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در شــهر کوچــک پوزنــان لهســتان بــه دنیــا آمــد. کودکــی اش ســر نیامــده بــود کــه جنــگ جهانــی 
دوم آغــاز شــد. بــه عنــوان یــک لهســتانی و همچنیــن یــک یهــودی آواره شــد. بــه زودی بــه 
ــوان چپ گرایــی  ــه عن ــد. ســپس ب ــه نازی هــا جنگی ــدا علی ارتــش مقاومــت لهســتان پیوســت. ابت
ــان شــد.  ــواده گسســت و ســاکن جه ــزاع پرداخــت. از خان ــه ن ــواده اش ب ــا خان ضدصهیونیســم ب
خــود را تبعیــدی در جهــان می دانســت. نــه اینکــه خانــه ای نداشــت کــه از قضــا جهــان خانــه ی او 

شــد. 
ــه اجتماعــی، ســالها در دانشــگاههای  ــد باومــن، اســتاد برجســته جامعه شناســی و نظری زیگمون

انگلیــس تدریــس کــرد و در 91 ســالگی چشــم از جهــان فــرو بســت. 
متــن فشــرده و درخشــان زیــر، ترجمــه فصــل 43 کتــاب راهنمــای پژوهــش کیفــی اســت کــه بــه 
ویراســتاری نورمــن دنزیــن و ایوونــا لینکلــن اســت در ســال 2005 توســط انتشــارات sage منتشــر 

شــده اســت و ترجمــه کامــل آن در دســت انتشــار اســت. 
باومــن در ایــن فصــل از »نوشــتن جامعه شــناختی« ســخن بــه میــان آورد. او نوشــتن را بــه 
و  »مســئولیت«،  آدمــی«،  »بالقوه گی هــای  »تبعیــد«،  »خانــه«،  »تاریــخ«،  »شــعر«، 

می زنــد.   پیونــد  »افشــاگری« 
جــای شــگفتی نیســت کــه باومــن از »اندیشــیدن در کســوت یــک مســافر« دفــاع کنــد؛ او خــود 
در طــول عمــرش »مســافری« بــود در جهانــی آکنــده از خــون و خشــم، آشــویتس و جنــگ ســرد، 
تبعیــد و اجبــار. باومــن، ایــن »تبعیــدی ابــدی«، از بنــای خانــه ای در تقاطــع فرهنگ هــا دفــاع 
می کنــد و از »خلــق کــردن« بــه معنــای »شکســتن قانــون« یــا رویــه ای معمــول و مرســوم ســخن 
می گویــد. او از جهانــی ســخن بــه میــان مــی آورد کــه در آن »الزم اســت بــه ســردرگمی و حیــرِت 
مــداوم و حرکــت در طــوِل جاده هایــی بــا جهتهــای نامشــخص و نامعیـّـن خــو گرفــت«. در چنیــن 
جهانــی کــه دیوانــه ی ســرعت و شــتاب اســت باومــن از تامــل و درنــگ ســخن می گویــد. نوشــتن 
جامعه شــناختی همیــن حــزم و تامــل در راه رفتــن بــر روی »الیــه نــازک یخــی« اســت کــه از 

»تقدیرگرایــی« روی برمی گردانــد و خالقانــه می اندیشــد. 
ــن رو نوشــتاری  ــز ای جامعه شــناس از منظــر باومــن مســئول اســت؛ نوشــتار جامعه شــناختی نی
اســت مســئوالنه. ایــن مســئولیت چیــزی نیســت جــز »پرســش مــداوم جامعــه از خــود« چــرا کــه 
»جامعــه بیمــار اســت اگــر ســوال کــردن از خــود را متوقــف کنــد«. جامعه شــناس »افشــاگر« 
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اســت و »افشــاءکردن ســرآغاز راهــی اســت در نبــرد علیــه  فالکــت بشــری«. 

لینک کتاب: 
https://books.google.com/books/about/The_SAGE_Handbook_of_

Qualitative_Researc.html?id=X85J8ipMpZEC



۳

نیــاز بــه تفکــر اســت کــه مــا را بــه اندیشــه وادار 
می کنــد.

تئودور آدورنو

میــالن کونــدا )در کتــاب هنــر رُمــان، 1986( 
–شــاعر  اسکاســل  یــان  از  ایــده ای  نقــِل  بــا 
کــه  میکنــد  اشــاره  بــه مخمصــه ای  چک تبــار- 
شــاعر در آن گیــر کــرده اســت )شــاعر، در کالِم 
را  ایــن مصــرع  کــه  اســت  اسکاســل، کســی 
کشــف کــرده اســت: »همــواره آنجــا بــود، در 

اعمــاق، همــان جــا«(. 
کوندرا می گوید: 

ــرای شــاعر یعنــی شکســتِن دیــوار؛  »نوشــتن ب
دیــواری کــه در پــِس پُشــت آن چیــزی وجــود 
ــوده  ــزی کــه همــواره در آنجــا پنهــان ب داد، چی

اســت«. 
از ایــن منظــر، رســالِت شــاعر متفــاوت از آن 
ــر دوش تاریــخ اســت:  وظیفهــای نیســت کــه ب
اختــراع.  نــه  فهمیــدن(،  )یــا  کــردن  کشــف 
بالقوه گی هــا  شــاعر،  یــک  کار  مثــل  تاریــخ، 
رو  جدیــدی-  موقعیــت  هــر  –در  را  انســانی 
آورده و آشــکار میکنــد؛ رســالت تاریــخ برمــال 
پیشــتر  کــه  اســت  بالقوه گی هایــی  کــردِن 

بوده انــد.  مخفــی  و  پنهــان 
در واقــع آنچــه تاریــخ انجــام می دهــد همــان 
چالــش، رســالت، و ماموریتــی اســت کــه بــر 
بــه حــدود و  نیــل  بــرای  دوش شــاعر اســت. 
بایــد کمــر  ایــن ماموریــت، شــاعر  ســرحداِت 

خم کــردن در برابــرِ حقایــِق از قبــل موجــود و 
بَزَک شــده را رهــا کنــد؛ حقایقــی کــه پیشــاپیش 
»روشــن« و آشــکارند، چــرا کــه ایــن حقایــق 
قبــالً بــه عرصــه ذهنهــا آورده شــده اند و آنجــا 
وِل شــده اند تــا بــرای خــود شــنا کننــد. اصــالً 
مهــم نیســت چنیــن حقایــِق »از قبــل مســلّم 
شــده  نامیــده  انقالبــی  حقایــِق  فرض شــده« 
ضدانقالبــی  حقایــِق  برچســِب  یــا  باشــند، 
یــا  و  باشــند  مســیحی  باشــند؛  خــورده 
ــدارد صــادق باشــند و  ــی ن ــه؛ اهمیت خداناباوران
ــه  ــا؛ متعالــی باشــند و عادالن ــا زیبنــده و فریب ی
و یــا چیــزی بیــش از ادعایــی ِصــرف نباشــند، 
و فقــط در عرصــه کالم واجــد ایــن خصایــص  
بدان هــا  کــه  نامــی  هــر  از  فــارغ  باشــند. 
»امــور  »حقایــق«،  آن  باشــد،  شــده   اطــالق 
 شــاعر کــه  نیســتند  مخفــی ای«  و  پوشــیده 
ادعــای رونمایــی از آنهــا را دارد. آنهــا، بیــش از 
ــواری هســتند  ــزی، بخشــی از همــان دی هرچی
کــه ماموریــِت شــاعر شکســتن و تخریــب آن 
اســت. کونــدار می گویــد: ســخنگویاِن از امــور 
آشــکار، بدیهــی، و آن چیزهایــی کــه »همــه ی 
مــا بــدان بــاور داریــم، مگــر نــه؟«، شــاعرانی 
قالبی انــد. بــا ایــن همــه، رســالِت شــاعر چــه 

دارد؟  جامعه شــناس  وظیفــه ی  بــه  ربطــی 
مــا جامعه شناســان به نــدرت شــعر می گوئیــم. 
مدتــی  شــاعری می کننــد،  کــه  مــا  از  )برخــی 
مرخصــی  جامعه شناســی  شــغِل  و  حرفــه  از 
بپردازنــد(.  شــعر  نوشــتِن  بــه  تــا  می گیرنــد 
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جامعه شناســان  مــا  اگــر  وجــود،  ایــن  بــا  و 
قالبــی«  »شــاعران  تقدیــرِ  در  نمی خواهیــم 
»جامعه شــناِس  لقــِب  از  و  باشــیم  ســهیم 
قالبــی« رنجیده خاطــر می شــویم، بایــد و حتمــاً 
به ماننــدِ شــاعری واقعــی و درست حســابی، بــه 
بالقوه گی هــای پنهــاِن آدمــی نزدیــک شــویم. 
دقیقــا بــه همیــن دلیــل بایــد دیــوارِ امــر بدیهــی 
روزِ  مُــدِ  امــرِ   دیــوارِ  بشــکافیم؛  را  آشــکار  و 
کنیــم؛  نابــود  و  خُــرد  را  تکــراری  ایدئولوژیــِک 
یعنــی بــه مقابلــه بــا امــوری همــت بگماریــم کــه 
ــا عبارتســت از قطعــی و  ــِت مشــترِک آنه خصل
مُحــرز دانســتِن فهــم و برداشــت خــود. نابــودی 
انــدازه  به همــان  دیــوار،  ایــن  اضمحــالِل  و 
وظیفــه ی جامعه شــناس اســت کــه وظیفــه ی 
شــاعر؛ و بــه همیــن دلیــل، وظیفــه یــا رســالت 
اصلــی ایــن اســت: شکســتِن حصــارِ دیــواری 
گرفتــه  َــر  درب را  آدمــی  بالقوه گی هــای  کــه 
اســت؛ آنهــم همزمــان کــه بــه کارِ افشــاکردِن 

مشــغول هســتیم.          او  بلوف هــای  و  الف 
آن  جســتجوی  در  شــاعر  کــه  نظمــی  شــاید 
امــا  اســت«.  بــوده   آنجــا  »همــواره  اســت 
از  دســته  آن  دربــاره ی  نمی توانــد  آدمــی 
بالقوه گی هــای بشــری خیلــی مطمئــن باشــد 
کــه   توســط تاریــخ کشــف شــده اند. آیــا آدمیــان 
ساخته شــده  و  تاریــخ  ســازنده گان  یعنــی   –
به دســِت تاریــخ؛ قهرمانــان تاریــخ و قربانیــان 
آن- همــواره ایــن حجــم از بالقوه گی هــا را بــر 
دوش می کشــیده اند تــا در زمــاِن مناســب آن 

را آزاد کــرده و رهــا کننــد؟ یــا کامــالً برعکــس– 
همانگونــه کــه تاریــخ آدمــی نشــان می دهــد- 
بدیــن  می افتــد؛  اتفــاق  امــر  ایــن  خــالِف 
قــرار کــه چیــزی میــاِن کشــف و خلــق اتفــاق 
می افتــد کــه کامــالً پــوچ و تهــی اســت؛ خــالء، 
یــا وضعیتــی کــه هیــچ معنایــی را بــا خــود حمــل 
 فراینــدِ بی پایــاِن خلــق نمی کنــد؟ چــون تاریــخ
دلیــل  بــه همیــن  آیــا  اســت،  آدمــی  توســط 
آدمــی  تاریــخ فراینــدِ بی پایــاِن کشــف خــودِ 
نیســت؟ آیــا همیــن فراینــد بی پایــاِن کشــف/

نمی کنــد  ایجــاد  جدیــدی  امکان هــای  خلــق، 
پیش موجــود  از  امکان هــای  فهرســِت  کــه 
کشف شــده و بــه عرصــه ی واقعیــت درآمــده را 
بســط و گســترش دهــد؟ یعنــی، بالقوه گی های 
جدیــدی بــه آن یگانــه بالقوه گــی آدمــی کــه 
همــواره آنجــا بــوده اســت، و همــواره حاضــر 
حضــور  آنجــا  »پیشــاپیش«  و  اســت،  بــوده  
ــه ایــن  داشــته اســت اضافــه کنــد؟ پرداختــن ب
ســوال کــه آیــا ایــن امــکاِن جدیــد در طــول زمــان 
خلــق شــده اســت یــا »صرفــاً« توســط تاریــخ 
ــذی  کشــف شــده اســت، بی شــک خــوراِک لذی
بــرای بســیاری از اندیشــمندان مَدرســی اســت. 
امــا از منظــر تاریــخ، الزم نیســت  بــه انتظــار 
بیآنکــه  می توانــد  تاریــخ  کــه  چــرا  نشســت 
پاســخی از ایــن دســت در اختیــار داشــته باشــد 

به ســهولت بــه راهِ خــود ادامــه دهــد. 
ارزنده تریــن و اساســی ترین میــراث نیــکالس 
عبــارت  جامعه شناســی  حــوزه ی  در  لومــان 
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-سیســتِم-خود مضمــون  طــرح  از  بــود 
تولیدکننــده )از ریشــه ی یونانــی بــه معنــای: 
بــودن؛  کارا  و  دادن،  دادن، ســاختن،  انجــام 
هنــر؛  بــرای  ابژه  شــدن  ُــردن،  رنج ب برابــر  در 
ــی کــه درصــددِ  ــودن(؛ مضمون ــر ب ــع  هن ــه منب ن
بدســت آوردن و تلخیــص چکیــده  یــا فشــردهی 
وضــِع بشــری اســت. خــودِ ایــن اصطالحخلــق 
بــه ارث  )خویشــاوندیِ  پیونــدی  کشــِف  یــا 
میــاِن  قرابتهــا(  مُنتخــِب  برابــر  در  بُرده شــده 
دو  و شــاعری  تاریــخ  بــود.  و شــاعری  تاریــخ 
جریــان مــوازی هســتند )»مــوازی« در معنــای 
هندســه ی  در  کــه  آن  غیراقلیدوســی  جهــان 
بولیــا و لوباچفســکی ارائــه شــده اســت(: دو 
بالقوه گی هــای  از خودســازیِ  مــوازی  جریــان 
 عبــارت از آن یگانــه آدمــی، کــه در آن خلــق
فُــرم یــا شــکلی کــه کشــف در دِل آن مُیّســر 
می شــود، و ایــن در حالــی اســت کــه کشــِف-
خــود، اساســیترین و بنیادیتریــن کُنش مســتتر 

در دِل فراینــد خَلــق اســت. 
جامعه شناســی وسوســه می شــود ادعــا کنــد 
ســومین جریانــی اســت کــه مــوازی بــا ایــن دو 
)تاریــخ و شــعر( حرکــت می کنــد. یــا حداقــل 
 – جامعه شناســی  کــه  اســت  غایتــی  ایــن 
بشــری ای  وضــِع  دروِن  در  می خواهــد  اگــر 
آورده  به چنــگ  آن را  دارد  تــالش  کــه  بمانــد 
و بــرای خــود قابــل درک و فهــم کنــد – بایــد 
کــه  اســت  هدفــی  ایــن  یابــد.  دســت  بــدان 
تکویــن  و  زایــش  لحظــه ی  از  جامعه شناســی 

نایــل  بــدان  داشته اســت  ســعی   خــود
و  اشــتباهات  به دلیــل  بارهــا  اگرچــه  شــود 
بــا دیوارهــای  بــا ســروکلهزدن  مشغول شــدن 
هنــوز  دیوارهــای  و  غیرقابل نفــوذ  به ظاهــر 
فروپاشیده نشــده از مســیرِ خــود منحــرف شــده 
ــارت  ــن مســیر عب اســت. هــدف اساســی در ای
اســت از حصــول بــه حــدودِ نهایــیِ بالقوه گیهای 
آدمــی و فراتــر رفتــن از آن تــا خاطرجمــع شــویم 
فرمــان  تحــت  کــه  قشــونی  فرمانــدگان  کــه 
ورود  »ناحیــه ی  آنهــا هســتند هرگــز خطــوِط 

پــا نخواهنــد گذاشــت.  زیــر  را  ممنــوع« 
دوموســو  آلفــرد  پیــش،  قــرن  دو  بــه  قریــب 
گفتــه بــود: »هنرمنــدِ بــزرگ کشــور نــدارد«. 
کلماتــی  کلمــات،  ایــن  پیــش،  قــرن  دو 
بــوده  ســتیزه جو   خــود نــوِع  در  و  متخاصــم 
اســت. ایــن کلمــات در بحبوحــه ی هیاهــوی 
به همیــن  و  ســاده لوحی ها،  و  شــیپورها 
هیجانهــای  و  ســتیزه جوییها،  تکبّــر،  دلیــل، 
وطن پرســتی نوشــته شــدند. شــمار زیــادی از 
سیاستمدارناحســاِس وظیفــه  می کردنــد کــه 
در حمایــت از دولت-ملت هایــی کــه در حــال 
متــورم و تنومنــد شــدن بودنــد زیــر ســایه ی یــک 
قانــون، زبــان واحــد، یــک جهان بینــی، تاریــِخ 
واحــد، و آینــده ای واحــد دســت بــکار شــوند. 
بســیاری از شــاعران و نقاشــان در حــاِل کشــِف 
نتیجــه  در  بودنــد  خــود  ماموریــت  و  رســالت 
بــه جوانه هــای نحیــف و ضعیــِف ســنت های 
ملـّـی قــوت و غــذا می دادنــد؛ آنــان ســنت های 
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ســالیاِن ســال پیــش مُــرده ی ملّــی را دوبــاره 
زنــده می کردنــد یــا نشــانه های جدیــدی را ]از 
دل تاریــخ گذشــته[ برمی کشــیدند کــه تــا آن 
روز، اساســاً وجــودِ خارجــی نداشــتند. آنــان در 
نهایــت ملّــت را به منزلــه ی ]واحــدی[ »تــا بــه 
امــروز نــاآگاه از وجــودِ خــود بــه  منزلــه ی یــک 
ملّــت« پیــش می نهادنــد. ایــن امــر از خــالِل 
اجــداد  نــاِم  نواهــا، شــباهت ها،  داســتان ها، 
و قهرمانــان گذشــته شــکل می گرفــت؛ یعنــی 
چیــزی مشــترک، عشــق ورزیــدن جمعــی، عزیــز 
در  و  چیــز مشــترک[،  ]آن  شــمردِن همگانــی 
نتیجــه ارتقــای همــگان تــا حــدِ خــود زندگــی؛ 
همــان حــد تعلــِق همگانــی، یعنــی گشــودن 
حــالوِت  و  زیبایــی  روی  بــه  زندگــی  چشــمان 
تعلق داشــتن، بــا تهییــج افــراد بــه یــاد آوردن 
و محترم شــمردن مُردهــگان و مشــعوف شــدن 
بــه خاطــر حفاظــت از مرده ریــگ آنــان. در ایــن 
بی شــیله پیله ی  حُکــِم  کــه  اســت  پس زمینــه 
نشــانه های  و  عالیــم  همــه  واجــد  دوموســو 
نوعــی شــورش اســت. ایــن حُکــم، فراخوانــی 
تمامــی   حُکــم ایــن  نبــرد.  بــرای  اســت 
نویســندگاِن همــکار را بــه رد همــکاری بــا خــوی 
می خوانــد؛  فــرا  سیاســتمدران  کاســبکاریِ 
صنــف   ایــن  پیامبــران  کــه  سیاســتمدارانی 
کاســبکاران و واعظانــی هســتند کــه به دقــت 
گلولــه  از  پُــر  گودال هــای  و  مرزهــا  نگاهبــان 
و تفنگ انــد. نمی دانــم آیــا دوموســو به شــکل 
شــهودی بــه ظرفیت هــای برادرکُشــی موجــود 

کــه  بُرده بــود  پــی  برادری هــا  از  آن شــکل  در 
و مرشــداِن  ناسیونالیســت   آن سیاســتمدارِن 
ایدئولوژیک شــان مصمــم بــه بنــایِ آن بودنــد 
یــا ایــن واژگان چیــزی نبــود جــز بیانــی از انزجــارِ 
روشــنفکرانه بــا چاشــنی کین تــوزی برخاســته از 
دل افق هــای محــدود، مُرداب هــا، و ذهنیتــی 
کوته بیــن. هــر کــدام از اینهــا کــه بــوده باشــد، 
و  می خوانیــم  را  ســطرها  ایــن  کــه  زمانــی 
پُشــِت  بــه  نگریســتن  مزیــِت  از  همزمــان، 
ســر بــا اســتفاده از ذره بینــی برخورداریــم کــه 
در آن لکه هــای تاریکــی از پاکســازی قومــی، 
وجــود  دســته جمعی  گورهــای  و  نسل کُشــی، 
دارد، به نظــر می رســد واژگان دوموســو ذره ای 
از ســرزنده گی، چالشــی بودن، و اضطــرارِ خــود 
را از کــف نــداده  اســت. به همیــن قــرار، ایــن 
کلمــات ذرّه ای از شــور و شــوِق اولیــه ی خــود را 
از دســت نداده انــد. اکنــون، به ماننــد گذشــته، 
ایــن کلمــات قلــِب رســالت هــر نویســنده ای 
بــا  را  آنــان  وجــدان  و  اســت  رفتــه  نشــانه  را 
ســوالی مهّــم بــه چالــش فــرا خوانــده اســت؛ 
ســوالی کــه بــرای هــر نویســنده ای به منزلــه ی 
مهمتریــن ســواِل وجــودی او مطــرح اســت.  

گویتســلو،  خــوان  بعــد،  نیــم  و  قــرن  یــک 
نویســنده ی  بزرگتریــن  به عنــوان  احتمــاال 
اســپانیایی زبان امــروز، دوبــاره بــه ایــن موضــوع 
پرداخــت. اخیــراً او در مصاحبــه ای )بــا عنــواِن 
ــا خــوان گویتســلو«، چاپ شــده  ــه ای ب »مجادل
می گویــد:   ،)1999 فوریــه   12 لومونــد،  در 
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و  کاتولیــک  زُهــدی  ذیــل  اســپانیا،  روزگاری 
ایــده ی  عقایــد،  تفتیــِش  از  متاثــر  همچنیــن 
بســیار محــدودی از هویــت ملّــی را پذیرفتــه 
اواخــر  در  اســپانیا   آن نتیجــه ی  در  کــه  بــود 
قــرن 16 میــالدی بــه »برهوتــی فرهنگــی« بــدل 
شــد. اجــازه دهیــد ایــن نکتــه را ذکــر کنیــم کــه 
گویتســلو بــه زبــان اســپانیایی می نویســد امــا 
مدتهــای مدیــدی در پاریــس و ایــاالت متحــده 
زندگی می کرد و در نهایت، در مراکش ُســکنی 
گزیــد. بــاز اجــازه دهیــد ذکــر کنیــم کــه هیــچ 
وجــود  دیگــری  اســپانیایی زبان  نویســنده ی 
نــدارد کــه آثــارش بــه انــدازه ی آثــار او بــه زبــان 
عربــی برگردانــده شــده باشــد. چــرا؟ دلیــل ایــن 
امــر چیســت؟ گویتســلو پاســخی قاطــع دارد. 
دوری  و  )صمیمیــت(  »نزدیکــی  می گویــد:  او 
)فاصلــه( موقعیتــی ممتــاز پدیــد مــی آورد. هــر 
دوی اینهــا الزم و ضروری انــد«. هریــک از ایــن 
دو ویژگــی، بنــا بــه دالیلــی متفــاوت، ُشــکوه 
بــا  گویتســلو  رابطــه ی  در  را  خــود  جبــروِت  و 
زبــاِن مــادری اش یعنــی اســپانیایی و آموختــِن 
بــه   انگلیســی  و  فرانســه،  عربــی،  زبان هــای 
رُخ می کشــند؛ زبان هایــی کــه به ترتیــب یکــی 

پــس از دیگــری بــه خانــه  او بــدل شــدند. 
از  کــه گویتســلو بخــش عمــده ای  آنجایــی  از 
ُــرد، زبــان  حیــاِت خــود را دور از اســپانیا بــه ســر ب
ــزاری تماماً-آشــنا-در- ــه اب ــرای او ب اســپانیایی ب
زندگــیِ روزمــره بــدل شــده بــود کــه در ارتباطــات 
و  مــی رود،  بــکار  معمــول  و  پیش پاافتــاده 

نتیجــه،  در  و  اســت  دســترس  در  همــواره 
نمیپیونــدد.  بوقــوع  آن  در  تاملــی  هیچ گونــه  
کودکــی اش  زبــاِن  بــا  او  قرابــت  و  نزدیکــی 
]زبانهــای دیگــر[ قــرار نگرفــت و  تاثیــر  تحــت 
گیــرد؛  قــرار  تاثیــر  تحــت  هــم  نمی توانســت 
زبان هــای  مکمــل  اکنــون   زبــان ایــن  امــا، 
بــه  اســپانیایی  زبــان  او،  بــرای  اســت.  دیگــر 
موطنــی اصیــل در تبعیــد بــدل شــد؛ قلمرویــی 
و زیسته شــده  شناخته شــده، احساس شــده، 
از درون بــود، و دقیقــاً بــه  همیــن علــت بــود 
کــه  همزمــان  او  بــرای  اســپانیایی  زبــاِن  کــه 
کشــفیاتی  از  پُــر  می نمــود  بیگانــه  و  غریــب 
غافلگیر کننــده و هیجان انگیــز شــد. آن قلمــروِ 
نزدیــک و در عیــن حــال دور، جــای خــود را بــه 
نفرتــی  و  عشــق  و فاصلــه دارِ  مداقّــه ی ســرد 
کشف نشــده از امــورِ غیرمنتظــره و امکان هــای 
کاربردهــای  در  نامرئــی  آزمون نشــده ی  هنــوز 
روزمــره داد کــه خبــر از نوعــی انعطافپذیــری 
غیرمنتظــره  پیش تــر  کــه  انعطافــی  مــی داد؛ 
مداخالتــی  نتیجــه،  در  و  می رســید  به نظــر 
خالقانــه در آن اتفــاق میافتــاد و گویتســلو را بــه 
ــِق  ــرد. تلفی ــت دعــوت می ک ــن قلمــرو خالقی ای
غیرمتامالنــه  دوری غوطه خــوردِن  و  نزدیکــی 
 – کــرد  ممکــن  گویســتلو  بــرای  را  زبــان  در 
یعنــی تمــام آن حاالتــی کــه تبعیــد فراهــم 
مــی آورد، امــا در عیــن حــال غیرممکن شــان 
می کنــد-؛ وضعیتــی مملــو از مخاطــرات: »اگــر 
آدمــی صرفــاً در زمــان حــال زندگــی کنــد، او 



۸

بــه  نیــز  را  بــا زمــاِن حــال  خطــرِ محــو شــدن 
جــان خریــده اســت«. ایــن نــگاه »بیرونــیِ« 
فاصله گرفتــه  از زبــان مــادری اش بــود کــه بــه 
گویســتلو اجــازه داد ورای زمــان حــاِل همــواره 
در وضعیــِت زوال بایســتد، و در نتیجــه زبــان 
بخشــد  غنــی  به گونــه ای  را  خــود  اســپانیاییِ 
کــه جــز ایــن غیرقابل تصــور و حتــی ناممکــن 
بــود. او اصطالحاتــی باســتانی بــه نثــر و نظــم 
خــود وارد کــرد کــه دور عاطــل و باطلــی بــود 
از کنــارزدِن گَــرد و غبارهــای نشســته بــر روی 
آنهــا  درِ  گویســتلو  کــه  انبارهایــی  و  پســتوها 
را می گشــود. او زنــگارِ زمــان را از ســر و روی 
کلمــات مــی زدود و در نتیجــه، جهانــی از بقــا 
مدتهــای   )و  غیرمنتظــره   و  نــو  ســرزنده گیِ  و 
مدیــدی فراموش شــده ( پیــِش روی مــا مینهــاد.  
ــواِن ضــدِ  ــا عن ــد خــود ب ــرِ جدی ــدا در اث ژاک دری
مســیر، کــه بــا همــکاری کاتریــن ماالبــو نوشــته 
می کنــد  دعــوت  را  خــود  خواننــدگان  اســت، 
دقیق تــر،  به شــکل  –یــا  بیاندیشــند  ســفر  در 
در  اندیشــیدن،  بیاندیشــند«.  »مســافرانه 
اینجــا، یعنــی کُنــِش تکیــِن عزیمــت از خانــه؛ 
رفتــن به ســوی امــر ناشــناخته، پذیرفتــِن تمــاِم 
مخاطــرات، ریســک ها، لــذّات، و خطراتــی کــه 
»امــر ناشــناخته« در چنتــه دارد )حتــی خطــر 

عــدِم بازگشــت(. 
وســواس  خانــه«  از  بــودن  »دور  بــه  دریــدا 
دارد. دالیلــی در دســت اســت ادعــا کنیــم ایــن 
کــه  گرفــت  شــکل   1942 ســال  در  وســواس 

دریــدا پســربچه ای 12 ســاله بــود. در آن ســال، 
در  ویشــی  شــهر  اجرایــی  هیــاِت  دســتورِ  بــه 
شــمال افریقــا، دریــدا به دلیــل تبــارِ یهــودی اش 
بــه مــدت یــک ســال از مدرســه  اخــراج شــد. 
اینگونــه بــود کــه »تبعیــد ابــدی« دریــدا آغــاز 
زندگــیِ  دریــدا  بعــد،  بــه  موقــع  آن  از  شــد. 
خــود را بیــن فرانســه و ایــاالِت متحــده امریــکا 
بــود.  فرانســوی  امریــکا  در  او  کــرد.  تقســیم 
کــه  می کــرد  تــالش  به شــدت  او  فرانســه  در 
فرانســوی به نظــر نیایــد؛ بارهــا و بارهــا لهجــه ی 
الجزایــری برجــای مانــده از دوران کودکــی اش، 
از دل گفتــارِ ســطح بــاال و عالــیِ فرانســوی اش 
ایجــاد  ســوراخ  و  رخنــه  آن  در  و  کــرده  عبــور 
می کــرد؛ و بــه ایــن ترتیــب، تبــار الجزایــری ایــن 
اســتادِ دانشــگاهِ ســوربُن را رو آورده و افشــا 
اصلــیِ  دلیــِل  معتقدنــد  )برخی هــا  می کــرد. 
تمجیــدِ دریــدا از برتــری نوشــتار همیــن بــود 
و منجــر بــه ارائــه ی اســطوره ای ارزش گذارانــه 
ــا آن، نوشــتار  توســط دریــدا شــد کــه مطابــق ب
ــور  ــدا مجب ــراً دری ــح اســت(. اخی ــار مرجّ ــر گفت ب
شــد »بی دولــت« شــود. ایــن به معنــای فقــداِن 
برعکــس:  کامــالً  نیســت.  فرهنگــی  موطنــی 
داشــتِن  یعنــی  فرهنگــی«  بــودِن  »بی دولــت 
بیــش از یــک موطــن؛ یعنــی بنــا نهــادِن خانــه ای 
بــه خــود  در تقاطــِع فرهنگ هــا کــه مختــص 
ــدل  ــه یــک »خارجــی« ب ــدا ب آدمــی اســت. دری
باقــی مانــد: نوعــی دورگــه   شــد و همانگونــه 
او« در »تقاطــع«  بــودن فرهنگــی. »خانــه ی 
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زبان هــا بنــا شــده بــود. 
بنــای خانــه ای در تقاطع هــای فرهنگــی ثابــت 
کــرده اســت کــه ایــن امــر بهتریــن دلیــِل ممکــن 
و موجــود بــرای آزمــودن  زبان هاســت چــرا کــه 
از ســر  زبان هــا هرگــز  ایــن  صــورت،  در غیــر 
جــای خــود تــکان نمی خورنــد تــا خــود را از منظــر 
آن دســته از خصایــص و ویژگیهایــی ببیننــد کــه 
هرگــز آنهــا مــورد توجــه قــرار نداده انــد؛ یعنــی، 
توانایی هایــی  چــه  واجــدِ   زبــان اینکــه  فهــِم 
اســت و چــه وعدهایــی توســط زبــان ارائــه شــده 
اســت کــه هرگــز محقــق نشــده اند. از ایــن رو، 
به عرصــه ی  پــای  زبانهــا  تقاطــع   در  خانــه ای 
کریســتین  کــه  همانگونــه  و  نهــاد؛  وجــود 
در  شــده  )منتشــر  مقالــه اش  در  دالکامــپ 
لومونــد، 12 مــارس 1999( نشــان داده اســت 
در همیــن تقاطــع زبانــی بــود کــه تکثــری عظیــم 
و غیــر قابــل کُنتــرل از معانــی ســربرآوردند کــه 
نوشــتار  )در  می ربــود  آدمــی  ســر  از  هــوش 
در  مســتتر  ناخالصــی  نیــز،  و  تفــاوط(،  و 
ــوژی(،  سرچشــمه ها و بنیادهــا )در از گراماتول
بودهگــی  ناممکــن  بــودن  ابــدی  و همچنیــن 
کارت  )در  تمــام  و  تــام  به شــکل  ارتباطــات 

پُســتال( ]توســط دریــدا مطــرح شــد[. 
پیامــی  از  متفــاوت  دریــدا  و  گویســتلو  پیــاِم 
اســت کــه توســط دوموســیو ارائــه شــده اســت. 
گویســتلوی رمان نویــس و دریــدای فیلســوف 
در توافقــی کامــل بــا یکدیگــر، مخالِف دومســیو 
فاقــد   بــزرگ کــه می گویــد هنرمنــدِ  هســتند 

وطــن اســت. بلکــه دقیقــاً برعکــس، ایــن دو 
از هنرمنــدان،  معتقدنــد کــه ماننــد بســیاری 
می تــوان بیشــمار موطــن داشــت، و بی شــک 
بســیاری از هنرمنــداِن ]بــزرگ[ بیــش از یــک 
وطــن داشــتهاند. ترفنــدِ اصلــی، برخــالف مــوردِ 
در  بایــد  کــه  اســت  ایــن  بــودن،  بی خانمــان 
خانه هــای مختلــف ُســکنی گزیــد امــا در هــر 
خانهــای بایــد همزمــان در داخــل و خــارج از آن 
ــت و نزدیکــی  ــد صمیمی ــی، بای ــود؛ یعن ــه ب خان
ــگاهِ انتقــادیِ فــردی بیرونــی درآمیخــت:  ــا ن را ب
فاصله گرفتــن.  بــا  همزمــان   شــدن درگیــر 
ُســکنی گزیده  افــرادِ  کــه  اســت  ترفنــدی  ایــن 
نیســتند.  آن  فراگرفتــن  بــه  مایــل  )ســاکن( 
فراگرفتــِن ایــن ترفنــد، اقبالــی اســت کــه تبعیــد 
بــرای آدمــی فراهــم مــی آورد: یعنــی، از منظــری 
امــا  اســت  جایــی  فــرد  کــه  زمانــی  تکنیکــی، 
بخشــی از آن مــکان نیســت. بی حــد و مــرزی 
حاصــِل از چنیــن وضعیتــی )و ایــن نفــِس خــودِ 
ایــن شــرط اســت( حقایقــی در ارتبــاط بــا خانــه 
به بــار مــی آورد کــه بــر اســاس آن، بایــد ســاخته 
شــد و از هــم پاشــید؛ ایــن حقیقــت کــه زبــان 
مــادری رشــته ی بی پایانــی از ارتباطــات میــان 
نسل هاســت، ایــن حقیقــت کــه زبــان مــادری، 
خزانــه ی گرانبهایــی از پیام هاســت کــه همــواره 
غنی تر از هر خوانشــی اســت که از آن به عمل 
می آیــد و در نتیجــه، زبــان مــادری همــواره آن 
بیــرون منتظــر ایســتاده اســت تــا دوبــاره از اول 

و به شــکل جدیــدی گشــوده شــود.                    
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خورخــه  بکــت،  ســاموئل  از  اشــتاینر  جــورج 
ناباکــوف  والدیمیــر  و  بورخــس،  لوئیــس 
به عنــوان بزرگتریــن نویســندگان معاصــر نــام 
ــن ســه  ــرده اســت. او معتقــد اســت آنچــه ای ب
را بهــم مرتبــط می کنــد و از آنــان نویســندگانی 
هــر  کــه  اســت  واقعیــت  از  می ســازد  بــزرگ 
ســه ی آنــان در وضعیتــی مشــابه بــا یکدیگــر 
کار کردنــد: آنــان به شــکل مشــابه و یکســانی 
در درون چنــد جهــاِن زبان شــناختی »ُســکنی« 
گزیــده بودنــد. )الزم بــه ذکــر اســت کــه ترکیــِب 
واجــد  اینجــا  در  زبان شــناختی«  »جهــاِن 
بخشــی اضافــه و زائــد اســت و آن عبارتســت 
از بخــش »زبان شــناختی«؛ چــرا کــه جهانــی 
می کنیــم  زندگــی  آن  در  مــا  از  یــک  هــر  کــه 
جهانــی زبان شــناختی اســت و نمی توانــد جــز 
ایــن باشــد. ایــن جهــان ساخته شــده از واژگان 
اَشــکال  بــر جزایــرِ  کلمــات  اســت.  کلمــات  و 
دل  در  را  آنــان  و  می افکننــد  نــور  فُرم هــا  و 
دریایــی تاریــک، آشــکار و مرئــی می کننــد و در 
نتیجــه، نقــاِط پراکنــده ی مرتبــط بــه یکدیگــر 
بی معنایــی  و  بی شــکل  تــوده ی  دروِن  در  را 
کلمــات  ایــن  می کنــد.  نشــان دار  روابــط  از 
ابژه هایــی  قالــب  در  را  جهــان  کــه  هســتند 
رابطــه ی  و  می کننــد  تکه تکــه  قابل نام گــذاری 
ایــن  میــان آنهــا و همچنیــن خصومــت بیــن 
آنهــا  فاصلــه ی  یــا  نزدیکــی  یعنــی   – تکه هــا 
دوطرفــه ی  بیگانگــیِ  یــا  قرابــت  همچنیــن  و 

آنهــا – را رو می آورنــد. و تــا زمانــی کــه ایــن 
تکههــا در ایــن جهــان موجــود هســتند کلمــات 
ایــن تکه هــای مصنــوع را بــه ســطح واقعیــت 
برمی کشــند و تنهــا واقعیــِت موجــود در جهــان 
الزم  آدمــی  می ســازند(.  زبــان[  قالــب  ]در  را 
اســت بــا جــان و دل و از صمیــِم وجــود بیــش از 
یــک جهــان را زندگــی کنــد و بشناســد تــا بتوانــد 
اختراعــات انســانیِ موجــود در پــِس پُشــِت هــر 
یــک از ســاختارهای به ظاهــر غیرقابــل رســوخ، 
مُجلــل، و باشــکوه موجــود در هــر یــک از ایــن 
ــه  ــن نکت ــه کشــف ای جهان هــا را بشناســد، و ب
نائــل آیــد کــه تــالِش فرهنگــی آدمــی چقــدر 
محتــاج درِک ایــده ی طبیعــت، قوانیــِن آن، و 
ضروریــاِت مســتتر در آن اســت. همــه ی اینهــا 
در نهایــت، نیازمنــدِ شــجاعت، تهــوّر، و عزمــی 
فرهنگــی   تالشــی  در  مشــارکت  بــرای  جَــزم 
اســت بــرای دانســتن، آگاه بــودن از مخاطــرات 
از  آگاهــی  همچنیــن  و  آن،  ریســک های  و 
تــالش  آن  افق هــای  بی مــرزی  و  بی کرانگــی 

فرهنگــی. 
کــردن(  کشــف  همچنیــن  )و  کــردن  خَلــق 
همــواره به معنــای شکســتِن یــک قانــون اســت. 
از یــک قانــون یعنــی عادتــی ِصــرف؛  پیــروی 
یعنــی چیــزی از جنــِس شــباهت و یکســانی، 
تبعیــد،  از جنــس خلق کــردن. در  نــه چیــزی 
شکســتن قوانیــن امــری مربــوط بــه حــوزه ی 
انتخــاِب آزاد نیســت؛ بلکــه، صیروریتــی اســت 
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بــاز زد. تبعیدی هــا  از آن ســر  کــه نمی تــوان 
به انــدازه ی کافــی از قوانیــن حاکــم بــر کشــورِ 
مقصــد آگاهــی ندارنــد و بــه همیــن  قــرار، در 
ــن قوانیــن  ــالِش خــود، ای ــا ســعی و ت ــاس ب قی
را به انــدازه ی کافــی شــکل پذیر نمی بیننــد کــه 
بخواهنــد آنهــا را تصدیــق کننــد، و به عنــواِن 
کننــد.  درک   قابل قبــول  و  ّــق  موث قوانینــی 
بــه  آنــان  رفتــِن  مبــدا،  کشــورِ  در  همزمــان 
تبعیــد به مثابــه گنــاهِ نخســتین آنــان ثبــت و 
آن  در ســایه ی  کــه  گناهــی  ضبــط می شــود؛ 
تمــاِم گناهانــی کــه بعدهــا گناهــکاران ممکــن 
نوشــته  آنــان  به نــام  شــوند،  مرتکــب  اســت 
می شــود، و به عنــوان شــاهدی از قانون شــکنی 
ــر علیــه خــود آنهــا مــورد اســتفاده قــرار  ــان ب آن
می گیــرد. چــه بــه اختیــار و چــه بــه حُکــم اجبــار، 
قانون شــکنی بــه نشــاِن اصلــیِ )یــا اَنــگ( تبعیــد 
بــه  را  تبعیدی هــا   امــر ایــن  می شــود.  بــدل 
ــوب در کشــورهایی  ــدان محب ــی نه چن موجودات
بدل می شــود که طرِح ســفر خود را در بین آن 
ــد. به شــکل متناقض نمایــی،  کشــورها ریخته ان
ــن امــکان را فراهــم  ــان ای ــه تبعیدی ــر ب ــن ام ای
مــی آورد کــه به تمــاِم کشــورهایی کــه در ایــن 
ســفر از آنهــا رد می شــوند هدایایــی بــا خــود 
بــه ارمغــان بیاورنــد؛ هدایایــی کــه ایــن کشــورها 
به شــدت نیازمنــد آنهــا هشــتند حتــی اگــر بــه 
ایــن امــر واقــف نباشــند. اینها هدایایی هســتند 
از  می تواننــد  به دشــواری  کشــورها  ایــن  کــه 

ــر بدســت آورنــد.  جــای دیگ
کنــم.  روشــن تر  را  مســاله  دهیــد  اجــازه 
بحــث  دربــاره اش  اینجــا  در  کــه  »تبعیــدی« 
جابجایــی  بــه  مربــوط  امــری  صرفــاً  می شــود 
فیزیکــیِ بدنــی نیســت. ممکــن اســت تبعیــد 
کشــور  یــک  تــرِک  بــر  مشــتمِل  مــواردی  در 
الزامــاً  امــا  باشــد  دیگــر  کشــوری  مقصــدِ  بــه 
کــه  همانگونــه  نیســت.  آن  بــه  مشــروط 
کریســتین بــروک-رُز در مقالــه ی خــود بــا عنــواِن 
»تبعیــد« ذکــر می کنــد، وجــه ممیــزه ی تمامــی 
به شــکل  نویســنده  تبعیــدِ  و  تبعیــد،  اشــکاِل 
در  کــه  تبعیــد  از  فرمــی  آن  )یعنــی  ویــژه 
کلمــات صــورت می بنــدد و از ایــن رو به شــکِل 
تجربــه ای قابــِل انتقــال در می آیــد(، در طــرد 
ــی، عزمــی راســخ  و ردِ ادغام شــدن اســت؛ یعن
فضــای  از  ایســتادن  بیــرون  بــرای  اســتوار  و 
کــه  مکانــی  کــردِن  یعنــی، طلســم  فیزیکــی؛ 
مــاِل خــود یــک فــرد اســت؛ مکانــی کــه متفــاوت 
ــی اســت کــه در گوشــه و اطــراف  از مــکاِن آنان
ُســکنی گزیده انــد؛ مکانــی غیرقابــِل تشــبیه بــه 
مکان هایــی کــه پُشــت ســر گذاشــته شــده اند، 
کــه  بــه مقصــدی  و مکانــی غیرقابــل تشــبیه 
بــدان رســیده ایم. از ایــن رو، تبعیــد در ایــن 
معنــا، نــه در ارتبــاط بــا هرگونــه فضــای فیزیکــیِ 
برابــری  در  نــه  و  می شــود  تعریــف  خــاص 
تبعیــد  بلکــه  فیزیکــی.  فضاهــای  از  شــماری 
در ایــن جــا از خــالِل موضع گیــری ای خودآئیــن 
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ــِس خــودِ فضــا تعریــف می شــود.  در قبــاِل نف
مطــرح  را  ســوال  ایــن  بــروک-رُز  نهایــت  در 
می کنــد کــه آیــا هــر شــاعر و یــا رمان نویــِس 
»شــاعرانه ای« نوعــی تبعیــدی نیســت؛ کســی 
کــه از بیــرون بــه درون می نگــرد، بــه تصویــرِ 
کــه  می نگــرد  پیوندهایــی  و  رابطــی  مطلــوِب 
بــر ذهــن او حــک شــده اســت؛ تصویــرِ جهــاِن 
کوچکــی کــه خلــق شــده اســت و در درون آن، 
تــالش بــرای نوشــتن شــکل می گیــرد و فضــای 
خوانــدن را کوچــک و کوچکتــر می کنــد. ایــن 
شــکل از نوشــتار، کــه اغلــب در برابــرِ ناشــران و 
فضــای عمومــی قــرار می گیــرد، آخریــن شــکل 
یکّــه، تکافتــاده، و غیراجتماعــی  هنــر خــالِق 

اســت. 
»غیراجتماعــی«  بــه  راســخ  اراده ی  و  عــزم 
مانــدن یعنــی رضایــت دادن بــه ادغــام فقــط و 
فقــط بــه شــرط عــدِم ادغام. این مســاوی اســت 
بــا مقاومــت؛ مقاومتــی کــه اغلــب دردنــاک و 
رنــج آور اســت امــا در نهایــت ظفرمنــد اســت و 
پیــروز، چــرا کــه فشــارِ از پای درآورنــده ی مــکان، 
ــاِع  ــد، دف چــه فشــاری کهــن و چــه فشــارِ جدی
ســخت و زُمخــت از حــِق ردّ و ابطــاِل داوری و 
ــا صــال  انتخــاب، در آغــوش کشــیدِن ابهــام و ی
زدِن ابهــام و دوســویه  بــودن، می تــوان گفــت 
ــد  همــه و همــه، مولفه هــای برســازنده ی تبعی
هســتند. توجــه داشــته باشــید کــه تمامــی ایــن 
خــاص  اســتراتژی ای  و  نگــرش  بــه  مولفه هــا 
ــت  ــی دالل ــه نوعــی تحــرِّک الهوت از زندگــی و ب

ــا نوعــی جابجایــیِ فیزیکــی.  ــد ت دارن
میشــل مافزولــی )در اثــری بــا عنــواِن کوچ گری: 
ســرگردانیِ آغازیــن، 1997( از جهانــی صحبــت 
به میــان مــی آورد کــه مــا همــگان ســاکن آنیــم: 
»قلمــروِ ســیّال« کــه در آن »افرادِ شــکننده « با 
»واقعیــِت پـُـر از خلــل و فـُـرج« روبــرو میشــوند. 
می تواننــد  کســانی  تنهــا  قلمــرو،  ایــن  در 
جــای داشــته باشــند کــه ســیّال، چندبُعــدی، 
ابــدی، و همــواره در گــذار-از- در صیروریتــی 
اصــوالً  -اگــر  »ریشه داشــتن«  خــود هســتند. 
ریشــه ای وجــود داشــته باشــد-، تنهــا می توانــد 
الزم  کــه  موقعیتــی  باشــد؛  پویــا  موقعیتــی 
اســت هــر روز تکــرار و دوبــاره بازســازی شــود؛ 
آنهــم دقیقــاً از خــالل کُنــش تکــراریِ »از-خــود-

فاصله گرفتــن«؛ کُنشــی کــه در اصــل چیــزی 
نیســت جــز کُنــش بنیادیــِن »در ســفر بــودن« 
در جادّه هــا. ژاک آتالــی )در اثــرِ خــود بــا عنــواِن 
مــا  مقایســه ی  بــا   )1996 خِــرَد،  گذرگاههــای 
ســاکناِن کنونــی ایــن جهــان بــا کوچ گــران، ایــن 
ایــده را مطــرح می کنــد کــه کوچ نشــینان جــدای 
از ســبُک ســفرکردن و مهربــان و مهمان نــواز 
خــود  مســیرِ  در  کــه  غریبه هایــی  بــا  بــودن 
به هــوش  همــواره  بایــد  برمی خورنــد،  به آنهــا 
باشــند و به یــاد داشــته  باشــند کــه چادرهــای 
آنــان به غایــت شــکننده اســت و هیــچ دیــوار و 
ــا  ـِـرد آن کشــیده نشــده اســت ت ــر گ حصــاری ب
آنــان را از شــرّ مزاحمــان مصــون نگهــدارد. ورای 
همــه ی ایــن مــوارد، کوچ گــران در کشمکشــی 
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کوچ گــران  خــودِ  جهــان  در  بقــا  بــرای  عظیــم 
بــه  اســت  الزم  جهــان  ایــن  در  و  هســتند، 
ســردرگمی و حیــرِت مــداوم و حرکــت در طــوِل 
ــا جهتهــای نامشــخص و نامعیـّـن  جاده هایــی ب
خــو گرفــت؛ بی آنکــه بــه چیــزی فراتــر از گــذرگاه 
ــان الزم اســت کــه  ــگاه کــرد. آن ــِچ بعــدی ن و پی
کوچکــی  باریکــه ی  بــه  را  خــود  توجــه  تمــاِم 
نــزول  از  پیــش  کــه  کننــد  از جــاده معطــوف 

ــرد. ــذر ک ــد از آن گ تاریکــی بای
بــه  محکــوم  کــه  آنانــی  شــکننده«،  »افــرادِ 
ـُـر  ســپری کــردن حیات شــان در دل واقعیتــی پ
از خلــل و فـُـرج هســتند، احساســی شــبیه بــه 
یــخ  نــازک  اســکی بازی روی الیــه ی  احســاِس 
دارنــد. رالــف والــدو امرســون در مقالــه ی خــود 
بــا عنــوان »دوراندیشــی )احتیــاط(« یــادآوری 
می شــود کــه در »اســکی بــر روی الیــه ی نــازک 
یــخ«، »ایمنــی مــا منــوط بــه ســرعت ماســت«. 
غیرشــکننده،  خــواه  و  شــکننده  خــواه  افــراد، 
نیازمنــدِ ایمنــی هســتند، طالــِب ایمنی انــد، و 
در جســتجوی ایمنــی هســتند؛ بنابرایــن، آنــان 
ســعی می کننــد تــا ســرحدِ تــوان خــود بــه حــد 
اعــالی ســرعت در انجــام هــر کاری دســت پیــدا 
کننــد. در مســابقه دویِ ســرعت، کــم کــردن 
ــادن از رقباســت؛  ــای عقــب افت ســرعت به معن
در زمــاِن دویــدن بــر روی ســطِح یخــیِ نــازک، 
اســت:  واقعــی  تهدیــدی  کــردن ســرعت  کــم 
باالتریــن   ســرعت رو،  ایــن  از  شــدن.  غــرق 
ــا  ــا بقــا ی ــط ب ــاِن ارزش هــای مرتب ــه را در می رتب

دارد.   زنده مانــدن 
ــر و اندیشــیدن  ــه تفک ــن حــال، ســرعت ب ــا ای ب
اندیشــه ای  بــه  حداقــل  نمی شــود؛  منتهــی 
عمیــق منجــر نمی شــود، و همینطــور بــا هــر 
بلندمــدت  اندیشــه ای  بــه  نمی تــوان  ســرعتی 
و  توقــف  نیازمنــدِ  تفکــر  یافــت.  دســت 
اســتراحت اســت؛ نیازمنــد »وقــت گذاشــتن« 
کــه  اســت  قدم هایــی  تکــرارِ  نیازمنــدِ  اســت؛ 
پیشــتر برداشــته شــده اند؛ و همچنیــن نیازمنــدِ 
نــگاه کــردِن دقیــق به جایــی اســت کــه بــدان 
رســیدهایم؛ تفکــر نیازمنــد خـِـرد )و در برخــی از 
مــوارد؛ بی خـِـردی( بــرای نیــل بــه هــدف اســت. 
تفکــر ذهــِن آدمــی را از آنچــه در دســِت انجــام 
اغلــب  کــه  امــوری  می کنــد؛  منحــرف  دارد 
از دویــدن، حفــظ کــردن ســرعت، و  عبارتنــد 
چیزهایــی از ایــن دســت. و در غیــاِب تفکــر، 
اســکی بــر روی الیــه ی نــازک یــخ )کــه تقدیــرِ 
افــرادِ شــکننده در جهانــی پُــر از خلــل و فــرج 
اســت(، ممکــن اســت بــا سرنوشــت اشــتباهی 

گرفتــه شــود.    
همانگونــه کــه ماکــس ِشــلر در اثــر خــود بــا 
اشــتباه  می کنــد،  عنــوان  دل  منطــِق  عنــوان 
گرفتــن تقدیــر بــا سرنوشــت خطایــی به غایــت 
همــان  انســان  »سرنوشــت  اســت:  عظیــم 
تقدیــر او نیســت ... ایــن فــرض کــه تقدیــر و 
سرنوشــت یکــی هســتند، شایســته عنوانــی  جــز 
خطایــی  تقدیرگرایــی  نیســت«.  تقدیرگرایــی 
تقدیــر  واقــع  در  کــه  چــرا  اســت  داوری  در 
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قابــِل  اســاس  در  و  طبیعــی  »سرچشــمه ای 
ادراک دارد«. مضــاف بــر ایــن، گرچــه تقدیــر 
مســاله ای مرتبــط بــه انتخــاب آزادانــه در نــگاه 
کلــی و انتخــاب آزادانــه ی فــردی در معنایــی 
خــاص نیســت، »امــا در جایــی بیــرون از حیــاِت 
یــک فــرد یــا مــردم رشــد می کنــد«. بــرای دیــدِن 
شــکاِف  و  تفــاوت  درِک  ماجــرا،  ایــن  کلیــت 
از  گریــز  بــرای  و  سرنوشــت،  و  تقدیــر  میــاِن 
تلــه ی تقدیرگرایــی، آدمــی نیازمنــدِ ابتــکارات و 
اندوخته هایــی اســت کــه به ســهولت و در حیــِن 
دویــدن بــر روی الیــه ی نــازک یــخ قابــل حصــول 
بــرای  آســوده«  دِل »زمانــی  از  بلکــه  نیســت 
اندیشــیدن و فاصله گرفتنــی حاصــل می شــود 
کــه بــه آدمــی اجــازه می دهــد نــگاه گســتردهای 
بــه امــور بیفکنــد. »تصویــرِ سرنوشــِت مــا«، 
همانگونــه کــه شــیلر اخطــار می دهــد، »تنهــا 
قــرار  و  آرام  متناوبــی  ردّپاهــای  در  تنهــا  و 
می گیــرد کــه وقتــی از آن روی برمی گردانیــم 
ــا[ تقدیرگرایــی  ــه ب ــد«. ]مقابل ــر جــای می مانن ب
بــه  را  برگردانــدن«  »روی  ایــن  کــه  اســت 
بــدل می کنــد؛  تفکــر  اجتناب ناپذیــرِ  ضــرورِت 
بی حاصــل  کــه  چیــزی  از  رویبرگردانــدن 

نــدارد.  کــردن  تــالش  ارزِش  و  می نُمایــد 
رهاکــردِن  تقدیــر،  از  سرنوشــت  تفکیــِک 
آزاد  تقدیــر،  چنبــره ی  از  سرنوشــت 
بــا  مواجهــه  چنــگال  از  سرنوشــت  کــردِن 
رســالِت  آن،  کشــیدن  به چالــش  و  تقدیــر 
جامعه شناســی اســت. و ایــن کاری اســت کــه 

جامعه شناســان ممکــن اســت انجامــش دهنــد 
اگــر آنــان آگاهانــه، از روی تامــل، و بــا خلــوِص 
نیــت تــالش کننــد تقدیــرِ خــود را دوبــاره و از 
نــو بــه رســالتی بــدل کننــد کــه به خاطــر آن بــه 

آورده انــد.  روی  جامعه شناســی 
اولریــش بـِـک در اثــرِ خــود بــا عنــواِن سیاســت 
ایــن  )ریســک(  مخاطــره  جامعــه ی  در 
 پاســخ کــه: »اگــر  را مطــرح می کنــد  ســوال 
چــه   پرســش آن گاه  اســت،  جامعه شناســی 
به نظــر  ِــک  ب پیشــتر،  صفحــه  چنــد  بــود؟« 
می رســد بــه صورتبنــدی ســوالی پرداختــه اســت 
کــه درصــدد پاســخگویی بــدان اســت؛ پرســش 
از دموکراســی  اقبــاِل آن شــکل  از شــانس و 
مــی رود؛  »نخبه ســاالری«  ورای  کــه  اســت 
کــه »زمانــی  از دموکراســی  یعنــی آن شــکل 
آغــاز بــکار می کنــد کــه بپرســیم آیــا مــا خواســتار 
زیســتن در همیــن شــرایطی هســتیم کــه بــه 

مــا عرضــه شــده اســت یــا نــه؟« 
شــانس و اقبــال تحقــق ایــن مســاله کــم اســت. 
نــه بــه ایــن دلیــل کــه کســی عمــداً و آگاهانــه و 
از روی بدخواهــی راه بــر روی چنیــن مباحثــه ای 
بســته اســت و تصمیم گیری شــفاف بر ســر آن 
را ممنــوع و قدغــن کــرده اســت؛ بی شــک آزادی 
ســخن گفتن هرگــز در گذشــته تــا ایــن حــد بــاال 
نبــوده اســت و هرگــز تــا حــد و انــدازه ای کــه 
امــروزه ایــن آزادی کامــل و غیرمشــروط اســت، 
ســر  بــر  تصمیم گیــری  و  جمع شــدن  امــکاِن 
موضوعــاِت مرتبــط بــا منفعــِت عمومــی وجــود 
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نداشــته اســت. امــا نکتــه اینجاســت کــه بــرای 
ِــک معتقــد اســت  آن شــکل از دموکراســی کــه ب
ــدان  ــِت تمــام ب ــا جدّی ــرای مــا ضــرورت دارد ب ب
بپردازیــم چیــزی بیــش از آزادیِ صــوری ســخن 
گفتــن و قطعنامــه صــادر کــردن الزم اســت. مــا 
مضــاف بــر ایــن، بایــد بدانیــم کــه الزم اســت 
راجــع بــه چــه چیــزی ســخن بگوئیــم و ضــروری 
ــاره ی صــدور چــه احکامــی حســاس  اســت درب
باشــیم یــا نگــران شــویم. و تمامــی اینهــا باید در 
جامعــه ای شــبیه بــه جامعــه ی مــا به ســرانجام 
قــدرِت ســخن گفتن و  کــه  برســد؛ جامعــه ای 
حــِل مســایل در اختیــارِ کارشناســانی اســت کــه 
حقــی انحصــاری بــرای روشــن کــردِن تفــاوِت 
میــان واقعیــت و رویــا )فانتــزی( و همچنیــن 
دارنــد.  ناممکــن  امــر  از  امــر ممکــن  تفکیــک 
)کارشناســانی کــه می تــوان گفــت بــر اســاس 
تعریــف عبارتنــد از کســانی کــه »امــور را آنگونــه 
کــه هســتند، می فهمنــد«، آنانــی کــه وقایــع را 
همانگونــه کــه هســتند می پذیرنــد، و فقــط بــه 
آن شــکل از زندگــی در جمــع و گروههــای خــود 
میــزاِن  کمتریــن  متضمــِن  کــه  می اندیشــند 

مخاطــره )ریســک( اســت(. 
بــا عنــواِن جامعــه ی  ِــک در اثــر دیگــر خــود  ب
مخاطــره: به ســوی مدرنیتــه ی جدیــد بــه ایــن 
نکتــه می پــردازد کــه چــرا نیــِل بــه چنیــن امــری 
اســت  غیرمحتمــل  تقریبــاً  و  نیســت  راحــت 
مگــر اینکــه کاری انجــام دهیــم: »نســبت غــذا 
بــا گرســنگی عبارتســت از امحــای مخاطــرات 

را  صورت مســاله   یــا  و  گرســنگی  در  موجــود 
به شــکل دیگــری تفســیر کــردن؛ ایــن امــر ]از 
بیــن بــردن یــا تفســیر متفــاوت ارائــه دادن[ در 
اســت«.  نهفتــه  )ریســک ها(  مخاطــرات  دل 
در  چیــزی  هــر  از  بیــش  کــه  جامعــه ای  در 
تســخیرِ امیــال مــادی اســت، گزینــه ی دیگــری 
جــز »معــدوم کــردن« فالکــت و »بــا تفســیری 
کــردن« وجــود  پــاک  را  دیگــر صورت مســاله 
نــدارد. در جامعــه ی مــا کــه بیشــتر از امیــال 
در تســخیر مخاطــره )ریســک( اســت، چنیــن 
گزینــه ای وجــود دارد و هــر روزه بــه ایــن گزینــه 
توســل جســته میشــود. گرســنگی را نمی تــوان 
بــا انــکارِ آن فرونشــاند. در گرســنگی، رنجــی 
ســوبژکتیو وجــود دارد و دلیــِل ابژکتیــوِ ایــن رنــج 
به شــکل فســخ ناپذیری بــه آن رنــج ســوبژکتیو 
آشــکارا  پیونــد  ایــن  و  اســت،  خــورده  گــره 
پیــش روی ماســت و نمی تــوان آن را مخفــی 
کــرد. امــا مخاطــرات )ریســک ها( را -برخــالِف 
به گونــه ای  - نمی تــوان  امیــال  یــا  خواســته ها 
ســوبژکتیو تجربــه کــرد؛ و یــا در نهایــت، آنهــا 
مســتقیماً قابــِل »زیسته شــدن« نیســتند، مگــر 
اینکــه از طریــِق دانــش و معرفــت میانجیگــری 
ــز  ــا ممکــن اســت هرگ ــا وســاطت شــوند. آنه ی
آنهــا  نرســند.  تجربــه ی ســوبژکتیو  بــه قلمــروِ 
ممکــن اســت قبــل از آنکــه بــه مرحلــه ی تجربــه 
برســند پیشِ پااُفتــاده شــمرده شــوند و یــا کامــالً 
انــکار شــوند، و شــانِس اینکــه پیــش از رســیدن 
بــه مرحلــه ی تجربــه ممنــوع شــوند بــا گســترش 
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)ریســک ها(  مخاطــرات  دامنــه ی  میــزان 
می یابــد. افزایــش 

اســت  چیــزی  می دهــد  رخ  ادامــه   در  آنچــه 
هــر  از  بیــش  امــروزه  جامعه شناســی  کــه 
و  دشــوار  عمــِل  اســت.  آن  نیازمنــدِ  زمانــی 
آن  کارشــناس   جامعه شناســان کــه  شــاقی 
مفقــوده ی  حلقــه ی  دیــدِن  –یعنــی  هســتند 
میــاِن وابســتگی ابژکتیــو و تجربــه ی ســوبژکتیو 
– کــه امــروزه بیــش از هــر زمانــی بــه امــری 
اســت.  شــده  بــدل  اجتناب ناپذیــر  و  حیاتــی 
و ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه بیــش از 
بــدون  انجــام آن  امــکاِن  هــر زمــان دیگــری، 
و  کمتــر  جامعه شناســان،  حرفــه ای  کمکهــای 
ــه همیــن دلیــل  ــر شــده اســت، و دقیقــا ب کمت
اســت کــه انجــام آن بــه دســت متخصصانــی از 
ســایر رشــته ها کامــالً غیرممکــن شــده اســت. 
دســت  عملــی  مســائلی  بــا  کارشناســان  اگــر 
ایــن  دانــش  تمــاِم  و  می کننــد  نــرم  پنجــه  و 
کارشناســان معطــوف بــه ارائــه راه حــل اســت، 
دانــِش  از  شــعبه ای  تنهــا  جامعه شناســی 
عملــی ای  مســائل  کــه  اســت  کارشناســانه 
نوعــی  واجــد  دارد  آنهــا  حــل  در  ســعی  کــه 
روشــنگری  معطــوف بــه فهمــی انســانی اســت. 
جامعه شناســی شــاید یگانــه حــوزه ای از تجربــه 
باشــد کــه در آن )همانگونــه کــه پیــر بوردیــو در 
ــدان اشــاره کــرده اســت(،  ــاب وزِن جهــان ب کت
تمایــز مشــهور دیلتــای میــان توصیــف و فهــم از 

بیــن رفتــه و کنــار گذاشــته شــده اســت. 

فهــِم تقدیــر یــک فــرد به معنــای آگاهــی یافتــن 
فهــِم  و  اوســت.  بــا سرنوشــت  آن  تفــاوت  از 
آگاهی یافتــن  از  عبارتســت  فــرد  یــک  تقدیــر 
اســت  علتهایــی  از  پیچیــده ای  شــبکه ی  از 
آن  تفــاوت  و  زده انــد  رقــم  را  تقدیــر  آن  کــه 
بــرای  شده اســت.  موجــب  را  سرنوشــت  بــا 
کار کــردن در چنیــن جهانــی –کــه به وضــوح 
متفــاوت از »آلــِت دســت آن شــدن« اســت- 
آدمــی الزم اســت بدانــد کــه ایــن جهــان چگونــه 

می کنــد.  کار 
نوعــی روشــنگری کــه جامعه شناســی قــادر بــه 
ارائه آن اســت انتخاِب آزادانه ی افراد را نشــانه 
تقویــت  و  ُــردن  ب بــاال  و درصــددِ  اســت  رفتــه 
آزادی انتخــاب افــراد اســت. هــدف دســتاول 
بازگشــایی  از  عبارتســت  جامعه شناســی 
مختومه شــده ی  به اصطــالح  پرونده هــای 
ایــن  فهــم.  ارتقــای  نتیجــه  در  و  توصیــف 
 مــردان و  زنــان  خود-اظهــاری  و  خود-ســازی 
بــرای تصمیم گرفتــن  بنیادیــن  و  اولیــه  شــرِط 
دربــاره ی ایــن امــر مهــم اســت کــه آیــا ایــن 
کــه  موجــود هســتند  زندگــی  افــراد خواهــان 
به عنــوان تقدیــر بــه آنــان عرضــه شــده اســت؟ 
ــا  ــا تــب و تــاب ی زندگــی ای کــه ممکــن اســت ب
شــور و هیجــان، و تکیــه بــر عقالنیــت در قالــب 
جامعه شناســانه  روشــنگری های  محصــول 
ارائــه شــود. آرمــان جامعه شناســی خودآئیــن 
تنهــا می توانــد در پیونــد بــا آرمــان فــردی بــه 
نتیجــه ی مطلــوب برســد؛ ایــن دو یــا بــا هــم 
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یــا هــر دو می بازنــد.  و  برنــده می شــوند 
در  کاســتوریالدیس  کورنلیــوس  از  نقــل  بــه 

غــرب:   افــول 
کــه  جامعــه ای  یعنــی  خودآئیــن،  جامعــه ی 
واقعــاً دموکراتیــک اســت، آن جامعــه ای اســت 
را  مســلّم  و  ازپیش داده شــده  هرچیــز  کــه 
زیــر ســوال می بــرد و به همیــن ســیاق، خلــق 
معانــی جدیــد را آزاد و رهــا می ســازد. در چنیــن 
جامعــه ای، هــر فــردی آزاد اســت تــا معنایــی را 
بــرای زندگــی خــود خلــق کنــد کــه خواهــان آن 

اســت )یــا تــوان آن را دارد(. 
کــه  اســت  زمانــی خودآئیــن  به واقــع  جامعــه  
کــه هیــچ معنــای  بدانــد،  بایــد  و  »می دانــد، 
مُتقنــی وجــود نــدارد؛ می دانــد کــه در ســطحی 
از آشــوب زندگــی می کنــد، کــه خــودش آشــوبی 
نوعــی شــکل و فُــرم؛ و  اســت در جســتجویِ 
همزمان، آن شــکل و فُرمی را جســتجو می کند 
کــه هرگــز یکبــار بــرای همیشــه ثابــت و اســتوار 
 – تضمین شــده  معنــای  غیــاب  نمی مانــد«. 
معانــی ناشــی از حقایــِق مطلــق، هنجارهــای 
مــرزی  قبــل شــکل گرفته، خطــوط  از  رفتــاری 
از قبــل طراحی شــده بیــن راســت و ناراســت 
و  نــدارد،  توجهــی  به هیــچ  نیــازی  دیگــر  کــه 
همچنیــن قوانیــن تضمین شــده  بــرای انجــام 
الزم  و  ضــروری  شــرط  موفقیت آمیــز-  عمــل 
ــرای  ــن، ب ــن، و همچنی ــرای جامعــه ی خودآئی ب
افــرادی واقعــاً آزاد اســت: جامعــه خودآئیــن و 

آزادی اعضای آن وابســته یکدیگر اســت. دوام 
دموکراســی و اجتمــاِع انســانی دیگــر مبتنــی بــر 
نــزاع بــر ســر حــادث بــودن مواضــع موضعــی و 
عــدِم قطعیــِت وضــع بشــری نیســت؛ بلکــه، در 
تصدیــق آن عــدم قطعیــت و حادثبودهگــی و 
چشمدرچشــم شــدن بــا آن و پیامدهــای آن 

اســت.  
از  )ارتدوکــس(  راســت کیش  جامعه شناســی 
دِل روزگار صلــب مدرنیتــه زاده شــد و بســط 
یافــت؛ مدرنتیــه ای کــه آکنــده از چیزهایــی از 
ــود.  ــاق ب ــرداری و انطب ــِس اطاعــت و فرمانب جن
از ایــن رو، مهمتریــن دغدغــه ی آن شــکل از 
اندازه گرفتــن  درصــدد  کــه  جامعه شناســی 
عبــارت  اســت  مدرنتیــه  ســیالیّت  میــزان 
اســت از افزایــش میــزان خودآئینــی و آزادی. 
بنابرایــن، چنیــن جامعه شناســی ای بایــد خــود-

آگاهــی فــردی، فهــم، و مســئولیت را در مرکــز 
و کانــون توجــه خــود قــرار دهــد. بــرای ســاکناِن 
مدرنیتــه، آنهــم در مرحلــه ی ســفت، صلــب، و 
مدیریت شــده ی آن، مهمتریــن تضــاد عبــارت 
ــا در  ــق و انحــراف. ام ــاِن تطاب ــود از تضــادِ می ب
جامعــه ی مــدرن امــروزی، در مرحلــه ی ســیال 
و مرکــززدوده ی آن، تضــادِ اصلــی و بنیادینــی 
بــا آن روبــرو شــد تــا راه جامعــه ی  کــه بایــد 
ــرد   ــوار ک ــق هم ــن طری ــن را از ای ــاً خودآئی واقع
عبارتســت از تضــادِ میــاِن مســئولیت پذیری و 
جســتجوی مامنــی امــن. در ایــن جامعــه کــه 
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مســئولیت اَعمــال یــک فــرد الزم نیســت کــه 
توســط ســایرین برعهــده گرفتــه شــود.  

جســتجو  یعنــی  تضــاد،  ایــن  دیگــرِ  ســوی 
وسوســه کننده  گزینــه ای  امــن،  مامــِن  بــرای 
دو  الکــس  اســت.  واقع گرایانــه  دورنمایــی  و 
توکویــل )در جلــد دوم دموکراســی در امریــکا( 
یگانــه  خودخواهــی  اگــر  کــه  می کنــد  اشــاره 
فراموش نشــدنی  مهلــک  بــالی  و  مصیبــت 
در کِل تاریــخ بشــریت اســت کــه »بــذرِ تمــام 
فردگرایــی،  خُشــکاند«،  ریشــه  از  را  فضایــل 
دوران  در  همه جاحاضــر  و  بدیــع  امــر  ایــن 
ــاً »ریشــه های فضایــل عمومــی«  مــدرن، صرف
را می خُشــکاند؛ چــرا کــه افــرادی کــه بــه ایــن 
حــدِّت  و  بــا  شــدت  شــده اند  دچــار  مــرض 
از  دســته هایی  کــردن  جــدا  مشــغول  تمــام 
بــرای  آنهــا  از  کــردن  اســتفاده  بــرای  آدمیــان 
ــه اهــداف خودشــان هســتند و جامعــه   ــل ب نی
ــه تقدیــرِ خــود واگذاشــته اند. از زمانــی کــه  را ب
کاغــد  روی  را  خــود  یادداشــت های  توکویــل 
آورد وسوســه بــرای مقابلــه بــا چنیــن وضعیتــی 
نهــاده  افزایــش  بــه  به شــکل قابل توجهــی رو 

اســت. 
زیســتن در انبوهــه ای از ارزش هــا، هنجارهــا، و 
ــا یکدیگــر،  ســبِک زندگی هــای درحــال رقابــت ب
قابــل  و  بــه ضمانتــی محکــم  تمّســک  بــدون 
اتــکا کــه نشــان دهــد در جبهــه ی درســت قــرار 
نیازمنــدِ  و  مخاطره آمیــز  به غایــت  گرفتهایــم 
اســت.  گزافــی  روانــی  هزینــه ی  پرداخــت 

بی تردیــد جذبههــای پاســخ دوم –یعنــی مخفی 
شــدن در برابــرِ ضروریــات انتخــاب مســئوالنه- 
ژولیــا  کــه  همانگونــه  اســت.  بیشــتر  بســیار 
کریســتوا )در ملّت هــا بــدون ملّی گرایــی( ذکــر 
کــرده اســت: »نادرنــد افــرادی کــه بــرای جبــران 
خســارت ناشــی از نابســامانی و آشــفتگی فردی 
ــه متوســل  ــن و اولی ــه مامــن )مَســکن( آغازی ب
نشــوند«. و همــه ی مــا، کــم و زیــاد، گاهــی 
به میــزان زیــاد و  گاهــی کمتــر، خودمــان را در 
حالــت نابســامانی و آشــفتگی فــردی می یابیــم. 
»ساده ســازی  نوعــی  رویــایِ  دوبــاره  آنــگاه 
ــگ  ــگاه بی درن ــم. آن ــم« در ســر می پرورانی عظی
از  واپس گــرا  فانتزی هایــی(  )یــا  خیــاالت  در 
آن  و  غوطــه می خوریــم  مــادر  رحــِم  تصاویــر 
خانــه ی محصــور در دیوارهــا، الهام بخــِش مــا 
می شــود. جســتجوی مامــِن اولیــه، »دیگــریِ« 
و  انحــراف  ماننــد  دقیقــاً  اســت؛  مســئولیت 
شورش که دیگریِ همنوایی و سازگاریاند. این 
روزهــا، حســرت مامــِن اولیــه جایگزیِن شــورش 
معنــاداری  گزینــه ی  دیگــر  کــه  اســت  شــده 
به نظــر نمی آیــد. همانگونــه کــه پیــر روزنــوال 
)در مقدمــه ی جدیــدش بــر اثــر کالســیِک خــود 
ــوان اتوپیــای ســرمایه داری( اشــاره کــرده  ــا عن ب
وجــود  اقتــدار مطلقــی  دیگــر »هیــچ  اســت، 
نــدارد کــه عزلــش کــرد یــا جایگزینــی برایــش 
ــرای  ــی ب ــی دیگــر هیــچ جای جســتجو کــرد. گوی
شــورش و طغیــان نمانــده اســت؛ همانگونــه 
کــه ]دوگانــه ی[ تقدیرگرایــی اجتماعــی در برابــر 
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پدیــده ی بیــکاری بــدان گواهــی می دهــد«. 
و  فــراوان   کســالت و  رخــوت  نشــانه های 
همه جــا حاضرنــد. همانگونــه کــه پیــر بوردیــو 
نشــانه ها  ایــن  اســت  کــرده  اشــاره  مکــرراً 
بیهودگــی  و  پوچــی  از  آکنــده  فضایــی  در 
در  مشــروع  بیانــی  یافتــن  جســتجوی  در 
بیاناتــی  ارائــه  از  بیشــتر  جهــان سیاســت اند. 
به شــکل  را  آنهــا  اســت  الزم  شســته رفته، 
نگریســتن،  کــژ  نوعــی  بــا  خوانــد؛  تلویحــی 
و  بیگانه هراســی  عظیــم  انفجــارِ  منظــر  از 
ــن نمودهــای  ــون نژادپرســتی –کــه مهمتری جن
نوســتالژی بــرای مامــن آغازیــن ]یعنــی رحــم 
مــادر[ اســت. راهحــل معــروف و در دســترس 
در مواجهــه بــا ایــن اشــکال جدیــد قبیله گرایــیِ 
خشــن نظامــی –یعنــی خــارج شــدن از قلمــرو 
سیاســت و پنــاه گرفتــن پُشــِت بــرج و بــاروی 
امــر خصوصــی- دیگــر جذابیتــی نــدارد و بیــش 
رضایت بخشــی  پاســخ  دیگــر  چیــزی،  هــر  از 
بــرای از بیــن بــردن منبــع اصلــی ایــن کســالت و 
رخــوت نیســت. بنابرایــن، در ایــن نقطــه اســت 
کــه جامعه شناســی، بــا تــوان بالقــوه اش بــرای 
توصیــف کــه فهــم را ارتقــاء می بخشــد، بیــش 
از هــر لحظــه ای در تاریــخ خــود بــه تواناییــاش 

می بــرد.  پــی 
کــه  بقراطــی،  باســتانیِ  ُســنت  بــا  مطابــق 
آن  در  بیمــاری  در  پیشــرفت  و  بهبــود  هرگــز 
بوردیــو  پیــر  کــه  همانگونــه  نمیدهــد،  رخ 
جهــان  وزن  کتــاِب  در  خــود  خواننــدگان  بــه 

یــادآور می شــود، درمــاِن اصیــل بــا تشــخیِص 
بیمــاری ای نامرئــی آغــاز می شــود -»نمونــه ای 
کــه در آن بیمــار ســخن نمی گویــد، و یــا قــادر به  
ســخن گفتــن نیســت«. در ایــن نمونــه، آنچــه 
جامعه شناســی محتــاِج آن اســت عبارتســت از 
»آشــکار کــردن آن دســته از علــل ســاختاری 
ــدا تنهــا  کــه نشــانه ها و ســخناِن آشــکار و هوی
می تواننــد  کــه  آنهاســت  تحریــِف  خــالل  از 
خــالل  از   - آدمــی  کننــد«.  فــاش   را  بیمــاری 
توصیــف و فهمیــدن- محتــاِج دیــدن ویژگی هــا 
و خصایــص رنجــور آن نظــم اجتماعــی ای اســت 
کــه »بی تردیــد فالکــت عظیــم را عقــب می رانــد 
ــدازه ای کــه از آن حــرف زده  ــه ان ــه ب )هرچنــد ن
می شــود( در حالی کــه ... همزمــان، فضاهــای 
شــرایط  و   ... می کنــد  چندگانــه  را  اجتماعــی 
تمــام  غیرمنتظــره ی  رشــد  بــرای  مســاعدی 
اشــکاِل فالکت هــای کوچــک فراهــم میــآورد«. 
آن  درمــاِن  به معنــای  بیمــاری  تشــخیص 
نیســت. ایــن قانــوِن عــام به همــان میــزان کــه 
دربــاره ی هــر حکمــی پزشــکی نیــز صــادق اســت 
ــوع تشــخیِص جامعه شناســانه   ــورد هــر ن در م
دقــت  بایــد  آدمــی  امــا  اســت.  صــادق  نیــز 
کنــد کــه بیمــاری جامعــه از جنبه هــای بســیار 
مهمــی متفــاوت از بیمــاری جســمی اســت: در 
نمونــه ای کــه بــا یــک نظــم اجتماعــیِ بیمــار و 
ناخــوش مواجــه هســتیم، فقــدان تشــخیص 
مناســب )یعنــی حالتــی کــه گوشــه ای از بیماری 
بواســطه ی  اصــالً  یــا  می شــود  داده  نشــان 
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ــار نهــادن« مخاطــرات  ــا تفســیر کن گرایــش »ب
اشــاره  بــدان  ِــک  ب اولریــش  توســط  کــه 
پیشــه  ســکوت  مرضــی  چنیــن  دربــاره  شــد، 
می شــود(، بــا امــری مهــم و حیاتــی ای روبــرو 
بــا  تاثیرگــذاری،  به شــکل  شــاید  و  هســتیم، 
بخشــی از خــودِ بیمــاری مواجهایــم. همانگونــه 
کــه کورنلیــوس کاســتوریالدیس گفتــه اســت 
از  کــردن  ســوال  اگــر  اســت  بیمــار  جامعــه 
ــی،  ــن حالت ــد. و در چنی خــودش را متوقــف کن
ــوان روی دیگــر ســکه را در نظــر گرفــت؛  نمی ت
چــه  و  دانســته  چــه  اینکــه جامعــه –  یعنــی 
ندانســته - خودآئیــن باشــد )نهادهــای جامعــه 
چیــزی نیســتند به جــز امــوری ســاخته ی دســت 
بشــر و به همیــن ترتیــب واجــد بالقوه گــی بــرای 
و  بشــر(  به دســت  فروپاشــی  و  تخریب شــدن 
در عیــن حــال، پرســش-از-خود در آن تعلیــق 
شــده باشــد؛ تعلیقــی کــه مانــع از آگاهــی از 
خودآئینــی اســت. ایــن حالتــی اســت کــه در 
ناســازگاری  یــا  ناهمســانی  توهــِم  جامعــه، 
برآیندهــای  کــه  وضعیتــی  میشــود؛  تشــدید 
ــی اســت. پرســیدن  ــاِب تقدیرگرای غیرقابل اجتن
دوبــاره ی ســوال متــرادف اســت بــا برداشــتِن 
گامــی بلنــد بــرای درمــان. اگــر در طــول تاریــخ 
وضــِع بشــر، کشــف مســاوی بــا خلــق بــوده 
اســت، اگــر در اندیشــیدن بــه وضــِع بشــری، 
توصیــف و فهــم یکــی هســتند، در تــالش بــرای 
بهبــود وضــِع بشــر، تشــخیص و درمــان به هــم 

می رســند. 

پیــر بوردیــو در بخــش نتیجه گیــری وزِن جهــان 
بیــان  درخشــانی  به شــکِل  را  مســاله  ایــن 
میکنــد: »آگاهــی از ســازوکارهایی کــه زندگــی 
را دردنــاک، و حتــی غیرقابــِل زیســتن می کنــد، 
بدیــن معنــا نیســت کــه بایــد آن ســازوکارها را 
ــردن  ــر، روشــن ک ــی دیگ ــه عبارت ــرد؛ ب ــی ک خنث
و  نیســت«.  آنهــا  حــل  به معنــای  تناقضــات 
دربــاره ی  کــه  هــم  انــدازه  هــر  آدمــی  هنــوز، 
شــکّاک  جامعه شناســی  اجتماعــی  کارایــی 
بمانــد نمیتوانــد تاثیــرات ممکــن بــر روی آنهایــی 
کــه از کشــف امــکان مرتبــط بــودن رنج شــان بــه 
علــل اجتماعــی رنــج می برنــد را نفــی و رد کنــد. 
و بــه همیــن ســیاق، آدمــی نمی توانــد تاثیــراِت 
ناشــی از آگاهــی بــه سرچشــمه های اجتماعــی 
)دالیــل( عــدم خوشــبختی-»در تمامــی اَشــکال 
آن، از جملــه  ســرّی تریِن آنهــا«- را از ســر بــه در 

کنــد. 
بوردیــو بــه مــا یــادآور می شــود کــه هیــچ  چیــزی 
»لســه-فر«  قانــوِن  از  مقّصرتــر  و  خطاکارتــر 
خــود  به حــال  را[  بــازار  یــا  ]اقتصــاد  )یعنــی، 
بشــری  فالکــِت  تماشــای  نیســت.  واگذاریــد( 
بــا خونســردی تمــام و تســکین دادن همزمــان 
)یعنــی  تینــا  وِردخوانــی  بــا  وجــدان  عــذاِب 
ــری  ــِل دیگ ــچ بدی ــه »هی ــن حکــم مرســوم ک ای
وجــود نــدارد«(، چیــزی نیســت جــز مشــارکت و 

فالکت بــار.  وضعیــت  ایــن  در  همدســتی 
هــر کســی کــه به شــکِل خودخواســته و یــا از 
روی قصــور در ایــن ماله کشــی، و یــا بدتــر از 
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آن، در انــکار ایــن نظــِم اجتماعــی ساخته شــده 
اجتناب پذیــر،  نظــم  ایــن  بشــر،  به دســت 
از  شــکل  آن  بویــژه  قابــل  تغییــر،  و  حــادث، 
ایــن نظــم کــه مســئول عدم خوشــبختی آدمــی 
اســت، همــراه باشــد گناهــی اخالقــی مرتکــب 
شــده اســت کــه از یــاری  نرســاندن بــه فــردی 
ــاده اســت  ــر افت ــودی[ گی ــا ناب در خطــر ]مــرگ ی

برمیخیــزد. 
در  نوشــتن  یــا  و  جامعه شــناختی  رســالِت 
حــوزه ی جامعه شناســی، افشــایِ امکان هــای 
ــا یکدیگــر در فالکتــی کمتــر،  مســتتر زیســتن ب
ــدون فالکــت اســت؛ امکانــی  ــا در جهانــی ب و ی
آن  از  می شــود،  امتنــاع  آن  از  روزه  هــر  کــه 
بــاوری  بــدان  یــا  و  می شــود،  چشم پوشــیده 
وجــود نــدارد. ندیــدن، جســتجو نکــردن، و در 
فی النفســه   امــکان ایــن  ســرکوب   نتیجــه
بخشــی از فالکــت بشــری اســت و عاملــی مهــم 
در تــداوم آن اســت. افشــای آن فی النفســه 
بــه معنــای مفید بــودن آن نیســت. همچنیــن، 
وقتــی از امکانهــای وجــود آگاه میشــویم ممکــن 
ــا وجــود  ــاد به آنه ــی اعتم ــدازه ی کاف اســت به ان
آن  خــالل  از  را  واقعیــت  کــه  باشــد  نداشــته 
 امکانهــا بــه بوتــه  ی آزمــون ســپرد. افشــاءکردن
نبــرد علیــه  فالکــت  ســرآغاز راهــی اســت در 
بشــری؛ نــه پایــاِن آن. امــا نکتــه ایــن اســت 
کــه چنیــن نبــردی نمی توانــد آغــاز شــود؛ بمانــد 
در  عملــی  موفقیتــی  امــکان  اساســاً  آیــا  کــه 
ــه باشــد مگــر آنکــه ظرفیــت آزادی بشــری  میان

]بــر همــگان[ روشــن و تصدیــق شــده باشــد 
تمامــی  علیــه  نبــرد  در  آزادی  نتیجــه،  در  و 
منجملــه   –  اجتماعــی فالکت هــا  اشــکاِل 
خصوصی تریــن  در  بدبختــی  اشــکال  تمامــی 
و فردی تریــن شــکل آن – به تمامــی مســتقر 

شــده باشــد. 
»درگیــر«  اشــکال  میــاِن   انتخــاب دیگــر 
نیســت.  جامعه شناســی  »خنثــی«  یــا  و 
غیرممکــن   غیرمتعهــد جامعه شناســی 
خنثــی  اخالقــی  موضــِع  جســتجوی  اســت. 
در  حاضــر  نامِ تجــاری  بی شــمار  میــان  در 
یعنــی   – امــروزه  جامعه شناســی  بــازار 
لیبرترینایســِم  از  بی شــمار،  تجــاری  نام هــای 
ــِل  ــا اجتماع گرایــیِ صلــب غیرقاب ــده ت دهن دری
اســت.  توخالــی  و  پــوچ  تالشــی   – نفــوذ 
جامعه شناســی ممکــن اســت جهان بینی هــای 
ارائهشــده در آثــار جامعه شــناختیی و تاثیــری 
روی  بــر  جامعهشــناختی  دیدگاههــای  کــه 
کنش هــای فــردی و یــا جمعــی انســانی دارد 
ــا  ــر تنه ــن ام ــا ای ــد، ام ــا فرامــوش کن را انــکار ی
از  چشم پوشــی  تــاواِن  و  هزینــه  بــه  تنهــا  و 
ممکــن  آدمــی  آزادانــه ی  انتخــاب  مســئولیت 
اســت؛ انتخابــی کــه هــر روز بیــش از روز قبــل 

میگیــرد.  خــود  بــه  عملــی  صورتــی 
ــد  ــه ببین ــن اســت ک رســالِت جامعه شناســی ای
آیــا ایــن انتخاب هــا در طــول حیــاِت بشــری، 
کامــالً آزاد بوده انــد و آزاد باقــی مانده انــد یــا 

نــه.  




