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< سیادت زبان انگلیسی

< جامعه شناسی های ملی: پرو و رومانی

< اولف هیملستراند، 1924-2011

< پیچ تاریخ: حضوِر  زنان

< حقوق بشر: پدرساالری در ارمنستان

< جامعه شناسی مردم مدار: چشم انداز آفریقای جنوبیایی
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< شــورای ســردبــیــری:
سردبیر: مایکل بورووی

گروه سردبیران: لوال بوسوتی، آگوست باگا.
همکاران تحریریه : مارگارت آبراهام، تینا اویس، راکائل سوسا، جنیفر پالت، رابرت ون کریکن

سردبیران مشاور: ایزابال بارلینسکا، لوئیس شوول، دیلک سینداگلو، تام دووایر، جان فریتز، سری حنفی، خایمی 
خیمینز، هبیبول کاندکر، سایمون ماپادیمنگ، ایشوار مودی، نیکیتا پوکروسکی، اما پوریو، یوشیمیچی ساتو، ویناتا 

سینا، بنجامین تییرینا، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا.
ویراستاران منطقهای

جهان عرب: سری حنفی و مونیر سیدانی
برزیل: گوستاو تانیگوتی، جولیانا تانچ، پدرو مانچینی، فابیو سیلوا تسوندا، دمیتری سریوچینی فرناندس،  آندریزا 

گالی، رناتا بارتو پریتورلن
هند: ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، یودی سینگ.

ژاپن: کازاهیسا نیشیهارا، ماری شیبا، یوشییا شایوتانی، کس��وکه هیمنو، تاموهیرو تاکامی، ناناکو هایامی، یوتاکا 
ایوادیته، کازاهیرو ایکدآ، یو فوکودا.

اسپانیا: گیزال رداندو.
تایوان: جینگ-موآ هو.

ایران: ریحانه جوادی، ساغر بزرگی، میترا دانشور، شهراد شهوند، فائزه اسماعیلی، جالل کریمیان، نجمه طاهری
روسیه: الیانا ازدروامیسوال، الیانا نیکوفورووا، آسجا وارونکوا

مشاوران رسانه ای: آنی لین، خوزه رگیرا

 

هم زمان که من می نویس��م، نظم لیبی در هم شکس��ته 
اس��ت و تمام فکرها متوجه این است که نه فقط در لیبی، 
بلکه در سراس��ر س��رزمین های عربی چه رخ خواهد داد. 
به نظر می رس��د آشوب، ابعادی جهانی دارد و بنابراین در 
این ش��ماره گوران ثربورن نابرابری را در مقیاس��ی جهانی 
برمی شناسد و مد عی است سیاست های طبقاتی باز می 
گردند؛ بوآونتورا دی سووس��ا سانتوس شورش ها در اروپا، 
به ویژه انگلستان را تحلیل می کند، در حالیکه آیا فابروس 
تصویری از مهاجران آسیایی که اجتماعات خاص خودشان 
را درمالزی برمی سازند، ترسیم می کند. گوهر شهنظریان، 
چالش های بازس��ازی پساشوروی را از طریق چالش های 
زن��ان در مناطق جنگ زده در جنوب قفقاز بررس��ی می 
کند.اگر موضوع مشترکی وجود داشته باشد، سلب مالکیت 

است،فراخوان اتحادی برای »خشمگین ها«.

گفتگ��وی جهانی، بحث درباره ی جامعه شناس��ی جهانی 
را با رنتو اورتیز که تاثیر هژمونی زبان انگلیس��ی را بررسی 
می کند و اری سیتاس و سارا موسوئتسا که منشورشان را 
درباره ی علوم اجتماعی و انسانی آفریقای جنوبی ارائه می 
دهن��د، ادامه می دهد. نیکوالس لینچ از پرو و ماریان پردو 
و لیویو چلسه آ از رومانی جامعه شناسی را به مثابه جنگی 

علیه میراث نظام های ستمگر توصیف می کنند. 

در قس��مت س��ازمانی، جنیفر پالت، تاریخ حضورِ مترقی 
ِزنان در انجمن بین المللی جامعه شناسی را بازمی گوید. 
الیس��ا رایس و آن دنیس دو کنفرانس پر جنب و جوش را 
گزارش می دهند: جامعه ی جامعه شناسی برزیل و جهاِن 
زنان، و اِما پوریو درباره ی جامعه شناسان نوپا گزارش می 
دهد. همچنین از یکی از رهبران بزرگ انجمن بین المللی 

جامعه شناسی، اولف هیملستراند ستایش می کنیم. 

در آغاز، گفتگوی جهانی را به عنوان یک خبرنامه ی ساده 
می پنداشتیم، اما به چشمی جامعه شناختی برای تاکید بر 
مسائل رشته ما و فراسوی آن تبدیل شده است. این نشریه 
با کار شگفتی آور سردبیران اجرایی و گروه های ترجمه ما 
در سراس��ر زمین، صحافی و به 11 زبان منتشر می شود. 
ف��ن آوری دیجیتال آنچه را که دی��روز غیرقابل تصور می 
نمود، نظیر مصاحبه های بین قاره ای با کمیته ی اجرایی 
انجمن بین المللی جامعه شناس��ی، ممکن کرده است. به
http://www.isa-sociology.org/journeys-

through-sociology/ نگاهی بیندازید. 

گفتگوی جهانی در فیس بوک و س�ایت انحمن بین 
المللی جامعه شناسی  قابل دسترسی است.

< سـرمـقـــــالــه < این شــماره:
سرمقاله                        

 نابرابری و اعتراض	
بازگشت طبقه                
)نا(شهروندان کمتار                
آشوب نظم                

 بحث پیرامون جامعه شناسی بین المللی	
سیادت زبان انگلیسی و علوم اجتماعی                                                  

 جامعه شناسی های ملی 	
پیچ و خم های جامعه شناسی پرویی                                                    
جامعه شناسی رومانی: جبران سریع گذشته ای پر نشیب و فراز                     

 اولف هیملستراند، 1924-2011	
پدر جامعه شناسی نیجریه                                                                 
تجلیلی شخصی از رئیس سابق انجمن بین المللی جامعه شناسی                  

 ستون های ویژه	
پیچ تاریخ: حضوِر نابرابر زنان                                                               
حقوق بشر: چالش پدرساالری در قفقاز جنوبی                                        
جامعه شناسی مردم مدار: ترسیم علوم انسانی و اجتماعی                           

 گزارشها و کنفرانسها	
جامعه شناسان نوپا در انجمن بین المللی جامعه شناسی                            
جهان زنان                            
انجمن جامعه شناسی برزیل               
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< نـابــرابــری جـهــانی:

بازگـشـت طــبـقـــه

دو دهه ی گذش��ته برای مل��ت های فقیر جهان خوب بوده اس��ت. 
از اواخ��ر دهه ی 1980، آنچه س��ازمان های بی��ن المللی اقتصادی،  
»آسیای در حال رشد« می نامند، بطور عمده چین، هند و کشورهای 
آس��ئان، با س��رعتی تقریبا دوبرابر س��رعت جهان به طور کل، رشد 
ک��رده اند. از س��ال 2001، جنوب صحرای آفریقا، ک��ه]از قافله ی[ 
توسعه در یک سوم پایانی قرن اخیر به شیوه ای تراژیک عقب مانده  
بود، از جهان، از جمله »اقتصادهای پیش��رفته« پیش��ی گرفته است. 
آمریکای التین از س��ال 2003 و خارمیانه از سال 2000  سریعتر از 
کشورهای ثروتمند جهان رشد یافته اند. همچنین، به غیر از اروپای 
پساکمونیس��تی، » اقتصاده��ای در حال ظهور و توس��عه« با بحران 

بانکداران ِ انگلوساکسون بسیار بهتر از جهان ثروتمند کنار آمدند.

< ملت ها و طبقات

ما چرخش��ی تاریخی را نه تنها در ژئوپولیتیک ها بلکه همچنین در 
مورد نابرابری تجربه می کنیم. گسترش بین المللی توسعه-نیافتگی 
در قرن نوزدهم و بیس��تم، در کنار س��ایر موارد، به این معنا بود که 
نابرابری در میان انس��ان ها بطور فزاینده ای توس��ط جاییکه زندگی 
می کردند، ]یعنی[ در مناطق، س��رزمین ها و ملتهای توس��عه یافته 
یا توسعه نیافته؛ ش��کل می گرفت. در سال 2000، تخمین زده شد 
که 80 درصد درآمد نابرابر در میان خانوارها به کش��وری که در آن 
زندگی می کردند بستگی داشت. )میالنویچ 2011 : 112( این ]امر[ 
در ح��ال حاض��ر در حال تغییر اس��ت. نابرابری بی��ن المللی به طور 
کلی در حال کاهش اس��ت، گرچه رشد فاصله ی میان ثروتمندان و 
فقیرترین ها متوقف نش��ده اس��ت. اما نابرابری درون- ملتی، به طور 
کل، در حال افزایش اس��ت، البته بطور یکنواخت، جبِر شبه-جهانِی 

»جهانی شدن« یا تغییرات تکنولوژیک را انکار می کند.

این ]موضوع[ به بازگشت طبقه، به عنواِن عامل جهانِی تعیین کننده 
نابرابری که در حال افزایش قدرت اس��ت، می انجامد. طبقه همواره 
مهم بوده اس��ت، اما در قرن بیستم ]در[ بس��تر عمدتا ملی سازمان 
های طبقاتی و کش��مکش های طبقاتی– البته به اضافه ی تعدادی 
ش��بکه ی »انترناسیونالیسم کارگری«– نابرابری طبقاتِی ملی توسط 
ش��کاف های بین-کشورِی جهانی تحت تاثیر قرار گرفته بود. اکنون، 

ملت ها به یکدیگر نزدیک تر می شوند و طبقات فاصله می گیرند.

وجهه ی طبقاتی الگوی جدید جهانی توزیع در دهه ی 1990، رشد 
برجس��ته ای داش��ت. این زمانی بود که نابرابری چینی، حتی بیش 

گوران ثربورن، دانشگاه کمبریج، بریتانیا، دانشگاه لینئوس، سوئد و عضو کمیته ی برنامه ریزی انجمن بین المللی جامعه شناسی 
برای کنفرانس جهانی جامعه شناسی در یوکوهاما

مبک،رئیس جمهور سابق، مشرف بر فقر گسترده ژوهانسبورگ.
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از مسیر س��رمایه دارِی اتحاد جماهیر پیش��ین، پیش رفت، درحالیکه، 
گرایش نس��بتا کم به برابری )روس��تایی( در هند، ب��ه نابرابری فزاینده 
روس��تایی و همچین شهری تبدیل  ش��ده بود. آمریکای التین، مکزیک 
و آرژانتین ش��وک ه��ای نابرابری]ناش��ی از حکومِت[نولیبرالی خود را 
داشتند. یک مطالعه ی آی ام اف )2007: 37( اگرچه به اندازه کافی به 
آن توجه نش��ده، نشان داده است که در سطحی جهانی، در دهه 1990 
تنها گروهی که س��هم درآمدش چه در کش��ورهای ب��ا درآمد باال و چه 
پایین افزایش یافته، ثروتمندترین چارک ملی بوده اس��ت. تمام چارک 

های دیگر،گرچه نه به شیوه ای بسیار چشمگیر، خسارت دیده اند.

مهمترین تغییرات در باالترین نقطه ی توزیع درآمد، بین 1% ثروتمندین 
و بقیه – و بین 0.1% یا 0.01% و بقیه رخ داده است. جوزف ستیگلیتز، 
اقتص��اددان آمریکایی برن��ده ی جایزه ی نوبل، اخی��را )ونتی فایر، می 
2011(به تصرف کشورش توس��ط یک درصِد ثروتمندترین  اشاره کرد 
ک��ه 40% ثروت ملی را در اختیار دارن��د، تقریبا یک چهارم درآمد ملی 
س��االنه را به خود اختصاص می دهن��د و عمال تمام کنگره ی آمریکا را 
تش��کیل می دهند. ح��دودا در پایان قرن اخی��ر، 1% ثروتمندترین، در 
آمری��کا 15% درآم��د و در مقابل در هن��د 9-11% را به خود اختصاص 

دادند. )بانرجی و پیکتی 2003(

روند عدم تساوی طلبِی چین و هند، و بطور کلی آسیای در حال توسعه 
همچون آمریکا، در هزاره جدید ادامه یافت. )لئو و ژو 2008؛ کوچانویچ 
و دیگ��ران 2008؛ دات و راوایلون 2009( . بطور مثال، رش��د اقتصادی 
ش��تابنده در هن��د، تاثی��ر مثبت بس��یار کمی بر یک پنج��م فقیرترین 
کودکان هندی داش��ته است که دو س��وم آنان در 2009 نیز، همچون 
1995، کمب��ود وزن –ش��رایط تضعیف کننده مادام العمر–داش��ته اند 
)س��ازمان ملل 2011: 14(. رشد اقتصادی شدید در دهه ی اول 2000 
در آنچه جهان س��وم نامیده می شد هیچ تاثیری بر گرسنگی در جهان 
نداش��ته است. تعداد افراد دچار س��وءتغدیه ، بین سال 2000 و 2007 
از 618 به 637 میلیون نفر، ]یعنی[ 16% نوع بش��ر، افزایش یافته است. 
)س��ازمان ملل 2011: 11( قیمت  غذاها ]همچنان[ افزایش می یابند. 
در آن سوی دیگر، در مارس 2011، مجله فوربز، با خوشحالی دو رکورد 
میلیاردرهای ثبت ش��ده اش در 2011 را به این شرح اعالم کرد، تعداد 
ش��ان1210 و ثروت کل ش��ان، 4.5  تریلیون، ]یعنی[ بیشتر از درآمد 
ناخال��ص ملی س��ومین اقتصاد ملی جهان، آلم��ان. 413 نفر آمریکایی، 

115 نفر چینی )االصل(، و 101 نفر روسی هستند.

ب��ه هر حال، هیچ ناگزیرِی فنی یا اقتص��ادی درباره ی افزایش نابرابری 
وجود ندارد. آمریکای التین از جایگاه مس��لما آس��یب پذیرش به عنوان 
نابرابرترین منطقه ی جهان از لحاظ اقتصادی، ]به جایی رس��یده است 
که[در حال حاضر تنها منطقه ی زمین است که نابرابری در حال کاهش 
اس��ت )UNDP ;2010 CEPAL 2010(.از آنجای��ی ک��ه این ]امر[ 
بطور عمده تاثیر سیاسِی دل زدگی از نئولیبرالیسم دیکتاتورهای نظامی 
ده��ه ی 1970 و 1980، و جانش��ینان غیرنظام��ی ش��ان که کمابیش 
بصورت دموکرات انتخاب شده اند، است؛ سیاست های بازتوزیِع پیوسته 
ی آرژانتی��ن، برزیل، ونزوئال و دیگران، همچین بر اهمیت طبقه، ]و[ در 
این مورد خاص تصرف پول توسِط الیگارشی ثروتنمد تاثیر می گذارد. 

راه دیگ��ر مقایس��ه ی طبقات )درآم��دی( در میان ملت ها، محاس��به 

ی ش��اخص های توسعه ی انسانی اس��ت، یک عملیاتی بسیار پیچیده 
قهرمانانه با ضریب خطای قابل توجه که شامل درآمد، امید به زندگی و 
تحصیالت است. با وجود این، تصویری ارزشمند از نابرابری جهانی ارائه 
می دهد. فقیرترین چارک آمریکا س��طح توسعه انسانی کمتری نسبت 
به بطور مثال، ثروتمندترین چارک بولیوی، اندونزی، و نیکاراگوئه دارد، 
ک��ه پایین ت��ر از 40% خوش  ش��انس ترین های برزیل و پرو اس��ت و 
سطحی برابر با چهارمین چارِک کلمبیا، گواتماال و پاراگوئه دارد. )گریم 

و دیگران 2009، جدول 1(

طبقه، دس��ت کم به عنوان یک معیار عدالت توزیعی ،همچنین محتمل 
اس��ت که به دالیلی غی��ر از همگرایِی اقتصاد ملی، رش��د کند. نابرابری 
های وجودِی نژادپرس��تی و تبعیِض جنس��ی ، اگرچه همچنان اینجا و 
آنجا نیرومندند، به وضوح فرسایش یافته است.  یک مثال مهم اخیر، از 
بین رفتن آپارتاید در آفریقای جنوبی است. آفریقای جنوبِیِ دموکراتیک 
همچنی��ن یک��ی از مهمتری��ن مثال ه��ای نابرابری طبقات��ی را پس از 
نژادپرستِی نهادی شده، ارائه می دهد. اقتصادداناِن جسوِر بانک جهانی، 
برانک��و میالنوی��چ )2008: جدول 3(و دیگران، ضری��ِب جینِی نابرابری 
درآم��دی را در می��ان خانواره��ای زمی��ن در ده ه��ای 1990-2000، 
حدود 70-65 تخمین زده اند. اما ]این ضریب [ در س��ال 2005، شهر 
ژوهانس��بورگ 75 بود! و این رقم برحس��ِب هزین��ه  ی مصرف  کننده 
اندازه-گیری ش��ده اس��ت که همواره رقم نابرابری پایین تری نسبت به 
اندازه های درآمدی ارائه می دهد. )بخش اس��کان س��ازمان ملل متحد 
2008: 72( حت��ی با در نظر گرفتن ضری��ب خطا، به نظر پیش داورانه 
نمی رس��د که بگوییم شهر پساآپارتایدی ژوهانسبورگ دست کم همان 
می��زان نابرابری اقتصادی را که تمام انس��ان ها ب��ر روی کره ی زمین 

]دارند[، در میان ساکنان )اصالتا ژوهانسبورگی( اش می پروراند. 

چهار مسیر سیاست های طبقاتی
تجدید حیات احتمالی طبقه، ممکن اس��ت دس��ت کم دو مسیر بسیار 
متفاوت، یک مسیر طبقه متوسط و یک مسیر طبقه ی کارگر، با دو نوع 
فرعی عمده برای هر کدام، داش��ته باش��د. یک، نوِع از نظر ایدوئولوژیک 
مسلِط طبقه متوسط، به دنبال یک طبقه ی متوسط در حال ظهور است 
که مالکیت زمین را در اختیار گیرد، ماشین، خانه های ویالیی، و میزان 
بی پایانی از وس��ایل الکترونیکی و کااله��ای مصرفی پردوام بخرد، و به 
جهان گردی بی��ن المللی بپردازد. در حالیکه این مصرف گرایی جهانی 
ش��ده و در حال رش��د ممکن است کابوس��ی برای مردِم آگاه به مسائل 
اکولوژیک باش��د؛ دهان تجاران، مطبوعات تجاری و موسسات تجاری را 
آب می اندازد. مصرف گرایی طبقه متوس��ط، فراتر از سودهای تجاری، 
]به دلیل[پذیرِش امتیازاِت ثروتمندان و ارائه ی یک افق آرام و غیرپویا 
از آرزوها به طبقات متوس��ط، مزایای زیادی دارد. این آرزوهای تجاری 
غیر ممکن نیس��تند، اما تمایل دارند تا خطِ  سیر فعلِی از نظر اجتماعی 

ناگهانِی تمایز و طرد اقتصادی را دست کم بگیرند.

در گزین��ه ی دوم، فاصل��ه ی در حال گس��ترش بین طبقه متوس��ط و 
ثروتمندان، طبقه متوسط پیشین را پیش از مصرف به سوی سیاست می 
کشاند. در س��الهای اخیر شاهد چیزی بودیم که اروپائی ها، دست کم از 
1848 تجربه نکرده اند – بسیج طبقه متوسط در خیابان ها، حتی ایجاد 
انقالبهای طبقه متوسط. بس��یاری از این بسیج های طبقه ی متوسط از 
نظر اجتماعی و اقتصادی، بازگش��تی بوده ان��د، نظیر آنچه علیه آلنده در 
ش��یلی و علیه چاوز در ونزوئال، یا اخیرا، ]جنبش اعتراضِی[ چای آمریکا، 
رخ داده است. برخالف اسطوره شناسی لیبرال، هیچ چیز ذاتا دموکراتیکی 

»...ملت ها به یکدیگر نزدیک تر می شوند و طبقات از 
هم فاصله می گیرند...«
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در بس��یج طبقه متوس��ط وجود ندارد، »پیراهن زرد ها«ی تایلندی  در 
2008، یا رانندگان معترض در شیلی و ونزوئال شواهد این امرند. 

ب��ه هر حال، اعتراضات دیگر طبقه  متوس��ط، س��رمایه دارِی هم پیاله 
با الیگارش��ی و سیاس��ت های الیگارشیک خصومت داشته است. انقالب 
مرس��وم به انقالب نارنج��ی در اکراین، نزدیکترین ]م��ورد[ به نمونه ی 
آرمانی اس��ت. اما »بهار عربی« سال 2011 نیز مولفه-ی مهم و احتماال 
حیاتی طبقه متوسط را در برداشت. سرمایه داری انحصاری منابع مالی 
باال یا سیاس��ت های از باال، اقتصاد سیاس��ی ی��ک درصد ثروتمندترین، 
توسط یک درصِد ثروتمندترین و برای یک درصد ثروتمندترین، ممکن 
اس��ت طبقه ی متوسط خشمگین را به س��طحی سیاسی، با نتیجه ای 

غیرقابل پیش بینی بکشاند. 

مسیر دیگر طبقه، بر طبقه ی کارگر تمرکز می کند. دوران یک سرمایه 
داری صنعت��ِی از نظر تاریخی پیش��گام، همراه با حریفی که ]س��رمایه 
داری[ به آن قدرت بخشیده بود، یعنی جنبش طبقه کارگر که در میان 
قرن نوزدهم توس��ط مارکس پیش بینی ش��ده بود و در اروپا و بیش از 
همه در کشورهای شمال آن جامه ی عمل پوشید؛ به سر رسیده است. 
اروپا و آمریکای شمالی، اکنون در حال صنعتی زدایی اند، سرمایه داری 
مالِی خصوصی در بخش های عمومی گس��ترش می یابد، طبقات کارگر 
تقس��یم، مغلوب و تضعیف روحیه ش��ده اند. دو قطبی ش��دِن اقتصادِی 
حاصل ش��ده و افزایش نابرابری درون کش��وری، سهم آتالنتیک شمالی 
در تجدید حیاِت جهانی طبقه )به عنوان یک مکانیس��م س��اختاریافته 

توزیع( است.

تقوی��ت یک طبق��ه ی کارگر صنعتی به چین که مرک��ِز در حال ظهور 
تولید جهانی اس��ت، محول شده است. کارگران صنعتی ِ امروزِی چین، 
ب��ا توجه به نظام طوالنی مدت هوکو که بر تفاوت حقوق فرد براس��اس 
زادگاه ش��هری و روستایی اش اس��توار اس��ت، به طور گسترده مهاجر 
درون- کش��وری هستند. اما رشد سرمایه داری صنعتی چین، همانگونه 
که در ش��رایط فعلی در اعتراضات محلی و افزایش حقوق کارگران دیده 
می ش��ود، به کارگران نیرو بخشیده است. )مقایسه کنید با پن نگای در 
گفتگوی جهانی 1.5( نظام سیاس��ی چین همچنان تا حدودی در ظاهر 
به سوسیالیس��م متعهد اس��ت. آنچه در آینده رخ خواهد داد، حدس و 
گمان افراد اس��ت. اما دور تازه ی تضادهای توزیعی که توسط کارگران 
صنعتی هدایت می شود و به طور گسترده از اروپا به شرق آسیا منتقل 

شده است، از بین رفتنی نیست. 

چهارمی��ن س��ناریو طبقه، پویایی نخس��تین اش را از طبقات متوس��ط 
نامتجان��ِس آفریقا، آس��یا، آمری��کای التین، و مش��ارکت احتماال کمتر 
اجباری ش��ان در دنیای ثروتمند کس��ب می کن��د. جنبش های طبقه 
متوس��ط که با افزایش س��واد و وس��ایل نوین ارتباطی قدرت یافته اند، 
ب��ا موانع عظیِم اخت��الف– قومیت، مذهب و به وی��ژه تفکیک بین کار 
رس��می و غیررس��می– و همچنین پراکندگِی فعالیت ها بطور مثال در 
دستفروش��ی و کارگاه های کوچک روبرو می ش��وند. اما موانع سازمان 
دهی، بس��یج و راهپیمایی برطرف ش��دنی اند. هند س��ازمان دهی های 
قوی خود-اش��تغاالن را ایجاد کرد، جنبش پیراه��ن قرمزها ی طبقات 
متوس��ط تایلندی با ]قدرت  یافتِن[ نیروهای سیاس��ی ِنخستین کشور 
در انتخابات جوالی 2011 بازگش��ت، و ائتالف های طبقه ی متوس��ط، 
حکوم��ت های متمای��ل به چ��پ را در برزیل و تعدادی از کش��ورهای 

آمریکای التین ایجاد کرد. 

ه��ر یک از این چهار رویکرد طبقاتی ب��ه نابرابری جهانی از نظر جامعه 
شناختی قابلیت تحقق دارند، مصرف گرایی جهانی شده طبقه متوسط، 

تمرد سیاسی طبقه متوسط، کشمکش طبقه صنعتی– از جمله احتمال 
س��ازش های طبقاتی– که از  اروپا به چین و شرق آسیا عزیمت کرده، 
و چه��ارم، بس��بج های نامتجانس طبقه ی متوس��ط، که به وس��یله ی 
جنبش های آمریکای التین و آس��یای جنوب شرقی رهبری می شوند، 
اما احتماال کش��ورهای عربی و آفریقای پایین صحرا را ]نیز[ درگیر می 
کنند. )مقایس��ه کنی��د با انریکو د ال گارزا و ادوارد وبس��تر در گفتگوی 
جهانی 1.5(محتمل ترین س��ناریو برای آینده از تمام این چهار مس��یر 
می گذرد. اهمیت نس��بی آنها نه تنها غیر قابِل پیش بینی اس��ت، بلکه 
وزن دهی به ش��واهد و همچنین ارزیابِی ابزارها و اعتبارش نیز احتماال 

بحث برانگیزند. 

گرچه روشن است که در صورتی که دولت- ملت ها، سازمان های عظیم 
و مهی��ب باقی بمانند و تضادهای طبقاتی عمدتا توس��ط دولت محدود 
شوند، چرخش جدید نابرابری جهانی به این معنا خواهد بود که طبقات 
برخواهند خواس��ت و ملت ها در تعیین زندگی انسان محدودتر خواهند 

شد.   
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< )نا( شهروندان ُکمتار:  
مهاجران فراملی و ایجاد اجتماعات خودشان در مالزی

َایا فابرس، دستیار پژوهشی با تمرکز بر جهان جنوب، فیلیپین

کمتار )KOMTAR(، در پنانگ مالزی، یک 
مجتمع خرید مخروبه اس��ت که مهاجران آن 
را احی��ا و تصاحب کرده اند. این مکان هرچند 
مملو از خارجی هاس��ت یک محل توریس��تی 
خ��اص نیس��ت، بلکه نگاهی اس��ت اجمالی به 
جنبه زش��ت تر امر جهانی. کمتار مجموعه ای 
به دقت تقس��یم شده از جهان های مختلف را 
در یک فضای مش��ترِک قرضی جا داده است و 
همانند الکی پالزا در سنگاپور و پارک ویکتوریا 
در هنگ کنگ بازتابی از اعمال روزمره از پیش 
معلوم کارگرانی مهاجر اس��ت که در مکانهای 
ش��لوغ برای خودش��ان جایی دس��ت و پا می 
کنن��د، در برابر واقعیت های فراملی بی طرفی 
پیش��ه می کنند و راه خود را در میان نابرابری 

های جهانی باز می کنند.  

کمتار بر خالف ش��هرتش ]ب��ه بی نظمی[، در 
درون خ��ود از نظمی قاطع پی��روی می کند- 
سیاس��تهای محدودس��ازی در قبال کارگران 
مهاجر با تعیین بخشهای مختلف برای هریک 
از گ��روه ه��ای مهاجر معنا پیدا م��ی کند. در 
طبقه اول، در گوش��ه ای ناجور و دور از چشم، 
رس��تورانی نپال��ی وجود دارد که جایی اس��ت 
برای دی��دار کارگران نپال��ی، جایی که کاری 
و کوفته می خورند و حین ش��نیدن موسیقی 
کاتماندو از نوشیدنی خود لذت می برند. طبقه 
دوم، باالی ساختمان اصلی، محل زندگی برمه 
ای هاست. طبقه س��وم گوشه اندونزیایی ها و 

طبقه بعدی منطقه فیلیپینی هاست. 
  

این گ��روه ها ضمن اینکه عمدتا در خودش��ان 

هس��تند، از ج��ای دیگر گ��روه ها ه��م درکی 
دارن��د. اینجا یک نظ��م ضمن��ی ناگفته وجود 
دارد، مجموع��ه ای نظام مند از چیزهای متنوع 
آسیایی-جایی که در آن باتیک )نوعی پارچه( و 
باگونگ )نوعی ادویه فیلیپینی( پیدا می ش��ود 
و نش��ریه های برمه ای آخرین خبرها را درباره 
آنگ س��ان سو کی می رس��انند. هرچند کمتار 
 )China town( هنوز مانند محله چین��ی ها
یا هند کوچول��و )little India( به عنوان یک 
مرکز مهم خیلی شناخته شده نیست، وقتی در 
آن قدم می زنی وارد فضایی می شوی که صرفا 
منطقه ای نیست بلکه فراملی است، جایی است 
که تعامالت ص��ورت گرفته و پایدار مرزها را در 
می نوردد؛ جایی است که صفوف مختلف جهانی 

شدن متفرق و]در عین حال[ جمع می شود.

برتر  خرید  مرکز  عنوان  به  روزگاری  که  کمتار 
رغم  علی  آمد،  می  حساب  به  پنانگ  در  منطقه 
عنوان  به  اش  درخشش  و  جلوه  دادن  دست  از 
فراغت، سرگرمی و خرید، همچنان  قطب محلی 
جایگاه  یک  همچنان  که  کمتار،  است.  برجسته 
است،  پنانگ  بلندترین ساختمان  و  دارد  مرکزی 
فقیرنشیِن  عنوان یک عرصه  به  امروزه همچنین 
جهانی شده که فضا را برای مهاجران فراملی باز 

می کند، در حال ظهور است. عکاس آیا فابروس
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برآورد ش��ده که در مالزی از ه��ر چهار کارگر 
ی��ک نف��ر خارجی اس��ت ک��ه در کارخانه ها، 
مزارع، بخش خدمات یا به عنوان مس��تخدمان 
خانگی اس��تخدام ش��ده اند. کارگران مهاجر با 
وجود تعداد زیاد و ات��کای مالزی به آنها هنوز 
قدرشان دانسته نشده، نادیده گرفته می شوند 
و ناچیز تلقی ش��ده اند. کارگرانِ مجموعه های 
کارگری، که صرفا محلی برای مالقات اس��ت، 
با کارفرماها در پیوندند و به واسطه مجوزهای 
کار-که نام محل کار، صنعت و کارفرما و اینکه 
چه کسی در اعطا یا لغو این مجوزها اختیار تام  
دارد را مشخص می کند- به مشاغلشان مقید 
می شوند. یکی از کارگرها می گوید: »آنها می 
توانند شرایط استخدام را تحمیل کنند و تغییر 
بدهند، آنگونه که دلش��ان می خواهد کارگران 
را انتخ��اب و اخ��راج کنند، اما م��ا نمی توانیم 
کارفرمای خود را انتخاب کنیم یا حتی زمانیکه 
در وضعیتی نامس��اعد هس��تیم کار خود را به 

آسانی ترک کنیم.«

کارگ��ران، ضم��ن اینک��ه تصدیق م��ی کنند 
که ب��رای »کار« ب��ه مالزی آمده ان��د، بعضی 
ب��ه صراحت م��ی گویند ک��ه در وضعیتی آزاد 
به س��ر نم��ی برند، »طوری کار م��ی کنیم که 
گویی برده های زمان قدیم هستیم.« بسیاری 
از کارگ��ران خارجی که در جس��تجوی کار به 
نق��اط دور رفته اند، به مح��ض ورود به مالزی 
ب��ا محدودیت جابجای��ی و آزادی های محدود 
دس��ت و پنجه نرم می کنندآنها به محل  کار 
و فضای زندگی خود محدود هس��تند؛ فضایی 
که کارفرمایانش��ان فراهم می کنند. بسیاری از 
کارفرمایان کارگران خ��ود را در موقعیتی قرار 
می دهند که عمال از دیگران مجزا و به ش��دت 
به کارفرمایان یا کارگزارانشان وابسته هستند. 
بسیاری از کارفرمایان در گرفتن گذرنامه های 
کارگران خود شکی به دل راه نمی دهند و آنها 
را به اخراج از کش��ور خ��ود تهدید می کنند تا 
منفعل و مطیع باش��ند. مهاجران با ترکیبی از 
تهدید، نومیدی و انزوا رام می شوند، درنتیجه 
خود را در وضعیتی آس��یب پذیر در برابر سوء 
استفاده و استثمار در محیط کار و خارج از آن 

می یابند.

مهاجران که در بیرون با محدودیتها دس��ت و 
پنجه نرم می کنند، به نظر می رس��د در درون 
کمتار حس شهروندی و پویایی) عاملیت( خود 
را باز می یابن��د. آنها در کمتار صرفا کارگرانی 
نیستند که از هویت خود محروم شده باشند و 
همچون چ��رخ دنده خط مونتاژ یا خدمتکاران 
مغازه ها و خانه ها از آنها استفاده شود. آنها در 
این فضا فیلیپینی یا برمه ای یا نپالی هستند و 
دیگر، قربانی هویتهای تحمیلِی دیگری بودن، 
ک��ه به موجب آن فیلیپینی ه��ا را »ُکلَفتی« و 

برم��ه ای ها »غیر قانونی« می دانند نیس��تند. 
آنها مش��تری کاالهای موردپس��ند هستند یا 
پولی را که به سختی در آورده اند به خانه شان 
می فرس��تند؛ هموطنانی هستند که با یکدیگر 
هم��دردی و از هم حمایت م��ی کنند، باهم از 
سختی های روزانه می گویند یا درباره مسائل 
س��ابقه دار ملی تبادل نظ��ر می کنند؛ اعضا به 
معرفی گردهمایی های کلیس��ا یا اجتماع خود 
می پردازند، ب��رای انجام برخی اقدامات برنامه 
ریزی یا خبرپراکنی و خود را به روز می کنند، 
همه اینها نش��ان از درکی در حال پیدایش از 

یک اجتماع دارد.

مهاجرها، ضمن اینکه فضاهایی نامطلوب را در 
اختیار دارند و به عنوان انس��انهای »خطرناک 
و کثی��ف« تحقی��ر می ش��وند، حت��ی در این 
مناطق هم که همواره مورد یورش همیش��گی، 
س��ختگیری، حض��ور دائمی پلی��س و نظارت 
فراگیر قرار می گیرند، همیشه »دیار« خودشان 
را در یاد دارند. با وجود این، دلبستگی مالکان 
مغ��ازه ها معنای مضاعف��ی به فضا و مکان می 
ده��د، آنها بر اهمیت باقی ماندن در کارش��ان 
تاکید دارند، چرا که در غیر اینصورت »کجا را 

دارند که بروند؟«

دو م��رد جوان در زیرپله ه��ای یک قهوه خانه 
نشس��ته ان��د و کارتهایی را که کمیس��اریایی 
عال��ی پناهندگان ملل متحد صادر کرده با هم 
مقایسه می کنند و منتظرند که دوست دیگری 
از راه برس��د و آنها را به آلور استار ببرد، جایی 
که خویش��اوندان و دوستانشان در بازداشت به 
س��ر می برند. در باالی پلکان میزی برای بازی 
تونگیت گذاش��ته شده اس��ت، در حالی که در 
اتاق کناری خدمتکار فیلیپینی با نجارها قطعه 
»بلن��دای جهان« را به ص��ورت زنده اجرا می 

کند. 

م��ردم س��اعتها در کمتار پرس��ه م��ی زنند و 
حتی بدون قصد خری��د به آنجا می آیند. یک 
خدمتکار فیلیپینی می گوید: »وقتی به مالزی 
می آیی تنها هستی، کسی را نداری، اما کمتار 
جایی است که در آن چنین احساسی نداری.«
کمتار، از این نظر، برای این مردمان پراکنده و 
آواره کارک��رد آگورا )محل گردهمایی( را دارد، 
جای��ی که کارگرهای منفرد متفرق که از خانه 
و کاش��انه و اجتماع خود کنده اند، می توانند 
با هم آشنا ش��وند و نشست و برخاست داشته 
باش��ند. در میان این مهاجران، فی نفس��ه، نه 
خودآگاه��ی جمع��ی فراگیر وج��ود دارد و نه 
مفه��وم روش��نی از طرح های مش��ترک، بلکه 
به نظر می رس��د س��طحی از همبس��تگی در 
میان این اجتماع��ات وجود دارد و به گونه ای 
پرورش یافته و به کار گرفته شده که دست کم 

شکاف ناش��ی از وضعیت ناشهروندی آنها را پر 
م��ی کند. در اینجا مهاجران برمه ای »خدمات 
کفن و دفن داوطلبانه« و حمایت های درمانی 
راه انداخت��ه اند، پس از جم��ع آوری مقداری 
وجوه مالی سازمانهای خود را ثبت رسمی می 
کنند و برای کارگرانی که به این خدمات اولیه 
دسترس��ی ندارند مناس��کی ترتیب می دهند. 
س��ایر گروه ه��ای حمایتی خود-س��ازماندهی 
شده به هموطنان رنج دیده کمک و مساعدت 
می کنن��د و همزمان نیز ه��م میهنان خود را 
حول رویدادهای اجتماعی-فرهنگی بسیج می 

کنند.

کمتار همیش��ه پر از پویایی و فعالیت، مملو از 
هر چی��ز ممکن، حتی بدون هرگونه چالش��ی 
مس��تقیم در برابر بی عدالتی ه��ای جا افتاده 
عمیق اس��ت که کارگران مهاج��ر با آن مواجه 
می شوند. کارگران مهاجر، ضمن اینکه سوارخ 
س��نبه هایی ناچیز برای خودش��ان دست و پا 
می کنند و آنجا را دوست دارند، گفته هایشان 
نش��ان می دهد که نمی خواهند کاری بکنند 
ک��ه ش��غل و اقامتش��ان در خطر بیفت��د. آنها 
احس��اس عاملیت را باز م��ی یابند و حق بودن 
در اینج��ا را ب��ا حضور نمادی��ن و ایفای نقش 
محلی خود اظهار می کنن��د. با این حال، این 
اقدامات بیاناتی نامحسوس در زمینه ای نابرابر 
اس��ت، جایی که مهاجران با احتیاط دست به 
اقدامی م��ی زنند. در حال حاضر، این اقدامات 
روزمره، ای��ن اعمال به ظاهر پیش پا افتاده، از 
روی تجربه مشترک روی هم جمع می شوند، 
با افزایش تعدادش��ان توس��عه پیدا می کنند و 
در براب��ر اوضاع و احوالی ک��ه کارگران مهاجر 
را من��زوی یا کوچک و ک��م اهمیت می کند، 
مقاوم��ت می کنند. با این حال، همچنانکه این 
اجتماعات ریش��ه می دوانند، مش��اهده اینکه 
چگون��ه این فضاه��ا تکامل می یابن��د و اینکه 
همبس��تگی های رو به تعمیقشان به کجا می 

رسد، هیجان انگیز است.   
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جنیفر پالت ، دانشگاه ساسکس ، بریتانیا و معاون 

امور طبع و نشر انجمن بین المللی جامعه شناسی. 

2014-2010
نگاهی اجمالی به » فهرست اعضای«  سال 2010 ، نشان می دهد 
که کمیته پژوهشی32 ، زنان در جامعه، با 291 عضو ، معظم ترین 
کمیته پژوهش��ی اس��ت. این امر ، بازتابی از جنبش و حرکت زنان 
در کل و همچنین توس��عه درک روش��نفکرانه از موضوعات مربوط 
به جنس��یت اس��ت که به حیطه جامعه شناسی نیز راه یافته است.. 
ما می توانیم س��رنخ های برخی مقیاس های ساده تغییرات کمی را 
که در درون انجمن بین المللی جامعه شناس��ی تاثیر گذار بوده اند 

دنبال کنیم. 

در بعد اجرایی، در سال 1974 نخستین زن انتخاب شد، در 1978 
او به مقام معاونت رس��ید و دو عضو زن دیگر به او پیوس��تند. و این 
س��ه ) از میان 17 یا 18 نفر( تا س��ال  1986 که تعدادش��ان به 5 
نفررسید ، تمامی  اعضای زِن ]دارای سمت در[ انجمن بین المللی 
جامعه شناسی بودند. یکی از آنان مارگارت آرچر بود که نخستین و 
تنها رییس زن انجمن بین المللی جامعه شناس��ی تا به امروز است. 
در اواخ��ر دهه 1990  7 نفر از 21 عض��و زن بودند، و یکی از آنان 
نیز معاون بود. درس��ال های 2000، تعدادش��ان به 8 الی 10 زن از 
میان 22 عضو رس��یده بود و دو تا چهار نفر آنان نیز معاون بودند. 
این اطالعات به روش��نی س��وق یابی تدریجی را به س��مت برابری 
جنسیتی در تعداد نفرات نشان می دهد و همچنین نشان می دهد 
که با س��هم فزاینده زنان در تحصیالت باالتر ، می تواند از این حد 

هم فراتر برود.

اما نمی توان به الگوهای مزبور به عنوان نتایج قطعی اطمینان کرد 
؛ کما اینکه این نتایج  مدیون جریان های متغیر اجتماعی درسراسر 
جهان اس��ت که به ورود زنان به عرصه جامعه شناس��ی و عضویت 
آنان در انجمن بین المللی جامعه شناسی منجر شده است. فهرست 
اعضای س��ال 1976 نش��ان داد که تنها 22 درصد از اعضای عادی 
زن بودن��د؛ بنابراین آم��ار 18درصد عضو اجرای��ی ، آنان را چندان 
ه��م کمتر از تعداد واقعی نمی نمایان��د؛ اما آنان از طیف محدودی 
از پیش��ینه ملیتی آمده بودند. درهیئت اجرایی کمیته ی پژوهشی 
م��ی توان دید ک��ه اندک زنانی که پیش از س��ال 1970 جذب آن 
ش��دند، همگی یا انگلیسی و یا از اهالی اروپای شرقی بودند که این 
وضعیت، تفاوت  شرایط ملی را در دوره ای که جامعه شناسی هنوز 

می بایست دربسیاری از کشورها نهادینه شود منعکس می کند.

به هرحال ، توزیع نابرابر )غیرخطی(  اعضا در هر مقوله اجتماعی در 
س��اختارهای مختلف درون انجمن بین المللی جامعه شناسی  می 
تواند آثار محدود کننده ای داش��ته باشد. هر کمیته پژوهشی تنها 
یک نماینده در هیئت تحقیق دارد؛  که به این معناست که اگر زنان 
)یا اعضای هر زیرگروه دیگر( درتعداد اندکی از کمیته پژوهش��ی ها 
متمرکز شده باش��ند، احتماال نماینده های کمتری خواهند داشت 
تا زمانی ک��ه در چندین گروه مختلف ، تعداد کمتری از زنان عضو 
باش��ند؛  به طریق اولی  درشرایطی که  هر ملیت فقط یک نماینده 
دارد ، تعداد وس��یع زنانی که تابع یک ملیت اند، نادیده گرفته می 

شوند.

بیش��ترین تعداد اعضای کمیته پژوهش��ی 32 زن بوده اند. براساس 
فهرس��ت نام های سال 2010 که براساس آن می توان جنسیت را 
مش��خص کرد، نهایتاً و با اغماض، 10 نفرش��ان مرد بوده اند. توازن 
جنس��یتی در دیگر گروه  گسترده موجود، ]یعنی[ کمیته پژوهشی 
16، درباره تئوری جامعه شناختی )با 257 عضو(، نسبتاً متفاوت به 
نظر می رس��د. چنین تنوعاتی در ویژگی های جامعه شناسانی که 
زمینه های متفاوت را برمی گزینند و ارتباط آنان با حیطه برگزیده 
ش��ان، تحقیقات تاریخی بیش��تری را از آنچه تا کنون انجام ش��ده 
درب��اره پیامد ه��ای عقالنی این انتخاب ها م��ی طلبد؛ خصوصا در 

زمینه هایی بجز زمینه جنسیت. 

< پیچ تاریخ :
حضـورِ  نابرابر  زنـان

مارگارت آرچر، اولین رئیس زِن انجمن بین المللی 
جامعه شناسی، 1986 -1990.
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<  آشـــوِب نـظــم
مدرسه  پرتغال،  کوئیمبرا،  دانشگاه  اقتصاد  مدرسه  سانتوس،  سوسا  ِد  بُِونتورا 
حقوق مدیسون، دانشگاه ویسکانسین، ایاالت متحده و عضو انجمن بین المللی 
جامعه شناسی در کمیته برنامه ریزی کنگره جهانی جامعه شناسی در یوکوهاما

شورش��های خش��ونت بار لندن و دیگر شهرهای 
انگلستان را، با وجود خاص بودنشان، نباید پدیده 
ای مجزا پنداش��ت. آنها نشانه آش��فتگی زمانه ما 
هستند. در جوامع معاصر، جریانی از مواد به شدت 
اشتعال پذیر در بخش زیرین)پنهان( زندگی های 
جمعی خانواده ها، جوامع، س��ازمانهای اجتماعی 
و سیاس��تمداران ما جاری است. وقتی این جریان 
در اثر یک رویداد جرقه مانند به س��طح می آید، 
ممکن اس��ت باعث ایجاد یک آتش اجتماعی غیر 
قابل تصور بش��ود. چنین ماده اش��تعال پذیری از 
چهار عنصر تش��کیل شده اس��ت: تایید هم زمان 
نابرابری اجتماعی و فردگرایی، س��ودایی ش��دن  
زندگ��ی فردی و جمع��ی، نژادپرس��تی تغییر نام 

یافت��ه به م��دارا و دموکراس��ی ای که به دس��ت 
نخبگان ممتاز ربوده ش��ده، چرا که سیاس��ت به 
مدیریت غارت قانونی اموال ش��هروندان تبدیل و 
مسبب مشکالتی شده است. هریک از این عناصر، 
تناقض��ی درونی در خ��ود دارند. زمان��ی که این 
عناصر با هم اصطکاک داشته باشند، هر رویدادی 

ممکن است سبب وقوع انفجاری شود.

< نابرابری و فردگرایی

در مکت��ب نولیبرالیس��م، افزای��ش ب��ی رحمانه 
نابرابری دیگر یک مش��کل نب��ود، بلکه به راه حل 
تبدیل شد. فخرفروشی ثروتمندان بزرگ مصداق 

لندن در آتش.
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موفقیت نوع��ی مدل اجتماعی اس��ت که فقر 
اکثریت مردم را نکوهش می کند، ظاهرا به این 
دلی��ل که آنها به اندازه کافی برای رس��یدن به 
موفقی��ت تالش نمی کنند. این امر تنها به این 
دلی��ل ممکن بود که فردگرایی ارزش��ی مطلق 
پیدا کرد؛ ارزشی که به نحو تناقض آمیزی باید 
به مثابه آرمانش��هر برابری تلقی می شد، یعنی 
هرکس، چ��ه در مقام کارگزار یا بهره بردار، به 
یک میزان همبس��تگی اجتماعی را به هم می 
زن��د. چنین فردی نابرابری را تنها زمانی نوعی 
مش��کل می پندارد که به ضررش باشد. وقتی 
وضعیت چنین باشد، ناعادالنه تلقی می شود.   

< سودایی شدن زندگی

جامعه مصرفی بر جایگزینی روابط میان انسانها 
با روابط میان انسان و اشیاء داللت دارد. اشیاء 
مصرفی بیش از آنکه نیازه��ا را برآورده کنند، 
دائم��ا در ح��ال ایجاد آنها هس��تند، س��رمایه 
گذاری شخصی بر اشیا- خواه آنها را در اختیار 
داشته باش��د، خواه نداشته باشد- باور نکردنی 
است. مراکز خرید تصور شبح گونه ای از شبکه 
رواب��ط اجتماعی ایجاد م��ی کنند که با کاالها 
شروع و به آنها ختم می شود. سرمایه، همواره 
به قصد س��ودآوری، تس��لیم قان��ون کاالهای 
بازاری اس��ت؛ کاالهایی که ما داد و س��تد آنها 
در ب��ازار را بیش از حد معمول��ی )آب، هوا( یا 
ش��خصی )حریم خصوصی، اعتقادات سیاسی(  
فرض گرفته ایم. میان این عقیده که پول یک 
واس��طه جهانی است و این عقیده که می توان 
برای به دس��ت آوردن آن هر کاری کرد گامی 
کوچکت��ر از یک تردید وجود دارد. قدرتمندان 
هر روز این گام را ب��ر می دارند و اتفاقی برای 
آنها نمی افتد. فقرا ب��ا دیدن این امر، فکر می 
کنند که قادرند این کار را بکنند و کارش��ان به 

زندان ختم می شود. 

< نژادپرستی مدارا

 ناآرام��ی در انگلس��تان از همان آغ��از بُعدی 
نژادی داشت. این ادعا در مورد حوادث 1981 
و تا اندازه ای درباره اغتشاشهایی که پاریس و 
دیگر شهرهای فرانسه را در پاییز 2005 تکان 
داد، ص��دق می کند. این امر تصادفی نیس��ت؛ 
بلکه بیش��تر منعک��س کننده جامع��ه پذیری 
استعماری اس��ت که مدت زمانی طوالنی پس 
از پایان استعمار سیاس��ی همچنان در جامعه 
ما رواج دارد. نژادپرس��تی صرف��ا مولفه ای در 
میان س��ایر مولفه هاست، قبال هم جوانهایی از 
قومیت های مختلف در شورش��ها دست داشته 
اند. اما این مولفه مهمی اس��ت، چونکه تحلیل 
رفتن خودباوری را به محرومیت اجتماعی می 
افزای��د. به عبارت دیگر، کمت��ر بودن به همراه   

کمتر داش��تن ب��ه مراتب بدتر می ش��ود. یک 
جوان سیاه پوست در شهرهای ما، صرف نظر از 
اینکه به چه کاری مشغول است، همواره مورد 
سوء ظن اس��ت. چنین سوء ظنی حتی زمانی 
زیانبارتر اس��ت که در جامع��ه ای زندگی کند 
که سیاستهای رسمی مبارزه با تبعیض مغفول 
مان��ده و ظاهر دروغی��ن چندفرهنگ گرایی و 
خیرخواهی م��دارا حواس هم��ه را پرت کرده 
باشد. وقتی کس��ی دنبال نژادپرستی را نگیرد، 
قربانیان آن به دلیل مبارزه با آن، نژادپرس��ت 

خوانده می شوند.

< ربودن دموکراسی

 می��ان ناآرام��ی در انگلس��تان و تباه��ی رفاه 
ش��هروندان در اثر ریاض��ت اقتصادی تحمیلی 
از جان��ب نهادهای اعتب��اری و بازارهای مالی 
چه اش��تراکی وج��ود دارد؟ آنها ه��ر دو نظم 
دموکراتیک را در معرض آزمونی س��خت قرار 
می دهند که پیامد آن نامشخص است. جوانان 
اغتشاش��گر مجرم هس��تند، اما مطمئنا ما در 
اینج��ا، آنگونه که نخس��ت وزیر دیوید کامرون 
گفته، با »جرمی خالص و ساده« مواجه نیستیم. 
م��ا ب��ا نوعی اتهام سیاس��ی خش��ن یک مدل 
اجتماعی و سیاس��ی مواجه هس��تیم که منابع 
را ب��رای تضمین فعالیته��ای بانکها به کار می 
گیرد اما صرف جوانانی نمی کند که آینده ای 
درخور ندارند، جوانانی که غرق کابوس هزینه 
های روزافزون تحصیل هس��تند؛ تحصیلی که 
با توجه به افزایش بیکاری ممکن اس��ت دیگر 
اهمیتی نداشته باش��د. اینها جوانهایی هستند 
ک��ه در اجتماع ب��ه حال خود رها ش��ده اند و 
سیاس��تهای عمومی ضد اجتماعی به پایگاهی 
برای آموزش خش��م، بی هنجاری و ش��ورش 

تبدیل شده است. 

»...بی نظمی 
حقیقی مسلط 

می شود...«

تقارنی ه��راس انگیز می��ان م��رام نولیبرال و 
شورشی های ش��هری وجود دارد. بی توجهی 
اجتماعی، تکبر و تقسیم ناعادالنه قربانی ها در 
حال کاشتن تخم هرج و مرج، خشونت و ترس 
اس��ت. فرداروز کسانی که این تخمها را کاشته 
اند دلخور می ش��وند و می گویند که آنچه آنها 

کاش��ته اند به هرج و مرج، خش��ونت و ترسی 
که امروز در ش��هرهای ماست ربطی ندارد. بی 
نظم��ی حقیقی در قدرت اس��ت؛ چندی نمی 
گذرد که کس��انی که قدرت��ی ندارند، صرفا به 
منظور بازگرداندن نظم به قدرت سیاس��ی، از 

آن بی نظمی تقلید می کنند.    
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< سیادت  زبان  انگلیسی 
و  علوم اجتماعی

رناتو اورتیز، دانشگاه ایالتی کمپیناس، برزیل

انگلیسی، زبان رسمی جهانی شدن است. من از 
واژه »رس��می« استفاده می کنم، چرا که حضور 
دیگر زبان ها از اجزای تش��کیل دهنده وضعیت 
امروزی ما اس��ت، ولو اینکه ی��ک زبان باالتر از 
دیگر زبان ها، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص 
بدهد. زبان انگلیس��ی در ب��ازار جهانی کاالهای 
زبان ش��ناختی به زبان مدرنیت��ه جهانی تبدیل 
ش��ده اس��ت. این امر برای عل��وم اجتماعی چه 

پیامدهایی دارد؟

تمای��ل دارم از دو موضع��ی ک��ه عموم��اً در 
مباحث  روش��ن فکری روب��ه روی هم قرار می 
گیرند، اجتناب کن��م. از یک طرف، این دیدگاه 
وج��ود دارد که برتری زبان انگلیس��ی س��اختة 
دست امپریالیسم اس��ت. من معتقد نیستم که 
امپریالیس��م مفهوم مفیدی برای درک جهانی 
شدن معاصر باش��د. از طرف دیگر، این دیدگاه 
وج��ود دارد که هویت ملی ب��ه زبان خودی، در 
برابر دیگر زبان هایی که جعلی هس��تند، اعتبار 
می بخش��د. همان طور که سوسور به ما آموخته، 
دلبخواهی بودن نشانه به زمینه سرزمین و تاریخ 
گره خورده است- هیچ زبانی برتر از دیگر زبان ها 
نیست، آنها تنها به شیوه های مختلف، واقعیت را 

تجسم می کنند.

یک گزاره پیش پا افتاده در مباحث امروزی این 
اس��ت که انگلیس��ی در جامعه علمی یک زبان 
میانجی )lingua franca( است. اما زبان بین 
المللی چیس��ت؟ زبانی که به منظور به حداکثر 
رساندن ارتباط میان دانشمندان، از بار معنایی 
چندگانه خود تهی شده است. این امر تا اندازه ای 
در علوم طبیعی امکان پذیر اس��ت، اما انگلیسی 
نمی تواند در علوم اجتماعی به عنوان زبانی بین 
الملل��ی عمل کند. این ادع��ا از روی غرور ملی 
نیس��ت، بلکه به دلیل فرایند بر س��اخته شدن 
دانش است. اُبژه جامعه شناختی به واسطه زبان 
بر س��اخته می شود. اس��تفاده از این یا آن زبان 
تصادفی نیست، بلکه بُعد مهمی از نتیجه نهایی 
است. بنابراین، در کاربست زبان در علوم طبیعی 

و اجتماعی تفاوت هایی وج��ود دارد. اجازه می 
خواهم چند مثال بیاورم. متن علوم طبیعی، نه 
تنها ش��یوه ارائه خاصی دارد، بلکه از یک شکل 
روایتی خاص هم اس��تفاده می کند. این متن به 
صورت سوم شخص و عموماً به زمان حال نوشته 
می ش��ود. مثاًل، زیست شناس��ان می نویسند: 
»میزان معیِن تابش اش��عه، سه رگه را مشخص 
می کن��د...« یا »جهش، به وض��وح، مرکزگرایی 
خودش را نش��ان م��ی دهد...« زم��ان فعل این 
جمالت حال اس��ت و اس��تفاده از سوم شخص 
به بحث یک نوع عینیت می دهد که مبتنی بر 
غیبت دانشمند است. جدایی راوی از متون علوم 
اجتماعی ممکن نیس��ت و به همین دلیل سی. 
رایت میلز علوم اجتماعی را یک حرفه روش��ن 
فکری بر می ش��مرد. ممکن است راوی »من« 
یا »ما« باشد، اما مطمئنا نوشته به سوم شخص 
محدود نمی شود. چه از »من« یا »ما« استفاده  
کنیم، در گفتم��اِن روایتی همواره یک میانجی 
وجود دارد. همچنین، مشکل ترجمه هم هست، 
ک��ه به واژه ه��ا، یعنی به جس��تجو برای یافتن 
اصطالحات معادل در زبانهای متفاوت، محدود 
نمی ش��ود. باید س��نتهای فکری متفاوت را در 
فرایند ترجمه لحاظ کرد. اصطالح »مسئله ملی« 
را نمی توان به ملت باوری تقلیل داد. »مس��ئله 
ملی« بر زمینه سیاس��ی خاص داللت دارد که 
یک مباحثه فکری خاص امریکای التین در آن 
رخ می دهد- ش��رایطی که در برگیرنده مشکله 
هویت ملی، برساختن مدرنیته، نقد واردات ایده 
های بیگانه، عقده حقارت کشورهای مستعمره 
و معمای الینحل مدرنیته پیرامونی اس��ت. این 
مسئله ما را به یک سنت هنری و کتاب شناختی 
تمام و کمال ارجاع می دهد-از نقاشان دیواری 
مکزیکی گرفته تا مدرنیسم برزیلی. مسئله ملی، 
بیان مختصر مربوط به تاریخ کشورهای امریکای 
التین در جستجوی هویتشان است. این مسئله 

با ملت باوری یکی نیست.   

اما با وجود این موانع، تس��لط زبان انگلیسی در 
عل��وم اجتماعی ادام��ه دارد. در مقیاس جهانی 

اسلوبهای علمی به خصوصی با هم ادغام شده اند 
که به نفع زبان انگلیسی است. مثال این مسئله 
در اس��تفاده از پایگاه های داده ها، که س��اخت 
آن ب��ه عوامل مختلفی نظیر عوامل فنی، هزینه 
ها و توزیع در بازار مش��روط اس��ت، موضوعیت 
دارد. سازماندهی متون و ارجاعات نیازمند نوعی 
ثبت زبانش��ناختی است که خود را در ذیل این 
ادعا که چنین پایگاه هایی تصویری معتبری از 
جهان علمی ارائه می دهند، به حداقل رسانده یا 
 )ISI( پنهان می کند. موسس��ه اطالعات علمی
چهارگونه کاتال��وگ مختلف تولید می کند که 
هریک نش��ان دهنده نوعی انحراف زبانشناختی 
اس��ت. در پایگاه نمایه ارجاعات علوم اجتماعی 
در فاصله س��الهای 1980 تا 1996، بین 85 تا 
96 درصد کل مقاالت به زبان انگلیس��ی منتشر 
ش��ده است. اگر این ایده را بپذیریم که ارجاع و 
اس��تناد الزمه اعتبار علمی است، آنگاه این امر 
نش��ان دهنده یک سلسله مراتب آشکار مبتنی 
بر طرد زبانی اس��ت. انتخاب زبان انگلیس��ی در 
س��اخت پایگاه ه��ای داده ها، همانند انتش��ار 
گزارش��ها و کتابهای علمی، مسئله ای است که 
به بازار بس��تگی دارد. ش��رکتهای بزرگی نظیر 
 ،Wolters Kluwer و   Reed Elsevier
به دلیل سهولت انتشار متون به زبان انگلیسی، 
بر بازار جهانی آن تس��لط دارند. در این صورت، 
معیار دلبخواه زبانی به مبنای مشروعیت جهانی 
»تولید دانش« تبدیل می شود. پیدایش فناوری 
دیجیت��ال )تبدیل متون به قالب PDF و وجود 
فهرستهای کتابشناختی( و توزیع نابرابر ترجمه 
در مقیاس بین المللی موجب تقویت این معیار 
دلبخواهی ش��ده اس��ت. میزان مت��ون خارجی 
ترجمه ش��ده )در همه موضوع��ات( در ایاالت 
متحده و بریتانیا از 5 درصد کل متون منتش��ر 
شده فراتر نمی رود. حال آنکه این رقم در سوئد 
و هلند در حدود 25 درصد و در یونان 40 درصد 
است. به عبارت دیگر، هرچه یک زبان بیشتر در 
مرکز قرار گرفته باشد، متون کمتری به آن زبان 
ترجمه می شوند. مهمتر از همه اینکه خارج از 
آن زبان، چیزی مناسب و به جا نمی تواند وجود 
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داشته باشد. 
       

اگر زبان انگلیسی نتواند در علوم اجتماعی نقش 
زبان بین الملل��ی را ایفا کند، معنای برتری آن 
چیست؟ تصور من این است که زبان انگلیسی، 
به دلیل حضور فراگیر خود، توانس��ته صالحیت 
»هدای��ت« مباحث فکری را در س��طح جهانی 
کس��ب کند. »هدایت« به معن��ای انتخاب آن 
موضوعاتی است که، در میان دامنه وسیعتری از 
موضوعات محتمل، مناسب و قابل توجه خواهند 

شد. به عبارت دیگر، زبان انگلیسی توانایی 

تعیین دس��تورکار فک��ری را داراس��ت. داللت 
ه��ای دیگری نیز وج��ود دارد. یوجین گارفیلد، 
بنیانگذار موسس��ه اطالعات علمی )ISI(، گفته 
که ضعف علوم فرانسوی در دهه 1970 تنها به 
دلیل یک واقعیت بود: این علوم داشتند محلی 
می ش��دند، چرا که به زبان فرانسوی نوشته می 
شدند. در این نوع استدالل، ویژگی جهانشمولی 

به زبان انگلیس��ی نس��بت داده می ش��ود، در 
حالیکه محلی بودن ُمعّرف همه دیگر زبانهاست. 
انگلیسی جهانی به انگلیسی جهانشمول تبدیل 
می ش��ود. با این حال، این مسئله فراموش می 
شود که جهان وطنی مش��خصه فرایند جهانی 
ش��دن نیس��ت و خ��اص گرایی، ضم��ن اینکه 
خصوصیتی محلی به نظر می رس��د، مشخصه 
تعیین کننده جهانی ش��دن در دوره معاصر هم 
هس��ت. پس کامال محتمل و موجه است که در 
وضعی��ت مدرنیته جهان��ی، در مقیاس جهانی 

محلی بود.  

< جامعه شناسی  رومانی: 
جبران  سریع  گذشته ای  پر  نشیب و فراز

مارین پردا و لیویا کلسی، دانشگاه بخارست، رمانی

اگر طبقه بندی مایکل بوروی را از جامعه شناسی 
شامل جامعه شناسی تخصصی، انتقادی، سیاست 
گذاری و عمومی بپذیریم، می توان گفت جامعه 
شناس��ی سیاس��ت گذاری در رومانی نسبت به 
س��ه نوع دیگر قوی تر است. جامعه شناسی در 
رومان��ی برای اولین بار در پایان قرن19 تدریس 
ش��د. این رش��ته در فاصله دو جنگ جهانی در 
مدرس��ه جامعه شناسی بخارست رشد یافت )به 
ط��وری که محوری بین رش��ته ای و عمدتا قوم 
نگارانه داشت(. کنگره جهانی جامعه شناسی که 
قرار بود در بخارس��ت برگزار شود به علت شروع 
جن��گ جهانی دوم لغو گردید. در س��ال 1948 
جامعه شناس��ی تحریم ش��د، در س��ال 1966 
مجدداً بنا نهاده ش��د و در 1977 دوباره تحریم 
گش��ت. از 1989 دپارتمان های جامعه شناسی 
بسیاری شکل گرفتند و هزاران دانشجو مدارک 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته 

جامعه شناسی اخذ کردند.

در ط��ول دو ده��ه گذش��ته جامعه شناس��ان 
رومانی س��ه وزی��ر کار، یک نخس��ت وزیر، دو 
س��خنگوی مجلس نماین��دگان و تعداد زیادی 
نماینده مجلس و مش��اور سیاسی تربیت کرده 
است. بسیاری از تحلیل گران سیاسی، روزنامه 
نگاران، شرکت های نظرسنجی، مدیران سطوح 
باال در ش��کل گیری برداش��ت عمومی مثبت 
نس��بت به حرف��ه جامعه شناس��ی در رومانی 
س��هیم بوده اند. با این وجود ت��ا همین اواخر 
پیوند دادن جامعه شناس��ی رومانی به جامعه 
شناس��ی بی��ن المللی در اولویت نبوده اس��ت. 
تا کنگ��ره جهانی  انجمن بی��ن المللی جامعه 

شناس��ی در س��ال 2010 در گوتنب��رگ که با 
حضور بی��ش از 30 جامعه ش��ناس از رومانی 
برگزار ش��د، رومانی در رویدادهای بین المللی 
نادیده انگاش��ته می ش��د. به نظر می رسد این 
مس��اله بخشی از گرایش��ات وسیع تر است—
طبق اسناد ارائه شده توسط یک موسسه کتاب 
س��نجی)SCImago(، س��هم علوم اجتماعی 
رمان��ی از 0/02 درصد تولید جهانی در س��ال 
1996، به 0/15 درصد در سال 2008 و 0/44 

در 2010 افزایش یافته است.
http : / /www .sc imagojr .com / (

countrysearch

ج��دا از حضور گاه و بیگاه جامعه شناس��انی از 
رمان��ی در برخی مجالت برتر جامعه شناس��ی 
)مانند کارنت سوس��یالوجی و سوشال فورسز(، 
گرای��ش دیگر مجالت همراه ب��ا داوری علمی 
هستند که قلمرویی بین المللی دارند. یک مثال 
www.(مجله بین المللی پژوه��ش اجتماعی
irsr.eu( اس��ت که ویژه نامه های آینده  آن، 
جامعه شناس��ی محیط زیست، فرهنگ مادی 
و مص��رف گرای��ی در جنوب جه��ان، اقتصاد 
اجتماع��ی، س��بک زندگی و توریس��م خواهد 
بود. این مجله ترکیبی از متفکرین برجسته را 
همچون ژان کل��ود کافمن، مایکل ردکلیفت و 
زیگموند باومن و مردم شناسانی چون ریچارد 
هندلر و دانیل میلر را گرد هم جمع می نماید.

در سال 2008 انجمن جامعه شناسان رومانی که 
شامل گروه بزرگی از جامعه شناسان آکادمیک 
و کاربردی از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 

خصوصی بود، س��ازمان تخصصی جدیدی را با 
ن��ام جامعه جامعه شناس��ی رمانی)RSS( برپا 
http://societateasociologilor.( ک��رد. 
ro/en( این سازمان اکنون بیش از 400 عضو 
دارد. اولی��ن کنفرانس RSS  با نام بازس��ازی 
اجتماع��ی: خطرات و همبس��تگی های جدید 
در س��ال 2010 در کلو ناپو گا  برگزار ش��د و 
حدود 200 ارائه در آن انجام ش��د. شایع ترین 
عناوی��ن در رابطه ب��ا مهاجرت، س��ازمان ها، 
معضالت ش��هری، مس��ائل و سیاست گذاری 
های اجتماعی و روان شناسی اجتماعی بودند. 
همچنین اش��تیاق بیشتری نس��بت به مطالعه 
ارزش های اجتماعی، روش شناسی پیمایشی 
و تحوالت پسا سوسیالیستی مشاهده می شد. 

دومی��ن کنفرانس بین المللی ب��ا نام فراتر از 
جهانی ش�دن؟ در ماه ژوئ��ن 2012 برگذار 
خواهد شد)ارس��ال مقاالت از اواسط سپتامبر 
2011(. ب��رای اطالعات بیش��تر لطفاً این وب 
http://www. کنی��د:  مش��اهده  را  س��ایت 
societateasociologilor .ro /en /

ای��ن   conferences/conference2012
کنفران��س ت��الش خواهد کرد تا س��هم پایان 
چرخ��ه تاریخ��ی ای که جامعه شناس��ی را به 
طرق مهمی در طول 30 س��ال گذشته تغییر 
داده اس��ت، بررس��ی کند. کنفرانس قصد دارد 
با در نظر گرفتن حوادث مهم س��ال های اخیر 
)همچ��ون 11 س��پتامبر و بح��ران اقتص��ادی 
جهانی( به بررسی این مساله بپردازد که کدام 
گرایش��ات نئولیبرالیس��م و جهانی شدن محو 

خواهند شد و کدام ایستادگی خواهند کرد .

»...انگلیسی نمی تواند به 
عنوان زبانی میانجی عمل 

کند...«

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه

http://www.scimagojr.com/countrysearch
http://www.scimagojr.com/countrysearch
www.irsr.eu
www.irsr.eu
http://societateasociologilor.ro/en
http://societateasociologilor.ro/en
http://www.societateasociologilor.ro/en/conferences/conference2012
http://www.societateasociologilor.ro/en/conferences/conference2012
http://www.societateasociologilor.ro/en/conferences/conference2012


13
سال دوم. شماره اول. سپتامبر2011

<  پیچ و خم  ها  و  گسست های 
جامعه شناسی  پرویی

نیکالس لینچ، دانشگاه ملی سن مارکوس، و وزیر سابق آموزش و پرورش پرو

در ح��ال حاضر جامعه شناس��ی پرویی هم به 
عنوان یک رش��ته علمی و هم ب��ه عنوان یک 
حرف��ه حی��ات دارد ولی  با اینح��ال به خوبی 
پایه گ��ذاری نگردیده همانطور ک��ه به خوبی 
ش��ناخته شده نیس��ت و نفوذ ندارد. پیشرفت 
جامعه شناس��ی در پرو 4 مرحله را پش��ت سر 
گذاشته است: آشنایی و درگیری با موضوعات 
اجتماعی، ش��ناخته ش��دن جامعه شناسی به 
عنوان ش��غلی حرفه ای، زوال جامعه شناس��ی 
در س��ازمان ه��ای مردم نهاد و بازگش��ت یک 

جامعه شناسی انتقادی.

< دغدغه های اجتماعی

در آغاز قرن بیستم، درگیری با مسائل اجتماعی 
تأمل روش��نفکرانه  را در پرو برانگیخت. با این 
ح��ال، ای��ن فعالیت ذهنی در آن زمان ش��کل 
تالیفاتی شناختی را گرفت که عموما یا درباره 
مراحل حس��اس پیش روی کشور و در جهت 
تش��ریح آنها بود و ی��ا تالش هایی ب��ود برای 
ترس��یم اینکه مسیر تکامل، توسعه و گذار پرو 
چگونه می بایست رقم بخورد. اندیشمندان در 
این برهه برای نخس��تین بار شروع به پرسیدن 
سوالهای بزرگی درباره پرو نمودند. این متفکران 
عبارت بودند از کسانی که در همکاری با جناح 
محافظه کار راس��ت بوده و مواضع الیگارش��ی 
حاکم را بیان میکردند، و دیگرانی که از جناح 
اصالح طلب یا چ��پ انقالبی و در حال تکوین 
و پرورش اولین روشنفکران بزرگ خود بودند. 
در جناح راس��ت، نام های مه��م عبارت بودند 
از:  خوزه د ال ریوا آگوئرا، فرانسیس��کو گارسیا 
کال��درون، ویکتور ان��درس بالنده و در چپ ها 
این نام ها بودند: مانوئل گونزالس پرادا، ویکتئر 
رائول هایا د ال توره، خوزه کارلوس ماریاتجی.

در این دوره ی نخست، به خصوص در 1896، 
جامعه شناسی به عنوان یک درس دانشگاهی 
در گروه ادبیات دانش��گاه س��ن مارکوس پدید 
آمد. ]جامعه شناس��ی[ به عن��وان یک درس، 
نس��بتا به تحلیل مس��ائل ملی نزدی��ک بود و 
معم��وال از گزاره ها و انگاش��ته ه��ای کنت و 

اسپنس��ر برای بسط ش��رحی نظری از توسعه 
اجتماع��ی پیروی م��ی کرد. بر خ��الف انتظار 
در این مرحله ی نخس��ت، ارتباط اندکی میان 
مطالع��ه ی دغدغ��ه های اجتماع��ی و جامعه 
شناسی وجود داشت، علی رغم این واقعیت که 
در دهه-های بعد دغدغه های اجتماعی کانون 

پیشرفت های جامعه شناسی خواهد بود. 

< پیشرفت جامعه شناسی  در مقام یک حرفه
 

فقط اخیرا ، در 1961، با تاسیس گروه جامعه 
شناس��ی در دانش��گاه س��ن مارکوس، جامعه 
شناس��ی به هیئت ش��غلی حرف��ه ای در آمد. 
چند سال بعد در 1964 چیزی شبیه به همین 
اتفاق در دانش��گاه دینی کاتولیک رخ داد، یک 
مدرس��ه علوم اجتماعی تاسیس شد که در آن 
جامعه شناس��ی یک رش��ته ی دانش��گاهی به 
حس��اب می آمد. کمک ه��ا و تاثیرات خارجی 
نقش قاب��ل مالحظه ای در ش��کل گیری  هر 
دوی اینها داش��ت: دانشگاه س��ن مارکوس از 
س��رمایه گذاری مالی یونس��کو بهره مند بود و 
دانش��گاه دینی کاتولی��ک از کمک های دولت 
هلن��د. در ابتدا، کارکردگرایی س��اختاری وارد 
ش��ده از ایاالت متحده، هم ب��ر تدریس و هم 
بر تحقیق در جامعه شناس��ی اثر گذاش��ت. از 

همان ابتدای ظهور جامعه شناس��ی آکادمیک، 
چرخش تکنوکراتیک با ایده ی »حل معضالت 

خاص اجتماعی« ، بسیار مورد توجه بود.

با این حال، این جامعه شناس��ی تکنوکراتیک 
به طرز تقریب��ا ناگهانی جای خود را به جامعه 
شناس��ی ای تحت تاثیر مارکسیسم داد که از 
طریق جنبش های دانش��جویی و تفکرات چپ 
گرایان آمریکای التین وارد ش��ده بود و  تفکر 
انتق��ادی را ب��ه پیش می-ران��د. همچنین آن 
دوره از ظهور دولت ملی گرای چپی که نتیجه 
کودت��ای نظامی بود حکایت دارد که علی رغم 
دیکتاتور بودنش، به طور افراطی ش��غل هایی 
ب��رای جامعه شناس��ان فراهم می کرد. س��ال 
1968، ب��رای پرو همانند دیگ��ر نقاط جهان، 
سال مهمی بود. این تغییر، به جامعه شناسی، 
هویت��ی انقالبی می بخش��ید که ت��ا چند دهه 
پس از آن، حداقل تا بازگشت نئولیبرال ها در 
1990 نیز دوام داش��ت. این نفوذ مارکسیستی 
جه��ت گی��ری تکنوکراتیک پیش��ین را کنار 
گذاش��ت و جامعه شناس��ی را در خدمت آنچه 
در آن زم��ان به عن��وان گ��ذار انقالبی جامعه 
ش��ناخته می ش��د قرار داد. در ط��ول دهه ی 
1970 ]ای��ن[ جهت گیری جدید و بازار کاری 
افزایش یافته، حرفه جامعه شناس��ی را در پرو 
به اوج ش��کوفایی رس��اند. در این بازه نه تنها 
رشته های) گرایش��ات( جدید جامعه شناسی 
در دانشگاه های گوناگون تاسیس گردید، بلکه 
جامعه شناس��ان نیز در ادارات گوناگون دولتی 
اس��تخدام ش��دند تا اصالحات دولت نظامی را 
پیش ببرند. در این دوره پیشرفت های مهمی 
در مطالعات جامعه ش��ناختی، به خصوص در 
حوزه ی سیاست و تحلیل ویژگی های توسعه 
س��رمایه دارانه ای که در پ��رو رخ داده بود، به 
وقوع پیوس��ت. حرفه جامعه شناسی به عنوان 
اش��تغالی جدید، موقعیتی  ویژه به دست آورد 

که بیانگر روح عصری جدید برای تغییر بود.

جاذبه ی مارکسیس��م نه تنها به خاطر چش��م 
انداز جهانی آن، بلکه همچنین ناش��ی از تاثیر 
پیشوایان مترقی جامعه شناسی در اولین دهه 

خوزه کارلوس ماریاتگوی، 1894-1930
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 José(های قرن بیستم، به خصوص ماریتگای
او  کاره��ای  ک��ه   )Carlos Mariátegui
به چ��اپ ه��ای جدید می-رس��ید، ب��ود. لذا 
بح��ث هایی اساس��ی بر س��ر مش��روعیت وی 
به وج��ود آمد که او را نه یک جامعه ش��ناس 
بلکه ش��خصیتی کلیدی می دانستند. این امر 
ناش��ی از نفوذ عمده دو جامعه شناس پرویی و 
آرژانتینی سزار گرمانا و خوزه آریکو بود. با این  
حال نفوذ مارکسیس��تی به عنوان یک جریان 
تفکر انتقادی علی رغم پیشرفت هایی که قبال 
صورت گرفته بود محدود ش��د. به خصوص در 
این باره] پیش��رفتهای گذشته[ مجله جامعه و 
سیاس��ت با مدیریت آنیب��ال کوجانو با تحلیل 
به ی��اد ماندن��ی اش درباره دول��ت نظامی در 
دهه 1970 قابل ذکر اس��ت. همچنین در دهه 
ی 1980 مجل��ه زورو از ژرف��ا تحت مدیریت 
کارلوس ایوان دگرگورِی انسان شناس که البته 
توس��ط هیئت تحریریه ای متش��کل از جامعه 
شناس��ان  منتشر می شد صاحب نفوذ بود. در 
این مجله سینس��یو لوپز ک��ه از اعضای هیئت 
تحریریه ب��ود نفوذ منحصر به فردی داش��ت. 

نوش��ته های او به خاطر اس��تفاده از چارچوب 
نظریه -پردازی آنتونیو گرامش��ی، لنز پرجاذبه 
ای ب��رای فهم چگونگ��ی توس��عه ی دولت و 
ویژگی ه��ای جنبش ه��ای اجتماعی نوظهور 
ارائه می کرد. خولیو کتلر نیز نمونه های زیادی 
از تأمل تلفیقی مارکسیستی- وبری ارائه نمود 
ک��ه س��اختمان دولت-مل��ت و همچنین عدم 
مشروعیت قانونی قدرت الیگارشیک در کشور 
را مرک��ز توج��ه قرار داده بود. کت��اب اصلی او 
طبقه و دولت-ملت در پرو پس از اولین انتشار 

در 1978 بارها زیر چاپ رفت.

سوی دیگر مارکسیسم که متنفذترین گرایش 
در جامعه شناسی و به طور کلی علوم اجتماعی 
پرو نیز بود، مارکسیسم-لنینیس��م است.  این 
مارکسیس��م متعصب در دهه ه��ای 70 و 80  
با همراه ش��دن ب��ا نفوذ پیش رونده قس��مت 
مائوئیس��ت جنبش کمونیس��تی در دانش��گاه 
های عمومی، به خصوص آن هایی که رش��ته 
ی جامعه شناس��ی در آن ها تدریس می شد، 
بسیار قدرتمند گردید. مارکسیسم جزمی قصد 

داشت سیستم آموزش��ی علوم اجتماعی را به 
گونه ای بازس��ازی کند که تمام اس��اتید آن را 
فعاالن سیاسی تشکیل دهند، آنهایی که منابع 
درس��ی ش��ان را  به آیین نامه های آموزش��ی 
آکادمی علوم اجتماعی ش��وروی س��ابق و آثار 
برگزی��ده ای از مارکس، لنی��ن و مائو محدود 
می کردند. اقتدار فکری این نوع مارکسیس��م 
با س��ال های خشونت سیاسی در پرو همزمان 
گردید، و این یعنی روزهایی که ش��ورش گروه 
مارکسیستی سندرو لومینوسو 12 سال جنگ 
داخل��ی را با نزدیک به 70000 کش��ته به پرو 
تحمی��ل می نمود. ای��ن دگرگونی، عمال مرگ 
جامعه شناس��ی در پرو را رقم زد و به ش��دت 
نفوذ آن به عنوان یک شکل از دانش تخصصی 
و حضورش در نهادهای عمومی را کاهش داد و 
در نتیجه استیالی فکری آن را به حاشیه راند) 
و آن را از نظر فکری به حاش��ه راند(. بسیاری 
از دانش��گاه ه��ای عمومی و خصوصی رش��ته 
های جامعه شناس��ی خ��ود را حذف نمودند و 
این رشته تنها با ش��رایطی خاص در دو مرکز 
اولیه آن، دانش��گاه س��ن مارکوس و دانش��گاه 
کاتولیک برجا ماند. الزم به گفتن نیست که با 
واژگونی رشته، موقعیت جامعه شناسان حرفه 
ای منف��رد تنزل یافت، چنان که که با چالش-

هایی در زندگی شخصی شان مواجه شدند.

<  زوال جامعه شناس�ی در سازمان های 
مردم نهاد 

ط��ی دهه های 80 و 90، س��ازمان های مردم 
نهاد )سمن( ملجاء مهمی برای جامعه شناسی 
حرفه ای ش��ده بودند. از آنجا که این دو دهه، 
در ابتدا برهه ی جنگ داخلی و س��پس دوران 
دیکتاتوری نئولیبرال آلبرتو فوجیموری در پرو 
بودند، سمن ها به معنای واقعی کلمه در ردای 
پناه��گاه ] برای جامعه شناس��ی[ درآمدند. در 
این زمان شناخته شدن جامعه شناسی با چپ  
و بدت��ر از آن با انقالب، به عاملی علیه رش��ته 
تبدیل ش��د. نیاز به جامعه شناس��ان به شدت 
کاه��ش یافت چرا ک��ه اکثر آن ه��ا در بخش 
های دولتی مش��غول به کار بودند و همچینن 
همانطور که ذکر ش��د، تعداد زیادی از دانشگاه 
هایی که س��ابقا این رش��ته در آن ها تدریس 
می-ش��د، اقدام به تعطیل��ی آن  نموده بودند. 
سمن ها توسط جامعه شناسانی که با دریافت 
کمک های مالی از سازمان های حمایت کننده 
بین المللی، روی پروژه های کوچکی درباره ی 
توس��عه کار می کردند، تا اندازه ای پا گرفتند. 
این گونه کارها این فایده را داشت که به تعداد 
زیادی از جامعه شناس��ان کم��ک می کرد در 
خط��ی از فعالیت هایی ک��ه مرتبط با نیازهای 
اجتماعی بود، پیشرفت کنند. با اینحال جامعه 

آنیبال گوئیانو
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شناس��ی از نعمت اذهان برتر محروم بود و در 
نتیج��ه توانایی آن به پیش��رفت های حوزه ی 
روشنفکری محدود شد. این اتفاق به خصوص 
زمانی رخ داد که س��ازمان های چندجانبه ای 
نظی��ر بانک جهانی، نفوذ آنچ��ه توافق نامه ی 
واشنگتن نام داش��ت را اعمال کردند. هژمونی 
ای��ن طرز فکر موجب به حاش��یه رانده ش��دن 
موضوعات اجتماعی نقادانه ش��د. شاید بهترین 
مثال ب��رای این تغییر، جایگزین��ی تام و تمام 

مقوله ی فقر به جای مقوله ی نابرابری بود.

البته تاس��یس کال��ج جامعه شناس��ان پرویی 
که موسس��ه ای تخصصی برای فعالیت جامعه 
شناس��ان بود به عنوان رخدادی مثبت در دهه 
ی 1990 قابل ذکر اس��ت. ای��ن کالج تا کنون 
نقطه ی رجوعی برای جامعه شناسی و جامعه 
شناسان بوده است. اگر چه کالج هنوز در حال 
پیش��رفت اس��ت، این امکان را ب��ه وجود آورد 
که جامعه شناس��ان حرف��ه ای دور هم آیند و 
برای اس��تفاده از جامعه-شناسی در حوزه ها و 

فعالیت های جدید ترغیب شوند.

< جامعه شناس�ی تحت تاثیر بازگشت به 
دموکراسی

بازگش��ت پرو به دموکراسی در سال 2000، با 
چرخش��ی به چپ در آمریکای التین همزمان 
ش��د که هر دو، پیامدهای فرهنگی و سیاسی 
را به همراه داشتند. با اینکه همه جا فضا برای 
پیش��رفت علوم اجتماعی ب��ه خصوص جامعه 
شناس��ی باز ش��ده بود، به علت آن که در پرو 
دموکراس��ی ب��ا گرایش ب��ه چپ هم��راه نبود 
)حداق��ل ت��ا انتخابات اخیر در س��ال 2011(، 
کمتر این موقعیت فراهم آمد. کش��اکش میان 
چرخش تکنوکراتیک 1990 و جامعه شناسی 
انتقادی همچنان ادامه دارد و راه حلی نیز برای 
آن متصور نیست. به گونه ای متناقض نما، در 
مباحث دانش��گاهی، چرخش تکنوکرات عالقه 
دارد تا خود را به دفاعی سرسختانه از »جامعه 
شناسی به عنوان امتداد علوم طبیعی« متوسل 
کند. بدی��ن  ترتیب جامعه شناس��ی انتقادی 
به قلمرو اشتغاالت روش��نفکری محدود مانده 
اس��ت. اندیش��ه های نویی در تنظی��م برنامه 
های تحصی��الت تکمیلی 15 س��ال اخیر، در 
دوره های کارشناس��ی ارش��د و دکتری رش��د 
نموده اند. اما همانند گس��ترش بدوی رش��ته 
های دانش��گاهی در 1970، ای��ن برنامه ها نیز 
نامتوازن بوده اس��ت. هم اکنون، تعداد زیادی 
پایان نامه کارشناس��ی و ان��دک تزهای دکترا 
وجود دارند که ب��ه مطالعات جذابی در جامعه 
شناسی ش��هری، فرهنگ و جنسیت اختصاص 
یافت��ه اس��ت. به نظر می رس��د نق��ِش جزمِی 

مارکسیس��م- لنینیس��م به خاک سپرده شده 
است و ناتوان برای متداول شدن دوباره است.

با این حال الزم اس��ت  پارادای��م جدیدی که 
توس��ط آنیب��ال کویجانو ب��ا اله��ام از امانوئل 
والرشتاین پی گرفته می شود نیز ذکر گردد و 
آن »مستعمره شدن قدرت« است. این نقادی، 
بس��ط یافته ی کار خوزه کارلوس مارتیاتگا به 
نظر می رس��د. کویجانو این را مطرح می کند 
که پرو در نوعی از سرمایه داری مشارکت می 
کند که توس��ط کالن ش��هر بر آمریکای التین 
تحمیل شده اس��ت و این کشورها را به ایفای 
نق��ش پیرامونی ب��رای همیش��ه محکوم کرده 
اس��ت. بر اساس الگوی قدیمی دولت-ملت ها، 
دولت نمی-تواند با ]فرهنگ و ش��یوه زندگی[ 
تبع��ه های پیش��ین خ��ودش ش��کل بگیرد و 
همچنی��ن ]این الگو[ دیدگاه��ی ارائه می کند 
که اروپا محور و از اس��اس تکامل گرایانه است. 
اما این دیدگاه انتقادی معتقد اس��ت که نظریه 
نوس��ازی و مارکسیس��م- لنینیس��م، هردو در 
فراهم آوردن توسعه ]برای کشورهای آمریکای 
التین[ ناموفق بوده اند. کویجانو پیش��نهاد می 
ده��د تا درب��اره منطقه ]آمری��کای التین[ به 
عن��وان ناحی��ه ای از جهان جنوب اندیش��یده 
ش��ود و از این دریچه) طریق( هویت س��اکنان 
آن اصالح گردد و ش��کل های خودس��اخته ی 
توس��عه ی سیاس��ی و اقتصادی برای آن وضع 
گ��ردد. امروز ای��ن نظریه مخصوص��ا از این رو 
به جاس��ت که دریچه ای جدی��د برای خود- 
مخت��اری ای��ن بخ��ش از جهان می گش��اید. 
عالوه بر کویجانو، کس��ان دیگری نیز شروع به 
بازس��ازی این حوزه نموده اند: سزار گرمانا در 
روش شناسی، سینس��یو لوپز در سیاست و به 
خصوص مقوله شهروندی، گونزالو پورتوکاررو و 
پدرو پابلو کوپا در آموزش و پرورش و فرهنگ؛ 
و آلبرت��و آدریان��زن در موض��وع چرخش چپ 

آمریکای التین.

< نتیجه گیری

جامعه شناس��ی پرویی هم به لحاظ دانشگاهی 
و هم حرفه ای پیشرفت محدودی داشته است. 
خط��وط فکری مس��لط همچنان ن��ارس اند و 
تمایل به وابس��تگی به ش��خصیت های منفرد 
روش��نفکر دارند. پیش��رفت نه��ادی آن اکثرا 
به آموزش دانش��گاهی محدود اس��ت و بیشتر 
در س��طحی مقدمات��ی جری��ان دارد. مرکزی 
تحقیقاتِی خاص این رش��ته که قابلیت مطرح 
ش��دن داشته باش��د، و یا پروژه ای که اعضای 
دانش��گاه های مختلف را گرد هم آورد، وجود 
ن��دارد. با ای��ن حال جامعه شناس��ی پرویی بر 
تهدید ویرانی ناش��ی از مارکسیس��م لنینیسم 

جزمی و نئولیبرالیس��م که در دهه 80 و 90 بر 
آن عارض شد چیره گردیده است. نجات یافتن 
از این تهدیدها به جامعه شناسی این امکان را 
داد تا دوباره در حوزه های تحقیقاتی مشخصی 
پدیدار گردد و کاس��تی ه��ای دانش تخصصی 
را ت��ا حدودی برطرف نماید. اما مهمترین چیز 
در این باره آن اس��ت جامعه شناسی خود را به 
عنوان شکلی از دانش انتقادی پایدار نگه داشته 
است. اگر جامعه شناسی پرویی زمینه در حال 
ظهور را غنیمت بش��مارد می توان��د راههایی 
ب��رای مش��ارکت در یک خودمخت��اری محلی 
جدید و یک ش��کل جدید توسعه در آمریکای 
التی��ن به صورت یک کل بیاید، راههایی که با 
یک چرخش پیش��رونده در فرهنگ و سیاست 
مش��خص ش��ده اس��ت. اینجا ام��کان ]ایجاد[ 

توسعه جدید و افق های متفاوت وجود دارد. 
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<  اولـف هیملسـتراند، 1924 - 2011    
پدر جامعه شناسی نیجریه

آیودل ساموئل جگد، استاد و رئیس دپارتمان جامعه شناسی، دانشگاه ایبادن، نیجریه و عضو انجمن بین المللی جامعه شناسی

اولف هیملستراند ) 2011 – 1924(، پدر جامعه 
شناسی نیجریه درگذش��ته است. هیملستراند، 
87 ]س��اله[ ، در 8 ژوئن در اوپساال شهرش در 
سوئد، درگذشت. هیملس��تراند در هند به دنیا 
آمده و بیش��تر کودکی اش در آنجا، که پدرش 
مبلغ کلیس��ای سوئد بود، گذش��ته بود، گرچه 
برخی از دوران مدرس��ه اش در س��وئد بود. این 
]ش��رایط[، ناگزیر، جایگاهی نس��بتا حاشیه ای 
در هر دو کش��ور به وی داده بود. سپس فرصت 
تصمیم گیری درباره دانش��گاه، او را به س��مت 
محیط های خارجی دیگر کش��اند، مکان هایی 
که اختالالت اجتماعی بزرگ، آش��کارا در شرِف 
وقوع بودند- در نیجریه در طول جنگِ  بایافران، 
و در کالیفرنیا در اوج ِ انقالب دانش��جویی دهه 
1960. ای��ن تجربی��ات بط��ور قطع ب��ر جامعه 

شناسی اش تاثیر گذاشت.
 

هیمس��تراند به عنوان یک پژوهش��گر تازه کار، 
دکترای��ش را با موضوع »فش��ارهای اجتماعی، 
نگرش ها و فرآیندهای دموکراتیک« در 1960 
به پای��ان برد. وی پی��ش از این دس��تاورد، در 
دانشگاه اوپساال سخنران بود، جایی که استادیار 
)1964 – 1960( شد و بعدتر  ]به عنوان[ پایه 
گذار و رئیس دپارتمان و استاد ِ دانشگاه ایبادن 

، نیجریه، منصوب شد. 

ت��ا اس��تقالِل نیجری��ه در 1960 و چند س��ال 
بع��دش، حرف��ه ی جامعه شناس��ی در نیجریه 
ناچیز ب��ود. جامعه شناس��ی چیزی بیش��تر از 
چند واحد درس��ی در انسان شناسی ِ اجتماعی 
ِ اس��تعماری که در دانش��گاه ایبادن و دانشگاه 
نیجریه  ]در شهر[ نِس��وکا درس داده می شد، 

نبود. طرح اس��تعمارزدایی از انس��ان شناس��ی 
اجتماعی و هدایِت جامعه شناس��ی متعارف به 
دانشگاه، از جمله استراتژی های جسورانه کِنث 
دآیِک کبیر ،اولین رئیس دانشگاه ایبادن، برای 
ارتقای دانش��گاه به اس��تانداردهایی در س��طح 
جهانی بود. در نتیجه ی کار کردن با یک تیم از 
بنیاد راکفلر، کنث، یک جامعه شناس 40 ساله 
ی سوئدی را با ناِم دشوار ِ اولف هیملستراند به 
عنوان اولین رئیس یک دپارتماِن کامل ِ جامعه 

شناسی در دانشگاه ایبادن استخدام کرد. 

وی پیش از رس��یدن اش در آگوست 1964، با 
پژوهش در سریالنکا و سوئد، جایی برای خویش 
باز کرده بود. او به ایبادن آمد تا با دو دانشمند 
بسیار خوب، فرانسیس اوولو اوکدجی و البرت 
ایموهیوس��ن دیدار کند. روث موری، انس��ان 
شناس��ی بریتانیایی، و پل هیر، روان ش��ناس 
اجتماعی ِ آمریکایی به آنان پیوسته بودند. وی 
جای پیتر لوید را گرفت که تا 1960، زمانیکه 
جامعه شناسی در دپارتمان اقتصاد ایجاد شد، 
رئی��ِس زیر گروه بود. وی پایه ای برای رجحاِن 
پیگیری پژوهش های جامعه شناختی گذاشت. 
پیتر اکه و اس��تفان ایموآگن ) استاداِن مشهور 
فعلی( اولین دانش��جویان تحصیالت تکمیلی 

هیملستراند بودند. 

اولف هیملس��تراند دانشجویان بیش��تری را به 
خواندن جامعه شناس��ی ترغیب کرد. او برنامه  
درسی را استعمارزادیی کرد که به جریان اصلی 
جامعه شناسی که احترام بیشتری برای فرهنگ 
ه��ای نیجریه قائ��ل بود، منجر می ش��د. اولف 
هیملس��تراند درست از س��ال اولش در ایبادن، 

چیزی را که مس��ئولین یک دانش��گاه را بسیار 
هیجان زده می کند، به همراه آورد: یک برنامه 
پژوهشی بین المللی و یک بودجه ی خوب برای 
تطابق با آن. در »تابستان« )تعطیالت طوالنی( 
1965،  دپارتمان جامعه شناس��ی میزبان یک 
کارگاه بی��ن الملل��ی  برای پژوه��ش درباره ی 
فرهنگ سیاس��ی بود که دانشمندان اجتماعی 
مش��هور، از جمله مس��ئولین برنامه پژوهشی، 
س��یدنی ورب��ا )دانش��گاه اس��تنفورد( و روبرت 
سامرز )دانش��گاهکالیفرنیا، برکلی(، را از ایاالت 
متحده، آمریکای التین، اروپا و آسیا گرد آورده 
بود. بخش نیجریاییِ  این پژوهش توس��ط اولف 
هیملس��تراند هدایت می ش��د و اولین پژوهش 
عل��وم اجتماعی در مقیاس ب��زرگ، در نیجریه 
بود. کارمیدانی پژوهش، تمام مناطق کش��ور را 
در 67-1965 پوش��ش می داد. خوش��بختانه، 
این س��نت ِ پژوهش بزرگ مقیاس در دپارتمان 

جامعه شناسی ایبادن، حفظ شده است. 

او قادر بود چند پژوهش��گر جوان )آن زمان( را 
که اکنون در سراسر جهان مشهورند، راهنمایی 
کند. اس��تادان  پیت��ر اکه، اس��تفان ایموآگنه، 
اکوندآی��و آکردولو، سمس��مون اوکه، س��یمی 
آفونجا، آدس��وا ام��وون، مارتی��ن ایگبوزویکه، و 
الیی ارینوش��و، اولین گروهی هستند که توسط 
این دانشمند س��وئدی، هدایت شدند. استادان 
آدیگون آگباج و اگوسا اوسائایه توانستند بعدتر 
در تولی��د کتابِدیدگاه ه��ای آفریقایی درباره ی 

توسعه )1994(، با او کار کنند. 

او ب��ه عنوان جامعه ش��ناس درج��ه اول، تاثیر 
بس��زایی بر حوزه ی برگزیده اش گذاشت. وی 
 )ISA( رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی
)82-1978( ب��ود و تضمین کرد که کنگره ی 
جهان��ی انجمن بین المللی جامعه شناس��ی در 
1978، در شهر زادگاه اش، اوپساال، برگزار شود. 

او ت��ا زم��ان مرگش، ی��ک آفریقاش��ناس، یک 
نظریه پرداز، یک پوزیتویست و تا حدودی یک 
مارکسیست، با تکیه بر روان شناسی اجتماعی 
بود. هیملستراند دانشمندی فاضل بود. زندگی 
بس��یاری را متاث��ر کرد و جه��ان را تحت تاثیر 
قرار داد. در 1989 اس��تاد بازنشسته  ی جامعه 
شناس��ِی دانشگاه اوپساال ش��د. در 12 جوالی، 
در زادگاهش دفن گردید. باش��د که روحش در 

آرامش کامل به سر برد. 

یادبود اولف هیملستراند. عکاس آیودل ساموئل جگد.
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< ادای احترامی شخصی به اولف هیملستراند
المللی جامعه شناسی )1990-1986( بین  انجمن  پیشین  و رییس  بریتانیا،  مارگارت آرچر، دانشگاه وارویک، 

المللی جامعه شناسی.

با فوت اولف هیملستراند در هشتم ژوئن 2011، 
دنی��ای جامعه شناس��ی یکی از نجی��ب ترین و 
فداکارترین دوس��تان خود را از دست داد. نزد او 
جهانی ش��دن تنها یک مفهوم یا موضوعی برای 
بررس��ی نبود، بلکه آن را زندگی  کرد. برای آنکه 
کسی سرگذش��ت او را به دیگران تحمیل نکند، 
باید شواهد حمایت بی وقفه ی وی از طریق تمام 
روایتگرانی که او را بی واسطه می شناختند، جمع 

آوری شود. 

این نوش��ته تنه��ا یک نمونه از این پش��تیبانی و 
مربوط به اواس��ط دهه ی 1960 اس��ت که او در 
دانشگاه ایبادن مدیریت دپارتمان جامعه شناسی 
را بر عهده داش��ته اس��ت. عش��ق او ب��ه آفریقا و 
خصوص��ا نیجریه کامال واضح ب��ود اما کار مهمی 
که برای نیجریه انجام داد، غیر از آن چیزی است 
که خود او با واژگان پر آب و تاب » استعمارزدایی 
از جامعه شناس��ی و انسان شناسی« توصیف می 
نم��ود. بخش��ی از این مه��م را از طریق تدریس، 
تحقیق و بازبینی برنام��ه ی تحصیلی در ایبادن 
محقق نمود، و بخشی را با تعهدش برای پرورش 
نسلی از پژوهشگران جوان و تیزهوش نیجریایی 
در دوران فعالیتشان. پیتر اکه تجلیلش از پایبندی 
همیشگی به این حمایت را در یادبودی ) گاردین، 
26.06.2011( بی��ان کرده اس��ت و باید منتظر 

تجربه های زیاد دیگری از این دست باشیم.

عش��ق یک آفریقایی تبار به آفریقا پیش پا افتاده 
به نظر می رس��د. وقت��ی نزدیک به یک ربع قرن 
بعد که در یکی از بازدیدهای همیش��گی خود ]از 
نیجریه[ به ش��دت کتک خورده و مجروح ش��ده 
ب��ود؛ در صحبت ه��ای بع��دی اش کلمه ای که 
حاک��ی از ترحم نس��بت به خود ی��ا اتهام زنی به 
کسی باشد، نبود. بلکه بسیار آرام و بی آالیش به 
شرح جزئیات اینکه چگونه دوباره یادگرفته بود با 
ماش��ین تحریر کارکند و به فعالیتش ادامه دهد، 

پرداخته بود.

همچنین، خیلی قبل تر از آنکه رونالد رابرتسون 
اصط��الح »جهانی- محلی ش��دن« را ابداع کند، 
اولف آن را از طریق ش��بکه ی جهانی که در شهر 
کوچک اوپساال و با ارتباط با دوستان نیجریاییش 
ب��ه راه انداخته بود، زندگی می کرد. در راس��تای 
همی��ن، به عنوان نائب رییس انجمن بین المللی 
جامع��ه شناس��ی )1974 ت��ا 1978(، در آوردن 
کنگ��ره جهانی 1978 به اوپس��اال به گونه ای که 
تنها در آنج��ا بتواند برگزار گردد به طور ویژه ای 
اش��تیاق داش��ت و مصمم بود. او می خواست تا 
ای��ن همایش، رویدادی فراموش نش��دنی باش��د 
که جامعه شناس��ی بین المللی را برای س��وئد و 
کال منطقه اس��کاندیناوی جلوه گ��ر کند. بدین 
خاط��ر ک��ه او نظریه پردازی پرش��ور و منتقد به 
کارکردگرایی و مارکسیسم معاصر نیز بود، یکی از 
نقاط برجس��ته آن همایش مناظره میان پارسونز 
و پوالنت��زاس بود. این مناظره در یک بعد از ظهر 
هماهنگ ش��ده بود تا از تداخل با دیگر برنامه ها 
جلوگیری ش��ود و قرار بود در مکانی وسیع ولی 
نس��بتا دور برگزار گردد. اما متاسفانه بعد از آنکه 
صده��ا نفر از ما، در زیر باران برای مش��اهده این 
رخداد راهی ش��ده بودیم، رییس جلسه از اینکه 
مجبور بود تلگرام های این دو شخصیت بزرگ که  
دلیل عدم حضور در جلسه را توضیح داده بودند 
بخواند، ابراز تاسف کرد. چترها باال رفت و ما زیر 
رگبار شروع به بازگشت کردیم. من در حالی که 
کامال خی��س بودم و هنوز بس��یاری از راه مانده 
بود، ناگهان متوجه اتومبیلی شدم که آهسته کنار 
خیابان پش��ت س��ر من حرکت می کرد. باالخره 
ماش��ین ایستاد و اولف من را از آن شرایط نجات 
داد و راه افت��اد تا حال بقیه ی ش��اگردان خیس 

خرده-اش را جویا شود.

زمانی که سمت ریاست انجمن بین المللی جامعه 
شناس��ی را بر عهده داشت)82-1978(، به علت 
اش��تغال در انتش��ارات انجمن، با او به همکاری 
نزدیک ادامه می دادم. به خاطر کاهش س��اعات 
خ��واب، جلس��ات کمیته اجرایی ب��ا وجود بحث 
هایی ک��ه در آن باال می گرف��ت، مدت کوتاهی 
می توانس��ت ادامه داش��ته باش��د. تنها دو نفر از 
رؤسایی که تجربه ی کار کردن با آن ها را داشته 
ام می توانستند هیاهوهای بالقوه ی جلسات را با 
متانت معقولش��ان مهار کنند: تام باتامور و اولف 
هیملستراند. اولف دم و دستگاه خاصی داشت که 
در ای��ن کار به او کمک می کرد. آن موقع دوران 
استعمال س��نگین دخانیات او سپری شده بود و 
اولف بنا به عادت پش��ت لوازم مرتب چیده شده 
ی پیپ کشی اش می نشست. 8 پیپ ردیف شده 
که تف��اوت کارایی آن ها را هی��چ گاه نفهمیدم؛ 
همچنین وس��ایل ضروری برای ]پیپ[ کشیدن، 
باز و بس��ته کردن و تمیز نمودن پیپ )که باز هم 

قابل درک نبود(، و قوطی های متنوع توتون. این 
ها ابزارآالتی با کارکرد تشریفاتی بودند که خیلی 
ک��م برای دودآلود کردن اتاق جلس��ه به کار می 
رفت. احتماال کنشگر عقالنی از این متعجب می 
ش��د که این همه دم و دس��تگاه ب��رای این لذت 
ناچیز ]اس��تعمال کم[ چقدر الزم است. اما قضیه 
چی��ز دیگری بود: زمانی که اعصاب ها به هم می 
ریخت، اولف تمیز کردن لوله ی پیپ را شدت می 
داد و در پایان سرش را باال می آورد تا با طمأنینه 
محتوای یک فرمول توافقی را بیان کند. در تمام 
آن سال ها هیچ گاه صدای بلند او را نشنیدم چرا 
که س��از و کارهایش آنقدر حس��اب شده بود، که 
]با وجود اختالفات اعضاء[ ما را به پیش می-برد. 

ب��رای اولف، روابط دانش��گاهی نیز اب��زاری برای 
دوس��تی بود. این، در دی��د و بازدیدهای خانگی 
همچون دیدارهای رس��می صدق می کرد. یکبار 
که در انگلستان س��خنرانی داشت، طبق معمول 
دوچرخ��ه ی خ��ود را نی��ز هم��راه آورده بود. او 
پیش��نهاد داد برای  احوال پرس��ی ب��ه خانه مان 
بیرون از آکسفورد بیاید. این کار را به کامل ترین 
شکل ممکن انجام داد؛ با دوچرخه حدود 6 مایل 
از دانش��گاه اوپ��ن رکاب زد و با انجام تش��ریفات 
سوئدی یک هدیه به من داد. این شعری روستایی 
ب��ود که هرچند کوتاه، در س��تایش پرچین های 
آکسفوردش��ایر سروده شد. تا مدت ها بعد از آن، 
هرگاه یک دوچرخه س��وار به س��مت خانه ی ما 
می آمد، دو پس��ربچه ام به س��مت اتاق کارم می 
دویدن��د و با هیج��ان فریاد می زدن��د: »اولف«، 

»اولف برگشته«.

به عنوان یک دوس��ت، اولف هماره حضور داشت. 
او اولین کسی بود که وقتی در مادرید به ریاست 
انجمن منصوب ش��دم، موفقیتم را تبریک گفت؛ 
البته مانند همیش��ه نه با تعارفات تصنعی بلکه با 
در آغوش کش��یدنی گرم. من منتظر بودم تا نقد 
و نظ��رات او درباره ی کارهایم که او هیچ گاه در 
مورد آن سخن نگفت و آن را ارسال نکرد، ببینم. 
ام��ا او برخ��الف خیلی از افراد عادت داش��ت هر 

کتابی را از اول  تا به آخر بخواند.

امروز او ما را ترک گفته و مرا با احساس تاسف از 
اینکه هیچ گاه به او نگفتم دوس��تی اش چقدر با 
ارزش بود تنها گذاشته است. اگر این یادبود کوتاه 
بیش از آنکه به گس��تره ی اقدامات او در جامعه 
شناسی بپردازد، بر ارزندگی های شخصیتی اولف 
تاکید داش��ته، به خاطر ارزش و ماندگاری است 
که سجایای اخالقی دارند. به نظر من دستاورد و 
کامیابی واالتری است اگر کسی همه جای دنیا به 

عنوان مهربان ترین آدم ها شناخته شود. 

اولف هیملستراند 2011 – 1924.
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< چالش  مردساالری  در  قفقاز  جنوبی
گوهر شهنظریان، دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان

س��رنگونی اتحاد جماهیر ش��وروی در 1991، 
مرحل��ه ی جدید مبارزاتی ب��رای جنبش زنان 
در ارمنس��تان و کل منطق��ه قفق��از جنوبی را 
رقم زد. با همکاری موسس��ات و صندوق های 
بین المللی، موسسات غیردولتی زنان تاسیس 
گردیدند. در س��ال 2003 م��ا گروهی از زنان 
در ارمنس��تان و دیاسپورا تش��کیل دادیم و در 
مورد مش��کالت پیِش روی زنان در ارمنستان، 
گرجستان و آذربایجان شروع به بحث نمودیم. 
ب��ه آن خاطر ک��ه به فضایی اداری دسترس��ی 
نداش��تیم، در کافه کتابی به نام آرت بریج  در 
مرک��ز ای��روان، پایتخت ارمنس��تان جمع می 
ش��دیم. یک س��ال بعد تصمیم گرفتیم مکانی 
تحت اختیار برای خودمان و زنانی که از حاشیه 
ای بودن، نادیده گرفته ش��دن و نشنیده شدن 

منزجر بودند دس��ت و پا کنی��م. این مکان به 
اولین مرکز تدبیر امور زنان جوان در ارمنستاِن 
بعد از س��قوط ش��وروی تبدیل شد. در ابتدا ما 
در گوش��ه ای از محوط��ه ی دانش��گاه دولتی 
ایروان قرار داش��تیم و به عن��وان مرکز رفت و 

آمد دانشجویان دختر فعالیت می کردیم.

به زودی دم و دستگاه بروکراتیک دانشگاه موانع 
برطرف نش��دنی را در برابر فعالیت های ما قرار 
داد که ما را ملزم می نمود س��اختمان دانشگاه 
را تا ساعت 6  بعد از ظهر ترک کنیم، و از بحث 
راجع ب��ه موضوعات معینی  مانند جنس��یت، 
سالمت جنسی، و مش��کالت ناشی از آزارهای 
جنس��ی در دانشگاه منع می ش��دیم. بنابراین 
مجبور ش��دیم تا از دانش��گاه نقل مکان کرده 

و خود را به عنوان سازمانی مردم نهاد )سمن( 
ثبت کنیم. ما نام این سمن را مرکز تدبیر امور 
www.womenofarmenia. نهادیم.  زنان 

org(. ( از س��ال 2006 م��ا در مرک��ز ایروان 
مس��تقر ش��ده ای��م و از ]حضور[ زن��ان با هر 
س��ن، تحصیالت، گرایش جنسی و پیشینه ی 
اجتماعی اس��تقبال می کنی��م. خیلی از مردم 
م��ا را از خالل آموزش های ماهانه حقوق زنان 
می شناس��ند که در آن ه��ا درباره ی تبعیض 
علی��ه زنان در نق��اط مختلف جه��ان از جمله 
ارمنس��تان، تاری��خ جنبش های زن��ان ارمنی، 
ارتباط میان پدرس��االری، قدرت و خش��ونت 
علی��ه زنان و بنیان ه��ای اجتماعی و فرهنگی 
س��اخت جنس��یتی صحبت می-کنیم. جدا از 
کالس ها، کارگاه ها و نش��ریه های آموزش��ی، 

اعتراض در ایروان در روز جهانی حذف خشونت علیه زنان. عکاس گوهر شهنظریان.
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ما  همچنین سعی می کنیم تا از طریق برنامه 
های مختلف هواداری، راهپیمایی ها، همایش 
های جمعی و فس��تیوال ها، بی عالقگی و بی 
تفاوتی جوانان دوره ی بعد از حاکمیت شوروی 
را ب��ا چالش روبرو کنی��م. همچنین افراد را در 
ارمنس��تان و کل منطقه قفقاز جنوبی )شامل 
گرجس��تان، آذربایج��ان و س��ه منطقه تحت 
درگی��ری ناگورنو خارباخ، اوس��تیای جنوبی و 
آبخازی��ا(، ح��ول موضوعات متعدد جنس��یتی 
بس��یج کرده ایم. به طور کل��ی برنامه های ما 
در م��ورد موضوعات بح��ث برانگیز و تابو طرح 
ریزی ش��ده اند؛ از جمله، گرایش های جنسی 
زنان، بکارت و خشونت جنسی علیه زنان. برای 
مثال در س��ال 2008 برنامه ای هنری برگزار 
نمودیم که »تدفین س��یب قرمز« نام داش��ت. 
آیین محلی »سیب قرمز« رسمی مردساالرانه 
برای کنترل بدن و تمایالت جنسی زنان است 
ک��ه هنوز در ش��هرهای کوچک و روس��تاهای 
ارمنستان به عنوان سمبلی برای بکارت عروس 
جوان کامال رواج دارد. طبق این رس��م محلی، 
خان��واده ع��روس و دام��اد، در روز دوم پس از 
عروس��ی به دیدن خانواده جدید می روند تا از 
بکارت عروس مطمئن ش��وند. یک سبد سیب 
س��رخ برای نمادپردازی ب��کارت عروس همراه 

خود می برند.

ما در مورد نقش زنان در روند دس��ت یابی به 
صلح نی��ز فعالیت می کنیم. ای��ن امر اهمیت 
خاصی دارد، چرا که از 1990 تا کنون 3 جنگ 
وحشیانه در منطقه رخ داده است و در واقع هم 
اکنون وضعی��ت »نه جنگ، نه صلح« را تجربه 
می کنیم. در نتیجه ما با هزاران زن و مادِر تنها 
ناشی از فرار هزاران پناهنده سیاسی روبروییم 
که تمامش��ان از افس��ردگی و آثار فشار روانی 
پ��س از رخداد رنج می برن��د. به همین خاطر 
شعبه ای از مرکزمان را در ناگورنو خاراباخ دایر 
نمودیم تا در کنار مش��اوره پزش��کی، آن ها را 
حمایت روان��ی نماییم. ما س��عی نموده ایم تا 
ارتباط��ات تجاری خود را ارتقاء دهیم تا آن ها 
بتوانند تولیدات خانگیشان را به فروش رسانند. 
همچنین در تالش��ی برای برقراری روابط پس 
از خصومت ه��ای زمان جنگ، نشس��ت های 
مش��ترکی در مح��ل ه��ای ب��ی ط��رف مانند 
استانبول و گرجس��تان برگزار کردیم تا ارمنی 
ه��ا و آذربایجانی ها بتوانند همدیگر را مالقات 

کنند. 

امس��ال، همراه ب��ا همکارانم��ان در آذربایجان 
و گرجس��تان، خوان��ش عموم��ی اث��ر معروف 
مونول��وگ واژن را در ارمنس��تان، آذربایجان و 

گرجستان، با بعضی لهجه های محلی زبانمان، 
اج��را نمودیم. این رخ��داد در فوریه 2011 در 
تفلیس پایتخت گرجس��تان برگزار ش��د. ما از 
اینک��ه این ابت��کار با محکومی��ت مواجه گردد 
بس��یار واهمه داشتیم، اما بس��یار حیرت انگیز 
بود که ن��زد زنان و مردانی که برای ش��نیدن 
داس��تان های زنان درباره خش��ونت و تبعیض 
علیه بدن و گرایش��ات جنس��ی آمده بودند، به 
خوبی پذیرفته ش��د. به طوریکه یکی از شرکت 
کنندگان اینط��ور گفت: »این باور نکردنی بود 
که صدای زبان های مختلف از گوش��ه و کنار 
می آمد، و داس��تان هایی درباره ی گرایش��ات 
جنس��ی، بدن، زایمان، تجاوز جنس��ی، حتک 
حرمت و غیره را از زبان زنان مختلف با تجارب 
و داس��تان های ملموس می شنیدی. انگار که 
این حرف زدن ها مرزهای میان س��ه کشور را 
از میان برداش��ته بود«. یکی از دس��تاوردهای 
اخیرتر ما، ک��ه به آن افتخار م��ی کنیم، ارائه 
ی پیش نوی��س بعضی تغیی��رات و اصالحات 
قان��ون در م��ورد خش��ونت جنس��ی، در نظام 
نامه ی جنایی ارمنس��تان ب��ود. هم اکنون این 
پیش نویس درون پارلمان در جریان اس��ت و 
امیدواریم که طی رس��یدگی های فصل پاییز 
تصویب گردد. قانون کنونی بسیار ضعیف است 
چرا که طبق آن تجاوز جنسی در دسته جرایم 
خطیر طبقه بندی نش��ده و مورد مجازات قرار 

نمی گیرد.

بدون ش��ک ما همچنان موانع زیادی را تجربه 
م��ی کنیم، چرا که همیش��ه خ��ود را در مقام 
فمینیس��ت قرار می دهیم و ای��ن الجرم ما را 
با برچسب »رادیکال« و »زنانی که خانواده ی 
مردساالر س��نتی را به چالش کشیده اند« می 
نمایاند. معموال افراد تعجب می کنند وقتی می 
ش��نوند که جنبش زنان در ارمنس��تان چیزی 
ورود یافته از ایاالت متحده یا اروپا نیست بلکه 
ریش��ه  های عمیقی در تاریخ ارمنستان که به 
ق��رون 6 و 7 میالدی بازمی گردد، دارد؛ یعنی 
زمانی که تس��اوی زن و م��رد در قانون گذاری 

مقدس و مورد احترام بود. 

جدا از خصومت همگانی گسترده، ما همچنین 
با تع��ارض هایی که درون خ��ود جنبش زنان 
وجود دارد، روبروییم. متاسفانه تقریبا در تمام 
س��رزمین های تحت حاکمیت شوروی سابق، 
نوع��ی انحصارطلب��ی در جنبش زنان توس��ط 
زنانی که سابقا فعاالن حزب کمونیست بوده و 
ح��اال به بخش های غیردولتی نقل مکان کرده 
اند، وجود دارد. در نتیجه در اکثر کش��ورهای 
مابعد ش��وروی )که کشورهای قفقاز جنوبی را 

نیز شامل می شود( جنبش زنان معاصر معموال 
ش��اخصه های مردس��االرانه ی نظام شوروی و 
س��بک اس��تبدادی رهبری آن را بازتولید می 
کند. این مس��ئله می تواند مانعی سرسخت در 
برابر ایده ها و عقاید نوآورانه باش��د. همچنین 
ش��کاف بزرگ��ی در فهم بعض��ی مفاهیم مثل 
»سازمان مدنی«، »سازمان همگانی «، »کنش 
گرایی اجتماعی« میان زنان مس��ن تر )فعاالن 
س��ابق حزب کمونیست( که س��من های زنان 
را اداره م��ی کنند، و ج��وان ترها که نگاه های 
مس��اوات طلبان��ه تر و ضد سلس��له مراتبی به 
دموکراسی، فعالیت و تغییرات اجتماعی دارند، 

وجود دارد.

ب��ا این اوصاف، امروز ه��دف اصلی ما به عنوان 
یک سمن، ادامه تقویت کردن جایگاه و اعتماد 
به نفس زنان جوان است، تا بتوانند در فعالیت 
های افزایش آگاهی و گفت و شنود و برگزاری 
کمپی��ن های دادخواهانه ب��رای حقوق زنان و 
تس��اوی جنس��یتی مش��ارکت کنند. بنابراین 
اینج��ا )مرکز تدبیر امور زنان( بذر یک جنبش 
جدید زنان در قفقاز جنوبی کاشته شده است، 
جنبشی که در یک س��و بر گسترش ارزش ها 
و روش ه��ای دموکراتیک و در س��وی دیگر بر 
بازشناسی ویژگی های منحصر به فرد اخالقی 
و فرهنگی جنس��یت و حق��وق زنان پایه ریزی 

شده است. 
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< ترسـیم  آینـده  علوم انسـانی و علـوم اجتماعی: 
دیدگاهی جسورانه  از  آفریقای جنوبی

آری سیتاس، دانشگاه کیپ تاون، نایب رییس سابق انجمن بین  المللی جامعه شناسی در 2006-2002 و سارا 
موسوئتسا، دانشگاه ویت واترستراند، آفریقای جنوبی

وزیر  آموزش و پرورش عالی آفریقای جنوبی، بلید زیماند، ماموریت ترس��یم آینده علوم انس��انی و علوم 
اجتماعی و ارائه پیش��نهادات مربوطه را بر عهده آری س��یتاس و س��ارا موسوتسا، دو جامعه شناس، نهاد. 
گفت و گوی جهانی از آنها خواس��ت تا دیدگاه جس��ورانه خود را به طور خالصه بیان کنند. گزارش کامل 

به همراه تفسیر آن در سایت www.charterforhumanities.co.za قابل دریافت است.

در حالی که علوم انسانی و اجتماعی در سراسر 
جهان تحت فش��ار اس��ت، آفریقای جنوبی در 
حال بس��ط منشور جدیدی برای علوم انسانی و 
اجتماعی اس��ت که متعهد می شود رشته های 
تحصیلی بس��یاری را در آم��وزش عالی تقویت 
کن��د. برای این منظور یک کار-گروه ها و گروه 
های مرجع توس��ط س��ازمان آموزش و پرورش 
عالی آفریقای جنوبی بر پا ش��د. در پیش نویس 
این منش��ور تالش ما بر این بود تا از غرق شدن 
در مش��کالت موجود اجتناب ورزی��م. ما قصد 
نداش��تیم ت��ا در ]مرحله[ جبران خس��ارت که 
برای زدودِن میراث گذش��ته ی آپارتایدی مان، 
ضروری است، متوقف شویم؛ بلکه قصد ما ارائه 
چشم انداز و ساختاری مناسب برای آینده بود. 

هنگامی که اولین قدم های پس��ا آپارتایدی در 
س��ازماندهی فِن تعلیم و تربیت و پژوهِش مورد 
نیاز برای سیستم آموزش عالی کشور، برداشته 
شد؛ نیازی فوری برای پاسخ گویی به آنچه یک 
خواست اساسی به نظر می رسید، وجود داشت: 
همانطور که مانوئل کاستلز در ابتدای جلد سوم 
کت��اب عصر اطالع��ات)1998( می نویس��د، » 
اقتصاد پویای جهانی، در سراس��ر زمین تشکیل 
ش��ده اس��ت و افراد و فعالیت های ارزشمند را 
]ب��ه یکدیگر[ پیوند می دهد، در حالیکه افراد و 
سرزمین هایی که از شبکه های قدرت و ثروت 
دور مان��ده اند، از نقطه نظر منافع مس��لط، غیر 

ضروری تلقی می شوند.«

کاستلز روایت دلخراشی از چشم انداِز آنانی که 
محکوم به ماندن در »جهان چهارم« ش��ده اند، 
محروماِن جدید و شکاف دیجیتالی ناخوشایند ، 
ارائه می دهد. رهبران آفریقای جنوبی فرو رفتن 
در چاله های سیاه سرمایه داری اطالعاتی را غیر 
قابل تحمل می دانس��تند – نی��از به اجتناب از 
این سرنوشت به هر قیمتی، یک هدف غیر قابل 

تغییر بود. . برای بسیاری از کسانی که خواستار 
دوری جستن از بدبینی آفریقایی بودند، »نجات 
خودمان از دس��ت خودمان« ب��ه یک ضرورت 
تبدیل شد. پیامد این امر یک چارچوب سیاستی 
بود که عل��وم و تکنولوژی را اولویت بندی کرد. 
سیاس��تی که تالش کرد تا آکادمی را به سمت 

تامین رشد اقتصادی سوق دهد. 

اهمی��ت علوم انس��انی و اجتماعی دس��ت کم 
گرفته ش��ده است، دانش آن نادیده گرفته شده 
و همکاری هایش به حاش��یه رانده ش��ده است. 
این دس��ت کم گرفتن، در س��وگیرِی دولت در 
بودجه ریزی جاری ، و همچنین گرایش��ش به 
 STEM چی��زی که جان هیگین��ز آن را مدل
)عل��م، تکنولوژی، مهندس��ی و مدیریت( برای 
تقدیر از بازدهِی پژوهش��ی، می نامد- مدلی که 
نس��بت به دانش علوم انس��انی و اجتماعی بی 
تفاوت اس��ت؛ منعکس شده است. نقد شدیدی 
نس��بت به داللت ه��ای این تاکی��د یک جانبه 
وج��ود دارد ، همانطور که نقدی در حال رش��د 
نس��بت به داللت های خصوصی کردن آموزش 
عال��ی در نظام جهانی به ط��ور کل وجود دارد. 
بعد از مواجهه ما با بیش از هزار نفر از همکاران 
در موسسات آموزش عالی و احزاب عالقمند در 
دولت و جامعه مدنی، ما متقاعد ش��دیم که در 
زمانی که آفریقا ب��رای صلح، کامیابی، امنیت و 
رف��اه اقتصادی-اجتماعی تالش می کند، دانش 
عل��وم انس��انی و اجتماعی می توان��د گنجینه 

میراث، تاریخ، حافظه و معنا باشد.

پس از مالحظات و تحلیل دقیق ما به مجموعه 
ای از پیش��نهادات مبتن��ی بر آنچ��ه از نظر ما 
قواعدی مهم بود، رس��یدیم. ما ش��ش مداخله 
کلیدی پیش��نهاد کردیم ک��ه در دو مرحله رخ 
خواهن��د داد – مرحله1: 2015-2012، مرحله 

:2015-2018 :2

ما معتقدیم اگر پیشنهادات تیم کاری اجرا شود، 
ش��اهد آن خواهیم بود که تا س��ال 2030 علوم 
انس��انی و اجتماعی مرکز دانش، آموزش، عمل و 

مسئولیت اجتماعی در آفریقا خواهد بود.
ما همچنین تصور م��ی کنیم که نهادها و اجتماع 
آکادمیک ما ش��ریکی هم تراز در تولید و اش��اعه 
جهانی دانش در کنار مراکز برتر ش��مال و جنوب 
جهان��ی خواهن��د بود. ب��ا توجه به ای��ن نکته که 
آموزش عالی و پژوهش نسبت به توسعه اقتصادی 
و اجتماع��ی جوام��ع نقش مرکزی دارن��د، ما باید 
راههایی که از آن طریق سیستم ما بتواند یک عامل 

مشترک و حیاتی تغییر باشد را توصیه نماییم. 
تمام موارد باال – مرکزی پویا در قاره بودن، شریک 
ابتکارات جهانی ب��ودن، و مرکز انرژی بودن برای 
ایده-های پیشرفت و تغییر - از دیدگاه ما اساسی 
اند. م��ا امیدواریم که CODESRIA )ش��ورای 
توسعه تحقیقات علوم اجتماعی در آفریقا( بخواهد 
این فرآیند را تحولی به س��وی یک منش��ور پان 

آفریقایی برای علوم انسانی و اجتماعی ببیند. 

•  تش��کیل یک آکادمی/ موسس��ه/ نهاد علوم 
انسانی و اجتماعی- موسسه ای با هدف ویژه 
برای نیرومند س��اختن زمینه های تحقیق از 
طریق پنج مدرس��ه مج��ازی در مرحله اول و 
چهار مدرس��ه در مرحل��ه دوم که هرکدام در 

استان های تعیین شده  واقع شده است.
•  ایج��اد ی��ک برنامه رنس��انس آفریقایی که 
نس��خه ای ق��اره محور از برنامه هایی ش��بیه 
برنامه های س��قراط و اراس��موس در اتحادیه 

اروپا خواهد بود.
•   تش��کیل یک موسسه آموزشی مادام العمر 
و فرصت های آموزش��ی ب��رای ایجاد و حفظ 

عدالت، قابلیت استخدام و دسترسی.
•  تقویت ش��ش پ��روژه کاتالیس��تی در طول 
مرحل��ه اول که به زمینه ه��ای مختلف علوم 

انسانی و اجتماعی جان خواهد بخشید.
•   ایج��اد چارچوب و قواعدی جدید که برای 

رشته های مطالعاتی مورد نیاز است.
•   اجرای 14 مداخله اصالحی در طول مرحله 
اول ب��رای غلبه بر همه بحران های مش��اهده 
شده در چش��م انداز جاری دانش علوم انسانی 

و اجتماعی.
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درست پس ازهفدهمین کنفرانس  جامعه شناسی 
انجمن بین المللی جامعه شناسی در سال 2010 
در گوتنبرگ ، مایکل بورووی که به تازگی برگزیده 
شده بود، کمیته ای فرعی را جهت کسب اطالعات 
بیش��تر درباره  موقعیت و جایگاه جامعه شناسان 
متق��دم در انجمن بی��ن المللی جامعه شناس��ی 
تش��کیل داد. آنچه در ذیل می آید ، خالصه ای از 
نتایج پیمایشی متعلق به اعضای دانشجوی انجمن 
بی��ن المللی جامعه شناس��ی ، هم��راه با گزارش 
کمیته فرعی اس��ت که در نشست کمیته اجرایی 
در مکزیکو سیتی ارائه شده است .) 23-25 مارچ 

)2011

منابع داده : گزارش کمیته فرعی براس��اس منابع 
زیر ارائه ش��ده اس��ت : 1- پیمای��ش الکترونیکی 
از اعضای دانش��جوی انجمن بی��ن المللی جامعه 
شناسی )حدود س��ی درصد از پاسخ ها به دست 
دبی��ر خانه انجم��ن بین المللی جامعه شناس��ی 
رسیده اس��ت( 2- فهرس��ت برندگان آزمایشگاه 
دکترا از س��ال 2000 تا 2009 و شرایط عضویت 
آنان در پی این موفقیت 3- اظهارات اعضای سابق 
آزمایش��گاههای دکت��را ، اعضا یا اف��راد غیر عضو 
 -4 )JSN( مرتبط با شبکه جوان جامعه شناسی
گروه الکترونیکی شبکه جوان جامعه شناسی 5- 
سازمان دهندگان ) برنامه ریزان( آزمایشگاه دکترا  
6- ارتب��اط از طرف رهبران ش��بکه جوان جامعه 
شناس��ی با روس��ای انجم��ن بین-المللی جامعه 
شناسی : میش��ل ویویورکا و مایکل بوروی .  این 
پیمایش الکترونیکی متغیرهای پایه ای اجتماعی 
– جمعیتی را پوشش داد : ) سن ، جنسیت ، سال 
اتمام مقطع دکترا؛ آدرس ایمیل و آدرس پستی ، 
کشور محل انجام تحصیالت عالیه ، سال تکمیل 

تحصیالت کارشناسی، و وضعیت شغلی(

جامعه شناسان نوپا در انجمن بین المللی جامعه 
شناسی چه کسانی هستند؟ از میان 5053 عضو 
انجمن بین-المللی جامعه شناس��ی 830 نفر یا 
16درصدش��ان از جامعه شناس��ان نوپا2 هستند.  
آنها اعضایی از انجمن بین المللی جامعه شناسی 
هستند که هزینه عضویت دانشجویی را پرداخته 
اند و بیشترش��ان در حال گذران��دن دوران فوق 
لیس��انس یا دکترا بوده یا اخیرا تحصیالتشان را 
به پایان رس��انده اند. آنها حداکثر تا 4 سال پس 
از اخ��ذ آخرین مدرک تحصیلیش��ان در دس��ته 
دانش��جویان قرار می گیرند .از نظر طبقه بندی 
اقتصادی کش��ورهای مبدأش��ان ، الگوی توزیع ، 
از الگ��وی عضویت عام انجمن بین المللی جامعه 
شناس��ی پیروی می کند: 507 نفر از کشورهای 

گروه الف  آمده اند، 245 نفر متعلق به کشورهای 
گروه ب و 78 نفر متعلق به کش��ورهای گروه ث 

هستند. 

از میان 253 عضوی که به پیمایش پاس��خ دادند 
، 138 نف��ر زن بودند )56%( و 115 نفر مرد )45 
%(. اکثری��ت )80 %( دانش��جویان مقط��ع دکترا 
بودند در حال��ی که مابقی ب��ه تازگی تحصیالت 
دکتری )14%( و کارشناس��ی ارش��د )4%( را به 
پایان رس��انده بودند. تنها یک نفر از پاسخگویان 
درحال تحصی��ل برای اخذ مدرک لیس��انس در 
جامعه شناسی بود. بیشترین تعداد از دانشجویان 
فارغ التخصیل ، درحال ادامه تحصیل )در مقاطع 
باالتر( در کش��ورهای متبوع خود بودند. بیشترین 
تع��داد از دانش��جویان مقطع دکت��ری )54 %( و 
همچنی��ن کس��انی که تحصیالت دکت��رای خود 
را تکمی��ل کرده بودند)78%(، گ��زارش دادند که 
مناصب ش��غلی باثباتی را اش��غال کرده اند حال 
آنکه، تنها نیمی از دارندگان مدرک کارشناس��ی 

ارشد چنین گزارشی دادند. 

یک مبنای بالقوه برای عضو گیری در انجمن بین 
المللی جامعه شناس��ی، شرکت کنندگان پیشین 
در آزمایش��گاه دکترا متعلق به انجمن بین المللی 
جامعه شناس��ی )130نف��ر( و یا برن��دگان و راه 
یافت��گان به مرحله پایانِی مس��ابقات جهانی برای 
جامعه شناس جوان )حدود 45 نفر( است. ولی از 
میان 130 شرکت کننده در آزمایشگاه های دکترا 
) 2000-2009( فقط نیمی از آنها به انجمن بین 
المللی جامعه شناس��ی پیوستند و فقط 34 نفر از 
آنها پس از تاریخ نوامبر 2010 در عضویت انجمن 

بین المللی جامعه شناسی باقی ماندند.. 

در شانزدهمین کنفرانس جهانی ) دوربان 2006( 
شرکت کنندگان در ورک ش��اپ جامعه شناسی 
جوان انجمن بین المللی جامعه شناس��ی خودرا 
در شبکه جامعه شناس��ی جوان )JSN( سازمان 
دادن��د. از آن پس ، می کوش��یده ان��د تا فعالیت 
های اعضایش��ان را در اموری نظیر : ترتیب دادن 
جلس��ه ای ب��رای جامع��ه شناس��ان کوچک در 
نشس��ِت بارس��لونا 2008 و در کنفرانس جهانی 
جامع��ه شناس��ی در س��ال 2010 در گوتنبرگ؛ 
ارتقا دهن��د. اما مثل تمام گروه ه��ای دیگر، آنها 
در س��ازمان دهی نشست ها و افزایش منابع برای 
ش��رکت در این رخدادهای جهانی با چالش هایی 
مواجه ش��دند. بنابراین آنها احتماال دوست دارند 
که که از فعالیتهایش��ان حمایت بیشتری شود و 
در رویداده��ای جهانی انجمن بین المللی جامعه 

شناسی بهتر ادغام شوند.
بر پایه پیمایش الکترونیکی و مصاحبه های انجام 
شده با اعضای شبکه جامعه شناسی جوان، کمیته 
فرعی به انجمن بین المللی جامعه شناسی توصیه 

نموده است که اقدامات زیر را درپیش گیرد:

< جامعه شناسان  نوپا  در  انجمن  بین المللی  جامعه شناسی 1
اما پوریو، دانشگاه آتنئو ِد مانیال، فیلیپین و عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی 2014- 2006

1-  برگزاری مراس��م معارفه برای جامعه شناسان 
نوپا در رویدادهای جهانی انجمن بین المللی جامعه 
شناسی( به عنوان مثال : نشست سال 2012 انجمن 
بین المللی جامعه شناس��ی در بوین��وس آیرس و 
کنگره جهانی جامعه شناس��ی در سال 2014  در 
یوکوهام��ا( ک��ه در آن بتوانند ب��ا صاحب منصبان  
انجمن بین المللی جامعه شناسی و دیگر کارکنان 
عالیرتبه ، جامعه شناسان ثبات یافته ، مالقات کنند.

2-  نشست های سازمان یافته توسط شبکه جامعه 
شناسی جوان، باید در برنامه های رویدادهای جهانی  

انجمن بین المللی جامعه شناسی ادغام شوند.
3-  سمینارها و کارگاه های نحوه ارتقای حرفه ای 
)مثال نحوه چاپ مقاله در مجالت مرجع، چگونگی 
نگارش خالصه مقاالت و ... ( برای جامعه شناس��ان 
نوپا باید همیشه در رخدادهای جهانی انجمن بین 

المللی جامعه شناسی بخشی از برنامه باشد.
4-  کادر رهبری انجمن بین المللی جامعه شناسی 
باید کمیت��ه های تحقیق، گروه ه��ای موضوعی و 
کاری، انجمن های ملی و سایر اعضای جمعیتی را 
قویاً تش��ویق کند تا فعاالنه از جامعه شناسان تازه 
کار؛ به ویژه در تمام کنفرانس ها ، فورم ها و کنگره 
ه��ای انجمن بین المللی جامعه شناس��ی، حمایت 
کنند. )داده های بدست آمده از کمیته های سرمایه 
گ��ذاری و عضو پذیری انجم��ن بین المللی جامعه 
شناس��ی حاکی از آن است که در عمل ، بیشترین 
افراد از میان کمیته های پژوهش��ی و TWG ها با 
اعضایی که از کشورهای رده B و C می آیند رفتاری 
از موضع باال دارند. خصوصا با آنان که در مراحل اولیه 
کار حرفه ای خود هستند؛ مثال از طریق هزینه سفر 

به کنفرانس انجمن بین المللی جامعه شناسی(
5-  متولیان آزمایشگاه دکترای انجمن بین المللی 
جامعه شناسی و رقابت جهانی جامعه شناسان جوان 
باید فعاالنه ش��رکت کنندگان را ترغیب و تش��ویق 
کنن��د که ب��ه عضویت انجمن بی��ن المللی جامعه 

شناسی در آیند. 
6-  دبیرخانه موظف است وضعیت جامعه شناسان 
نوپای��ی را که در هری��ک از رخدادهای انجمن بین 
المللی جامعه شناسی شرکت می کنند پیگیری کند 
تا پیوندهای آنان با انجمن بین المللی جامعه شناسی 

حفظ گردد. 
7-   اساسنامه ها و قوانین انجمن بین المللی جامعه 
شناس��ی باید مورد بازبینی قرارگیرند به نحوی که 
براهمیت پیوند دادن جامعه شناسان نو پا با  پیکره 

انجمن بین المللی جامعه شناسی تاکید شود. 

  1 این نوش��ته تا حدودی براس��اس “گزارش کمیته ی فرعی جامعه شناسان 
نوپا« اس��ت که توسط رئیس کمیته فرعی )اما پوریو( در 24 مارس، 2011در 
نشست کمیته اجرایی انجمن بین لمللی جامعه شناسی ارائه شد. با تشکر ویژه 
از دبیرخانه انجمن بین الملی جامعه شناسی، ایزابال بارلینسکی و همکارانش 
برای انجام پیمایش الکترونیکی؛ و س��ایر اعضای کمیته فرعی، مایکل هسیه، 

جان فریتز و یوشیمیچی ساتو برای وارد کردن داده ها.
 2 ما از نام »جامعه شناسان نوپا« به این دلیل استفاده کردیم که برخی جامعه 
شناسان که در مراحل اولیه کارشان هستند و نیاز به حمایت دارند، نمیتوانند 

به عنوان جامعه شناس جوان یا کم سن تلقی شوند.  

Engare.Net انگاره
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< جـهـان  زنـان
پژوهشِی  معاون  و   ،05 پژوهشی  ی  کمیته  رئیس  کانادا،  اتاوا،  دانشگاه  دنیس،  آن 

سابِق انجمن بین المللی جامعه شناسی 2002-2006

جهان زنان، کنفرانس��ی بین المللی درباره زنان 
اس��ت که هر س��ه س��ال یکبار در بخش های 
مختلفی از جهان برگزار می ش��ود. امسال این 
کنفرانس با میزبانی دانشگاه های کارلتون و اتاوا 
و حمایت دانش��گاه های کبک و س��نت پل در 
تاریخ 7-3 جوالی در ش��هر اتاوا-گاتین برگزار 
شد. این کنفرانس با وسعت بین المللی 2000 
ثبت نام کننده، حدود 800 ارائه کننده و شرکت 
کنندگانی از 92 کشور برگزار شد، در حالی که 
جلسات عمومی روزانه با ازدیاد جلسات همزمان 
تکمیل میشد )اغلب تا حدود 30 جلسه در هر 
3 مقطع زمانی روز(. شرکت کنندگان از جوامع 
دانشگاهی و فعالین ]این حوزه[ بودند و دریافت 
های متنوعی در رابطه با فمنیس��م و حضور یا 
عدم حضور زنان داش��تند. این موضوع فرصتی 

مغتنم برای گفت و گو و یادگیری فراهم کرد.

موضوع کلی کنفرانس »اتصال، اختالف، شمول، 
محرومی��ت و انزوا : زندگ��ی در دنیایی جهانی 
ش��ده« بود. بنابراین موضوع کنفرانس بس��یار 
متن��وع و بین المللی بود. ه��ر روز یک موضوع 
مورد بررس��ی قرار می گرفت: شکستن چرخه 
ها، شکس��تن افق پرواز، از بین بردن موانع و از 
بین بردن زمینه، ب��ه بیان دیگر، از چالش ها و 
محدودی��ت های مربوط به زنان تا نویافته هایی 
برای آینده ای با حضور بیشتر و برابرانه زنان. در 
هر یک از این موضوعات گسترده، جلسات روی 
سطوحی اساسی و همچنین اعتبارات خرد، ]از 
جمل��ه[ اچ آی وی-ایدز، خش��ونت علیه زنان، 
زن��ان و هنر و بس��یاری موضوعات دیگر تمرکز 
کردند. در برخی جلس��ات مقاالت کنفرانس��ی 
متداول ارائه می ش��دند، در برخ��ی دیگر ارائه 
کنن��دگان روی یک مجموعه س��اخت یافته از 
موضوعات گفت و گو می کردند )و این، ساختار 
کلی جلس��ات عمومی بود(، در بقیه جلس��ات 
س��ازماندهنده جلس��ه بحثی متمرکز در میان 
حاضری��ن ایجاد می ک��رد، و گاهی نیز گزارش 
ابتکاراتی با هدف اس��تقالل عمل و مش��ارکت 

بیشتر زنان بیان می شد. 

بعد متمای��ز کنفرانس جهان زنان 2011 س��ه 
زبان��ه بودن آن بود، زبان انگلیس��ی، فرانس��ه و 

اس��پانیایی. تعداد محدودی ترجم��ه هم زمان 
در جلس��ات عمومی انجام شد. برخی جلسات 
دو زبانه بودند )با ترجمه غیر رسمی در صورت 
نیاز( و بقیه جلس��ات منحصراً به زبان فرانس��ه 
یا اس��پانیایی بودند. همچنین در این کنفرانس 
به ناتوانان جس��می و دسترس��ی آسان تر آنان 
به امکانات )برای مثال، اس��تفاده از زبان نشانه 
در جلس��ات و دسترسی به صندلی چرخ دار( و 
حضور زنان جوان و زنان بومی نیز توجه ش��ده 
بود. هر یک از این توجهات نشانه سازمان دهی 
و برنامه ریزی در این کنفرانس بود. جامعیت و 
پرباری این جلسات حاصل مشاوره با گروه های 
مشورتی در هر یک از این اجتماعات بوده است. 
در نهای��ت، این کنفرانس کنفرانس��ی با حضور 
و گفتگو می��ان آکادمی و اجتم��اع  و همراه با 

قلمرویی بین المللی بود.

م��ن، بیش��تر از محت��وای آث��ار ارائه ش��ده، بر 
س��ازماندهی ای��ن کنفرانس تمرک��ز نمودم، به 
امید اینکه ]بتوان��م[ اندکی از حال و هوای این 
کنفرانس را به ج��ای ارائه مجموعه ای محدود 
و انتخابی از جلس��اتی که در آنها حضور یافتم؛  

بیان کنم.

اعض��ای کمیت��ه ی پژوهش��ی 32 انجمن بین 
المللی جامعه شناسی، زنان در جامعه، بار دیگر 
دست اندرکارانی فعال در »جهان زنان« 2011 
بودند:  عالوه بر سازماندهی جلسه نهاری توسط 
کمیته  پژوهشی 32، جهت تبادل اخبار فعالیت 
ه��ای اخیر و آینده ما و اس��تقرار میز اطالعاتی 
در خص��وص کمیت��ه پژوهش��ی 32 در جهان 
زنان 2011؛ رئیس کمیته پژوهش��ی 32، اوی 
تاستسوگلو، لیستی از شرکت متنوع و گسترده 
RC32 در کنفرانس جهان زنان منتش��ر کرده 
است )که در وب سایت ISAدر بخش مربوط به 
RC32 موجود می باش��د(. همه این فعالیت ها 

به تماس ما با یکدیگر و همچنین نمایش کمیته 
پژوهشی 32 کمک نمود.

برای اطالعات بیش��تر در رابطه با »جهان زنان 
» ش��امل کلیپ ه��ای ویدئویی و ف��وروم بحث 
ها، همراه با لیس��ت کامل برنامه که  برداش��تی 
جام��ع ت��ر از ح��وزه صحبت ه��ا و موضوعات، 
نس��بت به آنچه من می توانستم انجام دهم، در 
اختیارتان قرار می دهد؛ به س��ایت زیر مراجعه 
http://www.womensworlds. کنی��د:  
ca. کنفرانس بعدی »جهان زنان« سال 2014 
برگذار خواهد ش��د و مطمئناً مانند 4 کنفرانس 
قبلی که من از سال 1993 در آنها حضور داشتم 

،برانگیزاننده تفکر و انرژی خواهد بود. 

»...فرصتی مغتنم برای 
گفت و گو و یادگیری ...«

Engare.Net انگاره
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< جامعه شناسی  برزیلی 
قوی تر  و  قوی تر   می شود

الیسا پ ریس، دانشگاه فدرال ریو دوژانیرو، برزیل، و عضو سابق کمیته ی اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی 2010- 2006

پانزدهمی��ن کنگره ی انجمن جامعه شناس��ی 
برزی��ل )اس بی اس( از 26ام ت��ا 29ام جوالی 
2011 در کوریتیبا برگزار ش��د. حدود دو هزار 
جامعه ش��ناس در مرکز ایالت پارانا – که برای 
اجرای موفق برنامه های نوآورانه شهری مشهور 
است – گرد آمدند تا درباره »تغییرات، تدوام و 
چالش های جامعه شناختی« ]به عنوان[ زمینه 
اصلی نشس��ت،  بحث کنند. سلی اسکالون، به 
عنوان رئیس اس بی اس، در سخنرانی افتتاحیه 
اش گفت که با توجه به اینکه رشته ی ما، رشته 
ای اس��ت که دائما بوسیله ی زمینه ی تاریخی 
اش مورد چالش قرار می گیرد، موضوع همایش 
از ]ما[ شرکت کنندگان دعوت می کند تا فرصت 
را دریابیم و منابع نظری و روش شناختی-مان 
را همه جانبه ارزیابی کنیم تا برای تحقق نقش 

همگانی مان  بهتر مجهز شویم.

کمیته برنامه ریزی ترکیب بی نظیری از موضوع 
ه��ا و رویک��رد فراهم آورد که جامعه شناس��ان 
برزیلی از سراسر کشور و همچنین چند همکار 
خارجی را در گفتگوهایی مفید درگیر می کرد. 
موضوعاتی که توسط سخنرانان اصلی بیان شد، 

حیطه ی وس��یعی از مسائل را پوشش می داد. 
مارگارت آرچر، س��یال بن حبی��ب، روبرت مایر، 
ت��ام دوایر، ورنک ویانا، و ماری��ا نازارس وندرلی 
برای بحث های پویای نظری، روش ش��ناختی 
و سیاس��ت گ��ذاری الهام بخش بودن��د. ورنک 
ویان��ا، یکی از دو جامعه شناس��ی که جایزه ی 
ی��ک عمر فعالی��ت حرف��ه ای را دریافت کرده  
است، در س��خنرانی خود » جامعه، سیاست ها 
و قانون«، در خص��وص وظایفی بحث کرد  که 
توسط نهادها و تش��ریفات قانونی هم در مسیر 
قدیمی اقتدارگرایانه ی برزیل به سوی مدرنیته، 
و هم در تجربه ی دموکراتیزه کردن کش��ور در 
دهه های اخیر محقق  ش��ده است. ماریا نازارث 
وندرلی، دیگر دریاف��ت کننده ی جایزه، درباره 
ی مسائل نظری و سیاس��ت-گذاری در جامعه 

شناسی روستایی سخن گفت.

در مجموع، برنامه شامِل شش سخنرانی اصلی، 
هفت جلس��ه ی ویژه، هفت انجمن، س��ه دوره 
]آموزش��ی[ ویژه، 31 میزگرد و جلسات متعدد 
که توس��ط 32 کمیته ی پژوهش��ی س��ازمان 
دهی ش��ده بود، و همچنین تع��داد زیادی پنل 

از پوس��ترهای دانش��جویی و چندی��ن فعالیت 
فرهنگی می ش��د. اما، جذاب تر از تعداد صرف 
فعالیت ها، حضور تع��داد زیادی از متخصصان 
جوان و دانش��جویانی بود که با اشتیاق و تعهد 

فراوان خویش، بحث ها را قوت بخشیدند.

انجمن جامعه  شناس��ی برزیل ک��ه در 1950 
توس��ط یک گ��روه کوچک از جامعه شناس��اِن 
پیشگام تاسیس ش��د، راه زیادی را آمده است. 
بعد از یک دوره آش��فتگی ِ عظیم سیاسی، اس 
بی اس با اولین نشانه های دموکراتیزه شدن در 
اواخر دهه 1970، احیا ش��د. از آن زمان، بطور 
پیوس��ته در عضویت و در ارتباطات س��ازمانی، 
رش��د کرده است. به عنوان منش��ی سابق اس 
ب��ی اس، پیش��رفت هایی را ک��ه از دهه 1980 
توس��ط انجمن محقق ش��ده اس��ت، واقعا قابل 
توجه می دانم. با نگریس��تن از طریق پنجره ای 
که کنگره پانزدهم فراهم کرد، واضح اس��ت که 
جامعه شناس��ی برزیل در حال شکوفایی است 
و از انجمنی ک��ه کامال به تعهدات ملی خویش 
آگاه اس��ت، و به عضویت اش در جامعه  جهانی 
دانشمندان مفتخر است، حمایت می کند.    

جمعیت قابل توجه جامعه شناسان در نشست انجمن جامعه شناسی برزیل در کوریتیبا. عکاس الیسا ریس.
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