 
که جرئت انتقاد از اعدام های غیرقانونی رژیم را به 

خود می دهند، حمله ی سایبری می کنند.

ریشه های دوترتیسم<   
ریشه های مطالبه ی توده ای دوترت چیست؟ 
درست است، شناخت او از مصرف کنندگان مواد 
به  که  می داند  جامعه  طاعون  را  آنها  که  مخدر 
علل  اما  هستند.  گسترش  حال  در  وسیعی  طور 
عمیق تری هم وجود دارد. جا باز کردن دوترت در 
جامعه نشان از سرخوردگی عمیق از رژیم لیبرال 
فردیناند  سرنگونی  دنبال  به  که  دارد  دموکراتی 
روی  ِادسا  قیام  نام  با  فوریۀ 1986   در  مارکوس 
که  کار آمد. در واقع شکست »جمهوری ادسا« بود 
ادسا  کرد-  آماده  پیروزی دوترت  برای  را  شرایط 
که معترضان  نام جاده ای در بزرگراه مانیل است 
دیکتاتوری  سرنگونی  برای  آنجا  در  توده ای 

مارکوس بسیج شدند.
نظام  بر  نخبگان  نظارت  مرگ آوِر  ترکیب 

ثروت،  شدن  متمرکز  تداوم  فیلیپین،  انتخاباتی 
پافشاری  و  نئولیبرال،  اقتصادی  سیاست های 
خارجی،  بدهی های  بازپرداخت  برای  واشنگتن 
انتخابات  زمان  در  کرد.  هموار  را  دوترت  مسیر 
2016 وعدۀ جمهوری ادسا مبنی بر توانمندسازی 
با  فزاینده ای  شکاف  ثروت  توزیع  و  عمومی 
و  گسترده  فقر  بود:  کرده  پیدا  فیلیپین  واقعیت 
بر همۀ  گر  ا گیر.  فرا و فساد  نابرابری مفتضاحانه 
بی منطق  کمیت  حا از  مردم  گیر  فرا درک  اینها 
نیز  را  سوم  کینوی  آ بنیگو  رئیس جمهور  دولت 
بیش  که  نیست  شگفتی  مایۀ  دیگر  بیفزاییم، 
از  درصد   40 حدود  و  رای دهنده  میلیون   16 از 
رویکرد  انتخاب کنندگان،  هیئت  رای دهندگان 
طی  دوترت  که  را  اقتدارگرایانه ای  و  سرسختانه 
جنوبی  مرزی  شهر  در  بودنش  شهردار  سال   30
داوائو پرورانده بود، دقیقًا همان چیزی بدانند که 
آنتونی  که  همان گونه  دارد.  احتیاج  آن  به  کشور 
دوئِر رمان نویس دربارۀ آلمان قبل از جنگ گفته، 
همه  بتواند  که  بودند  کسی  »تشنۀ  فیلیپینی ها 

چیز را در جای درست خود قرار دهد«.
گفتمان جمهوری ادسا - یعنی  عالوه بر این، 
قانون-   کمیت  حا و  بشر  حقوق  و  دموکراسی 
که تحت الشعاع  برای بسیاری از فیلیپینی هایی 
خفقان آوری  طور  به  هستند،  ناتوانی  احساس 
دوترت  گفتمان  می رسید.  نظر  به  خفت بار 
مخلوطی از تهدیدات رک و پوست کنده به مرگ 
سرزنش های  و  بازاری  کوچه  زمخت  زبان  و 
موهنی  شوخ طبعی  با  که  است  دیوانه واری 
که  است  نخبگانی  متوجه  و  است  شده  ترکیب 
این  می نامد؛  »مهبل1«  یا  »کونوس«  را  آنها  او 
گفتمان، قاعدۀ هیجان انگیزی را برای آن دسته 
از مخاطبانش جا انداخت که احساس می کردند از 

خفقان دورویی آزاد گشته اند.

نسخۀ اصِل یک فاشیست <   
از  عمومی  بسیج  و  دوترت  آفاِت  دفع  کمپین 
پایگاه های چندگانۀ طبقاتی توسط او و تمرکزش 
سبکی  که  را  فیلیپین  قوای  تفکیک  قدرت،  بر 
ویژگی ها  این  ُبرد.  فرو  اغما  به  دارد،  آمریکایی 
فاشیستی  عنوان  به  را  توجه ها  او،  حکمرانی   در 
معطوف  او   سمت  به    - غیرمعمولش  نوع  -از 
کار بیاید با  که برسر  گر هر فاشیست عادی  کرد. ا
جهت  در  و  می کند  آغاز  مدنی  آزادی های  نقض 
سرکوب  سپس  و  مطلق  قدرت  آوردن  چنگ  به 
مسیر  این  دوترت  برمی دارد،  گام  تبعیض آمیز 
کشتارهای  دستور  اول  است،  کرده  وارونه  را 
کرد، سپس با حمله به  گسترده و یکجا را صادر 
آزادی های مدنی یک قدم به عقب نهاد و پیش 
کسازی در عرصۀ سیاسی بدون آن که  از عملیات پا

با مخالفتی جدی مواجه شود، برای رسیدن به 
قدرت مطلق خیز برداشت. این همان فاشیسِم 

رعدآسا )blitzkrieg ( است.
یکی دیگر از ویژگی های متمایز رویکرد دوترت 
دعوت او از سیاستمداران چپ سنتی برای خدمت 
در دولتش بود، ائتالفی که در رژیم های فاشیستی 
کالسیک، امری تصورناپذیر می نماید. دوترت به 
کین توز خود  جای آن که با چپ همچون دشمن 
که می تواند این جناح را  کند، اطمینان دارد  رفتار 
کنترل کند؛ در عین حال حزب کمونیست و جبهۀ 
از این که به دولت وارد شده اند  دموکراتیک مّلی 
بسیار خرسند هستند و امیدوارند سال های افول 

فزایندۀ نفوذ خود را جبران کنند.
تازه کار  خارجی  سیاست  در  دوترت  گرچه  ا
ناسیونالیسم  پویایی های  از  داده  نشان  است، 
با  فیلیپینی نوعی دریافت غریزی داشته است. 
توجه به این  تصور که آمریکایی گرایی در فیلیپین 
نامیدن  مانند  اقداماتی  است،  ریشه دار  عمیقًا 
»پسر  لقب  با  اوباما،  آمریکا،  سابق  رئیس جمهور 
فاحشه« - پس از آن که رئیس جمهور وقت آمریکا 
و  کرد-  انتقاد  دوترت  فراقانونی  اعدام های  به 
گشودگی او نسبت به چین، به لحاظ  همچنین 
ک به نظر می رسد. با وجود این در  سیاسی خطرنا
بسیار  اعتراضات  دوترت  اقدامات  تعجب  کمال 
حمایت های  مقابل  در  و  برانگیخت  را  اندکی 
همان طور  داشت.  دنبال  به  را  زیادی  اینترنتی 
فیلیپینی های  کردند،  مشاهده  بسیاری  که 
عادی ممکن است نسبت به آمریکا و موسسات 
آمریکایی حس ستایش آمیزی داشته باشند، اما 
نیز   جریان  نهفته و نیرومند خشم و ناخشنودی 
نسبت به انقیاد استعماری فیلیپین توسط آمریکا 
کشور  به  واشنگتن  که  نابرابری  قراردادهای  و 
تحمیل می کند و  نسبت به نفوذ منکوب کنندۀ 
»سبک زندگی آمریکایی« در فرهنگ محلی وجود 
کسی  که  نیست  آن  به  نیازی  دیگر  اینجا  دارد. 
بندۀ  و  خدایگان  پیچیدۀ  دیالکتیک  درون  در 
پوست  زیر  در  که  کند  درک  تا  کند  کاوش  هگل 
روابط آمریکا و فیلیپین »مبارزه برای به رسمیت 
شناختِن« به طور نهفته در جریان است. دوترت 
در  فیلیپینی ها  احساسی  نهفتۀ  الیۀ  از  توانست 
نکردند.  چپ ها  که  کند  بهره برداری  مسیری 
از  بسیار  همچون  است  توانسته  دوترت 
پیشگامان خودکامۀ سایر کشورها، ناسیونالیسم و 
خودکامگی را به گونه ای موثر با یکدیگر گره بزند.

در <    فاشیست  شعار،  در  پوپولیست 
برخورد با مصرف مخدر

شعارها  اغلب  در  دوترت  این که  وجود  با 
از  که  نمی کند  تظاهر  هیچ  اما  است  پوپولیست 

>>
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اصالحات  جهت  در  دژکوبی  مثابۀ  به  توده ها 
او  عوض  در  کرد.  خواهد  استفاده  بازتوزیعی 
ایجاد  دنبال  به  کالسیک  فاشیست های  بمانند 
عین  در  و  است  طبقاتی  نیروهای  در  تعادل 
فرای  که  می گیرد  خود  به  را  کسی  شمایل  حال 
طول  در  دوترت  دارد.  قرار  طبقاتی  تضادهای 
کار  به  که  داد  وعده  خود  انتخاباتی  مبارزات 
را  معدن  صنعت  و  داد  خواهد  پایان  قراردادی 
که  را  مالیات هایی  و  آورد  خواهد  کنترل  تحت 
رژیم مارکوس به ناحق از آنها ستانده، به ایشان 
کشور در  که نخبگان  گرداند؛ اما زمانی  باز خواهد 
جایگاه متحدان او قرار گرفتند، این وعده ها نیز تا 
که، انجام  حد زیادی اجرایی نشدند. اما درحالی 
مدت  دراز  در  اجتماعی  و  اقتصادی  اصالحات 
استبدادی  پروژه های  از  حمایت ها  حفظ  برای 
محوری خواهد بود، به نظر بعید می رسد که عدم 
پیشرفت  ]در این زمینه[ محبوبیت دوترت را در 

کوتاه یا میان مدت خدشه دار کند.
میان  در  دوترت  با  مخالفت  حاضر  حال  در 
است.  ضعیف  دولتی  نهادهای  و  نخبگان 
همین طور سلسله سران کلیسای کاتولیک که قباًل 
کار آوردن  حامی قوی حقوق بشر بود، در مورد سر 
سبب  به  کلیسا  هستند؛  مردد  محبوب  رهبری 
فساد داخلی و مواضع سختگیرانه اش در تنظیم 
گر مخالفتی هست  خانواده بی اعتبار شده است. ا
از جانب چهره های منزوی - از جمله سناتور لیال د 
که در حال حاضر به دلیل اتهامات ساختگی  لیما 
مخدر،  مواد  مافیای  لیست  در  حضور  بر  مبنی 
جانب  از  همچنین  و  می برد-  سر  به  زندان  در 
چون  بشری ای  حقوق  گروه های  و  رسانه ها 

ح می شود. ائتالِف من دفاع می کنم مطر

و <    فیلیپین  جامعۀ  دوترت، 
جامعه شناسی

ممکن است دوترت به لحاظ سیاسی نکوهیده 
و شرم آور باشد، اما شخصیت و تضادهایش نزد 
عامالن علوم اجتماعی  توجه زیادی برانگیخته 
روندهای  تقاطع  دربارۀ  آنها  از  برخی  است. 
تاریخی- اجتماعی با شخصیت پرسش کرده اند. 
که  ح حال تازۀ نیویورک تایمز توصیف می کند  شر
کشیشی مسیحی در دبیرستان به دوترت  وقتی 

گری ای که خوِد دوترت  تعرض جنسی کرد- افشا
ح کرد-   در کارزار انتخاباتی اش در سال 2016 مطر
متخلف  کشیش  این  گذاشت.  تاثیر  او  بر  چطور 
سوء استفادۀ  به  همچنان  حالی که  در  بعدها 
آن که  بدون  می داد،   ادامه  کودکان  از  جنسی 
یا تحویل  مافوق هایش هیچ تالشی برای تنبیه 
شد  منتقل  لس آنجلس  به  بکنند  قانون  به  او 
مجبور  نهایتًا  مسیحی  انجمن  اعضای  )هرچند 
قربانیان  به  میلیون دالر غرامت  پرداخت 16  به 
احتمال  به  که  روانی  آسیب  به  توجه  با  شدند(. 
که  گفت  می توان  آیا  شده،  تحمیل  او  به  زیاد 
کودک آزار  فیلیپین امروز دارد تاوان جنایات یک 

را می دهد؟
جان  واژگان  با  احتمااًل  نیز  جامعه شناسان 
که چگونه »آن چه  گرِی فیلسوف خواهند پرسید 
متمدنانه  زندگی  تغییرناپذیر  خصایص  از  ما 
می شناسیم در چشم بهم زدنی ناپدید می شود«. 
 ،1986 سال  در  ادسا  خیزش  از  پس  خصوصًا 
دموکراسی  لیبرال  ویترین  چشم  به  فیلیپینی ها 
که  بودند  معتقد  بسیاری  می شدند.  دیده 
ارزش های  مارکوس،  براندازی  در  فیلیپینی ها 
دیرینه ای چون حقوق فردی، طی مراحل قانونی 
در  که  رساندند  ظهور  منصۀ  به  را  دموکراسی  و 
به  بودند.  کرده  درونی  آمریکا  استعمار  دوران 
دموکراتیک  لیبرال  اساسی  قانون  می رسید  نظر 
سیاسی  ارزش های  این  تبلور  ادسا  جمهوری 
یک  از  کمتر  فاصلۀ  در  گهان  نا اما  باشد.  مّلی 
حمایت  مردی  از  قویًا  فیلیپینی ها  کثریت  ا سال 
فراقضایی  اعدام  اصلی اش  کار  دستور  که  کردند 
دانیل  چنان که  بود؛  انسان ها  از  خاصی  دستۀ 
گن دربارۀ آلمان های دورۀ نازی می گوید،  گولدها
بسیاری همچون »جالدان مشتاق«  یا دسِت کم 
»همدستان مشتاق« به او خدمت کرده اند. دیدن 
در  زدن  کف  حال  در  هموطنان  از  زیادی  تعداد 
برای  می داد،  خون  بوی  که  او  انتخاباتی  کارزار 
برخی توضیح ناپذیر و همچنین غم انگیز است. 
رفتاری مشغول  علوم  در  که  دیگر  برخی  نظر  به 
که این فرضیه ها  مطالعه هستند، زمان آن است 
که مردم ما انسان هایی متمدن یا  را دور بریزیم 
مخلوقاتی باشفقت هستند؛ در عوض شاید باید 
به جامعۀ کنونی فیلیپین با همان عینکی بنگریم 

گن برای مطالعۀ آلمان در دوران نازی  گولدها که  
پیشنهاد کرده است:

انتقادی  نگاه  با   ]...[ می توان  دوره  این  به 
در  گویی  که  شد  نزدیک  انسان شناس  یک 
است  زدن  قدم  در حال  ناشناخته ای  سواحل 
و برای تبیین خمیرۀ این فرهنگ و الگوهای 
همچنین  و  فرد  به  منحصر  و  خاص  عمِل 
پذیرای  آن،  جمعی   تولیدات  و  ح ها  طر
مواجهه با فرهنگی به کّلی متفاوت است و از 
که شاید نیاز به تدبیر  گاه است  این احتمال آ
در  نه تنها  که   توضیحاتی  باشد؛  توضیحاتی 
راستای مفاهیم مبتنی بر عقل سلیم خود او  
کار  که حتی آنها را نقض می کند. این  نیست 
می تواند ]...[ این احتمال را در خود بگنجاند 
آسوده  وجدانی  با   ]...[ مردم  از  بسیاری  که 

کشته اند و میل به کشتن داشته اند.

نسل کشِی تطبیقی<   
فزونی  به  رو  کشته ها  تعداد  میان  این  در 
اغلب  از  کنون  ا مخدر  مواد  با  دوترت  نبرد  دارد. 
جنوب  آسیای  تاریخ  در  نسل کشی  کارزارهای 
میلیون   3 به  قریب  قمع  و  قلع  از  پس  شرقی، 
و  پوت  پول  توسط   1970 دهۀ  در  کامبوجی 
قتل عام نزدیک به یک میلیون اندونزیایی پس 
کودتای شکست خورده علیه دولت سوکارنو در  از 
دارد.  را  قربانیان  بیشترین  دعوی   ،1965 سال 
بخشی  که  شیطانی  طنزی  با  تازگی  به  دوترت 
برای  که  گفت  مردم  به  است،  او  شخصیت  از 
باشد  الزم  شاید  مواد  مخدر  از  کشور  کسازی  پا
دیگر  شود.  گرفته  دیگر  نفر  هزار   30 تا   20 جان 
در  ظاهرًا  دوترت  وقتی  حتی  که  گرفته ایم  یاد 
از  او را جدی بگیریم، بسیاری  حال مزاح است، 
که این رقم، ب رقمی  ناظران احتمال می دهند 

دسِت پایین شد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Walden Bello <waldenbello@yahoo.com>

Cunts در معنای لغوی مهبل. واژۀ زننده ای است  یا   Coños  .1
که  کار می رود  کسانی به  که در فیلیپین برای اشارۀ توهین آمیز به 

متعلق به خانواده های اسپانیایی و انگلیسی زبان هستند. م.
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<   نـــــــــــــــظـــــــــــــــارت
       پــــــــــــزشـــــــــــــــکـی

برای مــــــــهاجرت به خـــــلیـــــــج
ایاز قورشی، دانشگاه علوم مدیریت الهور، پاکستان

گزینش پزشکی.  در پیشاور، افرادی که قصد مهاجرت دارند، صف بسته در بیرون از یک مرکز 
عکاس: ایاز قورشی.

کشورهای در حال توسعه ی بیشتری  که  گذشته، هماطور  طی سه دهه ی 
کستانی  ج از کشور فرستاده اند، شهروندان پا شهروندان خود را برای کار به خار
کشورهای عرب خلیج  کشورهای عضو شورای همکاری  کارگر در  به عنوان 
کویت، قطر، عمان،  که شامل بحرین،  استخدام شده اند   )GCC( فارس 
عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی هستند. اما برای دریافت ویزا به 
کاری مستلزم به تهیه ی تأییدیه ی  کشورهای عرب خلیج فارس، مهاجران 
کز  که فقط از مرا کستان هستند - تأییدیه هایی  سالمت در زمان خروج از پا
از  تأیید شورای همکاری به دست می آید. جمعیتی  گزینش پزشکی مورد 
کز گزینش پزشکی که در چند شهر بزرگ محدود  مهاجران مشتاق در این مرا
گزینش و  قرار دارند، ازدحام می کنند و در آنجا برای نقص عضو یا بیماری، 
آزمایش می شوند. فقط بدن هایی انتخاب می شوند که هیچ ردی از بیماری 

از ضعف  نشانه ای  نیز هیچ  و  باشند  نداشته  یا حال  گذشته  در  یا عفونت 
فیزیکی در آنها نباشد.

الزام  مورد  در  تردیدی  هیچ  خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای 
مهاجر  هزاران  و  صدها  بین  از  کردن  غربال  برای  ارسال کننده  کشورهای 
کستان که برای  مشتاق و انتخاب فقط بهترین ها ندارند. کشورهایی مثل پا
کشورهای همسایه ی خود یعنی هند،  بنگالدش و  ارسال  به خلیج با هم 
سریالنگا و غول های منطقه ای مثل مالزی رقابت می کنند، جرأت اعتراض 
که  به خاطر وجوهی  کاری  برای مهاجران  کستان  پا گرچه دولت  ا ندارند. 
قائل  گرانبها  اقتصادی  دارایی های  عنوان  به  بسیاری  ارزش  می فرستند 
دارای  که  می کند  توصیف  غیررسمی  سفیران  عنوان  به  را  آنها  و  است 
کستانی شان صادق  مسئولیت اخالقی هستند تا نسبت به اسالم و هویت پا

جامعه شناسی پاکستان
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دارند.  مهاجرت  قصد  که  افرادی  برای  پزشکی  گزینش  مرکز  یک  در  پوستری  پیشاور،  در 
عکاس: ایاز قورشی.

حمایت  خلیج  حوزه ی  کشورهای  در  کستانی  پا شهروندان  بمانند،  باقی 
معنادار بسیار کمی از سوی مأموران دیپلماتیک کشورشان دریافت می کنند 

کستان هستند. که نگران افزایش سهمیه ی ویزای پا
گزینش  فرآیند  در  اداره  سوء  و  کز  مرا این  در  بی نظمی  از  داستان هایی 
کی حسی از استثمار مهاجران مشتاق،  کثر این داستان ها حا فراوان است. ا
آزمایشگاه های خصوصی  اغلب توسط  که  گزینش  نتایج  از  ناامیدی شان 
یا دولتی دیگر اشتباه بودن شان اثبات می شود و حسی از رها شدن توسط 
که آنها را »مناسب« یا »نامناسب« برای  دولت در دستان بنگاه هایی است 

مهاجرت اعالم می کنند.
کز پزشکی منطقه ای و مرکزی مورد تأیید خلیج، با هم  کز با مرا این مرا
از هر یک  منافع تجاری  دنبال  به  که  کارتل قوی تشکیل می دهند  یک 
ندادن  اجازه  گزینش،  فرآیند  برای  انحصار  با حفظ  و  است  اعضایشان  از 
در  مرکز  کارکنان  از  حفاظت  و  تعداد،  برابر  توزیع  با  اعضا  بین  رقابت  به 
مهاجرت  برای  پزشکی  نظر  از  که  افرادی  سوی  از  احتمالی  حمالت  برابر 
کستان برای  »نامناسب« اعالم شده اند یا تالش های بخش های دولت پا
سامان بخشیدن به آنها، این منافع را به دست می آورند. استانداردهای 
گزینش توسط دبیرخانه ی شورا در عربستان سعوی تنظیم می شود و گمان 
گزینش -تجهیزات آزمایشگاهی، فضا و پرسنل -  کز  که شرایط مرا می رود 

نیز توسط دبیرخانه ی شورا از طریق بازرسی های ساالنه نظارت می شود.
گزینش پزشکی مهاجران در زمان ورود،  کالسیک از  برخالف مثال های 
گزینش مهاجران  مثل جزیره ی الیس و جزیره ی فرشته در ایاالت متحده، 
می شود.  انجام  کستان  پا خود  در  خلیج  کشورهای  برای  کستانی  پا کاری 
گزینش پزشکی غیرقابل رؤیت تر از فرآیندهای  که این شکل از  و در حالی 
الیس  که در مکان هایی مثل جزیره ی  انتقادی است  آزمایش غالبا مورد 

استفاده می شدند، این نوع گزینش پزشکی نیز تهاجمی است.

فرآیندهای  این  در  رد شدن  ترس  از  کاری مشتاق،  از مهاجران  بعضی 
که دارای )یا مدعی داشتن(  کالهبرداران انتفاعی می افتد  گزینشی، در دام 
کار می کنند. دیگرانی  گزینش  کز  که در داخل مرا کسانی هستند  ارتباط با 
گواهینامه های سالمت از طریق این ابزار غیررسمی  که در به دست آوردن 
را امتحان می کنند و  از مهاجرت  کانال های مختلفی  شکست خورده اند، 

اغلب در دام مهاجرت غیرقانونی زمینی، هوایی و دریایی می افتند.
گاهی پس از چند دور آزمایش  که  کسب یک سند سالمت  حتی پس از 
و هزینه های مالی سنگین به دست می آید، وقتی مهاجران به منطقه ی 
که در این  کارگری  گزینش پزشکی مجدد الزامی است. هر  خلیج می رسند 
به  ورود  اجازه ی  آنها  به  گر  ا می شود.  بازگردانده  شود،  رد  آزمون  آخرین 
کشورهای خلیج داده شود، باید متحمل گزینش پزشکی جامع ساالنه  شوند 

تا اجازه ی اقامت شان تمدید شود.
گیردار پیشنهاد می کند که  عجیب آنکه، شواهد مربوط به بیماری های وا
مهاجران اغلب در طول اقامت شان درون کشورهای مقصد به عفونت هایی 
که توسط سیاست های آزمایش  مثل سل و ایدز مبتال می شوند - همانطور 
ساالنه ی اجباری به عنوان پیش شرط برای تمدید ویزای کار در کشورهای 
خلیج تصدیق شده است، این اتفاق به خاطر شرایط انتقال و کاری دشواری 
است که خودشان را در آن می بیینند. برای مثال، در مورد انتقال ایدز، این 
که آنها را به  مسئله به خاطر فقدان شهروندی اقتصادی و فرهنگی است 
زندگی در کمپ های کاری محدود و با راه های کمی برای لذت در کنار رفتن 

به سراغ کارگران جنسی، باقی می گذارد.
باشد  مرحله ای  هر  در  مثبت  وی  آی.  اچ .  ویروس  دارای  که  کس  هر 
یا  افراد  به  دادن  اطالع  بدون  کار  این  اغلب  و  می شود  اخراج  و  توقیف 
انجام  اخراج  برای  اصل  دلیل  به  نسبت  کشورشان  دیپلماتیک  مأمور 
کارفرمایان شان  کارگران در »خروج غافلگیرانه« توسط  از  می شود. بعضی 
گرفته نمی شود؛ بعضی  گاه دوباره با آنها تماس  بازگردانده می شوند و هیچ 
کارهایشان  کنند،  از این بازگشته ها اجازه ندارند تا دارایی هایشان را جمع 
کنند یا حتی پاسپورت و دستمزد  با هم اقامتی ها یا هم کارگرانشان را تسویه 
کنند.  کز بازداشت پرازدحام، جمع  باقی مانده را پیش از رانده شدن به مرا
به  صفحه ای  یک  اضطراری  پاسپورت  یک  با  فقط  کارگارن  از  بسیاری 
سپس  آنها  از  بعضی  برمی گردند؛  کستان  پا به  هویت شان،  شاهد  عنوان 
کستانی شان  پا شهروندی  تا  می شوند  بازداشت  مهاجرت  ادارات  توسط 
تأیید شود. فرآیندی که می تواند برای هفته ها طول بکشد و فقط زمانی به 
که اعضای خانواده پشتیبانی محلی را برای ضمانت آزادی  پایان می رسد 

پسرشان پیدا کنند.
»شهروندی  حقوق  خاطر  به  بیشتری  و  بیشتر  اعتراضات  شاهد  جهان 
که مردم از دولت ها می خواهند تا دسترسی به  سالمت« است، همان طور 
مراقبت سالمت را فراهم کند و راه های دسیسه آمیری که شیوه های پزشکی 
گرفته می شوند را به  کار  کردن حقوق افراد به  و تشخیص ها برای محدود 
کاری هیچ نشانه ای  کستان، مهاجران  چالش می کشند. با این حال، در پا
جمعی  اقدامات  نوع  این  در  شرکت  یا  تحرک  آماده ی  که  نمی دهند  بروز 
کشورهای خلیج برای به خط  هستند و دولت با اجازه دادن به نمایندگان 
براساس میزان  کردن شان  و تفکیک  بالقوه مثل احشام،  کردن مهاجران 

سالمتی شان، به همکاری با این کشورها ادامه می دهد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Ayaz Qureshi <ayaz.qureshi@lums.edu.pk>
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<  مـــــشــــــارکـــت
       اقـــــــــــــــتــــــــــصـــــــــادی

      و خــــشــــــــــــــــــونت
علیه زنان

ندا کرمانی، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

کراچی مشغول تجارت. زنان اهل 
کرمانی.  عکاس: ندا 

بین المللی  مالی  نهادهای  و  توسعه  مؤسسات 
که افزایش مشارکت اقتصادی  استدالل می کنند 
تقویت  هم  و  اقتصادی  رشد  به  منجر  هم  زنان 
برد-برد  موقعیت  یک  و  می شود  زنان  قدرت 
که  می شود  فرض  اغلب  براین،  عالوه  است. 
زنانی که از نظر اقتصادی فعال هستند، نسبت به 
کمتر آسیب پذیر خواهند  خشونت جنسیت محور 

بود. 
لیاری  در  میدانی  کار  براساس  من  تحقیق 
منطقه های  قدیمی ترین  از  یکی   - کستان  پا در 
فرضیات  آن   - کراچی  در  کارگر  طبقه ی  زندگی 
می آزماید.  پیچیده تر  واقعیت  یک  مقابل  در  را 
که در شغل  زنانی  از  با 22 درصد  کستان فقط  پا

خ های  دارای درآمد هستند، یکی از پایین ترین نر
مشارکت نیروی انسانی زن در جهان را داراست. 
میدان من یعنی لیاری، بازتاب دهنده ی آمارهای 
کثر زنان شاغل  که ا سطح ملی است، اما در حالی 
می کنند،  کار  کشاورزی  بخش  در  کستان  پا در 
کارگران خانگی با درآمد  کارگر به عنوان  کثر زنان  ا
پایین در بخش های ثروتمندتر شهر یا به عنوان 
کار می کنند.  معلم در مدارس دولتی و خصوصی 
میان  در  درآمد  دارای  مشاغل  خ  نر که  حالی  در 
چشمگیری  افزایش  باشد،  پایین  شاید  زنان 
گرچه  ا  - دارد  وجود  قبلی  نسل های  به  نسبت 
اقتصاد  در  زنان  برای  دسترس  در  شغل های 
و بدون  ناامن  کم درآمد،  امروز عموما  نئولیبرال 

سروسامان هستند.
به  لزوما  بودن«  فعال  اقتصادی  نظر  »از  اما 
همانطور  نیست.  شدن«  »قدرتمند  معنای 
می کند،  بحث   )Naila Kabeer( کبیر  نایال  که 
خ های دستمزد  نیروی های بازار اغلب از طریق نر
نابرابر و شیوه های استخدام، نابرابری جنسیتی 
که  بازتولید می کنند. به طور مشابه، در حالی  را 
که مشارکت  سیاستگذاران اغلب فرض می کنند 
اقتصادی به زنان کنترلی بر درآمدشان و دسترسی 
به حمایت اجتماعی و قانونی را می دهد، و اینکه 
از  تا  اجازه می دهد  زنان  به  بیشتر  مالی  استقالل 
واقعیت  شوند،  ج  خار سوءاستفاده گرانه  روابط 
پیچیده تر است؛  اثرات مشارکت اقتصادی زنان 

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



جامعه شناسی پاکستان 

10

سال هفتم / شمارۀ دوم / ژوئن 201۷

درون  قدرت  روابط  مشاغل،  ذات  به  وابسته 
اجتماعات  درون  تحرکات  و  خانواده هایشان 

مربوطه شان است.
آیا کسب درآمد زنان را از خشونت جنسیت محور 
محفاظت می کند - که پیش بینی شده بین 39 تا 
کستان را تحت تأثیر قرار  90 درصد تمام زنان در پا
کثریت گسترده ی موارد، گزارش نشده  می دهد و ا
کار می کنند بهتر قادر  که  باقی می مانند؟ آیا زنانی 
اقتصادی  رایج  صورت های  برابر  در  تا  هستند 
حقوق  که  کارفرمایانی  توسط  مادی  استثمار  یا 
به  پرداختن  کال  یا  می دهند  زنان  به  پایین تری 
که  کنند؟ آیا زنانی  آنها را انکار می کنند، مقاومت 
دستمزد دریافت می کنند کنترل بیشتری بر منابع 

خانوار یا درآمد خوشان دارند؟
گفتگوهای من با زنان در لیاری آشکار ساخت 
به  زنان  اشتغال  بین  پیچیده ای  رابطه ی  که 
مشاغل دارای درآمد و تجربیات خشونت خانگی 
زنان،  بعضی  برای  درآمد  کسب  دارد.  وجود 
یک  از  خروج  تصور  حداقل  یا  خروج  توانایی 
اما  نمود.  فراهم  را  سوءاستفاده گرانه  رابطه ی 
حتی برای دستمزد بگیران،  فشار اجتماعی برای 
فرزند هم وجود داشته  گرچه  ا ماندن مخصوصا 
یک  از  خروج  برای  قدرتمند  مانع  یک  باشد، 

ازدواج خشونت آمیز باقی می ماند.
و  درآمدزا  کار  از  دوبرابر  بار  زنان  از  بسیاری 
مسئولیت های خانه را به عنوان نوعی از خشونت 
تنش های  گاهی  درآمدزا  کار  کردند:  توصیف 
خانوار را افزایش می دهد، مثال حتی مردان بیکار 
اغلب از زنان شان انتظار دارند تا مسئولیت های 
گاهی منجر به دعوا  خانگی را بر عهده بگیرند که 

و حتی خشونت می شود. اغلب زنان در مشاغل 
گر می توانستند در خانه می ماندند و  کم درآمد، ا
بعضی از آنها به خاطر عدم موفقیت همسرشان در 
حمایت مالی از آنها، خمشگین و رنجیده بودند. با 
اینکه بعضی زنان تصدیق کردند که درآمد باعث 
فراهم شدن سطحی از خودکفایی شده است، و 
که از دور بودن  گفتند  کمتری  که تعداد  در حالی 
که با  کثرا ترجیح می دادند  از خانه لذت می برند، ا
بار دوبرابر درآمد و مراقبت از خانوار مواجه نشوند.

که دارای درآمدهای  کمی از زنانی  برای تعداد 
فعالیت  بودند،  اشتغال  ایمن تر  اشکال  و  باالتر 
ضرورت  جای  به  انتخاب  عنوان  به  اقتصادی 
فردی  خودشکوفایی  از  منبعی  عنوان  به  و 
بدون  مسئله  این  حال،  این  با  بود.  شده  ح  طر
که قبل  هزینه های اجتماعی و روانی نبود: زنانی 
کار می کردند - مخصوصا  از ازدواج بیرون از خانه 
و درآمد نسبتا  کرده  گر به شهرهای مجاور سفر  ا
خوبی داشتند - اغلب در معرض شایعه، طعنه، 
فشار  باعث  که  داشتند  قرار  تحقیر  و  تأیید  عدم 
احساسی بیشتری برای شان می شد و آبروی آنها 
را تهدید می کرد و توانایی شان در انتخاب شریک 

زندگی را به خاطر می انداخت.
از جنبه ی مثبت، این تحقیق یک تغییر نسلی 
که  مسن تری  زنان  از  بسیاری  ساخت.  آشکار  را 
در مورد باقی ماندن در ازدواج های خشونت آمیز 
نشانه ای  عنوان  به  را  رنج  می کردند،  صحبت 
ح می کردند. با این حال زنان  از صبر و تقوا مطر
و  نمی کردند  تأیید  را  خشونت  اغلب  جوان تر 
ازدواج های  از  باید  زنان  که  می کردند  پیشنهاد 
بازگشتن  با  چه  شوند،  ج  خار سوءاستفاده گرانه 

با  ندرت تر،  به  بسیار  یا  پدری شان  خانه ی  به 
طالق  که  حالی  در  مستقل.  خانوار  یک  تشکیل 
هنوز ناخوشایند است و همچنان بسیاری از زنان 
خشونت آمیز  ازدواج های  در  ماندن  برای  فشار 
بیشتری  زنان  ظاهرا  می کنند،  احساس  را 
شرایط  درون  مقاومت  برای  استراتژی هایی 
دسترسی  قطعا،  کرده اند.  ح ریزی  طر تحیملی 
از  تا  می کند  کمک  زنان  به  مستقل  درآمد  به 
گر  ا حتی  شوند،  ج  خار خشونت آمیز  ازدواج های 
تضمین نکند که می توانند این کار را عملی کنند.
می دهد  پیشنهاد  من  تحقیق  مجموع،  در 
را  شدن  قدرتمند  زنان،  اقتصادی  مشارکت  که 
بیرونی  اشتغال  که  حالی  در  نمی کند.  تضمین 
کند،  تقویت  را  زنان  چانه زنی  موقعیت  می تواند 
با هزینه هایی نیز همراه است. تعداد بیشتری از 
کار وارد می شوند اما در  کستان به بازار  زنان در پا
گزینه های  که  می زنند  کار  این  به  دست  زمانی 
کمی در دسترس  با درآمد خوب  و  ایمن  اشتغال 
هستند. برای قدرتمند شدن واقعی زنان، اشتغال 
همراه  گسترده تری  ساختاری  تغییرات  با  باید 
درآمد  که  دارند  نیاز  شغل هایی  به  زنان  باشد: 
خوب داشته و ایمن باشند، روابط قدرت جنسیت 
تا  کند  تغییر  باید  اجتماع  و  خانه  درون  محور 
تقسیم  نیز  مردان  بین  خانگی  مسئولیت های 
شود و تحرک فزاینده ی زنان و خودکفایی باید به 

شکل گسترده ای مورد قبول واقع شود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Nida Kirmani <nida.kirmani@lums.edu.pk>
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< طـــــــــالق در میـــــان
      جامـــــــــــعٔه مــــــــــهــــــــاجران

کاوری قورشی، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

کستانی است. در سن  سوکاینای )Sukaina( 38 ساله یک لندنی از تبار پا
کرد و تا اواسط  18 سالگی با پسرعمویش در النکاشر )Lancashire( ازدواج 
دوران بیست سالگی دارای سه فرزند داشت. اما حتی قبل از اینکه سومین 
ازدواجش به شکل جبران ناپذیری به خطا رفت.  بیاید،  فرزندش به دنیا 
ساعت های  با  کرد.  شروع  را  کسی  تا راننده  عنوان  به  کردن  کار  شوهرش 
که مستلزم شغلش است، وی  کاری غیرقابل پیش بینی و آزادی جابجایی 
بریتانیایی  پوست  سفید  دختر  دوست  یک  با  ازدواجش  از  پیش  رابطه ی 
گفته ی سوکاینا  الکل نمود و به  گرفت، دوباره شروع به نوشیدن  از سر  را 

از  تا مصرف مواد مخدر سنگین هم پیش رفت. برای شش ماه، سوکاینا 
صحبت در مورد مشکالت ازدواجش با والدینش خودداری کرد، چون »برای 
که او در نهایت با  که به واقعیت پیوسته باشد،  خانواده ام مثل رویایی بود 
یک نفر در فامیل ازدواج کرده و هر دو خوشحال هستند و سه فرزند زیبا دارند 
و این ایده آل است. پس فکر کردم که نمی توانم قلب شان را بشکنم.« حتی 
پس از اینکه برای کمک به خانواده اش روی آورد، دو سال دیگر زمان برد تا 
کند و به لندن برگردد، و پس از  خانه ی والدین همسرش در النکاشر را ترک 

کند. که برای طالق اقدام  آن دو سال دیگر هم زمان برد پیش از 

داماد.  چشم انتظار  عروس  بریتانیا،  در  کستانی  پا عروسی  یک 
کاوری قورشی. عکاس: 
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کستانی های بریتانیایی مثل سایر اقوام از تبار آسیای جنوبی، تقریبا با  پا
ازدواج جهانی و طالق بسیار کم، برای مدت طوالنی به عنوان دژ مستحکم 
با  سوکاینا  داستان  مثل  داستان هایی  شده اند.  دیده  سنتی  خانواده ی 
کلیشه های هنجاری در مورد »ارزش های خانواده ی قوی«، نامرئی و پنهان 
با  را  بریتانیایی  کستانی  پا اغلب خانواده های  بیرونی  افراد  باقی مانده اند. 
عناوین مشابهی توصیف می کنند. در سال 2007، رهبر محافظه کار آن زمان 
در  کستانی  پا خانواده ی  یک  با  روز  دو  گذراندن  پس  کامرون  دیوید  یعنی 
بیرمنگام، خانواده های آسیایی بریتانیایی را به عنوان »به شکل باورنکردنی 
که این بریتانیای  گفت »من دریافتم  کرد و  قوی و بهم پیوسته« تحسین 
با شیوه ی زندگی آسیایی  نیاز به یکپارچگی بیشتر  که  جریان اصلی است 

بریتانیایی دارد، و نه برعکس.«
در  که  قومی  اقلیت های  ملی  چهارم  پیمایش  داده های  از  استفاده  با 
 )Richard Berthoud( برتهود  ریچارد  بود،  شده  اجرا  دهه ی 1990  اواسط 
بین  طالق  و  جدایی  خ  نر که  دریافت  است،  کمی  جامعه شناس  یک  که 
کرده اند 4 درصد است،  که تا به حال ازدواج  بریتانیایی های جنوب آسیایی 
بریتانیایی سفید پوست )9 درصد( و  بزرگساالن  از  از نیمی  کمتر  که نرخی 
کارائیب سیاه پوست )18  کمتر از یک چهارم بزرگساالن وابسته به حوزه ی 
درصد( است. برتهود بریتانیایی های جنوب آسیایی را به عنوان »قدیمی« 
روند  برابر  در  که  می دید  اجتماع شان«  سنت های  و  تواریخ  به  »وفادار  و 
با این حال، دادهای پیمایش فصلی نیروی  فردگرایی مقاومت می کنند. 
از  درصد   10 تقریبا  امروزه  که  می دهد  نشان   2010-13 برای  انگلیس  کار 
از  درصد   8 حدود  همچنین  هندی،  سیک های  و  کستانی  پا مسلمانان 
مسلمانان بنگالدشی، 7 درصد از مسلمانان هندی و 6 درصد از هندوهای 
گرفته اند، در مقایسه با 20 درصد  هندی در بریتانیا از هم جدا شده و طالق 
حوزه ی  سیاه پوست  اهالی  درصد   27 و  پوست  سفید  بریتانیایی های  از 
که تا به حال در بریتانیا  کارائیب و 23 درصد افراد قومی ترکیبی بزرگسالی 
که آسیایی های جنوبی نسبت  کمتر محتمل است  گرچه  کرده اند. ا ازدواج 
که در بریتانیا زندگی می کنند در پیمایش های اجتماعی  به سایر بزرگساالنی 
تأیید کنند که ازدواج شان از هم پاشیده است، ازهم پاشیدگی ازدواج در بین 
کستانی و بنگالدشی و سیک های هندی به سطوحی نزدیک  مسلمانان پا
سفیدپوست  بریتانیایی های  جمعیت  بر  پیش  سال  بیست  که  میزانی  به 
غالب شده بود، افزایش یافته است. یعنی در اواسط دهه ی 1990 و زمانی 
که نگرانی های آنتونی گیدنز در مورد »جامعه ی جداشونده و در حال طالق« 

بریتانیا به موضوع بحث گسترده ای تبدیل شد.
در   2012-14 و   2005-7 بین  که  قوم نگاری  مطالعه ی  یک  براساس 
که  ایالتی پیتربورو انجام شد، من مدعی هستم  لندن و در شهر انگلیسی 
کستانی های  پا در  را  خانوادگی  زندگی  ازدواج،  فزاینده ی  ازهم پاشیدگی 
که نسبت به  کنده تغییر می دهد و با باال رفتن تعداد مردان و حتی زنانی  پرا
که مصاحبه  ازدواج موقت مقاومت می کنند، آغاز می شود. از 52 مطلقه ای 
کردم، 30 نفر تا پایان کار میدانی ام ازداوج کردند اما 22 نفر این کار را نکردند 
مثال  برای  بودند.  مرد  ماندند،  باقی  مجرد  که  نفری  از 22  نفر  فقط 6  و 
و  ماند  مجرد  ازدواجش  فروپاشی  از  پس  متمادی  سال های  برای  سوکاینا 
که می خواهد به همان شکل باقی بماند. سوکاینا چندین سال  کرد  اصرار 
پس از پایان ازدواجش از افسردگی بالینی رنج می برد، اما با حمایت خواهران 
به  و  برساند  اتمام  به  را  بزرگسال  آموزشی  تواست یک دوره ی  برادرانش  و 
که مکمل  کرد،  کار  عنوان یک دستیار آموزشی واحد شرایط شد و شروع به 
که وی به آنها تکیه  کثر مزایای امنیت اجتماعی بود  و در نهایت جایگزین ا
کرده  »آرایشش  که خانواده اش  دیگر عروس خوبی  که  بود. سوکاینا  کرده 

بودند« تا اینچنین باشد، نبود، نصیحت والدینش در مورد ازدواج مجدد را 
گفت: »ابتدا از مردها متنفر بودم،  گرفت. وی  برای سالیان طوالنی نادیده 
واقعا از آنها متنفر بودم،  نمی توانستم نگاه یا بوی آنها را تحمل کنم.« بعضی 
کردند تا یک خانواده ی دو  که آنها مجددا ازدواج  گفتند  از مطلقه ها به من 
کنند،  اما در مورد سوکاینا مانند  والدی »مناسب« برای فرزندان شان فراهم 
بسیاری از موارد دیگر،  احتیاط در مورد معرفی یک ناپدری به خانواده اش 

که از قبل غصه دار بودند، یک مانع قدرتمند برای ازدواج مجدد بود.
کنون انتخاب می کنند تا پس از طالق در زندگی  گر بعضی زنان و مردان ا ا
که دوباره ازدواج  که انتخاب می کنند  ج از ازدواج باشند، برای آنهایی  خار
کنند احتمال بیشتری وجود دارد که خودشان شریک زندگی شان را انتخاب 
که توسط منابع من توصیف شد، 58 مورد به  کنند. از 67 ازدواج اولیه ای 
عنوان ازدواج های ترتیب داده شده ی طبق رسوم و فقط 9 مورد ازدواج های 
گفتم، فقط 20  که قبل تر  عاشقانه بودند. در مقابل، از 49 ازدواج مجددی 
مورد به شکل سنتی ترتیب داده شده بودند، 9 مورد ازدواج های عاشقانه ی 
ترتیب داده شده ای بودند که این انتخاب توسط زوج مهندسی شده بود، اما 
کل جهان به عنوان یک ازدواج ترتیب داده شده نشان داده شده بود و  به 
20 مورد ازدواج های عاشقانه ای بودند که افراد خودشان ترتیب داده بودند. 
که ازدواج های مجدد شامل رابطه ی  بنابراین، به نظر محتمل تر می رسد 
عاشقانه و صمیمیت قابل توجه قبل از ازدواج باشند. همچنین در نهایت 
اعضای دیگر خانواده های مطلقه ها از این ازدواج های مجدد خودمنتخب 

حمایت کرده اند.
تجربیات سوکاینا روندی دیگری را نیز تشریح می کند: ازدواج های مجدد 
اغلب از مرزهای نژادی، قومی،  طبقه ای و دینی می گذرد. سوکاینا پس از 
 ،)Sukhwinder( نزدیک به یک دهه زندگی بدون شریک، عاشق سوخویندر
که به اسالم بگراید  کرد  یک سیک مطلقه از تبار هند شد. سوخویندر قبول 
و این زوج در یک مراسم اسالمی کوچک که فقط یکی از خواهران سوکاینا و 
سه مرد شاهد در آن حضور داشتند، ازدواج کردند. این تغییر به سوی روابط 
اما  است،  خوشاید  لیبرال  سیاست های  برای  ذاتی  طور  به  ظاهرا  رضایتی 
سوکاینا با نارضایتی عمیقی عیب جویی می کرد: سوخیوندر هیچ نشانه ای از 
جدی بودن در مورد تغییرش به اسالم نشان نشان نداده و حتی عمامه ای 
نتیجه،  در  بود.  برنداشته  می کرد،  مشخص  سیک  عنوان  به  را  وی  که 
سوکاینا شجاعتش را پیدا نکرد که در مورد ازدواج دومش به والدینش بگوید  

و در نظر داشت که »یک روزی بگوید.«
که ازدواج های دوم خیلی اوقات بی ثبات بودند. 9 تا از 30  من دریافتم 
مصاحبه کننده ای که دوباره ازدواج کرده  بودند، در ازدواج هایی قرار داشتند 
که از هم پاشیده بود یا به سوی سومین ازدواج می رفتند و حتی چند تای 
کابوس تبدیل شده  دیگر از ازدواج های دوم و سوم در مطالعه ام، با تضاد به 
کم جامعه شناسی طالق تا به  که چقدر  که به ما یادآوری می کند  بودند - 
کرده است. ما نه تنها به تحقیق بر روی  حال بر شریک گیری مجدد تمرکز 
طالق، بلکه بر روابط غیررسمی و ازدواج های موفق مجدد و نیز تحقیق در 
مورد اینکه چطور هنجارهای ازدواج در زمینه های مهاجرت، فراملیت گرایی 
دیدن  ثابت  به  گرایش  که  جایی  داریم،  نیاز  می کند،  تغییر  کندگی  پرا و 
که تحقیق من پیشنهاد  گذاشته« بوده است. همانطور  فرهنگ »پشت سر 

می دهد، این مسئله نه برای گذشته و نه برای زمان حال نبوده است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Kaveri Qureshi <kaveri.qureshi@lums.edu.pk>
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<  اســـــالم هــــــــراسی
       و دســــتورکار امنیتی بریتانـیا

تانیا سعید، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

تصویرساز: آربو

امنیتی  دستورکار  به سوی  روزافزون  به شکلی  بریتانیا  آموزشی  نهادهای 
دولت سوق پیدا می کنند. نهادهای آموزشی، ذیل قانون امنیت و مقابله 
»در  که  را  دانشجویانی  تا  دارند  قانونی«  »وظیفه  سال 2015،  تروریسم  با 
گزارش دهند. تعریف نشانه ها  معرض خطر« افراطی شدن تلقی می شوند، 
که  و عالئم این »افراطی شدن« دشوار است؛ آنچه روشن است این است 
بسیار محتمل است دانشجوی »آسیب پذیر« مسلمان باشد. دردسرآفرین تر 
که با  این که افکار افراطی غیرخشونت آمیز نیز درصورتیکه تلقی این باشد 
»ارزش های بریتانیایی« در تضاد است، ممکن است فرد را در معرض ظن 
کار، این افکار به جای آنکه مورد بحث یا چالش قرار  قرار دهد. در اثر این 

گیرند، در داخل دانشگاه وادار به سکوت شوند. 

قانون مقابله با تروریسم سال 2015 یک دهه بعد از بمب گذاری لندن 
در 7 جوالی سال 2005 تقدیم شد، هرچند سایر سیاست های ضدتروریسم 
که  کاماًل به این  نیز بر نهادهای آموزشی متمرکزند. دانشجویان مسلمان 
گزارش دولت بریتانیا  کرده اند. براساس  »مظنون« پنداشته شوند، عادت 
با نام راهبرد پیشگیری )2011( نیروهای امنیتی همان زمان نیز برای رصد 
می کردند.  همکاری  آموزشی  نهادهای  با  خطر«  معرض  »در  دانشجویان 
چند پرونده انگشت شمار از جمله دانش آموختٔه دانشگاه لندن، عمر فاروق 
که تالش داشت هواپیمایی به مقصد ایاالت متحده را هدف  عبدالمطلب 
که به خونخواهی  قرار دهد؛ یک دانشجوی سابق دیگر، روشونارا چودری 
کرد؛ دانشجویان جوانانی  مردم عراق به یک سیاستمدار بریتانیایی حمله 
کردند تا به داعش بپیوندند نگرانی های بیشتری را دربارٔه هویت  که فرار 
مسلمان تحصیل کرده برانگیخت. اما قانون جدید نظارت دانشگاه را به 
این  مسلمان،  دانشجویان  با  ارتباط  به جای  می کند.  بدل  قانونی  الزامی 
سیاست آن ها را بیگانه می کند و از قضا آنکه فضایی از ناامنی فزاینده خلق 
می کند. در حالیکه مرد مسلمان به عنوان خطری آنی تر محسوب می شود، 
زن مسلمان که در پشت حجاب در عین آشکاری از معرض دید پنهان شده 

است، میان قربانی یا افراطی بودن در نوسان است.
که بین سال های 2010 تا 2012 انجام شده، روایت خودنگار  مطالعه ای 
کاوید  40 زن مسلمان دانشجو و دانش آموخته ی دانشگاه های بریتانیا را 
و تجربیاتشان از اسالم هراسی و دستورکار امنیتی دولت بریتانیا را سنجید. 
هویت  با  بریتانیایی  مسلمان  که  گرفت  انجام  زمانی  در  که  مطالعه  این 
کستانی به شدت در معرض ظن بود، دانشجویان بریتانیایی با پیشینه ی  پا
کستانی های غیرانگلیسی را که در انگلیس تحصیل می کردند  کستانی و پا پا
که پوششان تنوعی  در بر می گرفت. مطالعه همچنین شامل زنانی می شد 
صورت  پوشاندن  از  که  می داد  نشان  را  مذهب«  به  گرایش  »درجات  از 
تونیک  )جلباب(،  بلند  ردایی  با  همراه  )حجاب(  سر  بر  روسری  )نقاب(، 
کستانی )کمیز( همراه با شلوار، تا زنان اهل مناسکی را که شناسگان  سنتی پا
تجربه های  بر  مطالعه  می گرفت.  بر  در  نداشتند،  ]مذهبی[  جسمانی 
کامی در مقابله  که به دلیل نا انجمن های اسالمی دانشجویی متمرکز بود 
با افراطی گری در دانشگاه ها نقد می شدند. با مددکاران رفاه در دانشگاه، 
نمایندگان اتحادیٔه دانشجویی و رؤسای انجمن های اسالمی دانشجویی 

نیز مصاحبه شد.
تجربیات زنان براساس پوشش جسمانی شان متفاوت بود. جای تعجب 
توصیف  جوان  زنان  می کرد:  جلب  خود  به  را  توجه ها  نقاب  که  نیست 
می کردند که بر سرشان فریاد کشیده می شد یا به آنها افراطی و »همسر اسامه 
گفته می شد؛ آن هم همزمان با تبدیل چادر به نشانٔه جسمانی  بن الدن« 
که هدف ناسزاهای  دین و هویت بیگانه. پاسخگویان توصیف می کردند 
از هدِف دشنام، آشکار می کرد؛  را بیش  گوینده  که خود  افراطی ای بودند 
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از واژه »لزبین« به عنوان توهین برای ارجاع به مسلمان  که  به ویژه زمانی 
توهین  مقام  در  که  واژه  این  می شد.  استفاده  باحجاب-  -یا  نقاب پوش 
استفاده می شد، مبنای دگرجنس گراهنجارانٔه اسالم هراسی را نشان می دهد 
که تفکیک را پیشه می کنند، بیش از پیش غیرعادی جلوه  که زن مسلمان 
تن  به  آشکاری  مذهبی  شناسگان  که  مسلمانی  زنان  مقابل،  در  می کند. 
»به اندازٔه  هرگز  غیرمسلمان  خیرٔه  نگاه  برای  می کردند  احساس  نمی کنند 
کنند.  کافی مسلمان« نبوده اند و احساس می کردند باید باورشان را توجیه 
کستانی بی سواد  کستانی، عقاید قالبی درخصوص زن پا هرچند، پوشش پا
از نظر فرهنگی سرکوب شده را برمی انگیزد، قربانی فرهنگی بدوی که از قتل 

ناموسی و ازدواج اجباری حمایت می کند. 
ج دانشگاه با این تجربیات دست و پنجه نرم  دانشجویان در داخل و خار
می کردند اما مشخصًا اعضای انجمن های اسالمی دانشجویان هدف قرار 
داشتند. اعضای زن و مرد انجمن های اسالمی دانشجویان معمواًل باید از 
که به برنامه های  خود دفاع می کردند؛ نه تنها در مقابل مسئوالن دانشگاه 
که  مسلمانانی  مقابل  در  بلکه  بودند،  مشکوک  سخنرانان  و  دانشجویی 
چگونه  که  می کردند  توصیف  پاسخگویان  می خواندند.  »میانه رو«  را  خود 
از برنامه های انجمن های اسالمی دانشجویی  مسلمانان »میانه رو« اغلب 
افراطی  برچسب  همکاری  مجرای  از  آنکه  ترس  از  می کردند  دوری 
که تروریست   بخورند، حال آنکه اعضای انجمن های اسالمی دانشجویی 
که ظن دارند توسط نهادهای اطالعاتی یا  خوانده می شدند بیان می کنند 
همچنین  پاسخگویان  از  بسیاری  می شدند.  رصد  نفوذی  جاسوس های 
که چگونه ترس اینکه برچسب افراطی گری بخورند آنها را  کردند  توصیف 
کشاند و برخی ازدانشجویان از ترس افراطی تلقی شدن از  به خودسانسوری 

کارزارهای سیاسی دوری جستند.
کستانی شکلی دیگر از آسیب پذیری را نیز آشکارکرد که  شبکٔه مسلمانان پا
کستانی »بیش از حد امنیتی« شد؛ در زمانی که به دلیل »جنگ با  مسلمان پا
کستانی با شکی بیشتر نگریسته می شد.  کستان، به هویت پا ک پا ترور« در خا
کستان  ممکن است بعضی از دانشجویان از رویدادهای سیاسی مرتبط با پا
فلسطین  یا  عربی  بهار  با  مرتبط  رویدادهای  در  همچنان  و  کنند  اجتناب 
 2005 از7جوالی  پس  به ویژه  که  می کنند  توصیف  دیگران  کنند؛  شرکت 

دربارٔه ملیت شان دروغ می گویند.
این یافته ها آشکار کرد که اجتماعات مختلف مسلمان ممکن است گفتمان 
که براساس هویت های ملی و  امنیتی را، نه صرفًا براساس مذهبی بودنشان 
کنند. دستور منع مسلمانان رئیس جمهور  قومی، متفاوت از یکدیگر تجربه 
کشورهای  برخی  درخصوص   2017 سال  در  ترامپ  دانلود  متحده  ایاالت 
بر  جهانی  تروریسم  با  مقابله  دستورکار  تمرکز  همچون  مسلمان،  خاص 
که  بر پاسخ های متفاوتی  روی سوریه و مناطق مجاورش، شاهدی است 
اجتماعی سیاسی  تغییر  حال  در  زمینه ی  در  مسلمان  متفاوت  هویت های 

روبرو می شوند. 
گر چه درجٔه مذهبی بودن سطوح ظن و تبعیضی که فرد در زندگی روزمره  ا
که  با آن مواجهه می شود را شکل می دهد، این مطالعه همچنین نشان داد 
گاهی را برای مقابله با  دانشجویان جوان به طور فعال تالش می کنند تا آ
گروهی از دانشجویان مسلمان تالش می کنند  عقاید قالبی افزایش دهند. 
از  ایده های  کشیدن  چالش  به  با  صرفًا  یا  اسالمی«  گاهی  آ »هفته  راه  از  تا 
پیش پذیرفته شده درباره اسالم، نگرش ها را تغییر دهند. در حالیکه برخی 
از دانشجویان بار اثبات »عادی بودن« یا بی گناهی را رد می کنند، نمی توان 
برابر  در  مقاومت  برای  غیرمسلمان  و  مسلمان  دانشجویان  تالش های 

دستورکار امنیتی رو به گسترش را نادیده گرفت.
بسیاری از دانشگاه ها از »وظیفٔه مراقبت« در قبال دانشجویان، یعنی به 
طور مشخص وظیفه شان در تضمین »آزادی بیان« و »وظیفٔه قانونی« برای 
می شود،  تلقی  خطر  معرض  در  که  دانشجویی  هر  درخصوص  اطالع دادن 
بارها نقض شد؛ به طور مثال  این »وظیفٔه مراقبت«  گاه بودند. هرچند،  آ
که توسط  در ماجرای محمد عمر فاروق، دانشجوی دانشگاه استفوردشایر 
معرفی  تروریسم  مطالعات  درباره  متنی  خواندن  دلیل  به  دانشگاه  پرسنل 
شده بود؛ رضوان صابر که به دلیل دانلود یک کتابچٔه راهنمای القاعده برای 
کتابفروشی ها  که در همان زمان هم در  کاری پژوهشی معرفی شد )سندی 
که به اشتباه به مقامات  از بچه مدرسه ای ها  در دسترس بود(؛ و بسیاری 
قانونی«  پیاده سازی »وظیفٔه  راهبرد  پذیرش  که  معرفی شدند. همانگونه 
دانشگاه تحت عنوان CTSA در سال 2015 توسط شورای مالی آموزش عالی 
انگلستان نشان داد، دانشگاه ها همچنان به دستورکار امنیتی دولت کشیده 
که برای این مطالعه با آنان مصاحبه شد  می شوند. دانشجویان مسلمانی 
آنکه  بر  مشروط  کردند،  ابراز  امنیتی  پرسنل  با  صحبت  برای  را  تمایلشان 
کثر مسلمانان جوان  به طور دائم مورد ظن نباشند. آنان می پذیرند که گرچه ا
این مشکل  بر  رد می کنند، غلبه  را  گروه هایی همچون داعش  بریتانیایی 
که این چالش را  همچنان مهم است. قطعًا بیشتر پاسخگویان مایل بودند 
درون دانشگاه بپذیرند. هرچند دانشگاه با مظنون دیدن همه دانشجویان 
مناقشه برانگیز  دیدگاه های  که  ناامنی  از  فرهنگی  تقویت  راه  از  مسلمان، 
که در آن  کشیدن طرد می کند، فضایی را خلق می کند  را بدون به چالش 
دانشجویان مسلمان در برابر اسالم هراسی و تبعیض آسیب پذیر می شوند. 
از  مراقبت«شان  »وظیفٔه  در  کامی  نا خطر  معرض  در  دانشگاه ها  بنابراین 
خ دندٔه دیگری در  دانشجویان مسلمان  هستند و در خطر تبدیل شدن به چر

دستگاه امنیتی دولت اند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Tania Saeed <tania.saeed@lums.edu.pk>
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<   ســـــــــــــــــیـــــا ســـــــــــــــــت
       زیــــــــــــــرســاخــــــــــــــــــــت

آمن جعفر، دانشگاه علوم مدیریتی الهور، پاکستان

می گردند  بازیافتی ها  جستجوی  در  پسماند  جویندگان 
کامیون های حمل پسماند اوزپک زباله را از  از آنکه  پیش 

کنند.  این سطل های زباله جمع آوری 
عکاس: خرم صدیقی

کستان با خصوصی سازی و مقررات زدایی  از آخرین دهٔه قرن بیستم، اقتصاد پا
یعنی نظم اقتصادی نئولیبرالی متحول شد که در طول دولت های مختلف 
از احزاب سیاسی مختلف و همچنین یک دیکتاتوری نظامی پایدار مانده 
گیر میان نخبگان سیاسی، دولت فعلی  است. با این حال علی رغم اجماع فرا
کستان با تمرکز اساسی روی زیرساخت ها، از دیگر نظام ها  مسلم لیگ-نواز پا
سیاست  کستان  پا لیگ-نواز  مسلم  دولت   ،1990 دهٔه  از  می شود.  متمایز 
اقتصادی و راهبرد سیاسی شان را حول زیرساخت های »درحال توسعه« بنا 
کستان  کرده اند؛ از جمله، اخیرًا، دولت با بازارگرمی بر دهلیز اقتصادی چین پا
کرد که می تواند به شکلی  کید  )CPEC( به عنوان یک »تأثیرگذار اساسی« تأ

کستان را باال برد. قابل توجه بخت های اقتصادی پا
راه  و  راه آهن  انرژی،  پروژه های  این  که  کستان وعده می دهد  پا دولت 
گرفته شده و اغلب توسط  که از دولت چین  که عمدتًا با قرض هایی  جدید 
شرکت های چینی ساخته شده، سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی را 
به همراه خواهد داشت و فرصت های اقتصادی و شغل هایی جدید برای 

کستانی ها ایجاد خواهد کرد. پا
اما این راهبرد اقتصادی براساس این پیش فرض است که هزینه کردن در 
زیرساخت های بزرگ مقیاس به تنهایی فعالیت اقتصادی را رونق می بخشد؛ 
آن هم علی رغم شواهد شکننده از تجربیات گذشته از جمله استفادٔه محدود 
کستان در  از آزادراه الهور-اسالم آباد، که در دولت پیشین مسلم لیگ-نواز پا

دهٔه 1990 ساخته شده بود.
شواهد فزاینده از گوشه و کنار جهان تأیید می کند که پروژه های زیرساختی 
بزرگ ابتدائًا به سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگ سود می رساند. در 

که نظام آموزشی و بهداشت  کشوری با خدمات اجتماعی در حال فروپاشی 
اولویت های  چنین  جهان اند،  در  بدترین ها  رده بندی  در  مداوم  به شکل 
حتی  می گیرد.  نادیده  را  شهروندان  واقعی  نیازهای  نامتوازنی،  هزینه کرِد 
کستان  درخصوص زیرساخت، پروژه هایی همچون دهلیز اقتصادی چین پا
گسترده بر نیازهای زیرساختی شرکت های بزرگ تمرکز می کنند و  به شکل 
آسیب  آن  به  حتی  و  می گیرند  نادیده  را  غیررسمی  به اصطالح  بخش های 
کستان در آن شاغلند و بنابراین  که بیشتر فقرای پا می رسانند؛ یعنی بخشی 
که در حال حاضر نیز بسیار چشمگیر است،  کستان را  نابرابری اقتصادی پا

وخیمتر می کنند. 
ح مدیریت پسماند جامد الهور را در نظر بگیرید. در سال  به طور مثال طر
خصوصی  را  الهور  پسماند  دفع  و  انتقال  جمع آوری،  پنجاب  دولت   2010
تأسیس  عمومی  شرکتی  به عنوان  را  الهور  پسماند  مدیریت  شرکت  و  کرد 
را به دو شرکت چندملیتی ترکی، اوزپک  کرد. این شرکت متعاقبًا عملیات 
در  تلنبارشده  زبالٔه  تن  هر  ازای  به  تقریبًا  و  کرد  برون سپاری  ک،  البایرا و 
آمریکا پرداخت  محل های رهاسازی شرکت مدیریت پسماند الهور 20دالر 
بازسازی جاده های  و  و توسعه  می کرد. ساخت دنباله دار جاده های جدید 
شبکه  که  چرا  رساند  نفع  ک  البایرا و  اوزپک  عملیات  به  به شدت  قدیمی 
کامیون های حمل زباله و دیگر  جاده ای نوسازی شده اجازه می دهد ناوگان 

ماشین آالتشان کارآمدتر عمل کنند. 
گرفته  قرار  الهور  کمربندی  جاده  نزدیک  اوزپک  عملیاتی  کز  مرا از  یکی 
زباله ها  است.  شده  ساخته  بزرگراه  6خط  با  تازگی  به  که  جاده ای  است؛ 
کامیون های حمل زباله  ازتعدادی از مناطق جمع آوری می شوند و با ناوگان 
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که در  شهر جمع آوری  که در آن زباله هایی را نظم می دهند  یک سکونتگاه جویندگان پسماند 
کرده اند. عکاس: خرم صدیقی

کامیون های  که بیشترشان  کامیون هایی  به مرکز اوزپک منتقل می شوند، 
که با فناوری باالبردن و فشرده سازی  وارداتی تمام ظرفیت حمل زباله اند 
کوچکتر  از ون های  زباله سنخیت دارند. )برای خطوط باریک تر،  شرکت 
شده اند.(  مجهز  ویژه  فناوری  با  که  می کند  استفاده  زباله  حمل  محلی 
که زباله به مجموعه اوزپک آورده می شوند، لودرهای مکانیکی  هنگامی 
کامیون های بزرگ زباله دان می فرستند تا آن را به محل رهاسازی  آن را به 
آن  که  کنند؛  منتقل  است  الهور  پسماند  مدیریت  شرکت  با  مالکیتش  که 
که  کمربندی قرار دارد. بنابراین آشکار است  هم به شکل مناسبی در جاده 
جاده کمربندی الهور یک بخش مرکزی این عملیات است که صرفه جویی 

کار اوزپک به همراه داشته است. عظیمی در سوخت، وقت و نیروی 
جمع آوری کنندگان  با  تضاد  در  اوزپک  پیچیدٔه  فنی  نظر  از  عملیات 
از  را  بازیافتی ها  و  پسماند  که  است  پسماند  جویندگان  و  زباله  غیررسمی 
گوشه وکنار شهر جمع می کنند و آن را با پای پیاده، ارابه هایی که با خر حمل 
می شوند یا دوچرخه و موتورسیکلت منتقل می کنند. بعضی از آنها زباله را 
از در خانه ها با دستمزد ماهانٔه اندکی جمع می کنند درحالیکه دیگران در 
سطل های زبالٔه کنار جاده و زباله دان ها می گردند و به دنبال اشیاء بازیافتی 
اجازه  پسماند  جویندگان  به  اوزپک  درحالیکه  آنکه،  توجه  قابل  هستند. 
کز زباله و محوطه های  نمی دهد وارد محوطه تأسیساتش شود، بیشتر مرا
که  کسانی  رهاسازی زبالٔه دولتی به روی جویندگان پسماند باز است، یعنی 
کاغذ، مقوا،  کار ناخوشایند جداسازی و نظم دادن اشیاء بازیافتی -بطری، 
پالستیک و فلز- از زباله را انجام می دهند. در مرحلٔه بعد، این بازیافتی ها به 
که آن را بار دیگر نظم می دهند پیش از  تجار خرد بازیافت فروخته می شود 
که آن ها را به مواد قابل  آنکه آنها را به واحدهای صنعتی کوچکی بفروشند 

استفاده بدل می کنند.
گرچه جویندگان پسماند ستون اصلی  صنعت بازیافت هستند  هرچند، 
ک و غیرقابل تحمل انجام  کار بسیار مهمی را در شرایطی بسیار خطرنا که 
بسیار  درآمدهایی  و  دارند  قرار  اقتصاد  این  پایینترین سطح  در  می دهند، 
کسب می کنند و از داغ ننگ اجتماعی و تبعیض  کم و غیرقابل پیشبینی 
در  افراد  این  بیشتر  که  نیست  عجیب  می برند.  رنج  شغلشان  به  پیوسته 

سلسله مراتب اجتماعی الهور به پایین ترین گروه ها تعلق دارند.

تحول زیرساخت جاده ای الهور، با افزودن بدبختی بیشتر به این شرایط 
زندگی پرمخاطره، مستقیم و غیرمستقیم درآمد ناچیز جویندگان پسماند 
به شکل  الهور،  کمربندی  جاده  مثال  به طور  است.  کشیده  چالش  به  را 
کرده است. نخست،  معکوس از طرق مختلف جویندگان پسماند را متأثر 
که با خر حمل می شوند یا دوچرخه-  وسیلٔه نقلیٔه غالب آنها - ارابه هایی 
پسماند  جویندگان  این  و  ندارند  را  الهور  کمربندی  جادٔه  در  حضور  اجازٔه 
کار  کم بگذرند. دوم آنکه  را وامی دارد تا از جاده های جانبی به شدت مترا
کمربندی الهور عبور  از جادٔه  که مکررًا  جویندگان پسماند ایجاب می کند 
کیلومتری خروجی ها،  یا به خاطر دوری چند  که مجبورشان می کند  کنند 
از  عبورکردن  پیاده  پای  با  خطر  یا  و  کنند   گذر  طوالنی  مسافت های  از 
محل های تعیین نشده  را آن هم در جاده هایی با گذر بسیار سریع ماشین ها 
کار جویندگان پسماند، بزرگراه جدید به  بپذیرند. بنابراین، به جای تسهیل 

مانع و باری مضاعف بدل شده است. 
کمربندی الهور همچنین به شرکت های  به شکل غیرمستقیم، جاده ی 
پسماند  جویندگان  با  تضاد  در  غالبًا  نفعشان  که  می رساند  سود  پسماند 
است. در برخی محله ها، خانوارها پرداخت پول به جویندگان پسماند را 
کنون شرکت های  که زباله هایشان را برمی داشتند، متوقف کرده اند چرا که ا
پسماند زباله ها را از سر خیابان جمع می کنند. افزون بر این، روش جمع آوری 
که  کمتر در دسترس جویندگان قرارمی دهد چرا  شرکت  های پسماند زباله را 
که آنان برای بررسی زباله در اختیار دارند کاهش می دهد. شرکت ها  زمانی را
که عملیاتشان  گیری تلقی می کنند  کار بازیافت جویندگان را مانع دست وپا

را کند می کند. 
بنابراین، توسعٔه زیرساختی در جاده های الهور به شرکت های پسماند 
کنند حال  کسب  که سودی تضمین شده و روبه افزایش  کرده است  کمک 
آنکه جویندگان پسماند با چالش های اقتصادی جدیدی روبرو می شوند. 
گسترش  به  رو  و  بزرگ  شهری  در  کارآمد  پسماند  مدیریت  درحالیکه 
مرتبط  فناوری های  و  زباله  حمل  کامیون های  نیازمند  الهور  همچون 
و  فقیر  شهروندان  زندگی  به  بی توجه  بخش  این  خصوصی سازی  است، 

حاشیه نشین انجام گرفته است و بر مصائب آنان افزوده است. 
آن  در  که  است  بسیاری  صنایع  از  یکی  تنها  جامد  پسماند  مدیریت 
کستان وخیمتر کرده است:  زیرساخت های عمومی جدید نابرابری ها را در پا
و  برنامه ریزی  در  نقشی  هیچ  حاشیه مانده  در  اقتصادی  نظر  از  گروه های 
برخی  دارد:  وجود  خوشبینی  برای  دلیلی  این،  علی رغم  ندارند.  طراحی 
کم درآمد این زیرساخت ها را به ستون مرکزی شهروندی بدل  اجتماعات 
کرده اند. پژوهش ما نشان می دهد که تعدادی از این تحرکات از اعتراضات 
و دیگر راهبردهای سیاسی برای درخواست موفقیت آمیز بهبود زیرساخت ها 
کرده اند. بنابراین همکاری های طوالنی مدتی  کم  درآمد استفاده  در مناطق 
منافع  به  زیرساختی  پروژه های  طریق  از  را  کستان  پا عمومی  منابع  که 
شرکت ها پیوند می زد، با چالش های سیاسی جدیدی از سوی شهروندان 

روبرو خواهند شد. 
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یادبود

زیگموند باومن

<        چـــــــشم انـــــــــداز        اخـــــــالقی
       زیــــــگـــــــموند بــــــــاومن

او  درگذشت،  سالگی   91 سن  در  لهستانی  جامعه شناس  باومن،  زیگموند 
دوران حرفه ای جالب توجه خود را به عنوان یکی از جامعه شناسان برجستۀ 
دنیای معاصر به پایان رساند. خالصه کردن زندگی و آثار چنین چهرۀ مهمی 
کار دشواری است اما همان طور که ِکیت تستر تعبیر کرده، کاماًل درست است 
کرد. او  که »دیگر هرگز امثال زیگموند باومن را نمی توان در دانشگاه پیدا 
که به معنای  فردی یکتا از نسل روشنفکران اروپای مرکزی و شرقی است 
واقعی در دل فجایع قرن بیستم زندگی می کردند. او چیزی را تجربه کرد که 

دیگران صرفًا درباره اش نوشته اند«.
 باومن که در سال 1925 در خانواده ای یهودی در پوزناِن لهستان متولد 
شد، در سال 1939 برای فرار از ارتش نازی های مهاجم، مجبور به فرار به 
اتحاد جماهیر شوری شدند. وی چهار سال بعد به ارتش لهستان در شوروی 
پیوست و در جبهۀ شرقی به مبارزه پرداخت. وی علی رغم مجروح شدنش 

دوباره به جنگ برگشت تا در سال 1945 به نبرد برلین بپیوندد.
باومن در لهستاِن پس از جنگ به پیشرفتی سریع دست یافت و کاپیتان 
ارتش و افسری سیاسی شد. در این مرحله کاماًل به نظر می رسید کمونیستی 
یک  روند  در  که  زمانی  یعنی   ،1950 دهۀ  اوایل  در  اما  باشد،  آرمان گرا  
کسازی ضدیهودی از نیروهای مسلح برداشته شد، ایمانش به حزب به  پا
شدت خدشه دار شد. او به سرعت به شغلی دانشگاهی روی آورد و در سال 
1954 در دانشگاه ورشو در رشتۀ علوم اجتماعی مدرس دانشگاه شد. وی 
گسترده ای  کرد و در طیف  موقعیت حرفه ای موفقی در جامعه شناسی پیدا 
کرسی   1960 دهۀ  اواسط  در  این که  تا  کرد؛  منتشر  مطلب  موضوعات  از 

جامعه شناسی عمومی دانشگاه ورشو را تصرف کرد.
 به هرتقدیر، به خصوص پس از آن که باومن قطعاتی از جمله مقاله ای 
به  نسبت  آن  در  ظاهرًا  که  کرد  تولید  برنامه ریزی  محدودیت های  دربارۀ 
گون جوامع سوسیالیسم دولتی بدبین بود. به نظر می رسد در آن  جوانب گونا
زمان مقامات، او را به چشم مارکسیستی تجدیدنظرطلب می دیدند. موضع 
کسازی ضدیهودی دیگری  او چندان بی خطر نبود و به همین دلیل در پا
در سال 1968 به همراه پنج تن دیگر از اساتید دانشگاه ورشو، اخراج شد. 
وی پس از تصدی یک مجموعه مناصب دانشگاهی در اسرائیل و استرالیا و 
کانادا، نهایتًا در بریتانیا مستقر شد. وی از 1971 تا زمان بازنشستگی، استاد 

جامعه شناسی دانشگاه لیدز بود.
باومن به محض آن که در لیدز جا افتاد، به سرعت خود را به عنوان چهرۀ 
آشنای جامعه شناسی بریتانیا به اثبات رساند. دانش او  به چندین زبان 
گون اروپایی و همچنین درک او از نظریات فلسفی و جامعه شناختی  گونا
کمک به انفجار عالیق در  کاماًل خوبی برای  که او آمادگی  بدان معنا بود 
که بعدها  کاوش دربارۀ چیزی  نظریۀ قاره داشت. باومن در دهۀ 1980 در 
با وجود  کلیدی به حساب می آمد.  نامیده شد، چهره ای  »پست مدرنیته« 
که  برد  پی  چیزی  در  ماندن  محصور  خطرات  به  زود  خیلی  باومن  این، 
بعدها به عنوان یک چارچوب فکری  غیرسیاسی و حتی ارتجاعی بنیان 

نهاده شد.
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یادبود

او برای آن که در این لحظات آستانه ای نگرش انتقادی خود را به نظم 
کتشافی از »امر مدرن سیال«  کند، تصویری ا اجتماعی در حال ظهور حفظ 
کرد و به  را سرو سامان بخشید. باومن در سال 2000 با مدرنیتۀ سیال آغاز 
بررسی تاثیرات بازاری شدن و فردی شدن پرداخت که مشخصۀ پروژه های 
وسیع نئولیبرالی است؛ او همواره به درد و آسیبی که این فرایند بر بسیاری از 

افراد تحمیل کرده است، حساس بود.
کتاب  کارهای متاخر باومن ویژگِی خود مدرنیته بود.   تمرکز اصلی همۀ 
که این تحلیل را برجسته می کند، مطالعه اش بر روی مدرنیته  محوری ای 
پیشگامانه  کاری  برندۀ جوایزی هم شد؛  که  است  و هولوکاست )1989( 
کتاب  کردند. این  که برای آن جایزۀ آمالفی را به او اهدا  در جامعه شناسی 
پروژۀ  درون  در  که  است  متمرکز  شّری  نیروهای  برای  عظیم  ظرفیتی  بر 
در جوامع  و در خالل ظرفیت سازمانی »عقالنی شدۀ« رها شده  مدرنیستی 
مدرن نهفته است. او از آن به بعد همۀ کارهایش بار اخالقی آشکاری داشت. 
افزایش  در  سال 1993،  در  پست مدرن  اخالقیات  انتشار  از  پس  باومن   
به  نسبت  عمیقش  تردید  گذاشت.  تاثیر  اخالق  جامعه شناسِی  اهمیت 

قرن  از  عمیق  وحشتی  -که  اخالق  از  جامعه شناختی  متعارف  روایت های 
کارهای امانوئل  بیستم آن را برانگیخته بود-   به درگیری فکری پایدار او با 
که  کرد  گردید. این پروژه باومن را تشویق  لویناِس فیلسوف و تئولوگ منجر 
که می توان آن را نوعی پدیدارشناسی اخالق نامید،  چیزی را توسعه بخشد 
باشد،  باید  انسان  که  آن چیزی  برای  اخالقی،   عمل  منابع  آن  طبق  که 
بنیادین و تاسیس کننده دانسته می شود و برای فرآیندهای جامعه پذیری، 

پیشینی.
برای  اغلب  و  است  بحث برانگیز  عمیقًا  اخالق  باب  در  باومن  کار 
)نه  جامعه شناختی  تمرکز  اما  است.  بوده  چالش برانگیز  جامعه شناسان 
فلسفی( باومن بر روی قدرت مخرب نهادها و تمایل آنها برای محدود کردن 
و تحلیل بردن ظرفیت  اخالقی عامالن انسانی هم درخشان و هم ضروری 
است. جامعه شناسانی که امیدوارند این رشته به چیزی بیشتر از علم اجرایی 

صرف تبدیل شود، همچنان کارهای او را خواهند خواند.

پیتر مک میلور، دانشگاه منچستر انگلستان
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یادبود

<     زیـــــــگمــــــونــــــد بــــاومـــــــــن،
       آرمان شهر گرایی شـــــــــــکاک

به  می تواند  را  باومن  زیگموند  زندگی نامۀ 
از  بیستمی  قرن  غالب  روایت  قالب  در  راحتی 
پس  نسل  این  آورد.  در  لهستانی  روشنفکران 
آن که  از  پس  و  جنگ  تروماتیک  تجربۀ  از 
پیش  شد،  کمونیستی  پروژه های  مجذوب 
توتالیتر  و  تغییرناپذیر  طبیعت  به  آن که   از 
تاحدی  ببرند،  پی  موجود  واقعًا  سوسیالیسم 
شدند.  آن  بازسازی  برای  تالش هایی  درگیر 
بعدها همان  روشنفکران در سال 1989 باید در 
کمونیستی دخیل می شدند.  سرنگونی حکومت 
نهایتًا با در نظر گرفتن نقش آموزش مردم دربارۀ 
که از  نحوۀ استفاده از هدیۀ پرزحمت آزادی بود 

پیروزی بهره مند شدند.
سیر  خط  و  داستان  این  قبای  خوشبختانه 
نهفته در آن چندان به تن زیگموند باومن اندازه 
نیست. با وجود این که او به تاریخ توجه زیادی 
آن  اصلی  جریان های  دنباله روی  هرگز  داشت، 
که به بسترهای تاریخِی در حال  نبود. همزمان 
خاص  نظر  توانست  داشت،  حساسیت  تغییر 

خودش را حفظ کند.
ک  آرمان شهرگرایی شکا را می توان  او  رویکرد 
دانست: باومن با تجزیه و تحلیل نظم اجتماعی، 
همواره آن دسته از عناصر اوتوپیا را که در خدمت 
کرد اما در  حفظ ساختارهای سلطه است، فاش 

تغییرات  از  دفاع  و  نقد  تقویت  برای  حال  عین 
اجتماعی به اوتوپیا نیز توجه داشت. ریشه های 
از لهستاِن  این دیدگاه در ژرفنای تجریۀ باومن 
کارهای بعدی اش نیز  پس از جنگ می رسد و در 

پرتو افکند.

استالینیسم، تجربه ای ناهمگن<   
روایت غالب از تعهد روشنفکراِن پس از جنگ 
را دسِت کم در لهستان می توان  به استالینیسم 
در رمان ذهن اسیر نوشتۀ چسالو میلوش یافت؛ 
ادبیات شد.  نوبل  برندۀ جایزۀ  بعدها  که  کسی 
کتاب قشر تحصیل کردۀ لهستان را محروم  این 
از دین و تباه شده با نیهیلیسم تصویر می کند. 
و  جهان  از  جامع  توضیحی  ارائۀ  با  کمونیسم 
برای  روشنفکران  به  امید  از  حّدی  بخشیدن 
کرد.  پر  را  خالء  این  ]کمونیسم[  آن  بازسازی 
مارکسیسم به قدری پیچیده بود که ذهن مردان 
سیاسی  قدرت  به  و  کند  اغوا  را  شده  کسازی  پا
میلوش  کند.  ایجاد  نزدیکی  از  حسی  مردم،  و 
استالینیستی  شیوه های  و  کمونیسم  به  تعهد 
می کند،  توصیف  شبه مذهبی  اصطالحاتی  با  را 
روشنفکران  تعصب  و  غیرت  ح  شر به  بنابراین 
نظام  وعدۀ  روی  آنها  سرمایه گذاری  و  جوان 

جدید می پردازد.
این داستان شاید تا حدی با تجربۀ نخبگان 
جدیِد فرهنگی که عمیقًا درگیر استالینیسم بودند 
را  اما قطعًا نمی توان آن  مطابقت داشته باشد، 
که به  کار بست  برای فهم همۀ مسیرهایی به 
منجر  آن  تجربۀ  متنوع  راه های  یا  استالینیسم 
جهت  از  خصوصًا  ما  برای  موضوع  این  شدند. 
ژولین هوشفلد مهم است؛ چهره ای  ربطش به 
باومن  زیگموند  برای  را  اهمیت  بیشترین  که 
جوان  و همۀ حلقۀ جامعه شناسان مارکسیست 
ماریا  ویاتر،  جرزی  جمله  از  ورشو،  دانشگاه  در 
هیرژویچ، ولودزیمییرز وسولوفسکی و الکساندرا 

ژاسینسکا کانیا داشت.
حذف  1950خواهان  دهۀ  اوایل  در  هوشفلد 
رشتۀ جامعه شناسی از دانشگاه به عنوان علمی 
بورژوایی شد؛ چیزی که در کشوری سوسیالیستی 
نباید آن را تحمل کرد. هوشفلد لزومًا با توصیفات 
از  پیش  دانشمند  او  نبود؛  هم داستان  میلوش 

جنگ و فعال حزب سوسیالیست لهستان بود که 
امید داشت شاید پس از جنگ این امکان وجود 
را  که احزاب مستقل سوسیالیست  باشد  داشته 
کند. زمانی که  کمونیستی اداره  تحت حکومتی 
احزابی  همۀ  حذف  برای  استالین  شد  روشن 
کرده  که از مسکو مستقل مانده اند برنامه ریزی 
سوسیالیست  حزب  تا  خواست  هوشفلد  است، 
لهستان  کارگران  کمونیستی  حزب  با  لهستان 
سال  در  سرانجام  که  چیزی  بپیوندند؛  به هم 
کارگران متحد لهستان  1948 با تاسیس حزب 
به  هوشفلد  تعهد  تقدیر،  به هر  افتاد.  اتفاق 
از  که  ایدئولوژیکش  تعصب  از  نه  استالینیسم 
کاهش  با  مواجهه  برای  استراتژیکش  انتخاب 
فضای سیاسی مانوور سرچشمه می گرفت. وی 
به  که  بود  پارلمان  از  عضوی  این که  علی رغم 
به  همچنان  اما  شد،  رانده  حاشیه  به  سرعت 
عنوان بخشی از فعالیت علمی اش، به خصوص 
پس از پایان استالینیسم در 1956،  به انتقاد از 
نظام پرداخت. هوشفلد تجزیه و تحلیل سازوکار 
از خودبیگانگی تحت سوسیالیسم را خواستار شد 
که پارلمان، به منزلۀ مکمل  و به دنبال آن بود 
گیرد؛  قرار  مدنظر  دموکراتیک  مرکزگرایی  اصل 
که به  او تنها مجله دانشگاهی سوسیالیستی را 
مطالعات  عنوان  با  داشت،  اختصاص  سیاست 

سیاسی اجتماعی ایجاد کرد.
واقعیت  از  او  فهم  بر  باومن  استاد  تجربیات 
باوجود  داشت.  تاثیراتی  واقعی  سوسیالیسم 
سرمایه داری  بین  سرد  جنگ  در  باومن  این که 
طرف  واضحی  طریق  به  سوسیالیسم،  و 
نگرشش  و  نوشته ها  می گرفت،  را  سوسیالیسم 
بیان کنندۀ برخی قید و شرط ها است. باومن با 
کرده  تعیین  هوشفلد  که  مسیری  کردن  دنبال 
عنوان  به  است.  مبارزه  در  جبهه  دو  با  بود، 
را  سرمایه داری  سوسیالیست،  جامعه شناسی 
نقد می کند و همچنین به تجسم سوسیالیسم 
نیز رضایت نمی دهد: او به نواقص سوسیالیسم 
به  را  نواقص  این  آن که  بدون  می کند،  اشاره 
سرمایه داری  قدیمی  عادات  و  ابزارها  تداوم 

تقلیل دهد.
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نقد سوسیالیستی سوسیالیسم<   
که باومن قبل از 1968 تالیف  کتاب هایی  در 
سوسیالیسم  به  هم  و  سرمایه داری  به  هم  کرد، 
این  است.  پرداخته  صنعتی  جوامعی  همچون 
بدان معنا است که تولید در مقیاس انبوه و توسعۀ 
بوروکراتیک  بزرگ  سازمان های  و  کارگر  طبقۀ 
جوامع  بنابراین  است.  آنها  هردو  ویژگی های  از 
گاهی از  سوسیالیستی را نمی توان سراسر جدا از آ

جوامع سرمایه داری درک کرد.
ویژگی آثار باومن از این دوره، تالش وی برای 
به  غرب  جامعه شناسی  میراث  انتقادی  جذب 
فرهنگ لهستان بود تا بدین ترتیب برای تحلیل 
ایجاد  نظری  چارچوب  سوسیالیستی،  جامعۀ 
از  سرمایه داری   با  جامعه ای  چنین  البته  کند. 
سلسله  استقرار  سازوکار  و  مالکیت  سازمان  منظر 
که در نظام سرمایه داری  نوسازی  ایدۀ  و  مراتب 
تحت امر سرمایه داران است و نه تحت هدایت 
می کند.  فرق  سوسیالیست،  مرکزی  برنامه ریز 
به هر تقدیر، ما در هر دو سوی این پردۀ آهنین 
انحطاط قدرت، بیگانگی از کار و زوال پیوندهای 
را تجربه  زندگی جمعی  و  زندگی نامۀ فردی  بین 
محبوب  کتاب  در  باومن  بنابراین  کرده ایم. 
که  روزمره  زندگی  جامعه شناسی  عنوان  با  خود 
در سال 1964 منتشر شد )و بعدها پایۀ اثر تفکر 
که  می دارد  اذعان  گرفت(،  قرار  جامعه شناسی 
این  انتقادی  به گونه ای  باید  جامعه شناسی 
روندها را دنبال کند، و نه فقط با تصمیم گیرندگان 

و نخبگان بلکه با مردم عادی سخن بگوید.
مسیر  مخاطره آمیز  ویژگی  که  نکشید  طولی 
حمایت  به   1965 سال  در  او  شد.  آشکار  باومن 
انتشار  با  رابطه  در  که  برخاست  دانشجویانی  از 
مواجه  با سرکوب  به حزب  نامه ای سرگشاده  اثر 
تجدیدنظرطلبانه  نقدی  که  کتاب  این  شدند- 
کورون و  برسوسیالیسم واقعًا موجود است توسط 
مودزلوفسکی نگارش شده بود. باومن به عنوان 
مورد  تک حزبی،  حکومت  برای  بالقوه  تهدیدی 
سوءظن قرار گرفت. سه سال بعد وقتی که دولت 
دنبال  به  دانشجویی  اعتراضات  با  مواجهه  در 
نماد  دانشگاه  از  باومن  اخراج  بود،  مشروعیت 
نفوذ  مبارزه علیه  ]دولت[ در  کلیدی »شجاعت« 
بود.  صهیونیسم  و  و  آشوبگران  اصطالح-   -به 
باومن مانند هزاران یهودی تبار دیگر مجبور به 

ترک لهستان و آغاز زندگی در تبعید شد.

نقش آرمانی جامعه شناس<   
آغاز  از  کی  حا لهستان،  از  باومن  اخراج 
از  غیر  )به  بود  وی  سکوت  دورۀ  طوالنی ترین 
نوشتن دربارۀ رویدادهای ضدیهودی در لهستان 
کتاب  اولین  فرهنگ(.  دربارۀ  عمومی  کتابی  و 
او سوسیالیسم،  تالشی برای بیان روشن وظیفۀ 
نقادی در موقعیت های تازه بود. باومن برخالف 
بسیاری از نمایندگان روشنفکران لهستانی مانند 
کوفسکی، وعدۀ اوتوپیایی سوسیالیسم  کوال لژک 
کّلی  را به خاطر طرفداری از ضدتوتالیتاریسم، به 

رد نکرد.
باومن در کتاب سوسیالیسم: اوتوپیای فعال با 
اشاره به اهمیت فرد در برساخت نظم اجتماعی و 
گاهی از نقش  در مبارزات رهایی بخش، خواهان آ
افزایش یافتۀ فرهنگ در سازمان زندگی اجتماعی 
اول  وهلۀ  در  گاهی  آ این  است.  شده  معاصر 
مستلزم به رسمیت شناختن این موضوع است که 
فرآیند تولید همۀ پدیده های اجتماعی را تعیین 
و  سلطه  گونه های  همۀ  این که  دوم  و  نمی کند 
اشاره  هولوکاست  به  باومن  اینجا  -در  سرکوب 
دارد- ناشی از دسترسی نابربر به ثروت نیست. در 
عین حال تمرکز بر فرد که خصلت جامعۀ مصرفی 
تغییرات  مدافع  که  است  جنبش هایی  و  مدرن 
روی  بر  را  ما  چشمان  گاهی  هستند،  اجتماعی 
تقارن  عدم  می بندد:  سلطه  پراهمیت  شکل  دو 
جهانی بین مرکز و پیرامون و همچنین بین فقیر و 

غنی در درون یک دولت- مّلت.
تداوم  توان  می  را  باومن  بعدی  فعالیت های 
کتاب سوسیالیسم:  که در  گرفت  پروژه ای در نظر 
ح ریزی شده است. کتاب های  اوتوپیای فعال طر
و  مدرنیته  دربارۀ  شده اش  شناخته  و  پرخواننده 
نسبت  شک اندیشی  نشان دهندۀ  پست مدرنیته 
خلق  امکان پذیری  به  اعتقاد  است.  اوتوپیا  به 
به طور  شفاف،  و  پیش بینی پذیر  جامعه ای 
خشونت  برای  منبعی  که  کرده  ثابت  تاریخی 
سازمان  کسانی  علیه  دولت  که  خشونتی  است؛ 
و  خالص  جامعه ای  چشم انداز  با  که  می دهد 
ک تناسب ندارند. در جوامع پست مدرن معاصر  پا
شده  ترک  عمومًا  کی  خطرنا چشم انداز  چنین 
که ما می توانیم  است، اما این بدان معنا نیست 
مرکزیت  در  را  اوتوپیایی  ایده های  منفی  نتایج 
فرهنگ معاصر نادیده بگیریم - از جمله ]نتایج 
گیر  فرا توانایی  نوعی  به  راجع  اعتقاداتی  منفی[ 

گزینش از میان  برای افراد، تا بتوانند به واسطۀ 
سوی  از  شده  ارائه  امکان های  از  وسیعی  طیف 
باومن  می کنند.  خلق  را  خودشان  آزادانه   ، بازار 
کتاب مدرنیته  مطالبۀ این وعدۀ اوتوپیایی را در 
عین  در  او  اما  است،  داده  ح  شر دوسوگرایی  و 
کرده است، از  حال دربارۀ خطرات آن نیز بحث 
جمله حس بی کفایتی دائم، فعالیت سرآسیمه و 
که در جستجوی هویت معتبر  هیجانی سوژه ای 
)authentic( است، نوعی وابستگی به تخصص 
و نهایتًا خطر تقلیل سایر افراد به عناصری ارائه 

شده از سوی بازار.
باومن عالوه بر اشاره به پیامدهای منفی زندگی 
کسانی را  در نظامی از جامعۀ مصرف گرا، مصرانه 
خاطرنشان می کند که از آن کنار گذاشته شده اند. 
بسیاری اوقات کسانی که حذف می شوند نامرئی 
نهادی  ابزارهای  که  همان طور  می مانند،  باقی 
و نمادین آنها را ورای افق تجربۀ مصرف گرایانه 
نگه می دارد. آنها فقرا و بی خانمان ها و مهاجران 
که باومن از آنها به عنوان  و پناهندگانی هستند 
جان های تلف شده یاد می کند. او اذعان می دارد 
حذف  که  کسانی  که  است  این  نقد  نقش  که 
شده اند و  به کمک و محافظت و احترام نیاز دارند 
در معرض دید قرار دهد و به یاد ما بیاورد. پیوندی 
که می تواند ما را با آنها مرتبط سازد امکان ندارد 
هم مبتنی بر منافع مادی ما باشد و هم بر پایۀ 
که احتمااًل از اتحاد  گیرد  مزایای سیاسی ای قرار 
ما با حذف شدگان سرچشمه می گیرد. در عوض، 
که بر انگیزه هایی استوار باشد  اخالقی این است 

که با تجربۀ اجتماع همۀ افراد مرتبط باشد.
این  به  آذوقه رسانی  را  وظیفه اش  که  باومن 
در  را  خود  بود،  کرده  تعیین  اوتوپیایی  انگیزۀ 
اروپای  روشنفکران  از  بزرگی  بخش  با  مخالفت 
گر  که نقش خود را همچون تماشا شرقی قرار داد 
تالششان  که  کرده اند  تعریف  جوامعی  مربی  و 
همگام شدن با تغییرات اجتماعی اجتناب ناپذیر 
گرچه جامعه شناسان  که  است. باومن نشان داد 
کنند،  باید پویایی های زندگی اجتماعی را درک 
که  گیرند  کنار کسانی قرار  اما در عین حال باید در 
از ]حقوق[  در حاشیۀ جامعه قرار داده شده اند و 

انسانیت خود محروم گشته اند.

ماچیگ دوال،
دانشگاه ورشوی لهستان

یادبود
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زیگموند باومن با پیتر ِبیهارتز. 
عکاس: سیان سوپسکی.

<   بـــــــــــــــــــــــــــه   یــــــــــــــــــــــاد
        زیــــــگمــــــوند باومــــــــن

که امپراتور از جهان رخت بر می بندد، اغلب به سوگ می نشینند  آن هنگام 
کنون دوران  و عده ای هم از روی کینه و انتقام به او چشم می دوزند. اما آیا ا
کسی بود  گمان نمی کنم. او  فترت1 است؟ آیا زیگموند باومن امپراتور بود؟ 
کراه داشت  که نسبت به شهرت ا که دیر به شهرت رسید، فرد مشهوری بود 
که  همان طور  نداشت.  دیگران  بر  تاثیرگذاری  به  امیدی  مدت  کوتاه  در  و 
او فرد برجسته ای درهم و  آماده نیست.  خودش می گفت، فهم، لقمه ای 

آشفته بود. هم خودی بود و هم بیگانه.
اولین کتاب باومن به زبان انگلیسی دربارۀ جنبش کارگری انگلیس در سال 
کوشش به حاشیه راند  1972منتشر شد. ادوارد تامپسون او را به سبب این 
و او برای سال های متمادی غایب و پیرامونی ماند. همکارانش نادیده اش 
 رفن ود تنطلس نایم یهاشداپ یب نارود  1

از خود )self-plagiarism( و   را به دلیل سرقت  علمی  او  گرفتند و بعد هم 
گفته می شد »ساختگی« است و  که  کردند  به دلیل جامعه شناسی ای متهم 
که طبق مقررات مجاز شمرده می شوند  اغلب نه از طریق بانک داده هایی 
را  او  کمونیستی  گذشتۀ  و تحلیل می کند؛  استعاره تجزیه  وا سطۀ  به  بلکه 
گناهکار بود. مقلدان او  کشیدند؛ مطمئنًا او به سبب چیزی  نیز به پرسش 

می خواستند او را از صحنه به در کنند و تا خودشان بیشتر دیده شوند.
با وجود این، بسیاری، در سرزمین های مختلف در سراسر جهان باومن را 
خوانده و شنیده اند، و این مواجهه برای آنها چه مواجهه ای چهره به چهره 
بوده و چه از خالل آثارش، مواجهه ای تحول آفرین بوده است.  شاید همین 
کرد و وارد اصل مسائل شد.  را رها  دلیل حسادت ها باشد. باومن حواشی 
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یادبود

که احتمااًل آثارش را پیگیرانه و زنجیره وار  او دیگر برای همکارانی ننوشت 
گران این بازی و برای مسافران  مطالعه می کردند، بلکه در عوض برای تماشا
زندگی روزمره نوشت.  نوشته هایش داده هایی دربارۀ زندگی و دربارۀ تجربۀ 
را مسائل  که مسائل جهان  از ما خواست  او  بود؛  آن  وارثان  و  بیستم  قرن 
خودمان و همگی مان بدانیم. وظیفۀ روشنفکران این بود که پرسش کنند، 
هستند،  گریبان  به  دست   مسائل  این  با  واقعًا  که  کسانی  برای  آن که  نه 
کنند، چه پاسخ به فقر و تحرک اجباری و رنج باشد و چه  پاسخ هایی آماده 

پاسخ به عشق و فقدان و وفاداری.
گر باومن داستان ُسرا نبود  کنم. ا شاید بهتر باشد اینجا داستانی را تعریف 
لیدز  در  سال  هر  سال،   25 مدت  به  را  باومن  من  بود.  سخنور  قطعًا  پس 
نودمین  برای  را دیدم در سال 2015  او  که  باری  آخرین  مالقات می کردم. 
کار می کردم و در آنجا  سالروز تولدش بود. من در استلنبوِش آفریقای جنوبی 
آفریقای جنوبی پیدا  شد و بعد به  کله اش در  کور سر و  او مثل یک موش 
کیپ تاون سفر کردیم و با پرواز به منچستر  رسیدیم و سپس با عبور از پنینس 
با قطار به لیدز رسیدیم. )من در تولد قبلی اش حضور نداشتم؛ ما در چنگدو 
بودیم تا در آن جا دربارۀ زیگموند و جانینا باومن صحبت کنیم. چینی ها هم 

عالقۀ زیادی به باومن دارند(.
کنم، روی مقاله ای برای باومن برای مجلۀ  پیش از آن که به چین سفر 
بین المللی فلسفه )Revue Internationale de Philosophie( کار می کردم. 
گذشت سی  که حتی پس از  که آثار او دارد این است  یکی از جذابیت هایی 
از  نسخه  یک  آن که  از  پس  نشده ام.  خسته  او  عالیق  از  هم  هنوز  سال، 
کتابخانه دانشگاه استلنبوش  از  را  کتاب قانون گذاران و مفسران )1987( 
کتاب  که در هرصفحۀ این  گرفتم، محظوظ شدم وقتی دریافتم  به امانت 
که دیدم مدرنیتۀ  حاشیه نویسی های بسیار زیادی شده است. متن بعدی 
که  سیال )2000( بود. فصل سوم آن »زمان/فضا« است. صفحه ای باز شد 
باومن در آن به آفریقای جنوبی پرداخته است- در واقع به سامرست غربی 
کار می کردم. موضوعش چه  که من در آن زندگی و  که نزدیک به جایی بود 
یافته  ارتقا  هنری  ُفرمی  به  جنوبی  آفریقای  در  دار،که  دروازه  مسکن  بود؟ 
پروژه ای   - ماند  خواهد  باقی  نیمه کاره  بود  مشغولش  که  پروژه ای  است. 
بزرگ  دیوار  راستای  در  و   دارد-  نام  میراث«  »پارک  مضحکی  طور  به  که 
کشیده شده در آزادراه N2  در لواندل قرار دارد؛ شهرکی  بُتنی و سیم خاردار 
سیاه پوست نشین با افتخارات و دستاوردهایی مهم. بصیرت باومن از لیدز 

تا آفریقای جنوبی را در می نوردد.

کتاب  که آیا  کرد و با شیطنت پرسید )همیشه شیطنت داشت(  او اخم 
آخرین  آنجا  و  گرفته ام.  امانتش  نه  گفتم  من  دزدیده ام؟  کتابخانه  از  را 
کردیم و من توانستم برای آخرین بار با او  که ما با هم مالقات  موقعیتی بود 
در الونسوود گاردن مصاحبت داشته باشم. از سامروست راه بسیار دراز است 

و در عین حال شاید هم دراز نیست. مدرنیته با سویۀ تاریکش سفر می کند.
که در میان دیگران، من مفسر باومن باشم. همان طور  این افتخارم بود 
که به آشفته بازار آثارش نظم بدهم.  او  کارم این بود  که خودش می گفت، 
مؤلفی اجباری بود )نمی توانست از نوشتن دست بردارد(؛ گواهش 58 کتاب 
یا بیشتر که به زبان انگلیسی نوشته است. این میراثی غنی از تعامل زیرکانه 
که او آن را »امر مدرن  با نشانه های زمانه اش و مسائل زندگی روزمره است 

سیال« وصف می کند.
که هر موضوع و رگه ای را  پنابراین توصیۀ من به هر تازه واردی این است 
گره می گشاید. شاید او مانند  از متن باومن بیرون  بکشد و ببیند از چه چیز 
در  زندگی  تحلیل گر  و   )impressionist( دریافت گرا  جامعه شناسی  زیمل 
که شاید  پاره نوشت ها باشد، اما همواره دنباله روی مارکس بود، به طوری 
بتوان ]موضوع[ عالقه اش را چیزی توصیف کرد که در فرهنگ و روابط آن و 
گرامشی هرگز  در روابط نامتقارن تولید و توزیع نهفته است. و این که او مانند 

کار بهتری انجام دهیم، نا امید نشد. ک که ما می توانیم  از این ادرا
ح دهیم؟ من  کنون که به پایان رسیده ایم، چگونه می توانیم آثارش را شر ا
ح آثارش کرده ام:  در راستای تعاملم با باومن کوشش های متعددی برای شر
نقد مدرنیته به مثابۀ مازاد، جامعه شناسی جمعیت مازاد، نظریه مدرنیته 
کار او را به شیوه ای  بدیل، از جمله آلمان نازی، یا جامعه شناسی ضایعات. 
نظریۀ  نوعی  کنیم؛  توصیف  توهم  بدون  مدرنیته  نقد  می توان  مرسوم تر 
که در اینجا شرقی بودنش اهمیت دارد؛ یا نوعی  انتقادی اروپای شرقی- 
مارکسیسم وبری. پروژه های متعدد دیگری از جمله نقد عقل طبقه بندی 
نقدی  و  زمان ها  بازشناسی  نوعی  را می توان  او  اخیر  کارهای  هم هستند. 
فضایی  در  شده  داده  هشدارهای  از  مجموعه ای  و  زمان ها  نشانه های  بر 

امیدبخش توصیف کرد.
که  که روشن سازد  کاماًل؛ اما رهبر نبود. الگوی او این بود  آیا او الگو بود؟ 
هریک از ما باید راه خودمان را برویم. این تنها راه برای زنده نگه داشتن 

امید به جامعه شناسی انتقادی است.

پیتر بایلهارتز، دانشگاه کرتن، استرالیا
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جامعه شناسی کانادا

عکاس: آرین هانه مایر

< جـــــــــــامعـــــــه شناسی در
      زمــــــانۀ غیر جـامعه شــــــناخــــــتی

هاوارد راموس، رئیس انجمن جامعه شناسی کانادا و دانشگاه دال هوزی؛ ریما ویلکز، رئیس منتخب 
انجمن جامعه شناسی کانادا و دانشگاه بریتیش کلمبیا؛ و ِنیل مک الگلین، دانشگاه مک مستر کانادا

کانادا و دانشگاه دال هوزی؛  هاوارد راموس، رئیس انجمن جامعه شناسی 
کانادا و دانشگاه بریتیش  ریما ویلکز، رئیس منتخب انجمن جامعه شناسی 

گلین، دانشگاه مک مستر کانادا کلمبیا؛ و ِنیل مک ال
تمایالت  خیزش  چون  تحوالتی  شاهد  جهان  اخیر،  سال  چند  در 
بومی گرایانه، بیگانه هراسی، رأی به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، و انتخاب 
دونالد ترامپ بوده است. این روند با سیاست های پساحقیقی و اخبار جعلی 
که افراد را مقصر مشکالت اجتماعی بزرگتر  کامل شده است  و ماجراهایی 
که  می داند. ارزیابی های بیش از حد ساده انگارانه، بدوی و فردگرایانه ای 
که در آن  کرده، فضای فرهنگی ای را  از مسائل اجتماعی رشد و توسعه پیدا 

جامعه شناسان زندگی و کار می کنند را متأثر می کند.
جهان  رهبران  سوی  از  جامعه شناختی  رویکردهای  فزاینده ای،  به طور 

کنار گذاشته شده اند. برای مثال، از نظر نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس، 
از نخست وزیر  که  این رشته نوعی »فرهنگ بهانه تراشی« است، در حالی 
خشونت  و  تروریسم  اساسی  دالیل  دربارۀ  هارپر،  استیون  کانادا،  سابق 
کار  که هنوز زمان »انجام  گفت  علیه زنان بومی پرسیده شد، خوش باورانه 
که جامعه شناسی  جامعه شناختی« فرا نرسیده است. چنین به نظر می رسد 

چندان با روندهای کالن تر هماهنگ نیست.  
ج از فضای  بسیاری از رهبران و سیاست گذاران، به همراه سایر افراد خار
تالش   غافل اند.  جامعه شناسی  دانش  سودمندی  به  توجه  از  دانشگاهی، 
که باعث ایجاد  کاستن زمینه هایی  برای فهم سرمنشأ و علل خشونت، یا 
موج مهاجران، فقر و سایر اقسام نابرابری می شود، ساده لوحانه دانسته شده 
گونه تالش ها متهم به دامن زدن به خشونت و  و رد شده و یا اساسًا این 
امریکای  همچنین  و  آسیا  در  دیدگاه هایی  چنین  می شوند.  افراط گرایی 
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التین منجر به بستن دپارتمان های جامعه شناسی شده است، و وجود این 
اجتماعی،  علوم  سایر  برای  رشته  این  که  است  معنا  این  متضمن  دیدگاه 

علی الخصوص اقتصاد و روانشناسی نقش یار کمکی را بازی می کند. 
ما معتقدیم که جامعه شناسی در سال های آینده نقش مهمی ایفا می کند. 
تأثیرگذارترین مسائل جهان نیازمند تحلیل گسترده تر پویایی های ساختاری 

و تاریخی، از جمله از طریق تحلیل ها و دالیل جامعه شناختی هستند. 
گون تغییر  گونا برای تحقق مؤثر این امر، این رشته باید طی دوره های 
که انجام  که جامعه شناسان در ایده ها و فعالیت هایی  یابد.  ضروری است 
اند  رشته  این  از  ج  خار که  افرادی  از  بسیار  کنند.  عمل  متنوع تر   می دهند 
جامعه شناسی را رشته ای بیش از حد اخالق گرایانه می بینند که برای مسائل 
اجتماعی دستورالعمل های از پیش معینی دارد و تنها برای طرفداران نظریۀ 

سیاسی چپ جذاب است.
ما از به کارگیری بینش هایی از سایر رشته ها بهره خواهیم برد؛ از شنیدن 
تجربی  روش شناسی های  از  استقبال  محافظه کار،  جریان های  صدای 
پیشرفته و جدید مانند انواع مدل سازی های ناپارامتریک کیفی، و نیز اشکال 
جدید تحلیل بصری و انواع تحلیل های کیفی تفسیری. انجام چنین کاری 

درب های این رشته را به روی مخاطبان جدید خواهد گشود.
درگیر  را  مردم  از  تری  وسیع  طیف های  باید  همچنین  جامعه شناسان 
کنند، از جمله کسانی که با نتایج تحقیقات آنها مخالف اند. جامعه شناسان 
معمواًل متهم به استفاده از زبان نامفهوم و کاربرد مفاهیم جامعه شناسانه ای 
که استدالل هایی غیرقابل ابطال  مانند »جامعه ساخته« هستند، مفاهیمی 
به نظر می رسند. برای احتراز از برچسب خوردن با عناوین »نخبه« و »دور از 
که باعث  کاری  کنیم،  مردم«، ما باید دانش خود را به زبان روزمره برگردان 

کادمی می شود.   ج از آ جذب مخاطبان خار
همچنین، این بسیار مهم است که فرصت های مداخالت جامعه شناسانه 
را تشخیص بدهیم و سریع وارد عمل شویم. جامعه شناسان باید با تمرکز 
که در تمام جوامع دگرگون  بیشتر بر مسائل اجتماعی در حال ظهور آنچه را 

شده است درک کنند، به جای اینکه بر چیزی تمرکز کند که این رشته گمان 
به  ارجاع  برای  که  است  استوار  نظریه هایی  بر  عمدتًا  که  می داند،  می کند 

انقالب صنعتی و بعد از آن تجربیات انفجار جمعیتی پدید آمده اند.
که جوامع  که هم به مسائل درازمدتی بپردازیم  ما نیازمند این هستیم 
طبقاتی،  نابرابری  مانند  اند،  بوده  مواجه  آن  با  جهان  سراسر  در  گون  گونا
کشورها از تسلط  سازگاری با مردم بومی سرزمین های مختلف، و آزادسازی 
جامعه شناسی  اصلی  جریان  در  که  بپردازیم  مسائلی  به  نیز  و  استعمار، 
مغفول مانده اند، مسائلی مانند: سازگاری با تغییرات اقلیمی، خیزش هوش 
مصنوعی و دانش روبوتیک، تغییر هنجارها و انتظارات پیرامون جنسیت و 

تراجنسیت و خیزش حکومت های خودکامه در سراسر جهان.  
در این شماره از مجلۀ گفت و گوی جهانی، جامعه شناسان کانادایی، دانیل 
کسینگ و کارن فاستر،  بالند، فویوکی کوروساوا، پاتریشیا لندالت، شریل تیال
نشان می دهند که چگونه جامعه شناسی در سیاست گذاری عمومی و بسیج 
منابع دانش نقش ایفا می کند و همچنین نشان می دهند که جامعه شناسی 
می تواند با بینش های ارزشمند خود به فهِم ما از بی عدالتی های بنیادین 
دوران های  در  حتی  برساند.  یاری  زیست  محیط  و  شهروندی  پیرامون 
غیرجامعه شناختی نیز جامعه شناسان می توانند و باید هدایت گر مسیر باشند. 
که با آنها  کسانی  با فروتنی درباره ی محدودیت دانشمان، با احترام به 
موافق نیستیم و نیز آمادگی برای مواجهۀ غیرمنتظره با نتایجی که به دست 
کردن سواد اجتماعی الزم برای  می آوریم، جامعه شناسان می توانند به بارور 
جستجوگری در دوران حاضر کمک کنند و طی این روند  در ارائۀ راه حل هایی 

پایدار برای بسیاری از مسائل اجتماعی چالش برانگیز جهان مؤثر باشند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

Howard Ramos <howard.ramos@dal.ca>
Rima Wilkes <wilkesr@mail.ubc.ca>
Neil Mclaughlin <ngmclaughlin@gmail.com>
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آیا   - نابرابری  شورشی  اقتصاددان  پیکتی،  تامس 
تأثیرگذاری  دامنۀ  از  کاستن  حال  در  اقتصاددانان 

جامعه شناسان هستند؟

<   انـــــــــــــجـــــــــــــــام کــــــــــــار
       جامــــــعه شـــناختی

       در سیاست گذاری  عمومی
دانیل بالند، مدرسۀ تحصیالت تکمیلی سیاست گذاری عمومی جانسون شویما ، کانادا، و رئیس کمیتۀ 

پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی )RC19( انجمن جامعه شناسی

جانسون  عمومی  سیاست گذاری  تکمیلی  تحصیالت  مدرسۀ  بالند،  دانیل 
سیاست  و  اجتماعی  رفاه  فقر،  پژوهشی  کمیتۀ  رئیس  و  کانادا،   ، شویما 

اجتماعی )RC19( انجمن جامعه شناسی 
 در بیشتر نقاط دنیا، جامعه شناسی در چرخه های سیاست گذاری نسبت 
که در سخنان تحقیرآمیز  به علم اقتصاد جایگاه پایین تری دارد؛ جایگاهی 
کار جامعه شناختی«  کانادا علیه »انجام  استیون هارپر نخست وزیر سابق 
منعکس شده است. به عنوان جامعه شناسی که در دانشکدۀ سیاست گذاری 
کارم با اقتصاددانان تعامل  کار می کند، من هر روزه و دائمًا در انجام  کانادا 
کار آنان در پژوهش هایم استفاده می کنم. چیزی که در اقتصاد، به  دارم و از 
گرایش علوم اجتماعی در چرخۀ سیاست گذاری، جذاب  عنوان معتبرترین 
گفتن از مسائل انضمامی سیاست گذاری با  است، توانایی آن برای سخن 

استفاده از ابزارهای پیچیدۀ نظری و روش شناختی است. 
قوت  نقاط  از  سیاست گذاری  مفاهیم  روی  بر  تمرکز  که  حالی  در  اما 
دارد.  نیز  را  خود  خاص  کور  نقاط  رشته  این  است،  اقتصاد  اصلِی  جریان 
که  گرایش اقتصاد به حذف موضوعاتی است  کلیدی در این میان  ضعف 
به  را  آن ها  مدتهاست  اجتماعی  علوم  دانشمندان  دیگر  و  شناسان  جامعه 

گفت و گویی مهم، پیچیده و میان رشته ای در باب  عنوان ]دستمایه های[ 
سیاست گذاری به رسمیت شناخته اند.  

که وارد دنیای سیاست گذاری  گر جامعه شناسان امیدوارند  با این حال، ا
کارشان شالودۀ مباحث سیاست گذاری را  که  گر خواهان آن هستند  شوند، ا
که این رشته را با دنیای بیرون از دانشگاهی  گر می  خواهند  بسازد، و نیز ا
کنند. جامعه شناسان  مرتبط سازند، باید از اقتصاد همچون الگویی پیروی 
باید تأثیر سیاستِی بالقوۀ پژوهش هایشان را مشخص کنند و چگونگی انتشار 

این برآمدهای سیاست گذارانه را در میان سیاست گذاران بفهمند.
حوزه  های  آن  به  اقتصاددانان  زیرا  دارد،  خاصی  اهمیت  وظیفه  این 
تعدی های  بوده اند  شناسی  جامعه  تسلط  تحت  زمانی  که  پژوهشی ای 
زیادی می کنند. علی  رغم برخی  استثنائات مهم )ممکن است در کانادا کسی 
در مورد سیاست اجتماعی به یاد جان مایلز، و در مورد مهاجرت اجتماعی، 
به یاد جرارد بوچارد و ویکتور ساتزویج بیفتد(، جامعه شناسان عمومًا و حتی 
که بیشتر تحت تسلط نوشته های  - در زمینۀ نابرابری، به عنوان حوزه ای 
است،  قومی  نابرابری  یا  و  جنسیت  درآمد،  طبقه،  دربارۀ  شناسان  جامعه 
گذاری(  در سیاست  )مشاوره  یا مشروع  اصلی  اختصاصی  منابع  به عنوان 

جامعه شناسی کانادا
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)که  اقتصاددانان  اصلی  جریان  اواخر،  همین  تا  نمی شوند.  گرفته  نظر  در 
همان اقتصاددانان غیرمارکسیست باشند( توجه زیادی به مسئلۀ نابرابری 
وجود،  این  ابا  نمی خواند.  نئوکالسیک شان  مدل های  با  چون  نداشتند 
کرده  اند و با هدف  خیرًا، اقتصاددانان شروع به پرداختن به مسئلۀ نابرابری 
کاهش نابرابری پیشنهاد های آشکارا سیاست گذارانه ای ارائه کرده اند؛ کتاب 
توماس پیکتی، اقتصاد در قرن بیست و یکم )2013(، در سراسر دنیا از سوی 
کتاب از آن جهت دیده  گرفت. این  سیاست گذاران مورد توجه زیادی قرار 
که اقتصاددان خوشنامی آن را نوشته بود و به دلیل  و مورد توجه واقع شد 
از  کار پیکتی  گذاری،  اقتصاد در میان چرخه های سیاست  جایگاه مسلط 
کرده  که پیش تر دربارۀ افزایش نابرابری آثاری را منتشر  کار جامعه شناسانی 

بودند توجه بیشتری را به خود جلب کرد.      
با این وجود، یا شاید به همین دلیل، جامعه شناسان باید برای در ارتباط 
کنند. جامعه  گرفتن با سیاست پروران  و تصمیم گیران تالشی مضاعف  قرار 
ارائۀ  به  نابرابری  مسئلۀ  روی  کار  برای  اقتصاددانان  به  نسبت  شناسان 
)از  دارند  گرایش  انتقادی  و  تاریخی  بیشتر  زمینه ای  با پیش  دیدگاه هایی 
که بحث اصلی آن ارتباطات نامتقارن قدرت و تکامل  جمله آن پژوهشی 
آنها در طول زمان در حوزه های سیاست گذاری عینی بود( و همین نشان 
بحث های  در  شناسان  جامعه  منحصر به فرد  صدای  باید  که  می دهد 
پیرامون نابرابری و در چرخه های سیاست گذاری شنیده شود. به بیان عام تر 
که در  گر جامعه شناسان می خواهند  و فراتر از موضوعاتی مانند نابرابری، ا
شکل دادن به جهان اطرافشان نقش مستقیم تری داشته باشند، باید برای 

کاربردی در این رشته بیش از این ها ارزش قائل شوند.   سیاست گذاری 
سراغ  به  عینی  پیشنهادهایی  داشتن  دست  در  با  که  بیاموزیم  گر  ا
تصمیم سازان سیاست ها برویم، شاید آن ها هم باور کنند که جامعه شناسی 
مواجه  آن ها  با  دنیا  امروزه  که  مسائلی  مهمترین  به  پرداختن  برای  چقدر 
که باید در ارائۀ راه حل های  است مناسب است. جامعه شناسان در حالی 
اختصاصی خودشان مصمم باشند، باید با اقتصاددانان نیز تشریک مساعی 
نابرابری  مسئلۀ  روی  که  شناسانی  جامعه  که  معناست  بدان  این  کنند. 
کار می کنند، در ارائۀ پیشنهادهایشان باید با دقت بیشتری به زمینه های 
سیاست گذاری بیندیشند )برای مثال، برنامه های عملی ای که در دست اجرا 
کانادا برای افراد سالمند و  دارند؛ مانند برنامۀ درآمد تکمیلی تضمین شده در 
نظام یکسان سازی فدرال(، و مسائلی مانند پرداخت هزینه و اجرایی کردن 
-و به ابعادی مانند تأمین مالی و چگونگی اجرایی شدن برنامه های خود 
که مورد توجه دقیق هر دو دستۀ اقتصاددانان و  ابعادی  نیز بیاندیشیند؛ 

تصیم سازان هستند. 
که جامعه شناسان به شکل سنتی آن را تحت  دومین زمینۀ پژوهشی ای 
تسلط خودشان در آورده اند - و اقتصاددانان در حال ورود به آن هستند- 
پیکتی  که  حالی  در  است.  هویتی  شکل بندی های  و  هنجارها  تحلیل 
جدید  چهره های  از  احتمااًل  اجتماعی  نابرابری  پیرامون  بحث های  در 
همکارش،  و  کرلوف  آ ج  جور اقتصاد،  در  الرنت  نوبل  باشد،  اقتصادانان 

اقتصاد  را   آن  که  هستند  حوزه ای  برجسته ی  چهره های  کرانتون،  ریچل 
هویت)2010( می نامند. اقتصاد هویت بر روی مطالعۀ هنجارهای فرهنگی 
و  کودکان  با  رفتار  طرز  و  جنسیتی  ارتباطات  مانند  موضوعاتی  )دربارۀ 
دو  عنوان  به  انسان،  رفتار  به  آنها  دادن  شکل  چگونگی  و  سالمندان( 
ارتباط است،  با جامعه شناسی به عنوان یک رشته در  که قویًا  مسئله ای 

تمرکز می کند. 
کار پیکتی وجود  کاری به شهرت  هرچند، بیرون از حوزه های دانشگاهی 
ندارد، ظهور اقتصاد هویت پدیده ای بسیار مهم است، زیرا بیش از نابرابری، 
مورد  اقتصاد  اصلی  جریان  سوی  از  تاریخی  به شکل  هویت  و  هنجاهارها 
غفلت واقع شده اند. از منظری میان  رشته ای، خبر خوبی است که دست کم 
که  برخی از اقتصاددانان، در نهایت، هنجارها و هویت ها را عاملی یافته اند 

می تواند موجب غنای گفت و  گویی میان رشته ای باشد.
دهد  نشان  شناسان  جامعه  به  می تواند  کرانتون  و  کرلوف  آ پژوهش 
می توانند  چگونه  می کنند  کار  موضوعات  این  روی  که  دانشگاهیانی  که 
ایجاد  سیاست گذاری  مسائل  از  مجموعه ای  برای  عینی  راه حل هایی 
کنند. برای مثال، مطالعۀ اینکه چگونه جوان ترها خودشان را در ارتباط با 
کند  کمک  ارتقای دستاوردهای آموزشی  بزرگساالن می بینند، می تواند به 
یا  موجد سیاست های مؤثر ضددخانیات شود. ممکن است جامعه شناسان 
سیاست هایی تجویزی را در گذشته عرضه کرده باشند، اما اقتصاد هویت به 
کلیدی برای  که هنجارهای اجتماعی و هویت ها مسائلی  ما یادآور می شود 
ک باید جامعه شناسان بیشتری را  پژوهش های سیاستی هستند. این ادرا
که در این حوزه کار می کنند ترغیب کند که راه حل های سیاستی تازه ای را بر 

اساس تحلیل های تجربی خویش طراحی کنند و توسعه  ببخشند. 
که اقتصاددانانِ جریان اصلی باألخره دارند  این مثال ها نشان می دهند 
که  توجه بیشتری پدیده های مهم اجتماعی نشان می دهند - موضوعاتی 
جامعه شناسان مدت ها است که مورد مطالعه قرار داده اند. این فرصت های 
که در این  جدیِد همکارِی میان رشته ای همچنین برای جامعه شناسانی 
کار می کنند و می خواهند منشأ تفاوت هایی باشند، چالش هایی را  حوزه ها 
به وجود آورده است: این جامعه شناسان و همکارانشان در زیرمجموعه های 
سیاستی  راهبردهای  فعاالنه  بتوانند  که  کنند  بازی  طوری  باید  رشته  این 
گسترش دهند. آن ها هم زمان  ج از مرزهای فضای دانشگاهی  خود را تا خار
با شهروندان عادی،  تا  کنند  استفاده  و سنتی  رسانۀ جمعی  از هر دو  باید 
اطمینان حاصل  و  باشند  ارتباط مستقیم  در  و تصمیم گیران  حمایت گران 
کار جامعه شناختی« در مباحثات سیاست گذاری جایگاهی  که »انجام  کنند 
که سیاست گذاران بتوانند به سادگی جامعه شناسی را با  حیاتی تر از آن دارد 

نگاهی تحقیرآمیز حذف کنند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Daniel Béland <daniel.beland@usask.ca>
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<   ناشــــــــهــــــــرونـــــــــدی
        مـــــــــــــخــــــــــــاطــــــــــره آمـــــــیــز

      در کانادا

به  را  اجتماعی  بغرنج  مسائل  از  متعارف  درک  شناسی  جامعه  که  آنجا  از 
چالش می کشد، در مباحثات عمومی به  مثابه صدایی حیاتی باقی می ماند. 
کانادا و دیگر  کشورها را در نظر بگیرید. در  مثاًل مهاجرت به درون و بیرون 
همیشگی  حرکتی  به عنوان  عمومًا  مهاجرت  مستعمره(،  )سابقًا  کشورهای 
جامعه  این حال  با  می شود.  درک  کشور  ملی  جمعیت  افزایش  هدف  با 
که مهاجرت موقت در حال افزایش است  شناسی مهاجرت نشان می دهد 
پدیدۀ  ایجاد  به  گسترش می دهند، منجر  را  که مهاجرت  و سیاست هایی 
ناشهروندی مخاطره آمیز می شوند. نگاه تیزبینانۀ جامعه شناختی تفسیری 
مخالف با تفاسیر مسلط از نظام جاری مهاجرت و تأثیر آن بر نابرابری های 

اجتماعی عرضه می کند. 
در سطح جهانی، منزلت قانونی و شهروندی عوامل تعیین کنندۀ مهمی 
نیز  نابرابری  ایجاد  موجب  آنها  اما  تحرک  اند.  و  بهزیستی  و  رفاه  برای 
کنش دولت ها به روند رو به افزایش مهاجرت  می شوند. در سال های اخیر وا
ناشهروندان،  برای  جدید  قانونی  دسته بندی های  ایجاد  شامل  جهانی، 
دادن  سوق  ناشهروندی،  قانونی  و  مجاز  مسیرهای  نهادی کردن  مانند 
قانونی  وضعیت  یک  در  متمادی  های  سال  سپری کردن  برای  مهاجران 

نامعلوم، و اغلب، راندن مهاجران به سوی وضعیت غیرقانونی بوده است. 
راه ها و مسیرهای رسیدن به موقعیت شهروندی به طور روزافزونی   
محدود شده است، در حالی که نظام های حقوقی مضاعف برای دستگیری 
و اخراج مهاجران افزایش یافته اند. این تغییر مسیر از کشوری به کشور دیگر 
کانادا، تغییر رابطۀ بین مهاجرت دائمی و موقت منجر  متفاوت است، اما در 
به افزایش ناشهروندی مخاطره آمیزی شده است که به روشنی در مهاجرت، 

کار بازتاب یافته است.  کار و تجربۀ  بازارهای 
تجارب  و  موقت  یا  محدود  قانونی  جایگاه  به  مخاطره آمیز  ناشهروندی 
بدان  مخاطره آمیز  حقوقی  جایگاه  دارد.  ارجاع  افتراقی  شمول  با  مرتبط 
حق  تنها  آن  اجازۀ  بدون  یا  و  دولت  محدود  اجازۀ  با  افراد  که  معناست 
کشور را دارند. و از همه مهمتر، ناشهروندان  قانونی موقتی برای حضور در 
مخاطره آمیز قابلیت اخراج از کشور را دارند؛ دولت می تواند با توسل به اجبار 

کند.  و زور آنها را دستگیر و از مرزهای کشور اخراج 
تشکیل  و  می کنند  کار  و  زندگی  کشوری  در  مخاطره آمیز  ناشهروندان   
کار و دسترسی آنها به منابع دولتی قانونًا  که حق حضور،  خانواده می دهند 
کانادا، افراد با وضعیت حقوقی نامعلوم شامل همه  محدود شده است. در 
کارگران مهاجر موقتی، دانشجویان خارجی،  این دسته بندی ها می شوند: 

که وضعیت  کس  متقاضیان مهاجرت، افراد دارندۀ ویزاهای خاص، و هر 
حقوقی بی ثبات و مخاطره آمیزی دارد. در سال 2010 یک میلیون و دویست 
کار و زندگی  کانادا  تا یک میلیون و هفتصد هزار ناشهروند مخاطره آمیز در 

می کردند؛ کشوری که در مجموع 34 میلیون نفر جمعیت دارد. 
کانادا همیشه میان این دو دیدگاه تنشی دائمی وجود دارد: نگاهی که  در 
مهاجران را به عنوان فرصتی طوالنی مدت برای رشد جمعیت کشور می بیند 
و نگاه دیگری که مهاجران را تنها یک نیروی کار کوتاه مدت می داند. به طور 
نظام  یک  طریق  از  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  بین  تعادل  تاریخی، 
موقتی   مهاجران  برای  راه حل  یک  است.  شده  حاصل  دوسویه  مهاجرتی 
است؛ کسانی که برای انتخاب جایی که بتوانند در آن کار کنند، خانواده شان 
را به آنجا بیاورند و مدت زمان مجاز اقامتشان، با محدودیت هایی جدی 
گروه ها  که در این مسیر موقتی قرار دارند شامل این  مواجه اند. مهاجرانی 
در سال های  و  آهن  راه  در بخش  کار  برای  که  مردان چینی ای  می شوند؛ 
که در سال های 1950  کارائیبی ای  کرده اند، زنان  کانادا مهاجرت  1880 به 
که طی سال های  کارگران فصلی ای  کانادا آمدند، و  کار در خانه ها به  برای 
کرده اند. راه دوم  کار در بخش کشاورزی به این کشور مهاجرت  1970 برای 
که از طریق نظام هدایت فدرال  پیشنهاد اقامت دائمی برای مهاجرانی بود 
ارتباطات  کاربرد زبان اداری و رسمی و  و بر مبنای تحصیالت، توانمندی 
خانوادگی انتخاب شده اند. تا سال های 1990، این دو راه از نظر سازمانی 
گروه هایی مانند ناشهروندان و  گفتمانی از هم جدا بودند؛ راه اول موجد  و 
جمعیت کارگران موقتی ای می شود که به طور گسترده ای از دید ما پنهان اند، 
که راه دوم مهاجرانی را به کشور می آورد که حضورشان آشکار است  در حالی 
که  کشور می شود. راه دوم، آن چیزی بود  و موجب افزایش جمعیت بهره ور 

کانادایی را در پی داشت. تحسین همگانی ما از مدل مهاجرتی 
طی سال های دهۀ نخست قرن بیست و یکم سیاست مهاجرتی فدرال از 
نظام دوسویۀ موجود جدا شد. اواًل، شایستگی مهاجران متخصص مستقل 
شاخص های  و  باالتر  آموزشی  دستاوردهای  بیشتر،  ثروت  معیارهای  به 
اینکه، معیارهای  )اداری( محدود شد. دوم  زبانی رسمی  واضح تر مهارت 
که  مهاجرانی  و  سیاسی  پناهندگان  پناهجویان،  ورود  برای  شایستگی 
مهارتی  الزامات  سوم،  شد.  محدود  نیز  می آمدند  کشور  این  به  خانوادگی 
کم مهارت  گروه های حرفه ای  کار  کارگران موقتی خارجی به منظور اجازه به 
کردن امکان  و متخصص سهل گیرانه تر )سست تر( شد. نهایتًا، برای فعال 
جدیدی  سازوکارهای  دائمی  کنان  سا به  موقتی  مهاجران  وضعیت  تغییر 
که دربارۀ تبدیل وضعیت  کارفرمایان اولین واسطه هایی بودند  ایجاد شد. 

جامعه شناسی کانادا

پاتریشیا لندالت، دانشگاه تورنتو، کانادا و عضو کمیتۀ پژوهشی جامعه شناسی مهاجرت )RC31( انجمن 
بین المللی جامعه شناسی
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کردند. به طور خالصه،  کنان دائمی تصمیم گیری  کارگران ناشهروند به سا
گسترش  مستقیم،  دائمی  مهاجرت  کاهش  که  است  شده  ایجاد  روندی 
که به مهاجران موقتی اجازه  مهاجرت های موقتی، و سازوکارهای جدیدی 
کنون تعداد  تبدیل وضعیتشان به  مهاجرت دائمی را می دهد.. در نتیجه، ا
کسانی  کانادا می شوند نسبت به  کوتاه  مدت وارد  که با اجازۀ اقامت  افرادی 

کانادا می شوند همواره کمتر می شود.  که با اجازۀ اقامت دائم وارد 
از آنجا که ناشهروندان مخاطره آمیز از الزامات جدید و آشکار عرصۀ اقتصاد 
که میان انواع مهاجرت های دائم و موقت شکل  هستند، روابط جدیدی 
تا سال های  تأثیر می گذارد.  کانادا  کار و شغل در  بازارهای  بر  گرفته است، 
فصلی،  کشاورزی -  صنعتی  تولیدات  بخش  در  موقتی  مهاجران   ،1990
بخش شهری، بخش خدمات حرفه ای با مهارت باال، و در بخش مراقبتی 
کرده است. تا سال 2011،  خانه محور فعال بودند، اما امروزه این الگو تغییر 
کوچک  کز شهری  کشور، در مرا کارگران موقتی در همۀ ایالت ها و مرزهای 
با  جغرافیایی  کندگی  پرا این  داشتند.  حضور  روستایی  مناطق  و  بزرگ  و 
کنش و افت اشتغال نیز همراه بود. در سال 2005، پنج موقعیت شغلی  پرا
برتر مهاجران موقتی خارجی در ردۀ مشاغل با مهارت باال دسته بندی و در در 
گروه صنایع خالق و نوآوارنه قرار می گرفت. در سال 2008، ردیف های شغلی 
برتر مهاجران ارائۀ خدمات غذایی ارزان قیمت و کارهای ساختمانی بودند. 

جایگاه  از  برخوردار  کارگران  و  مخاطره آمیز  ناشهروندان  حاضر،  حال  در 
شهروندی که نسبت حقوقی مشخصی با دولت دارند و کارفرمایان در کانادا 

کار می کنند، اما اطالعات ما دربارۀ جایگاه  کنار یکدیگر و در یک محیط  در 
کم است. قریب به یقین،  کار بسیار  و منزلت این ترکیب حقوقی در محیط 
شوند  اخراج  کشور  از  است  ممکن  آن  هر  که  ناشهروندی  کارگران  حضور 
کار به همراه دارد. اطالعاتی  کارگران حاضر در بازار  پیامدهایی را برای تمام 
که از سایر کشورها داریم نشان می دهد که حضور این افراد باعث از بین رفتن 
کار  تدریجی حداقل های امنیت بخش و پایین آمدن استانداردهای محیط 

می شود.
کارفرمایان و دولت  کارگران،  ناشهروندی مخاطره آمیز توازن قدرت میان 
کارگران شهروند و ناشهروند را تغییر می دهد.  و همچنین توازن قدرت میان 
در  حقوقشان  اعادۀ  برای  آنها  توانایی  کارگران  این  اخراج  خطر  به ویژه، 
کارگران شهروند  که امروزه میان  کار را محدود می کند. قطعًا، تفاوتی  بازار 
و غیر شهروند وجود دارد صد سال پیش نیز مانند امروز وجود داشته است. 
ناشهروندی  یافتن  کانادا محوریت  در  زمان  آن  و  زمان حاضر  بین  تفاوت 
مخاطره آمیز است؛ محوریتی که شامل افزایش تعداد افرادی است که از این 
موقعیت متأثر می شوند، و نیز تغییرات در نظام دوسویۀ مهاجرت، و گسترش 
)ساختار(  بافت  به  مخاطره آمیز  ناشهروندان  آن  اساس  بر  که  چیزی  آن 

اقتصادی و اجتماعی کانادا گره خورده اند.

نامه های خود را به این نشانی بفرستید: 

Patricia Landolt <landolt@utsc.utoronto.ca>

جامعه شناسی کانادا

»ناشهروندان مخاطره انگیز در 
تاروپود اقتصادی و اجتماعی 
کانادا گره خورده اند.«
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<   انـــــــــــــجـــــــــــــــام کــــــــــــار
       جامــــــعه شـــناسی

       از راه عـــــــدالت زیـــــست محــــیــــطی

جامعه شناسی کانادا

شریل تیالکسینگ، دانشگاه رایرسون، کانادا

کتشاف نفت شیل  تظاهر کنندگان در اعتراض به عملیات ا
کانادا دست به راهپیمایی می  زنند. در نیوبرانزویک 

تمایالت  و  نژادپرستی  افزایش  شاهد  دنیا  سراسر  شهرهای  که  حالی  در 
مانده  برکنار  مناقشات  این  از  تورنتو  می رسد  نظر  به  هستند،  بومی گرایانه 
است.  این مسئله ممکن است تعجب برانگیز باشد، زیرا تورنتو نیز یکی از 
هم  دیگر  بزرگ  شهرهای  مانند  و  است  دنیا  شهرهای  چندفرهنگی ترین 

شاهد شرایط عالی و هم شاهد اوضاع وخامت باِر زندگی شهری است.  
گذشته، اعتراضات شهری در سراسر جهان افزایش یافته است،  در سال 
و تورنتو نیز از این روند مستثنا نبوده است. این مجادالت از زمان انتخابات 
گسترش بوده است؛ ]مانند[ بحران اعتراضات  امریکا در سال 2016 رو به 
که  کارهای بزرگی  قربانیان آب های آلودۀ شهر فلینت در ایالت میشیگان؛ 
کوتای شمای  ک در ایالت دا از طرف بومیان علیه لوله کشی در استندیگ را
سازماندهی و هدایت شد؛ تا چالش هایی که با عنوان »زندگی سیاه پوستان 
از  پیش  که  پساقومیتی  راه حلی  به  رسیدن  برای  تالش ها  و  است«  مهم 
اعتراض های  از  است  مثالی  این ها  از  یک  هر  است.  نداشته  سابقه  این 
خیابان ها  و  اجتماعی  رسانه های  در  اخیر  نسل  توسط  که  هدایت شده ای 

تبلور یافته اند. 

ج از کانادا  کثریت جمعیت کسانی هستند که در خار در تورنتو نیز، جایی که ا
گونه هایی  گرایش ها و هویت نژادی دارند،  متولد شده اند و عدۀ زیادی نیز 
خ داد و تنش های مشابهی نیز اتفاق افتاد. برای عده ای،  از بسیج  نیروها ر
ویژگی های  با  عمدتًا  که  شهری  در  نژادپرستی  افزایش  تلخ  واقعۀ  دیدن 
چندفرهنگی شناخته می شود بسیار غیرمنتظره بود. جنبش »زندگی سیاه 
گرایانه علیه  اعتراضی همجنس  تظاهرات  تورنتو  در  پوستان مهم است« 
خشونت پلیس را به تأخیر انداخت، و پناهجویان تامیل )سریالنکایی( یکی 
که  کنند  کناِن شهر یادآوری  از مهم ترین بزرگراه های تورنتو را بستند تا به سا
گرایش و هویت نژادی دارند در حاشیه های شهر دچار  که  تا چه حد افرادی 

جداافتادگی های فضایی و اجتماعی از دیگران شده اند. 
گانۀ  جدا تنش های  به مثابه  اتفاقات  این  با  به سادگی  اینکه  از  بیش 
که شکل های متفاوتی از فعالیت گرایی  سیاسی و اقتصادی ای برخورد شود 
)activism( و مداخله را ایجاب می کنند، برای جامعه شناسان حیاتی است 
ببینند  را  اقدام و مسائل مورد مناقشه  که پیوندهای میان فعالیت گرایی، 
کنند. به باور من عدالت  تا بتوانند برای اصالح در سیاست ها اعمال فشار 
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جامعه شناسی کانادا

بتواند  دقیقًا  تا  می کند  فراهم  جامعه شناسی  برای  چتری  زیست محیطی 
کار را به انجام برساند. همین 

عدالت زیست محیطی هم ساختاری نظری  و هم جنبشی اجتماعی است 
که به دنبال درآمیختن مسائل مربوط به عدالت اجتماعی با جنبش های 
مفاهیم  دادن  گسترش  با  محیطی  زیست  عدالت  است.  زیست  محیطی 
گیرتر  فرا دیدگاه های  به  محافظه کاری،  با  مرتبط  انحصاری   و  سنتی 
از  محیطی؛  و  اجتماعی  مسائل  از  وسیعی  گسترۀ  محیط زیست گرایی، 
گرفته تا امور انتظامی را در یکدیگر ادغام  سالمت، مسکن، و طراحی شهری 

می کند. 
از  فعالیت گرایی،  به  رویکردی  عنوان  به  محیطی،  زیست  عدالت 
می گیرد  الهام  مدنی  جنبش های  و  حقوق  با  مرتبط  اعتراضی  راهبردهای 
کارزارهای  راه انداختن  انسداد در معابر، طومارنویسی و به  ایجاد  از  - اعم 
رسانه ای- تا برای سیاست های فعاالنۀ اجتماعی و زیست محیطی مبارزه 
از  نمونه ای  محیطی  زیست  عدالت  بوالرد،  رابرت  کار  تأثیر  تحت  کند. 
که به دغدغه های به هم پیوستۀ  جامعه شناسی اجتماع-محور شده است 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی امروزه مرتبط و نسبت به 

آن ها حساس است.
عدالت زیست محیطی در شکل اولیۀ خود بر برجسته کردن توزیع فضایی 
که مردم به حاشیه رانده  نابرابر مخاطرات زیست محیطی ای تمرکز داشت 
تجربه  بومیان  و  پایین  درآمد  با  افراد  نژادی،  هویت های  حامالن  شده، 
میراث  بر  نهادن  نام  شامل  محیطی  زیست  عدالت  کانادا،  در  می کردند. 
کمبود  و  ضعیف  زیرساخت  دربرگیرندۀ  که  بوده  ادامه داری  استعماری 
که  و منابعی است  پیرامون زمین  با مردم بومی در تصمیم گیری  مشورت 
مشترک  دغدغه های  رابطه،  همین  در  می گذارند.  تأثیر  آنان  اجتماع  بر 
کوسیستمی پیوندهایی را  پیرامون حقوق سرزمینی، سالمت و مخاطرات ا
میان مسائل مربوط به عدالت اجتماعی به وجود می آورد و راه را برای ایجاد 
پیوندهای آشکار میان اعتراضات بومیان دربارۀ توسعۀ سکوهای نفتی در 

کوتا هموار می کند. آلبرتا و اعتراض به خطوط لولۀ متصل به دا
کز شهری، مانند تورنتو، برای پرسش از شرایط  عدالت زیست محیطی در مرا
کنونی و حرکت به سوی راه حل  فرآیندهای نابرابر توسعۀشهری چارچوبی را 
فراهم می کند. این روندها به اتالف نظام مند سرمایه در اجتماعات کم درآمد 
نژادپرستانه قرار می گیرند، مربوط هستند؛  که مورد برخوردهای  کسانی  و 
شرایطی که منجر به کاهش فضای سبز و گزینه های کمتر برای غذای سالم، 
همچنین کمبود خانه های مقرون به صرفه، دسترسی کمتر به سیستم حمل 

و نقل عمومی، و افزایش اقدام انتظامی و داغ اجتماعی می شود. 
کانادا، مانند سایر جامعه شناسان در  جامعه شناسان محیط زیست در 
سراسر دنیا، در حال آزمون این هستند که چگونه سازمان های محیط زیستی 
غیردولتی، رسانه ها و سیاست  های حکومتی شکل می گیرند و به نیازهای 
کانادایی های به حاشیه رانده شده پاسخ می دهند. مطالعات آنان با پرسش 
از اینکه چه کسی چه چیزی را از چه راهی دریافت می  کند، چگونگی و مسیر 

آشکار شدن بی عدالتی های زیست محیطی را نشان می دهد. 
نابرابری در دسترسی به منابع و قدرت بسیاری از جریان های عمل گرایی 
کند. در تورنتو، و به  را در مقابل هم قرار می دهد، و می تواند آنها را متحد 
طور کلی در همه جای دنیا، امتیاز سفید پوست بودن با امتیازات اقتصادی، 
الگوهای تاریخی تصمیم گیری،  اجتماعی و زیست محیطی همراه است. 
در  است،  کرده  تقویت  را  موجود  وضع  حفظ  و  موجود  قدرت  ساختارهای 
نتیجه، در حالی که محالت خوب توسعه می یابند، محالت بد بدتر و متروکه 

تر می شوند.

اخیرًا در تورنتو، عدالت زیست محیطی به عنوان پرچمی برای اعتراضات 
علیه افزایش قیرپاشی شن های آلبرتا با نفت آلوده، و همچنین نابرابری های 
در حال رشد جهانی شدن استفاده شده است. از هنگامی که که شرکت های 
توسعه یافته،  کمتر  کشورهای  به  را  تولید  تسهیالت  و  امکانات  چندملیتی 
و  سفت  کمتر  زیستی  محیط  قوانین  و  کمتر  دستمزدها  آن  در  که  جایی 
کار، خانه  که در محل  سخت هستند، فرآیند جهانی شدن، فقرا -کسانی 
و اجتماعات محلی شان نسبت به بی عدالتی زیست محیطی آسیب پذیرتر 
اند- را همان طورکه در قالبی محلی به یکدیگر متصل می کند آنها را در سطح 

جهانی نیز به هم پیوند می زند.
تغییرات آب و هوایی برای جامعه شناسانی که روی عدالت زیست محیطی 
گیر و جهانی است. در کانادا، سیاست های عدالت  کار می کنند دغدغه ای فرا
اقلیمی به دلیل اتکای کانادا به سوخت های فسیلی به عنوان موتور محرکۀ 
اقتصادی بغرنج شده است، کسانی که در این امر ذی نفع هستند، مایلند که 
گسترش خطوط لوله کشی را دور و  تأثیر تغییرات اقلیمی یا نگرانی پیرامون 
کمتر توسعه یافته،   کشورهای  قابل مدیریت ببینند )بدانند(. در مقابل، در 
که در مقابل بالیای طبیعی آسیب پذیرترند، اغلب زیرساخت های ضعیف تر، 
زیستگاه های ساحلی بزرگتر، و وابستگی بیشترتری به امرار معاش مبتنی 
تغییرات  تأثیر  به  توجه  کشورها  این  در  دارند.  کشاورزی  و  ماهیگیری  بر 
اقلیمی ای که انتشار گاز کربن به وجود می آورد بسیار ضروی به نظر می رسد. 
کانادا نیاز مبرمی به ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری محلی  بنابراین، در 

دربارۀ انرژی در بستری با پیامدهای جهانی وجود دارد.    
که دست  گرفتن همۀ اینها با هم، این نمونه ها نشان می دهند  با در نظر 
کم سه جنبه از عدالت زیست محیطی  است که می تواند به »جامعه شناسی 

گاه کند.     اقدام کننده« را در این زمانۀ بحران و اعتراض آ
اول، جامعه شناسان باید پذیرای رویکردهای بین رشته ای باشند. عدالت 
بنیان های  و  قانونی  و  فضایی  کمی،  کیفی،  روش های  محیطی  زیست 
خودش را در قالب های جغرافیا، حقوق، طراحی شهری، بهداشت عمومی و 
جامعه شناسی ترسیم می کند. برخی از پژوهش های عدالت زیست محیطی 
که از مخاطرات  کرده  اند  کسانی تمرکز  بر آشکارسازی روایت  ها و تجربیات 
گرفته شده است  که نادیده  زیست محیطی، نژآدپرستی و سایر فشارهایی 
رنج می برند. این روایت های پنهان نقطۀ شروع مهمی برای مطالعۀ فرآیند 

تغییر است.
دوم اینکه، جامعه شناسان باید از اصالحات سیاست های زیست محیطی 
کنند. درک ما از  و اجتماعی حکومت و ذی نفعان بخش خصوصی حمایت 
مسائل اجتماعی و زیست محیطی پیوسته در حال تکامل است، و عدالت 
که بتواند  اقلیمی در هر دو سطح محلی و جهانی نیازمند مداخالتی است 
مخاطرات  سوی  از  نامتناسبی  شکل  به  که  آسیب پذیری  جمعیت های  از 
بهداشتی، اقتصادی، و زیست محیطِی مرتبط با تغییرات اقلیمی تأثیر می 

پذیرند حمایت کند.   
منظر  از  شناسان  جامعه  سیاست گذاری ها،  استقرار  از  فراتر  نهایت،  در 
سیاست های  ارزشیابی  و  دیدبانی  نقش  رانده شده،  حاشیه  به  اجتماعات 
می تواند  میان- بخشی  رویکرد  یک  منظر  از  که  وظیفه ای  دارند؛  را  جدید 
شناسان  جامعه  زیست محیطی،  عدالت  جنس  از  ذره بینی  با  باشد.  مفید 
می توانند به تقویت رابطۀ میان سیاست گذاری و ساختن دنیایی عادالنه تر 

به لحاظ اجتماعی کمک کنند.   

کسینگ به این نشانی بفرستید: پیام های خود را به شریل تیال

Cheryl Teelucksingh <teeluck@arts.ryerson.ca>
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اسکوشیا،  نوا  شد،  مشاهده  کس  هالیفا در  خانه ای  در 
کارن فاستر. کانادا، فوریه 2017. عکس از 

جامعه شناسی کانادا

< جامــعه شناسی در زمانه ای
          )نه هرگز تمامًا( همچون هر زمانۀ دیگری

کارن فاستر، دانشگاه دالهاوزی کانادا

سال 2016 برای بسیاری پایان جهانی بود که آن 
که با رأی  را می شناختیم. قیام های پوپولیستی 
به برگزیت و پیروزی انتخاباتی ترامپ و خشونت 
دوترت در فیلیپین و احیای حکومت ها و احزاب 
سیاسی خودکامه تجسم یافت و نظم سرمایه داری 
نئولیبرال دموکراتیک را به لرزه درآورد. به موازات 
جعلی«  »اخبار  انتشار  شاهد  سیاسی  جریان های 
»سنجیده روی  علیه  فزاینده ای  کنش های  وا و 
سراسر  در   »)political correctness( سیاسی 
جهان بودیم که منادی چیزی بود که برخی آن را 

دوران تازۀ »پسا حقیقت« می دانند.
اندازۀ  به  دیگر  واقعیات  که  می رسد  نظر  به 
و  همدردی  ندارند.  اهمیت  عواطف  و  عقاید 
شفقت نسبت به »دیگران« به پایین ترین میزان 
از  برخی  تکرار  خطر  معرض  در  ما  و  رسیده  خود 
که دنیا به خود  بدترین جنایات انسانی هستیم 

زمان هایی  چنین  در  جامعه شناسی  است.  دیده 
تخیل  ما  گر  ا اما  می شود،  تمسخرها  اصلی  آماج 
جامعه شناسانۀ خود را به کار ببندیم، شاید بتوانیم 
نکات ظریف و دقیق نا آشکار و امید نهفته در آنها 
درآینده  می توانیم  که  دربارۀکاری  سرنخ هایی  و 

انجام دهیم، پیدا کنیم.
است  ممکن  تاریخ  گسست های  مشاهدۀ 
بسیار  آن  مشاهدۀپیوست های  و  آسان  بسیار 
و هم خانواده هایش  باشد. جامعه شناسی  دشوار 
آغازهای  و  پایان ها  و  شکاف ها  از  پرده  پیش تر 
و  تاریخ  پایان  کار،  پایان  است-  برداشته  زیادی 
با  تقدیر،  به هر  جامعه شناسی!  خوِد  پایان  حتی 
ادعاها  این  زمان،  گذشت  با  و  بیشتر  تحقیقات 
زنجیره ای  همواره  گسستی  هر  شدند.  تعدیل 
را به دنبال دارد. اظهارات فوکو به  از پیوست ها 
نظر درست می رسد که: هر لحظه »زمانه ای است 

همچون هر زمانۀ دیگر، یا بلکه، زمانه ای است 
که هرگز تمامًا همچون هر زمانۀ دیگر نیست«

-خصوصًا  جامعه شناس  عنوان  به  ما  وظیفۀ 
کار  تاریخی  جامعه شناسی  که  ما  از  دسته  آن 
دنبال  را  موضوعاتی  که  است  این  می کنیم- 
خ دادن است را  که بتواند آن چه در حال ر کنیم 
که قباًل اتفاق افتاده است، تا  با چیزی پیوند بزند 
شاید بتوانیم علل را پنهان گم نکنیم یا  به اشتباه 
گردن متغیرهای مداخله گر نیندازیم.  تقصیر را بر 
ممکن  آن  فقدان  که  دموکراتیک  لیبرال  جامعۀ 
کند، تا حدی  است ما را هم مجبور به سوگواری 
تخم نابودی خود را در درون خود پروراند؛ پاسخ 
که  که آن جامعه را دقیقًا همان گونه  این نیست 

بود، بازسازی کنیم.
جامعه شناسی  رابطۀ  آشکار  دگرگونی  حتی 
و  کم  حا دولت  طریق  از   - باید  نیز  جامعه  با 
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به  دانشگاه-  طریق  از  یا  و  مدنی  سازمان های 
شود. انتقادی  ارزیابی  و  شده  تاریخمند  درستی 
و  دمدمی  رابطۀ  ما  رشتۀ  ایده های  و  کارورزان 
بی ثباتی با قدرت دارند و هیج گاه به طور کامل به 
راه نمی یابند، هرچند هیچ گاه  »درون« نخبگان 

کاماًل »دور« از آنها نیستند.
اولین  از  جامعه شناسان  مثال  عنوان  به 
متحده  ایاالت  دولت  که  بودند  متخصصانی 
کلمه  واقعی  معنای  به  تا  کرد  استخدامشان 
اروپا  اول  جهانی  جنگ  از  پس  را  ملی  مرزهای 
کنند. اما چندین نفر از آنها از جمله  از نو ترسیم 
از  گو  شیکا دانشگاه  از  توماس  ک  ایزا ویلیام 
که  هنگامی  و  شدند  انداخته  بیرون  مشاغلشان 
ایده هایشان دربارۀ انترناسیونالیسم و هویت مّلی 
از  متفقین  دیدگاه  با  تضاد  در  اجتماعی  نظم  و 

انترناسیونالیسم قرار گرفت، علنًا شرمسار شدند.
نکته مهم آن که حلقه های سیاستگذاری پس 
که دربارۀ نحوۀ انطباق جامعه شناسی  از جنگ، 
و  توماس  بودند،  نگران  دولت  کار  دستور  با 
زیربار  آنها  کردند.  رد  را  جامعه شناسان  سایر 
که هرچه تحقیقاتشان نشان می دهد در  نرفتند 
جهت خدمت به دولت باشد. با وجود این، آنها 
مستقیمًا با فقرا و مهاجرین و افراد حاشیه ای دیگر 
کار کردند و به واقع نهادهایی ایجاد کردند که آنها 

را محافظت کند و منافعشان را پیش ببرد.
جامعه شناسی  گره خوردگی های  از  بعضی 
ک  دهشتنا اجتماعی  جنبش های  و  دولت  با 
و  واضح  مثال  نژادی،  اصالح  جنبش  بودند. 
تکان دهنده ای است که  به ذهن متبادر می شود. 
حتی گره خوردگی هایی که به نظر بی خطر می آید، 
مانند محوریت رشتۀ ما در مکتب روابط انسانِی 
نیمۀ قرن بیستم، جامعه شناسی را در درد و رنج 
منظور  مورد  این  در  می کند،  شریک جرم  انسانی 
که سازمان  انسانی، عوارضی است  از درد و رنج 

کار برای مردم و جامعه داشته است. صنعتی 

گر  ا که  هستند  تاریخی ای  مثال های  اینها 
و  خودکامگی  درمورد  ما  ترس های  عمیق ترین 
بپیوندد،  حقیقت  به  معاصر  دوران  در  استبداد 
کنون،  ا ما  نگرانی  کنیم.  بررسی  را  آنها  باید 
بدترین  گر  ا مثابۀ عمل است.  به  جامعه شناسی 
خ دهد، ]جامعه شناسی[ حرفه ای خواهد  اتفاق ر
و  کنیم  اصالح  و  بازبینی  را  آن  باید  ما  که  بود 
این که  تا  کنیم،  تقویت  را  اخالقی مان  کدهای 
قرار  بی عدالتی  خدمت  در  را  دانشمان  و  مهارت 
و  خبره   خودکامگی  در  جامعه شناسان  ندهیم. 
کارشناس هستند، اما همواره در برابرش مقاومت 

کرده اند.
که  کنند  اذعان  باید  نیز  جامعه شناسان 
و  همگن  رشته ای  هیچ گاه  جامعه شناسی 
یکپارچه و حائز روابطی منفرد با نیروها و نهادهای 
این  نبوده است.  اجتماعی  زندگی  هدایت کنندۀ 
و  روش  و  دانش  از  چندوجهی  بدنه ای  رشته، 
محبوب  همگی  گهان  نا نه  که  است  نظریاتی 

می شوند و نه از محبوبیت می افتند.
این واقعیت را در نظر بگیرد که در پی انتخابات 
که اعتقاد  ریاست جمهوری آمریکا، درست وقتی 
توضیحات  به  نمی خواهد  هیچ کس  داشتیم 
بیگانگان  اثر  دهد،  فرا  گوش  جامعه شناسانه 
هوکسچایلِد  راسل  آرلی  از   خویشتن  سرزمین  در 
را  ترامپ  جامعه شناس، رای دهندگان عادی به 
کتاب نیویورک تایمز  کرد و پرفروش ترین  تحلیل 

شد.
جامعه شناسی  اثر  یک  هوکسچایلد  اثر  آخرین 
روستایی است؛ زیررشته ای است که فرصت های 
سیاست گذاری  در  تاثیرگذاری  برای  فراوانی 
اذعان  سیاست گذاران  می کند.  ایجاد  عمومی 
که هزینه های  که در جوامع حاشیه ای  می دارند 
جهانی شدن در آن همواره بر منافعش می چربد، 
بنیادینشان - مثل مطلوبیت  از فرضیات  برخی 
اقتصاد  ماندگاری  قیمتی،  هر  به  اقتصادی  رشد 

چه  هر  که  روایت  این  و  صادرات  سلطۀ  تحت 
بزرگتر است به طور خودکار بهتر هم هست- دیگر 
مفید یا قابل دفاع نیست. همچنین آنها تجربه 
که وقتی سیاست های عمومی یا نهادی  کرده اند 
توجهی به رفتارها و ارزش ها و هنجارها و باورهای 

خ خواهد داد. جمعی ندارند، چه اتفاقاتی ر
و  دانشگاهیان  و  افراد  از  مهمی  تودۀ 
ایجاد  حال  در  جهان  سراسر  در  سیاستگذاران 
در  بدنۀ  و  هستند  بدیل  اقتصادی  ایده های 
موضوعات  کنشگرایی،  و  دانش  از  رشدی  حال 
و  بی حد  پیگیری  و  اقتصادی  و  زیست محیطی 
در  می کشند.  پرسش  به  را  اقتصادی  رشد  حصر 
رونق  حال  در  که  انجمنی  نیز  بین المللی  سطح 
گرفتن است، تالش می کند شاخص های سنجش 
موفقیت اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی را 
بسیاری  مسیر  شاخص ها  این  سازند.  بی ثبات 
کرده  تعیین  را  خارجی  و  داخلی  سیاست های  از 
است. چنین کوشش های بی ثبات کننده ای توان 
که »جهان دیگری« را به روی  بالقوۀ این را دارند 
ما بگشایند- هرچند همان ها هم توان بالقوۀ این 
را دارند که به سمت همان اهداف کهنه ای بروند 

که قصد دارند نقدشان کنند.
به همین دلیل است که کار جامعه شناس تمامی 
جامعه شناسانه  دانش  برای  همچنان  ندارد. 
کنیم  گر ما احساس  ا میل و اشتیاق وجود دارد. 
یا  داده  دست  از  را  خود  کشش  ایده هایمان  که 
کرده باید  که رشته مان تا حدی افول  کنیم  حس 
دقیق تر  یافته،  تغییر  واقع  به  که  چیزی  دربارۀ 
کیفیت ذهنی ای  شویم. این دقت تنها از خالل 
علی رغم  را  جامعه شناسی  که  می آید  دست  به 
ناهمگنی هایش، منسجم می سازد: یعنی از خالل 

تخیل جامعه شناسانه.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Karen Foster <Karen.Foster@Dal.Ca>
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<  ســــــــــهــیــــــــم کــــــــــردن
          رســــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــه هـا

      در زمـــــــــانۀ دشـــــــواری
انجمن   )RC16( جامعه شناختی  نظریۀ  پژوهشی  کمیتۀ  عضو  کانادا،  یورک  دانشگاه  کوراساوا،  فویوکی 

بین المللی جامعه شناسی

>>

جامعه شناسان  از  دعوت  خاص،  برهۀ  این  در 
که مطلوب  برای پرداختن به رسانه امری است 
تکثیر  می رسد.  نظر  به  دشوار  آن  دانستن 
بنیادگرایی های  و  پوپولیستی  ملی گرایی های 
دینی انگیزه بخش سیاست مداران و سلبریتی ها 
آنها  که تشخیص ناپذیری  شده - دو دسته ای 
این دوران سرگرمی- اطالع رسانی  از یکدیگر در 
رو به فزونی داشته است  تا به صراحت نسبت 
کنند یا نسبت به  گونه تخصص دشمنی  با هر 
آن بی  تفاوت باشند. ما جامعه شناسان ممکن 
است با خصومت های سیاسی یا بی تفاوتی های 
ناخوشایندی  حقایق  زیرا  شویم،  روبرو  عمومی 
که می توانند در جزمیات مورد  را آشکار می کنیم 
احترام یا مقدسات مرسوم )الهی یا عرفی( و نیز 
فهم متداول به ظاهر بدیهی از جهان اجتماعی، 
کنند.  نقض  یا  تضعیف  را  آنها  و  کنند  رخنه 
دعوت به بخشیدن سهم بیشتر به رسانه ها نیز 
جامعه شناختی  اجتماع  در  گیر  فرا باورداشتی  با 
رسانه ای  سازمان های  که  شد  خواهد  روبرو 
یا  و  می بینند  شرکتی  یا  دولتی  قدرت  ابزار  را 
کار  رسانه ای  مجاری  با  که  را  جامعه شناسانی 

و  سطحی  ترسو،  متقلب،  آماتورهایی  می کنند 
شهرت طلبی می پندارند که تعهدی به کار جدی 
تکثیر  هم  اخیر  سال  چند  طی  ندارند.  علمی 
که  راهنماهای »چطور باید« برای دانشگاهیانی 
عالقمند به ارتباط عمومی از جایگاه رسانه های 
را  ک  ادرا این  ناخواسته  بوده اند،  اجتماعی 
که رسانه های معمول در سراشیب  کرده  تقویت 
منسوخ   محتواهای  زباله دانِی  به  شدن  تبدیل 

فرهنگی و تکنولوژیک هستند. 
این  در  را  حقیقت  از  مراتبی  هرچند 
رسانه  به  نپرداختن  یافت،  می توان  استدالت 
ابزارهای  به  دسترسی  از  را  جامعه شناسان 
که  کرد. در حالی  ارتباط جمعی محروم خواهد 
مباحثات  باب  در  جامعه شناختی  بینش های 
کلیدی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
گیرتری شنیده  که به شکل فرا نیازمند آن است 
میزان  جهت  از  که  هستند  رسانه ها  این  شود، 
عالوه  مانده اند.  بی رقیب  ]عمومی[  دسترسی 
]ظهور[  موجب  رسانه ها  به  پرداختن  این،  بر 
نیز  بهتر  حرفه ای  و  عمومی  جامعه شناسان 

قادر  را  ما  چیزی  چنین  هم زمان  می شود. 
دیگری  حالت  هر  در  آنچه  از  بیش  تا  می سازد 
گسترده تر از نظریات،  ممکن است، با دامنه ای 
کار خود را در  ایده ها و تجربیات مواجه شویم و 
کادمیک به مخاطبان  قالبی متفاوت با گفتمان آ

ارائه کنیم.  
کانادا  تجربۀ  جهانی،  چشم اندازی  از 
می گذارد.  ما  اختیار  در  را  ارزشمندی  آموزه های 
دو حوزۀ عمومی مسلط و مبتنی بر زبان شناسی 
نگرشی  الگوهای  رایج ترین  از  گونه  دو  آن 
جامعه شناسان  به  رسانه ای  سازمان های 
بازتاب  و  می گیرند  بر  در  را  جهان  سراسر  در 
می بخشند و برعکس، دو راهبردی را منعکس 
جامعه شناسان  آن ها  وسیله ی  به  که  می کنند 
عنوان  به  یا  و  حرفه ای  متخصصان  عنوان  به 
متفکران عمومی با استفاده از مجاری رسانه ای 

جدید در مباحثات عمومی مشارکت می کنند. 
سایر  مانند  کانادا،  زبان  انگلیسی  بخش  در 
جامعه  جهان،  آنگلو-امریکایی  بخش های 
اعمال  در  غالب  الگوی  حرفه ای  شناسِی 
درون رشته ای است. در این جا مجاری رسانه ای 
چونان  دارند  انتظار  جامعه شناسان  از  جدید 
خاص  موضوعاتی  در  که  باشند  متخصصانی 
روند  )مثاًل  می کنند  دریافت  رسانه ای  پوشش 
زدوخوردهای  یا  سوری  پناهجویان  اسکان 
به  هستند(.  رسانه ها  از  متأثر  که  دبیرستانی 
موجود  گرایش های  با  هماهنگی  در  و  موازات 
 - انگلیسی  جامعه شناسی  بریتانیا،  و  آمریکا  در 
کانادایی نسبت به اقتصاد، روان شناسی، یا علوم 
که فعاالن آن ها سنتًا حضور بیشتری در  سیاسی 
برنامه های فاخر تلویزیونی و رادیویی ملی و یا در 
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سطح روزنامه های منتشره داشته اند، به جایگاه 
عمومِی نازل تری بسنده می کند.

کانادا،  از سوی دیگر، در بخش فراسوی زبان 
ِکِبک، جامعه شناسی از نقشی عمومی برخوردار 
که در رقابت با نقش حرفه ای و اغلب برتر  است 
امریکای  در  آنچه  به  شبیه  چیزی  است؛  آن  از 
التین یا اروپا وجود دارد و در آن ها جامعه شناسی 
از اعتبار نسبتًا باالی اجتماعی فرهنگی و منزلت 
آرام«  »انقالب  زمان  از  است.  برخوردار  فکری 
روحانیت ستیز و حامل مدرنیزاسیون در سال های 
1960، جامعه شناسان به اشکال مؤثری در روند 
مفصل بندی شالودۀ اجتماعی و فرهنگی ملیت 
مشارکت  کبکی  فرانسوی  مردم  جمعی  هویت  و 
کبک  در  جامعه شناسان  نتیجه،  در  کرده اند. 
که به عنوان متفکران عمومی و افرادی  مایل اند 
روزنامه نگاران  شوند.  شناخته  جامع  دانش  با 
شناسان  جامعه  سراغ  به  مکررًا  گروه ها  سایر  و 
عنوان  »به  که  پرسش  این  ح  طر با  تا  می روند 
یک جامعه شناس، دربارۀ این موضوع چه فکر 
کالن  را دربارۀ پرسش های  آنها  کنید؟« نظر  می 

اقتصادی و سیاسی بدانند. 
کانادایی  با اینکه شواهد ذکر شده از زمینه ی 
موضع گیری  دوگانۀ  ویژگی  آمده اند،  دست  به 
حرفه ای  عنوان  به  خواه   - شناسی  جامعه 
تخصصی و خواه به عنوان پرسشگری متفکرانه 
به موقعیت های  کلی جامعه -  پیرامون مسائل 
این،  بر  عالوه  است.  تعمیم  قابل  دیگری  زیاد 
کدام  هر  متفاوت  مزایای  و  مخاطرات  دلیل  به 
اشکال  این  از  یک  هر  موضع گیری ها،  این  از 
مستلزم  رسانه ها  کردن  سهیم  برای  عملکرد 
مجموعۀ مجزایی از خط مشی ها هستند و هر یک 
این  فعاالن  همۀ  برای  را  ارزشمندی  درس های 

حرفه دارند.    
در دنیای آنگلو-امریکایی که در آن مشروعیت 
جامعه شناسی به میزان کم تری تثبیت شده است 
تخصص های  دستۀ  در  شناسی  جامعه  اساسًا  و 
در  تواند  می  رویکرد  سه  می گیرد،  قرار  حرفه ای 

تالش برای عمومی کردن این رشته مؤثر باشد:
حیطه ی  بفهمید.  را  خود  .موضع گیری 
خود  ملی  رسانۀ  حوزه های  حرفه ای  و  هویتی 
که  بشناسید  را  نقش هایی  تا  کنید  مطالعه  را 
کنید.  ایفا  را  آن ها  از شما بخواهند  ممکن است 
چرا تهیه کنندگان یا روزنامه نگاران از شما چنان 

برای  را  شما  حرفه ای  کار  و  دارند  انتظارهایی 
تحقق چه اهدافی مطالبه می کنند؛ و بیانات شما 
چگونه ]مثاًل[ در یک مقاله و یا در هنگام حضور 

شما چارچوب خواهد یافت؟ 
کنید.  .از داشتن ذائقه ای متنوع استقبال 
اصل نمونه گیری نمایا در تحلیل جامعه شناسی 
که با  کار بگیرید  رسانه را برای مصاحبه هایی به 
صحبت با منابع کمتر شناخته شده و یا کم هوادار 
رادیویی  ایستگاه های  مثل  می دهید؛  انجام 
این ها.  مانند  و  کوچک تر  روزنامه های  محلی، 
مخاطبانی  به  که  داد  خواهد  اجازه  شما  به  این 
رویکرد  با  چندان  که  کنید  پیدا  دسترسی 
جامعه شناختی آشنا نیستند و ممکن است اظهار 
نظری جامعه شناختی نسبت به موضوعی خاص 

برای آن ها جذاب باشد. 
کت های  فا اما  سهل الوصول اند  .نظرات 
جامعه شناختی به دشواری حاصل می شوند. 
  در عصر رسانه های اجتماعی، هر کس نظری دارد 
و از سکویی اختصاصی هم برخوردار است تا ]بر 
فراز آن بایستد و[ از آن جایگاه به انتشار نظرات 
حرفه ای،  متخصصی  عنوان  به  بپردازد.  خود 
استخراج  در  توانایی تان  از  شما  ممیزه ی  وجه 
کت ها به منظور  یافته های پژوهشی و ارجاع به فا
پاسخ گویی به بدفهمی های عمومی، و نیز تعیین 
و  تطبیقی  زمینه ی  در  خاص  رخدادی  جایگاه 

اجتماعی - تاریخی کالن تر آن، نشأت می گیرد. 
اروپای  جنوبی،  آمریکای  مثل  جایی  برای 
آن ها  در  که  فرانسوی،  کبک  و  قاره ای 
متفکران  نقش  منظم  شکل  به  جامعه شناسان 
عمومی را ایفا می کنند و مشارکت های رسانه  ای 
روی به سوی تخصصی شدن حرفه ای دارد، من 

دو پیشنهاد دارم:
کنید. از  .شکل دیدار با آن ها را شما تعیین 
که روزنامه نگاران و تهیه کنندگان در حالت  آن جا 
عادی پیش مصاحبه ای را با شما انجام می دهند 
از  زیادی می دهند،  به توصیه های شما بهای  و 
داستان  که  را  زاویه  ای  و  کنید  استفاده  فرصت 
خطوط  کنید.  تعیین  گرفت،  خواهد  خود  به 
پیشنهاد  تحقیقات  ادامه ی  برای  را  جایگزینی 
کنید؛  توصیه  مصاحبه  برای  را  دیگری  افراد  و 
گزارش ها،  فرستادن  با  را  آن ها  با  خود  ارتباط  یا 
کنید!( مقاالت مورد ارجاع  داده ها و حتی )توجه 
کتاب های مربوط به موضوع تداوم  در مجالت یا 

ببخشید. 
.چشم تان به تصاحب جایزه باشد. با این 
نظر همگان متفکری عمومی  در  که شما  فرض 
بیانات  که  است  وسوسه کننده  بود،  خواهید 
تأثیرگذاری درباره ی وضعیت جهان داشته باشید 
و یا حدس هایی درباره ی نسبت های علی موجود 
بزنید. مصاحبه را به سوی موضوعاتی برگردانید و 
هدایت کنید که نزدیک به حیطه های تخصصی 
که  موجزی  شکل  به  بود.  خواهند  شما  خود 
خواهد  کلیدی  نکاتی  بیان  بر  تمرکز  بر  مشتمل 
کار را انجام دهید و تحلیل هایی را ارائه  بود این 
کنید که دسترس پذیر و در عین حال نه جعلی و نه 

ساده انگارانه هستند.
تمام  درباره ی  که  هست  پایانی  نکته ای 
بسیار  زمان بندی  است:  صادق  موقعیت ها 
حیاتی است. ددالین های سفت وسخت و توجه 
برای  خبری  ارزش  از  برخوردار  موارد  فراریت  به 
رسانه ها جایگاهی تخطی ناپذیر دارند. باید توازنی 
میان پاسخ گویی به تقاضاهای لحظه آخری  آن ها 
گزارش گران،  کنید.  و زمان بندی های خود برقرار 
تهیه کنندگان و ویراستاران نمی توانند و نخواهند 
معرض  در  داستان شان  که  حالی  در  توانست 
عمومی  افکار  سوی  از  شدن  فراموش  و  بایگانی 
کنید  است، منتظر شما بمانند تا شاید زمانی پیدا 
که  و به آن ها مصاحبه ای بدهید یا نوشته ای را 
تا[  برسانید  آن ها  ]به  شماست  نظرات  حاوی 

منتشر کنند. 
که جامعه شناسان باید  به جای این پیشنهاد 
یا فرهیختگان  تبدیل به سخن پردازان پرحرف 
خسته کننده شوند، من از نوع تازه ای از همکاری 
را موظف  ما  این  کرده ام.  با رسانه ها دفاع  آن ها 
را  جامعه شناسی  دوگانه ی  هدف  تا  می دارد 
حرفه ای  رشته ای  و  عمومی  شغلی  عنوان  به 
گونه  هایی  کنیم؛ تا جایگزینی باشد برای  تقویت 
کلیشه های  عمومی،  روابط  چرخه های  از 
کارآفرینانه، و فرصت طلبی های کلبی مسلکانه ای 
که بیش از حد نقش دانایِی در حال انتقال را در 

این زمانه ی دشواری یافته اند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Fuyuki Kurasawa <kurasawa@yorku.ca>

 

جامعه شناسی کانادا
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محوطۀ  که  هستند  این  خواهان  آمریکایی  دانشجویان 
قانونی  اسناد  فاقد  دانشجویان  برای  پناهگاهی  دانشگاه 

باشد. 

< دانشــــــــگاه های امریکا
          عـــــرصـــــــــه ای تــــــــــازه بـــــــرای مـــــــــبــــــــــارزات

       مهاجران؟
سندرا پورتوکاررو و فرانسیسکو الرا گارسیا، دانشگاه کلمبیا، امریکا

در روز پانزدهم ژوئن سال 2012، دولت اوباما از 
بازگرداندن  روند  تعویق  برای  برنامه ای  ایجاد 
بودند  شده  امریکا  وارد  غیرقانونی  که  کودکانی 
که طی آن سیاست مهاجرتی  خبر  داد؛ برنامه ای 
امریکا به قریب یک میلیون و هفتصد هزار مهاجر 
کودکی وارد امریکا شده  که در  غیرقانونی جوانی 
به  دوسال  مدت  به  که  دولتی  مجوزی  بودند، 
اخراج  کشور  از  که  می  داد  را  امکان  افراد  این 
که به  کاری  نشوند. برنامۀ مزبور همچنین اجازۀ 
این مهاجران ثبت نشده داده شده بود را تمدید 
به  بیشتر  دسترسی  امکان  آن ها  به  و  می کرد 

ایاالت  کنان  سا کثر  ا می داد.  را  عالی  تحصیالت 
برای  را  آزادی ها  پاره ای  از  برخورداری  متحده 
اینکه  آزادی  مثاًل  می گیرند؛  پیش فرض  خود 
از  ترسی  بی آن که  بروند  راه  خیابان  در  بتوانند 
باشند،  داشته  خود  کشور  به  بازگردانده شدن 
ادامۀ  یا  شغل  دست آوردن  به  برای  تالش  از  یا 
تحصیل بهراسند. برنامۀ تعویق این آزادی ها را 
کودکان و مهاجران ثبت نشده نیز تسری داد  به 
که آمریکا را خانۀ خود می دانند  و به همۀ آن ها 
که از همان امتیازات، دست کم در  اجازه می داد 
طول دورۀ تعویق در بازگردانی شان، با اطمینان 
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خاطر بهره مند باشند. 
عنوان  به  ترامپ  دونالد  انتخاب  دنبال  به 
جای  اضطراب  متحده،  ایاالت  جمهور  رئیس 
ادبیات  زادۀ   که  هراسی  گرفت.  را  آسودگی 
انتخاباتی  کارزار  ویژگی  و  ترامپ  مهاجرستیزانۀ 
می شد.  گسترده  گیر  فرا آتشی  مانند  بود،  او 
نفعشان  به  تعویق  برنامۀ  که  کسانی  بالفاصله، 
بود از اینکه می دیدند ممکن است حمایت های 
دستگاه اجرایی اوباما از این برنامه و تمدید آن، 
به سرعت از بین برود به هراس افتادند. اما دامنۀ 
همۀ  دیگر  رفت:  فراتر  بس  نیز  این  از  اضطراب 
می ترسیدند  حقوقی ای  وضعیت  هر  با  مهاجران 
که محدودیت های مهاجرتی جدید و بسیار سفت 
و سخت ممکن است موقعیت همۀ آنها را تحت 

تأثیر قرار دهد. 
که رئیس  در 27 جوالی سال 2017، هنگامی 
هفت  شهروندان  ورود  ممنوعیت  حکم  جمهور 
کرد،  را امضا  امریکا  کثریت مسلمان به  ا با  کشور 
واسطۀ  به  شد.  گذاشته  صحه  ترس ها  آن  بر 
گیری و کلی بودن این حکم و اجرای نامتوازن  فرا
وضعیت  هر  با  و  ملیت ها  همۀ  از  مهاجران  آن، 
شهروندان  تا  گرفته  پناهجویان  -از  حقوقی 
امریکا- اسیر موقعیتی متالطم شدند و جرقه های 
کشور زده شد. همۀ مهاجران،  اعتراض در سراسر 
یا  دانشجویی  ویزای  دارندگان  پناهجویان، 
کسانی که اجازۀ اقامت دائم را داشتند، با امریکای 
که به سرعت شاهد افزایش  جدیدی روبرو شدند 
موردبازجویی  افراد  آن  در  که  بود  احتمال  این 
ورود  اجازۀ  حتی  و  شوند،  دستگیر  بگیرند،  قرار 
برای  حتی  خارجه  امور  وزارت  نیابند.  را  آن  به 
که عالوه بر ملیت  ورود شهروندان دو تابعیتی ای 
امریکایی، ملیت یکی از آن هفت کشور را داشتند 

نیز محدودیت هایی را وضع کرد. 
به نظر می رسید نه تنها مهاجران غیرقانونی، 
یک شبه،  مهاجر،  برچسب  با  کس  هر  بلکه 
موقعیتی آسیب پذیر پیدا کرده است. هر چند یک 
دادگاه محلی فدرال در شهر سیاتل این قانون را 
لغو کرد و جلوی اجرای آن را گرفت، کل این ماجرا 
کاخ سفید در  که سیاست مهاجرتی  نشان می داد 
دوران ترامپ توجه اندکی به تمایزات اجتماعی 
 ،2017 مارس  ششم  در  که  مسئله ای  دارد؛ 
رئیس جمهور  اجرایی  که دستور جدید  هنگامی 
از  را  مسلمان  کثریت  ا با  کشور  شش  شهروندان 
گرفت.  کید قرار  کرد، مورد تأ ورود به امریکا منع 
این دستور یکی از خشن ترین مداخالت در طول 

تاریخ سیاست مهاجرتی امریکا بود.
از  بیشتر  کجا  هیچ  در  درگیری ها  این 
نداد.  نشان  را  خودش  امریکا  دانشگاه های 
و  دولتی  دانشگاه های  هم  نهادی،  لحاظ  به  

سطح  در  امریکا  خصوصی  دانشگاه های  هم 
کارکنان اجرایی و بدنۀ دانشجویی  دانشکده ها، 
گروه های  گردهم آمدن  به طور فزاینده ای شاهد 
اجرایی  برنامۀ  هستند.  مهاجران  نامتجانس 
گونی  گونا و  تنوع  این  اوباما  دولت  در  تعویق 
ر  تعویق  برنامۀ  ذی نفعان  داد:  گسترش  را 
کودکان، نهایتًا توانستند در دانشگاه  بازگرداندن 
که  بپیوندند  دانشگاه هایی  به  کنند،  نام  ثبت 
دانشجویان خارجی زیادی دارد و وارد کالس هایی 
گروهی از فرهیخته ترین اساتید  که توسط  شوند 
مهاجر اداره می شود. هیچ نهاد دیگری در زمانۀ 
افراد  از  فراوان  چنین  تعدادی  نمی تواند  معاصر 
یا  متنوع،  قومی  و  نژادی  طبقاتی،  خاستگاه  با 
گرد  مهاجرانی با موقعیت های حقوقی متنوع را 

هم آورد.
کشور  دانشگاه های سراسر  پیوستن  بنابراین، 
محدودیت  قانون  به  که  متعددی  صداهای  به 
نیست.  تعجب آور  می کردند  اعتراض  مهاجرت 
در سیزدهم فوریۀ سال 2017، شانزده دانشگاه، 
از جمله دانشگاه های مهم ساحل شرقی امریکا، 
متن دادخواست حقوقی بی طرفانه ای را تنظیم 
به  را  جمهور  رئیس  اجرایی  فرمان  که  کردند 
چالش می کشید. این دعوی حقوقی ادعا  می کرد 
آسایش می توانند  و  امنیت  پیرامون  که »مسائل 
که همچنان در  به شکلی مورد توجه قرار بگیرند 
همبستگی با ارزش هایی باشند که امریکا همیشه 
آزاد  جریان  مانند  ارزش هایی  ایستاده؛  آنها  پای 
نظرات افراد در سراسر مرزهای جغرافیایی امریکا 

و استقبال از مهاجران در دانشگاه هایمان«.    
شناسی  جامعه  انجمن  شکل،  همین  به 
اطالعیه ای   2017 سال  ژانویۀ  سی ام  در  امریکا  
ترامپ  اولیۀ  اجرایی  حکم  با  مخالفت  در  را 
که شامل پیشنهادهایی  کرد، اطالعیه ای  صادر 
آن  علیه  مؤثر  جمعی  حرکات  به کارگیری  برای 
انجمن  شناسان  جامعه  همان طورکه  بود. 
در  ما  شدند،  یادآور  ما  به  امریکا  شناسی  جامعه 
گرفته ایم،  قرار  نهادها  از  بزرگ  شبکۀ  یه  قالب 
همکاری  هم  با  کنشگرانه  ما  گر  ا که  شبکه ای 
باشد. هنگامی  نیز  این  از  کنیم، می تواند مؤثرتر 
عنوان  به  ضدمهاجرتی  نطق های  با  فردی  که 
رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا برگزیده شد، 
تار  کردند و در  نهادهای دانشگاهی تکامل پیدا 
مشارکت کنندگانی  به  تماشاچی  از  جامعه  پود  و 
مایکل  که  همان گونه  تبدیل  شدند.  فعال 
بورووی1، برای دانشگاه ها در دنیای امروز جایگاه 
منحصربه فردی قائل است، دانشگاه، همزمان، 
در درون و بیرون از جامعه توأمان هم مشاهده گر 
این  دیگر،  بیان  به  است.  مشارکت کننده  هم  و 
به  را  شناسی  جامعه  میدان  عمومی  بیانیه های 

میدان قدرت تبدیل کرده اند.
به  می توانستند  به خوبی  شناسان  جامعه 
گروه های مختلف  پویایی های نوظهور در میان 
-پدیده ای  کنند  توجه  دانشگاه ها  در  مهاجران 
که شاید در یک محیط دانشگاهی منحصر به فرد 
است. امروزه، نهادهایی که مهاجران را استخدام 
معمواًل  می کند،  نمایندگی  را   آنها  یا  می کنند 
از  سطحی  که  می کنند  حمایت  مهاجرانی  از 
مشخص  اقتصادی  خصوصیات  و  تحصیالت 
برای  کشاورزی  اتاق های  مثال:  برای  دارند، 
کارگران  از  زیادی  تعدای  که  سیاست هایی 
ارزان قیمت و کارگران روزمزد غیرقانونی را تضمین 
که شرکت های  کند، چانه زنی می کنند، در حالی 
سیلیکون ولی  در  فناوری  حوزۀ  در  متخصص 
و  ماهر  بسیار  مهندسان  استخدام  تسریع  پی  در 

دانشمندان علوم کامپیوتری هستند.
چنین  انباشتن  با  امریکایی،  دانشگاه  اما 
گروه های مهاجران، به عنوان  ترکیب متنوعی از 
اجتماعی  جنبش های  سازماندهی  برای  مکانی 
اجرایی  فرمان  علیه  مؤثر  مقاومت  یا  مهاجران 
کامی  ترامپ قدرتی خارق العاده دارد. در مقابل، نا
خود  نیز  همکاری ها  این  به  تحقق بخشی  در 
همیاری های  محدودیت   و  بود  خواهد  آموزنده 
میان بخشی و نیز چالش های ایجاد شبکه های 
را  مهاجران  گروه های  میان  در  همبستگی   قوی 

آشکار می کند. 
امریکا  مدنی  جامعۀ  که  همان طور  کل،  در 
ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  چالش های  به 
کنش نشان می هد، جامعه شناسان باید با دقت  وا
درون  در  مهاجران  بین  گروهی  پویایی های  به 
زود  بسیار  است  ممکن  کنند.  توجه  دانشگاه ها 
که بخواهیم نقش های مهم تر دانشگاه ها  باشد 
که زمان  را مورد ارزیابی قرار دهیم، اما هنگامی 
داشت  خواهیم  نیاز  رویکردی  به  فرارسد،  آن 
فضایی  دانشگاه   اینکه  داشتن  خاطر  به  با  که 
چندوجهی و نقطۀ تالقی عالیق ناهمگون است، 
امریکایی  دانشگاه های  خاص  جایگاه  دربارۀ 

نظریه پردازی کند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Sandra Veronica Portocarrero 
<svp2118@columbia.edu>
Francisco Lara García 
<f.laragarcia@columbia.edu>

چارچوبی  بسط  عمومی:  دانشگاه های  »بازتعریف   .1
علوم  پژوهش  شورای  عمومی،  حوزۀ  دگردیسی  تحلیلی« 
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<    مـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــی 
      تیـــــــــم ســـــردبــیــــــری

         آرژانــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــیــــــــــــــــن
خوآن ایگناسیو پیوانی، عضو کمیتٔه پژوهشی آینده پژوهی )RC07( و منطق و روش )RC33(، پیالر پویگ و 

مارتین اورتاسن، دانشگاه ملی ال پالتا، آرژانتین

ما، در پی پنج سال کار بی نقص ترجمه اسپانیایی زیر نظر مایو آلوارز ریوادوال 
کلمبیا، در سال 2016 به گفتگوی جهانی پیوستیم. از آن زمان هر شماره  در 
گفتگوی جهانی چالش و فرصتی برای یادگیری بوده است: ]هر بار[ پس از 

چند هفته کار شدید احساس موفقیت شگرفی می کنیم.
به تازگی  رومانیایی  تیم  که  ترجمه هیچ گاه سرراست نیست. همانگونه 
هنوز  که  است  جدیدی  واژه های  متوجه  اصلی  چالش  یک  کرد،  اشاره 
به شکلی  اسپانیایی  اینکه  به  با توجه  اما  نشده اند.  ترجمه  رسمی  به شکل 
وسیع در فضای دانشگاهی و سازمان های بین المللی استفاده می شود ما به 
گزارش های دولتی و غیره- تکیه  گزارش،  منابع متعددی -شامل مقاله، 
می کنیم تا برابرنهاد اسپانیایی نوواژگان سیاسی و جامعه شناختی انگلیسی 
کاماًل جهانشمول است  اسپانیایی  که  این واقعیت  بیابیم. هرچند خود  را 
چالش خاصی را پیش می کشد. اسپانیایی زبان رسمی 21ملت و زبان مادری 
تقریبًا 500 میلیون نفر در جهان است. هر منطقه، حتی در حلقه های علمی،  
که در آن ممکن است مفاهیم مختلف  نسخٔه ویژٔه خود را از این زبان دارد 
گون بیان شوند. برای غلبه بر این مشکل ما زمان زیادی  گونا به شیوه های 
را بر سر بحث درباره این گذراندیم که بهترین راه ارائه اسپانیایی »بی طرف« 

چیست یا چگونه تنوع زبانی منطقه ای و محلی را رعایت کنیم.
گون بیان و پذیرش، فراتر از یک  گونا با این حال پیچیدگی های اشکال 
که  زبان خاص است. به طور مثال، تالش برای ترجمٔه یک واژه انگلیسی 
که در معنای  ظاهرًا برابرنهاد اسپانیایی »روشنی« دارد، یعنی لیبرال، زمانی 
گرایش ایدئولوژیک یک سیاستمدار باشد، پیچیده می شود. اولین انتخاب 
ما واژه اسپانیایی liberal بود. اما هم در اسپانیا و هم در کشورهای آمریکای 
التین، لیبرال پیوندهای مشخص محافظه کارانه دارد. جایگزین استفاده از 
واژه progresista )پیشرو( بود اما در زمینٔه آمریکای التین این واژه تداعی گر 
که از واژٔه progresista برای  افکار چپ است. بنابراین،  بسیار نامناسب بود 
ذهن  مثال  به طور  است  ممکن  که  شود  استفاده  سیاستمداری  به  ارجاع 
اقتصاد  از  همچنان  اما  باشد  داشته  خانوادگی  ارزش های  به  نسبت   بازی 
حمایت  مشابه  سیاست های  و  گسترده  نظامی  مداخله های  نئولیبرال، 
توسعه یافته  کشورهای  در  لیبرال ها  به اصطالح  برخی  که  )آنگونه  می کند 

عمل می کنند(. ترجمٔه چنین عباراتی نیازمند جستجوی عمیقتر جایگزین 
ها و معانی مختلف است.

که  که ما غالبًا با آن روبرو می شویم جنسیت اسامی است  مشکل دیگری 
گروه  کاماًل متفاوت برخورد می شود. قطعًا  در انگلیسی و اسپانیایی با آنها 
گاه است  سردبیری گفتگوی جهانی از کشمکش های زنان در سراسر جهان آ
و مجله مقاالتی دربارٔه حقوق زنان، مسائل جنسیت و بحث های فمینیستی 
که اسپانیایی )و  گون دارد. بسیاری از منتقدان معتقدند  گونا کشورهای  در 
زبان های دیگر( سوگیری های جنسیتی دارند: بنابراین، برخی از نویسندگان 
-به ویژه زمانی که به نابرابری جنسیتی و موضوعات مرتبط اشاره می کنند- 
سوگیری ها  این  با  که  برگزینند  نوشتن  در  را  راهبردی  تعمدًا  است  ممکن 
ترجمه  را  انگلیسی ای  متن های  اغلب  ما  آنجایی که  از  اما  کند.  مقابله 
که در آن سوگیری  که پیش از آن به زبان سومی نوشته شده اند  می کنیم 
با  نویسنده  ظریف  واژگان  انتخاب  باشد،  آشکارتر  است  ممکن  جنسیتی 
کشیدن سوگیری ها و نگارش های جنسیتی در زبان اصلی  هدف به چالش 

ممکن است به شکلی ناخواسته در ترجمه ما نادیده گرفته شود.
را در میان  کار  بار  گرفتیم  گروه های سردبیری ما تصمیم  برخالف سایر 
گروه نسبتًا کوچکی در گروه جامعه شناسی دانشگاه ملی ال پالتا تقسیم کنیم. 
را  و مارتین مقاالت  را دریافت می کنیم، پیالر  انگلیسی  ما نسخٔه  زمانی که 
براساس موضوعات مرتبط و عالقٔه شخصی تقسیم می کنند. مترجمان هر 
متن را خودشان ترجمه می کنند و سپس دیگری متن را مطابقت می دهد. 
سپس، خوان همٔه متن ها را کامل و جامع بازبینی می کند. در طول این فرآیند 
ما از نصایح ارزشمند لوال بوسوتیل بهره مند می شویم. تسلط کافی اش بر چند 
کمک به ما در بهبود نسخٔه اسپانیایی  زبان و تجربه اش در ترجمه برای 

گفتگوی جهانی ضروری است. 
 مشارکت در گفتگوی جهانی برای گسترش مهارت ترجمٔه ما و همچنین 
ارتباط ما با گسترٔه پهناوری از موضوعات و زمینه های اجتماعی بسیار ارزنده 
کمک می کند تا جهان را بهتر بشناسیم و  بوده است. گفتگوی جهانی به ما 

از این راه تخیل جامعه شناختی مان را بهبود بخشیم.

3۷
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مارتین اورتاسن در دانشگاه ملی ال پالتا )آرژانتین( جامعه شناسی خوانده است و در حال حاضر در 
همانجا تحصیالت دکترایش در علوم اجتماعی را با بورسیه شورای پژوهشی ملی علم و فن دنبال 
به طور  و  فناورانه  ابزارهای  براساس  »پیشگیرانه«  امنیتی  سیاست های  زمینٔه  در  مارتین  می کند. 
مشخص دوربین های کنترل شهری پژوهش می کند. او رهیافتی قوم نگارانه دارد که از حیث نظری به 
جامعه شناسان عملگرا و مطالعات علم،  فناوری و جامعه مستحضر است. او همچنین به تحصیالت 
عمومی و مشارکت به عنوان معلم و فعال در دبیرستان های مردمی برای بزرگساالن عالقمند است؛ 

طرحی که درون جنبشی اجتماعی سازمان دهی شده است.

حاضر  حال  در  است.  خوانده  جامعه شناسی  )آرژانتین(  پالتا  ال  ملی  دانشگاه  در  پویگ  پی  پیالر 
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی درهمین دانشگاه است. پژوهش اش در حوزٔه جامعه شناسی محیط 
کار  زیست است و عالئقش محیط زیست، فقر و نابرابری در بافت شهری است. در گروه جامعه شناسی 
می کند و در چندین پروژٔه پژوهشی در ارتباط با مسائل روش شناختی در مطالعٔه فقر و نابرابری مشارکت 
داشته است. پیالر همچنین در برنامه های جانبی در محله های محروم شهر ال پالتا و فعالیت های 

مبادله ای مختلف با همکاران دانشگاه ووپرتال )آلمان( درگیر است.

خوان ایگناسیو پیوانی استاد روش های پژوهش علوم اجتماعی در گروه جامعه شناسی دانشگاه ملی 
ال پالتا و پژوهشگر شورای پژوهشی ملی علم و فن )آرژانتین( است. ارشدش را در روش های پژوهش 
کنون دانشگاه شهر لندن )بریتانیا( خوانده می شود و دکترایش را در  علوم اجتماعی و آمار از آنچه ا
گرفته است. پژوهشگر پسادکتری علوم  روش شناسی علوم اجتماعی از ساپینزا، دانشگاه رم )ایتالیا( 
اجتماعی در دانشگاه ملی کوردوبا )آرژانتین( و برنامٔه تحصیالت تکمیلی جامعه شناسی و انسان شناسی 
دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو )برزیل( بوده است. برای چند سال در حوزٔه تاریخ، منطق و بنیان های 
روش های جامعه شناختی به پژوهش می پرداخت. از سال 2011 مدیر برنامٔه پژوهشی جامعٔه معاصر 
آرژانتین است که طرحی چندین پروژه ای است که شامل 50 دانشگاه دولتی علوم اجتماعی در سراسر 

کشور می شود.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

Juan Ignacio Piovani <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar>
Pilar Pi Puig <pilarpipuig@gmail.com>
Martín Urtasun <martinjurtasun@gmail.com>
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