
نوشته اى منتشر نشده از پى �ر بورد�و:

ببببهههه    سسسسووووىىىى    ددددااااننننششششىىىى    ممممتتتتععععههههدددد
 در فـرانسـه, بـه خـصـوص روزنامـه نگـاران و روشنفكران١٩٩٥از زمـان اعـتــصـابات نوامـبـر - دســامـبـر  ررررووووششششننننففففككككرررر    وووو    ممممــــببببااااررررزززز::::

جنجـالىِ رسانـه هاى گروهى كـه پى �ر بورد�و به حتل8ل نقـش آنان پرداختـه بود مـداخالت وى را مـورد انتـقادات غـالبـاً خشنى قـرار دادند.
آنچـه به نظـر مى رسـد ب8ش از هرچ8ـز براى آنان تـكان دهنده بوده ا�ن است كـه �ك «دانـشـور و شـخـصـ8ت علمى» تا ا�ـن حـد فـعـاالنه در
عـرصهء «سـ8ـاسى» مداخلـه كند. اما مـوضع گـ8رى و دخـالت گـرىِ ا�ن جـامعـه شناس در عـرصهء امـور اجـتمـاعى و عـمـومى به آغاز سـال

 و مــسـألهء جنگ اجلــزا�ر بر مى گــردد. او كــه عـالقــه داشت «به سـ8ــاست ب8نـد�شـد, بى آنكـه اند�شـ8ــدن اش ســ8ـاست مــآبانه١٩٦٠هاى 
باشد», در جست و جـوى آن بود كه ثابت كند علوم اجتماعى و فـعال8ت مبارزاتى بدون آنكه در تقـابل با �كد�گر باشند, مى توانند دو جنبه

از عملى واحد محسوب شوند كه حتل8ل و نقد واقع8ت اجتماعى در خدمت حتول آن باشد.
منت ز�ر را پى �ر بورد�و طـى د�دارى با پژوهشگران و سند�كال8ـست ها كـه در آن مـضامـ8نى چون [وضـعـ8ت و سـرنوشتِ] اروپا,

 در آتن قـــرائت كـــرده اسـت. ا�ن منت قـــرار است در كـــتـــابى حتت عـنوان٢٠٠١فـــرهنـگ و روزنامـــه نگارى مـــورد بـحث بوده در مـــاه مـــه 
, علوم اجتماعى و فعال8ت س8اسى» در بهار آ�نده منتشر شود (انتشارات آگون, مارسى).٢٠٠١ تا ١٩٦١«مداخالت از 

پ8ـوسنت شمـارى از پژوهشگرانِ مـستـقل به جنبش اجـتمـاعى, اگـر نه واجب, دست كم مـهم است, ز�را ما با �ك سـ8ـاست جهـانى
شـدن سـر و كـار دار�م. (دقــ8ـقـاً مى گـو�م «سـ8ـاستِ جــهـانى شـدن» و منى گـو�م «جـهـانى شــدن» آنطور كـه گـو�ا فـرآ�ندى طـبـ8ـعى در كـار
است.) ا�ن سـ8است را, چه در تول8ـد و چه در توز�ع اش, تا حـد ز�ادى سرّى و مـخـفى نگه مى دارند. ا�نجـا ست كه كـارى پژوهشى الزم
است تا آن را پـ8ش از آن كــه بـه اجــرا درآ�د كـــشp كنـند. نكتـــهء بعــد ا�ـنكه ا�ن ســـ8ــاسـت داراى آثارى ست كـــه مى توان آن را به كـــمك
امكانات علم اجـتمـاعى پ8ش ب8نى كـرد, هرچند در كـوتاه مدت براى اكـثـر مردم باز هم قـابل رؤ�ت ن8ـست. خصلـت د�گرِ ا�ن س8ـاست ا�ن
است كه بخشى از آن محصـولِ كار پژوهشگران است. اكنون مسأله ا�ن است كه آ�ا كسانى كه بر اسـاس دانش علمى شان پ8آمدهاى

خخخخووووددددددددااااررررىىىىشـومِ ا�ن س8ـاست را از پ8ش مى فـهـمند مى توانند و مى با�ست سكوت اخـتـ8ار كنند? و آ�ـا در ا�نجا با همـان جـرم معـروف 
 رو برو ن8ـسـت8م?  اگـر درست است كـه كـرهء ارض با آفت ها و مـصـائبى عظ8م رو برواااازززز    ككككممممكككك    ببببهههه    ككككــــسسسسىىىى    ككككهههه    ددددرررر    خخخخططططرررر    ققققــــرررراااارررر    گگگگررررففففــــتتتتهههه

ست, آ�ا كـسـانى كـه فكـر مى كنند از ا�ن مـصـائب از پ8ش بـاخـبـرند, وظ8ـفـه ندارند كـه برخـورد مـحـتـاطانه اى را كـه در سـنت دانشـمندان
جارى ست كنار بگذارند?

در ذهن اغلب فره8ختگان, به خصوص در عرصهء علوم اجتماعى دوگانگى و تبا�نى وجود دارد كه به نظر من كامالً زشت و شوم
; ب8ن آنان كه خود را وقp كار علمى(Commitment)تعهد [اجـتماعى]  و (scholarship)حتص8الت علمى است: دوگانگى ب8ن  

مى كنند �ـعنى كـارى كـه بر پا�هء روش هاى عـاملانـه اجنـام مى شـود و مـخـاطب آن دسـتـهء د�گرى از عـاملان انـد از �ك طرف, و كـسـانى كـه
خود را متعهد مى دانند و دانش خود را به ب8رون انتقال مى دهند از طرف د�گر. تقابل ا�ن دو مصنوعى ست و در واقع, براى آنكه بتوان

 را تول8ـد كـرد, بـا�د دانشـمندى مـسـتــقل بود كـه بنا بر قـواعــد حتـصـ8ـالتcommitment Scholarship withدانشى مـتـعــهـد, �عنى 
دانشگاهى كـار مى كند. براى آنكه بتوان حـق8ـقتـاً دانشمندى مـتعـهد بود و تعـهدى مـشروع داشت, با�د دانشى مـع8ّن را در گـرو قضـ8ه و

آرمانى گذاشت; دانشى كه آن را منى توان به دست آورد مگر در كارى علمى كه از قواعد جامعهء دانشمندان پ8روى كند.

به عبارت د�گر, با�د شـمارى از تقابل ها�ى را كه در ذهن دار�م و به انحـاء مختلp راه را براى شانه خالى كـردن از تعهد باز مى
حتصـ8التگـذارند دور بر�ز�م و در رأس آن ها تقـابل هاى موجـود در ذهن دانشـمندانى كه در بـرج عاج خـود عزلت گـز�ده اند. تبـا�ن ب8ن 

 به پژوهشگر آرامش وجدان مى بخشـد. ز�را وى را مورد تأ�8د جامعـهء علمى قرار مى دهد. ا�ن مثل ا�ن استتعهد [اجتماعى] و علمى

١

كه دانشمندان خود را از دو جهت دانشمند بدانند, �كى از ا�ن جهت كه دانشمند اند و د�گر از ا�ن جهت كه دانش خود را به ه8چ كارى



منى گـ8ـرنـد. امـا اگـر ز�ست شناســان چن8ن باشند ممكـن است جنا�تكارانه از آب درآ�ـد. اگـر قـضـ8ـه مــربوط به جـرم شناسـان باشــد ن8ـز
قـض8ـه به همـ8ن اندازه جدى سـت. ا�ن برخورد مـحـتاطانه, ا�ن فـرار به خلوص [علمى], عـواقب اجـتمـاعى بسـ8ـار وخ8ـمى در بر دارد. آ�ا
آدم ها�ى مثـل من كه از دولت حقـوق مى گ8ـرند تا به پژوهش بپردازند, با�د نتـا�جِ حتقـ8قات شـان را فقط براى همكاران شـان نگه دارند?
ا�ن نكته اى ست كـامالً اساسى كـه قبل از هرچ8ـز, آنچه را كه كـشp تازه اى تلقى مى كن8م به بوتهء نقد همكاران بـگذار�م, اما چرا با�د

دانشى را كه به طور جمعى به دست آمده و كنترل شده است فقط در اخت8ار آنان قرار ده8م?
ظاهراً پژوهشگر انتـخابى ندارد: اگر �قـ8ن دارد كه ب8ن س8ـاست هاى نول8برالـى و م8زان بزهكارى رابطه اى مـستقـ8م وجود دارد,
اگـر ب8ن ســ8ـاست هاى نول8ــبـرالى و آمـار جــرائم رابطه اى مـسـتــقـ8م مى ب8نـد, اگـر ب8ن سـ8ــاست هاى نول8ـبــرالى و همـهء نشـانـه ها�ى كـه

 (غ8ـاب سازماندهى طب8ـعى �ا قانونى) مى نام8ـد به رابطه اى مستـق8م اعتـقاد دارد چطور مى تواندanomieدوركها�م آن ها را احـتماالً 
آن را به زبان ن8اورد? نه تنها او را نبا�د سرزنش كرد, بلكه با�د به او تبر�ك گفت. (نكند دارم از موضع گ8رى خودم ستا�ش مى كنم ...)
اكنون ببـ8ن8م ا�ن پـژوهشگر در جنبش اجـتـمـاعى چكار خـواهد كـرد? قبل از هـرچ8ز, بـه درس دادن به د�گران نخـواهد پرداخت -
آنطور كــه بعـضى از روشنـفكران ارگـان8ـك مى كـردند و در حــالى كـه قــادر نبـودند كــاالى خـود را در بازار علـمى, كـه در آن رقـابـت دشـوار
است, عرضه كنند, با گـفنت ا�نكه ه8چ روشنفكرى وجود ندارد, پ8ش غ8ر روشنفكران, اداى روشنفكر در مى آوردند. پژوهشگر نه پ8ـغمبر
است نه رهبـر فكرى. او با�د نـقش نو�نى ابداع كند كـه بسـ8ـار دشـوار است: او با�د گـوش فـرا دهد, با�د جـست و جـو كند و ابداع منا�د.
با�د بـكوشــد به تشكل هـا�ى كــه براى خــود رسـالـت مـقــاومـت در برابر ســ8ــاست نول8ــبــرالى قــائل اند كــمك كـند - هرچند مــقــاومت شــان
مــتــأســفــانه روز به روز ســست تـر مى شــود. ا�ن امــر در مــورد سند�كـاها ن8ــز صــدق مى كنـد. او با�د خــود را مــوظp بداند كــه بـا تأمــ8ن
ابزارهاى الزم به آن ها �ارى رساند. به و�ژه تأمـ8ن ابزارها�ى براى مقابله با تأث8ر سمـبل8ك «كارشناسانى» كه در استـخدام شركت هاى

 وTransatlantic Institute و مـؤسـسـهء مـاوراء اطلس Uniceبزرگ چند ملـ8ـتى هسـتند. براى مـثـال, سـ8ـاسـت كنونى آمـوزشى را 
 دربارهء خـدمـات را بخوان8م تـا در�اب8م كه سـ8ـاست(OMC) ). كـافى ست گـزارش سـازمان جـهـانى جتـارت١غـ8ـره طرح ر�زى مى كنند(

آمـوزش مـا طى پنج سـال آ�نـده چ8ـست. وزارت آمـوزش و پرورش تنهـا كـارى كـه مى كند ا�ـن است كـه ا�ن دسـتـورات را كـه حـقـوقـدانان,
جامعه شناسان, اقتصاددانان فراهم آورده اند منعكس كند و زمانى كه شكل حقوقى پ8دا كرد آن را به ادارات مربوطه ابالغ منا�د.

پژوهشگران مى توانند همچن8ن كـارى نوآورانه تر و دشوارتر اجنام دهند; بد�ن معنا كه شـرا�ط سازمانىِ تول8دِ جمـعىِ تصم8م به
آفر�نـشِ �ك پروژهء س8اسـى را آماده كنند و د�گر ا�نكه شـرا�ط سازمـانىِ موفـق8تِ آفر�نـشِ چن8ن پروژهء س8ـاسى را, كه مسلـماً پروژه اى

 و١٧٧٤ [در انقـالب فــرانسـه] و مـجلـس فـ8ـالدلفـ8ــا [كـه در ١٧٨٩جـمـعى سـت, فـراهم منا�ند. مگر نـه ا�ن است كـه مـجلس مــؤسـسـان 
 شد] از آدم ها�ى مثل من و شما تشك8ل مى شد كه حقوقدان بودند,١٧٧٦ برپا مى شد و منجر به امضاى اعالم8هء استقالل در ١٧٧٥

آثار مونتسك8و را خوانده بودند و ساختارهاى دمـوكرات8ك را ابداع كردند. امروز هم به همان طر�ق, با�د به خالق8ت و ابداع روى آورد...
البتـه مى توانند بگو�ند: «پارملان ها وجـود دارند, كنفدراسـ8ون اروپا�ى سند�كاها هـست و نهادها از هر نوع, كـه قرار است هم8ـن كارها
را بكنند.» من در ا�نجا قصد ندارم كه به اثبات آن بپـردازم, ولى واقع8ت ا�ن است كه آن ها چن8ن كارى منى كنند. بنابر ا�ن با�د شرا�ط
مناسب براى ا�ن ابداع را ا�جـاد كـرد. با�د كـمك داد تا موانـعى كه بر سـر راه ا�ن ابداع وجـود دارد برطرف شـود; موانعى كـه بخـشى از

آن ها در خود جنبش اجتماعى نهفته است كه قرار است آن ها را از پ8ش پا بردارد - به و�ژه در سند�كاها.

چرا مى توان خـوش ب8ن بود? به گـمان من مى توان از فـرصت هاى مـعقـولى براى كسـب موفـق8ت سـخن گـفت و ا�نكه هم اكنون
 مى زد�م نقطهء مشترك ما ا�ن بود كـه كسى حرفمان را منى شن8د١٩٩٥فرصت مناسب است. وقتى ما ا�ن حرف ها را در حدود سال 

 [شاهزاده خـامن شهر تروا] اعالم مـى كردند كه فاجـعه در راه استCassandreو ما را د�وانه مى شـمردند. كسـانى كه مانند كـساندر 
مـورد متسخـر قـرار مى گـرفتند و دشنـام مى شن8دنـد و روزنامه نگاران به آن هـا حمله مى كـردند. حـاال اندكى كم شـده است. چرا? براى
ا�نكه كارها�ى اجنام شـده. س8اتل و �ك رشته از تظاهرات د�گر رخ داده است. عـالوه بر ا�ن, نتا�ج س8استِ نول8برالى - كـه ما به نحوى
جتـر�دى پـ8ش ب8نى كـرده بـود�م - دارد خـود را آشكار مى كـند. و مـردم حـاال مـى فـهـمنـد... حـتى كـوته بـ8ن تر�ن و �ك دنده تر�ـن روزنامـه

 درصد سـود ندهد به اخراج كـاركنان دست مى زند. فاجـعه آم8ـزتر�ن پ8شگو�ـى هاى پ8ام آوران١٥ِنگاران هم مى دانند كـه اگر شـركتى 
مـص8ـبت (فقط به ا�ن دل8ل كـه از فـاجعـه خبـر داشتند) دارد حتـقق مى �ابد. هرچند زود ن8ـست ولى د�ر هم نشـده است. چرا كه ا�ن فـقط

٢
آغـاز كـار است و فـاجـعـه ها تازه دارد رخ مى دهد. هنوز اندكـى وقت باقى ست كـه حكومت هاى سـوسـ8ـال دمـوكـرات را تكان داد كـه در



نظرشـان روشـنفكران كـسـانى هســتند كـه مى توانند بـه چشم اغـمـاض بنگرنـد و دست به توجـ8ـه بزنـند, به خـصـوص زمـانى كــه امـتـ8ـازات
اجتماعى از هر نوع از سوى حكومت ها نص8بشان مى شود.

�ك جنبش اجتمـاعى در سطح اروپا, به نظر من, تنها زمانى محتـمل است كارآمد باشد كه از سه مـؤلفه تشك8ل شود: سند�كاها,
جنبش اجتماعى و پژوهشگران - البته به ا�ن شرط كه ا�ن سه مؤلفه را در درون خود جذب كند نه آنكه صرفاً آن ها را در كنار هم قرار
دهد. د�روز به سند�كال8ست ها مى گفتم كه ب8ن جنبش هاى اجتماعى و سند�كال8ـست ها در كل8هء كشورهاى اروپا�ى اختالف عم8قى بر
سر مضـام8ن و روش هاى عمل وجـود دارد. جنبش هاى اجتماعى هدف هاى سـ8اسى اى را زنده كرده اند كـه سند�كاها و احزاب كنار
گذارده, فـراموش كرده �ا عـقب رانده بودند. از سوى د�گر, جنبش هاى اجتـماعى ش8ـوه هاى عملى را با خود آورده انـد كه سند�كاها به
تدر�ج, بازهـم, فـرامـوش كـرده, نـاد�ده گـرفـتــه �ا عـقب زده بودند. بـه و�ژه شـ8ـوه هاى عــمل شـخـصـى: جنبش هاى اجـتــمـاعى در فـعــال8ت
ها�شان از كـارا�ى مناد�نى بهـره گرفتـه اند, كارآ�ىِ مناد�نى كـه تاحدى مـربوط است به تعهـد شخصىِ كـسانى كـه دست به تظاهرات مى

زنند, تعهدى شخصى كه در ع8ن حال �ك تعهد جسمى ست.
با�د خطر كـرد. بحث بر سـر رژه رفنت با بازوان به هم زجن8ـر شـده, آن گونه كـه فـعال8ن سند�كاهـا به طور سنتى در تظاهرات اول
مـه اجنـام مى دهند ن8ـست. بـا�د دست به عـمل8ـات زد, دفـاتر و امـاكنى را اشـغـال كـرد و غـ8ـره. و ا�ن چ8ـزى سـت كـه همـزمـان به ابتكار و
جـسارت ن8ـاز دارد. ولى ا�ن را هم بگو�م كـه مواظب باشـ8د, نبـا�د «سند�كا سـت8ـز» بود. دسـتگاه هاى سند�كا�ى منطقى دارند كـه با�د آن
را درك كرد. چرا من به سند�كال8ـست ها چ8زها�ى را مى گو�م كـه به نقطه نظر جنبش هاى اجتـماعى در بارهء آن ها نزد�ك است و چرا
به جنبش هاى اجتماعى چـ8زها�ى را مى گو�م كه به نگرش سند�كال8ست ها به آنان نزد�ك است? ز�را تنهـا به ا�ن شرط كه هرگروهى به
خود آن طور بنگرد كـه به د�گران مى نگرد, مى توان بر تفـرقه ها�ى كه گـروه هاى بس8ار ضـعp8 را ضـعp8 تر مى كند فائـق آمد. جنبش
مقـاومت در برابر سـ8است نول8ـبرالى به طور كلى بـس8ار ضـع8ـp است و با تفرقـه هاى درونى خود تضـعp8 مى شـود. ا�ن مانند مـوتورى

 درصـد از انرژى خـود رابه حـرارت تبـد�ل مى كند, �عنى بـه شكل تنش ها, اصطكاك ها و كـشـمكش ها و غـ8ـره. مـوتورى كـه٨٠ست كـه 
مى توانست سر�ع تر و دورتر برود اگر...

مـوانعِ ا�جاد �ـك جنبش اجتـمـاعى اروپا�ىِ واحـد انواع متـعـددى دارد. �كى موانع زبـانى ست كه خـ8لى مـهم اند, مـثالً در برقـرارى
ارتباط بـ8ن سند�كاها �ا جنبش هاى اجتـماعى - كـارفرمـا�ان و كادرها به زبان هاى خـارجى صحـبت مى كنند, حال آنكه سند�كالـ8ست
ها و مـبارز�ن, خـ8لى كـمتـر. بد�ن خـاطر, ب8ن املللى كـردن جنبش هاى اجـتمـاعى �ا سند�كاها دشـوار شده اسـت. عالوه بر ا�ن, مـوانعى
هست مـربوط به عـادات, ش8ـوه هاى تفكر و ن8ـروى سـاختـارهاى اجـتمـاعى, سـاخـتارهاى سند�ـكا�ى. نقش پژوهشگران در ا�نجـا چه مى

كه جنبش اجتماعى نو�نى را پد�دابداع دستجمعىِ ساخـتارهاى دستجمعى ابداع تواند باشد? نقش آن ها عبارت است از تالش در راه 
خواهند آورد, �عنى مضمون هاى نو�ن, اهداف نو�ن و نحوه هاى جد�د عمل در عرصهء ب8ن املللى.

٢٠٠٢لوموند د�پلومات8ك فور�ه 
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