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فیروزه فروردین با و نادر طالبی  گفتگوی 
آصف بیات 
 

ایلینوی          :  مقدمه دانشگاه در خاورمیانه مطالعات و جامعهشناسی تمام استاد بیات آصف
آمریکاست   متحده اجتماعی         . ایاالت جنبشهای و انقالبها حوزه در بسیاری آثاری وی از

است       شده منتشر گوناگون زبانهای به کتابهای     . خاورمیانه با هم ایران در وی
خیابانی » ایران   : سیاستهای در تهیدستان سیاست  »و « جنبش همچون :زندگی

میدهند       تغییر را خاورمیانه عادی مردم است  « چگونه شده رو  . شناخته پیش متن
تابستان     در گفتوگویی به         ۱۳۹۸نتیجه و خاورمیانه، در اعتراضات جدید موج از پیش

جامعهشناس،       این کتاب آخرین بررسی انقالبیون  »بهانه بدون بهار  : انقالب فهم در
.است« عربی

 
اشاره کرده اید که در زندگی شخصیتان دو( انقالب بدون انقالبیون)شما در فصل اول آخرین کتابتان : فیروزه

آیا در کنار این. انقالب بزرگ، یعنی انقالب ایران و انقالب مصر، را دیده اید و با آنها درگیر بوده اید
تجربه ها، افراد یا آثاری هم بوده اند که در فکر، اندیشه و نگاهتان به جامعه موثر بوده باشند؟

 
ولی من مطمئنم که. بعضی وقتها آدم به اینها آگاه هست و گاهی هم نیست. بله حتما این گونه است : آصف

او در دانشکده. در همان دوره ابتدای جوانی برادر من بر من خیلی تاثیر گذاشت. افرادی بر من موثر بوده اند
وقتی که ما از. من در آن دوره مذهبی بودم. بوده و فعال بود و کتاب می آورد به ویژه کتاب های ماتریالیستی

حاال متوجه. روستا به شهر مهاجرت کردیم، من در یک مدرسه جامعه تعلیمات اسالمی درس می خواندم
افراد. شده ام که آنها با فعالیت های مانند مدرسه ساختن در حال ایجاد هژمونی بودند؛ که نسبتا هم موفق بودند

تفریحات و اوقات فراغت برنامه ریزی شده. روحانی می آمدند و درس می دادند و ما آموزش مذهبی داشتیم
از سوی دیگر و در مقیاس بزرگتر خواندن آثار. برای ما درست می کردند که عموماً در مدرسه بودند

هابزبام هم. به ویژه گرامشی برای من بسیار جالب بود و هست. مارکسیستی انتقادی برای من خیلی مهم بود
روشن بودن یک متن نشان می دهد که. همین طور به دلیل روشن بودنش و احاطه اش به موضوعات تاریخی

.نویسنده هم مشخصا می داند که می خواهد چه بگوید

 
از میان شخصیت ها و آثار ایرانی چطور؟: فیروزه

 
مثال غالمحسین ساعدی را. خب در دوران جوانی خواندن داستان های کوتاه خیلی برای من خوب بود : آصف

محمود دولت آبادی خیلی بر. مقاالت و داستانهای ُجنگ های ادبی برایم خیلی جالب بودند. من بسیار می خواندم
در دوره جوانی خیلی هم شعر. جالل آل احمد هم بسیار از نظر فرمی مرا تحت تاثیر قرار داد. من موثر بود

من حتی شروع کرده. کارهای فروغ فرخزاد و احمد شاملو بیشتر تأثیرات ادبی را بر من داشته اند. می خواندم
من این رمان را به یک انتشاراتی سپرده بودم«. سیاه بهار»بودم و در جوانی یک رمان هم نوشتم تحت عنوان 

.من هم تنها یک نسخه داشتم و از بین رفت. که گویا در دوران انقالب آتش گرفت

 
می گویید. جایی در کتاب آخرتان توضیح می دهید که روش جامعه شناختی دیدن پدیده ها چگونه است:  فیروزه 

منظرهای تازه برای مشاهده، واژگانی بدیع برای سخن گفتن، و ابزارهای تحلیلی نو برای فهم»باید 
یعنی. این روش در کار شما واضح است«. ویژگی های واقعیت های هر منطقه از جهان اندیشید و معرفی کرد



با وجود این که از تئوری زدگی پرهیز دارید موفق شده اید نظریات بدیعی را طرح کنید که هم بحث برانگیز
همچنین در. بوده اند و هم، از خالل نگاه کردن و اندیشیدن به موضوع تحقیقتان، نوآوری هایی داشته اند

حالی که به طور خاص، جغرافیای کار شما خاورمیانه است اما همزمان ابزارهای فکری و مفهومی که شما
پدید آوردید به دیگران در جغرافیاهای دیگر امکان می دهند به پدیده های اجتماعی خودشان نگاه های

لطفا کمی بیشتر توضیح دهید که روشتان برای رجوع به واقعیت چیست؟ یعنی چگونه. متفاوتی داشته باشند
به واقعیت پیچیده جهان نگاه می کنید؟ چه چیزهایی وقتی وارد جامعه یا حوزه تحقیق خود می شوید برایتان
جذاب است؟ چه منظرهایی را مورد توجه قرار می دهید که در ورطه تکرار کلیشه ها نیافتید؟ چطور موفق

شده اید در دام نگاه شرق شناسانه نیافتید و هم زمان از رویکرد هویت محور پسااستعماری هم بپرهیزید؟
 

مشاهداتم برایم مهم. من فرد کنجکاوی بودم و هنوز هم هستم. شاید باید به دوران کودکی ام برگردم : آصف
مثال. حتی برایم جالب است که گاهی جایی بنشینم و تماشا کنم. هستند؛ وقتی که روزمره در خیابان قدم می زنم

بعدها متوجه شدم که گویا زیمل هم این کار را. در قاهره در کافه ای می نشستیم و آدمها را تماشا می کردیم
آدم خجالتی ای.زیمل آدم جداافتاده ای بود و زیاد با مجامع علمی ارتباطی و رفت و آمدی نداشت. می کرده است

.بوده و بیشتر خودش فکر می کرده اما به نظر من یک نوآوری هایی در جامعه شناسی داشته است

 
بعد برایم. برای من در درجه اول کنجکاوی نسبت به یک پدیده اجتماعی در مقیاس کوچک و یا بزرگ است

مثال در این انقالبهای دنیای عربی من ابتدا فقط احساس کردم که این پدیده با موارد دیگر. سوال ایجاد می شود
از خود سوال کردم که چرا فرق می کند؟ اوال باید نشان بدهی که فرق می کند و بعد چرا فرق. فرق می کنند

.در درجه اول برای من دیدن و روایت کردن واقعیت تجربی بسیار اهمیت دارد. می کند را توضیح بدهی

.گام بعد دیدن پیچیدگی در این پدیده هاست. مشاهده کردن مهم است. برای من کار میدانی خیلی مهم است

 
برای همین درست است که من جامعه شناس هستم و تصویر کلی جهانی برای من خیلی مهم است اما همزمان

.برای من جزییات ریز و روزمره مردم شناسانه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند

 
شاید یکی از عواملی که کمک کرد به من این است که من واقعا یک محقق بین رشته ای هستم بدون این که

به نظر من این رویکرد به درک. برای من مقیاس کالن مهم است اما جزئیات هم مهم اند. حتی به آن آگاه باشم
.خوب و نسبتا دقیق واقعیت اجتماعی کمک می کند

 
وقتی که یک توصیف و مشاهده ای از یک واقعیت جالب اجتماعی داری باید سوال کنی که خب معنی  آن چی

خب طبعا می روی و. هست؟ اینجاست که شما را وارد می کند به حیطه نظریه و افکار انتزاعی و دنیای مفاهیم
اگر. نگاه می کنی به تحقیقات پیشین و نوشته های مرتبط تا ببینی دیگران چگونه به آن مشاهده معنی داده اند
.احساس کردی که تفسیر دیگران ناکافی است در جهت تفسیر جدید و ابداع مفاهیم جدید تالش می کنی

 
من اعتقاد دارم که پیچیدگی جوامعی که ما در آن زندگی می کنیم این قدر غنی و باالست که اگر آنها را خوب

بررسی کنیم واقعاً می توانیم مفاهیمی به وجود بیاوریم که نه تنها پاسخگوی و یا توضیح دهنده ی آن
.پیچیدگی های جوامع ما باشد بلکه بشود توسط دیگران هم مورد استفاده قرار بگیرد

 
این. بگذارید روشن کنم که من ضرورتاً علیه نظریه اجتماعی آن گونه که در غرب به وجود آمده است نیستم

ولی این که بگوییم که. نظریات در غرب به وجود آمده است و شاید هم در حوزه های مختلف جواب می دهند
.این نظریات برای همه جوامع و همه موقعیتها جواب می دهند ایجاد مشکل  خواهد کرد

 
موضوع دیگری که. پس گویی شما انسان شناسانه شروع می کنید و سپس به جامعه شناسی می رسید: فیروزه

برای من خیلی جالب است که شما همیشه، به ویژه در آثار متاخرتان،. در حرفتان بود مساله مقیاس است



از یک سطح محلی شروع به توضیح پدیده ای می کنید و سپس آن را به سطح خاورمیانه و جهان پیوند
می توانید کمی در مورد این شکل از. می دهید و آنگاه دوباره به پدیده ای که توضیح می دهید بر می گردید

تطبیق جغرافیایی و مقیاسی در کارتان توضیح دهید؟
 

.بگذارید بگویم که همین بحث هایی که االن می کنیم دارد من را آگاه می کند که من چطور کار می کنم : آصف

ولی این. من نمی دانم که دقیقا چه کار می کنم. همانطور که همیشه گفته ام، من ناخودآگاهی روشی دارم
.من نمی دام چه روشی استفاده می کنم. قضاوت را دارم که روش من کجاها کار می کند و کجاها کار نمی کند

بعد دیگران هستند. فقط حس می کنم که آن کاری که انجام می دهم مناسب است یا جای دیگری مناسب نیست
آنها من را در مورد روشی که. که می گویند شما اینجا ساختاری نگاه کردی و در جای دیگر گفتمانی و غیره

.روش کار من روی موضوعات اجتماعی مثل کار خوشنویسی یا کالیگرافی من است. کار می کنم آگاه می کنند

به من یاد. ولی هیچ وقت تعلیم خوشنویسی سیستماتیک نداشته ام. من از دوره دبیرستان خوشنویسی می کرده ام
من این کارها را با حس زیبایی. قرار بگیرد« من»یا نقطه در کجای . چقدر باید باشد« الف»نداده اند درازای 

من تنها یک مقاله روش شناسانه. دانش من در مورد روشم پسینی است. و درستی نتیجه کار انجام می دهم
 (comparison) نوشته ام و آن هم زمانی که داشتم در مورد مساله مقایسه خیلی بازتابی است و. فکر می کردم

.در آن بحث می کنم که من چطور فکر می کنم
 

۴۰من تاکنون . البته یکی از چیزهایی که احتماال به من کمک کرده است این است که من خیلی سفر می کنم
فقط نرفته ام برای سه روز، بلکه مدتی زندگی. و نسبتا هم خوب در این کشورها بوده ام. کشور را دیده ام

پدرم که به خارج. شاید همه آدمها اینگونه هستند. و جالب است که من دایم در فرایند مقایسه بوده ام. کرده ام
ولی مقایسه. ایران سفر می کرد مثال می پرسید چرا اینجا تخم مرغ این قدر بزرگ است؟ او در حال مقایسه بود

 (analytical enterprise) می تواند به عنوان یک پروژه تحلیلی این. بسیار غنی باشد و خیلی کمک کند
یعنی هر فردی نسبتا یک چشم اندازی دارد و می تواند. موضوع به من کمک کرده است که آن ربطها داده شود

.در آن تحلیل خرد و آن مشاهده کوچکی که داشته ارتباطات را ببیند و منطقش را توضیح دهد
 

جالب است چون من فکر می کنم ما در ایران هم آنچه که به عنوان جامعه شناسی می شناسیم نوعی: فیروزه
ما اصال در ایران چیزی خارج از این جامعه شناسی تطبیقی نداریم که تمام. از جامعه شناسی تطبیقی است

اما جواب های. مدت می گوید که مثال چرا غرب این گونه است و چرا جای دیگر آن گونه و ما این گونه  شده ایم
جامعه شناسی ایران با مقایسه از. این جامعه شناسی غالب در ایران خاص بودگی نظرات شما را ندارد

شاید اصال مقایسه صرف نمیتواند خاص. مواجهه با واقعیت امروز خود و ویژگی های تاریخش تن می زند
شما. برای همین این سوال مطرح می شود که چرا در مورد شما این گونه نیست. بودگی جوامع را ببیند

یعنی باید یک ویژگی جهان وطنی همزمان. می گویید نمی شود از یک نقطه جغرافیایی به کلیت جهان فکر کرد
تا بتوانیم همزمان در حالی که تطبیق می دهیم به این. وجود داشته باشد تا در دام ناسیونالیسم روشی نیافتیم

معنی که مقایسه می کنیم با جغرافیاهای مختلف ولی در این دام که همه چیز را فقط از یک زاویه مثال غرب
شما چطور مقایسه می کنید که حاصلش بتواند هم پیچیدگیهای و هم خاص بودگی جوامع را در. ببینیم نیافتیم
نظر بگیرد؟

 
آگاهانه یا)در نظر بگیریم « مدل»خطر مهم مقایسه و یا تطبیق این است یک طرف قیاس را  :آصف

،«فقدان»اینجاست که صحبت از . و طرف دیگر قیاس را با توجه به این مدل ارزیابی کنیم( ناخودآگاه
.باید از این خطر برحذر بود. و غیر پیش  می آید« در حال گذار»، «نقص»

 
(analogy) یا همسنجی (juxtaposition) البته بسیار پیچیده تر از کنار هم گذاشتن (comparison) مقایسه

مقایسه برای من یک پروژه تحلیلی. است  (analytical enterprise) است که کمک می کند به پرسش هایی که
ولی مهمتر از این، ارزش مقایسه در این است که نه تنها. اگر مقایسه نمی کردیم نپرسیده بودیم پاسخ بدهیم



مقایسه با یک. پرسشهای تازه ای را ممکن می کند بلکه تالشی است برای پاسخگویی به یک پرسش تحقیقی
چون که نمیتوان به آن پرسش جواب نداد مگر با یک مطالعه مقایسه ای. پرسش تحقیقی آغاز می شود .

 
وگرنه اگر بگوییم که این این گونه است و آن آن گونه است و سپس تفاوت ها و شباهت ها را برشماریم چه

فایده ای دارد؟ که چه بشود؟ اول باید پاسخ دهیم بر چه اساس این دو را در کنار هم می گذاریم؟ وگرنه این فقط
متفکران می گویند که جالب است نگاه کنیم به این دو اما. یک کنار هم گذاشتِن تصادفی است و نه سیستماتیک

من می پرسم چرا جالب است؟ چه نفعی دارد؟ با چه هدفی؟ مثال بحث می شود در مطالعات تطبیقی که سیب را
.من می گویم که می شود سیب را با پرتقال هم مقایسه کرد. با سیب و پرتقال را با پرتقال مقایسه باید کرد

چون هر دو به هر حال میوه اند در سطح میوه و میوه بودنش می توانیم. بستگی دارد که سوال ما چه باشد
سوال است که تعیین میکند چه چیز. اهمیت این است که سوال چیست. اما اینها اهمیت ندارند. مقایسه شان کنیم

.با چه چیزی مقایسه شود

 
در جغرافیای ذهنی شما خیلی اهمیت دارد و ذهن شما را خیلی« خاورمیانه»به نظر می رسد که : فیروزه

خاورمیانه چطور برای شما موضوع اندیشیدن و تحقیق شد؟ آیا زمانی که در ایران تحصیل. درگیر می کند
می کردید هم خاورمیانه برای شما چنین اهمیتی داشت؟

 
و. شاید کمی اتفاقی بود زیرا من در ایران درس خواندم و بعد برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم : آصف

بنابراین من دو زندگی داشتم؛ یکی در. تقدیر این بود که من به مصر بروم و آنجا زندگی کنم و درس بدهم
همچنین من به. هر روز قیاس می کند. و به طور اجتناب ناپذیری آدم مقایسه می کند. ایران و یکی در مصر
.خب یک شباهت هایی وجود دارد. جاهای دیگر سفر کردم

 
می دانم که پیچیدگی اش زیاد. می شود بحث کرد که خاورمیانه به عنوان یک واحد تحلیلی آنقدر بی پایه نیست

است و واحدهایش تفاوت های زیادی دارند اما به هر حال زبان و به طور عمومی اسالم و فرهنگ و چیزهای
این گونه شد که آشنایی من نسبت به این منطقه و آشنایی با زبان های. دیگر شباهتهایی هم در آنجا وجود دارد

من تا. ولی چالش اساسی معطوف است به درک این که آدمها چطور فکر می کنند. رایج در آن به وجود آمد
پنج شش سال از زمانی که در مصر بودم هنوز جر أت نمی کردم در مورد مصر چیزی بگویم و اظهار نظر

البته هستند. دست یافتن به اینها زمان می خواهد. چون از زوایای زندگی و تفکر جامعه مطمئن نبودم. کنم
بسیاری که می آمدند و در طول چند هفته  به تحقیق دست می زدند و به هر حال متنی تهیه می کردند ولی گویی

.من آن توانایی را نداشتم

 
آیا. در ایران وقتی که با مردم حرف می زنم به راحتی تشخیص می دهم که پس پشت حرف چه چیزی هست

اما برای من این چنین شناختی در مورد مردم مصر خیلی. احتماال راست می گوید یا سر به سر من می گذارند
وقتی که آشنا شدم فهم جامعه برایم. طول می کشد تا آشنا بشوی و به زوایای فکری آدمها پی ببری. سخت بود
.آسانتر شد

 
حاال. پس یکی آشنایی به منطقه است و دیگری این که از نظر کار پژوهشی این منطقه تحقیق و عالقه من شد

من فکر می کنم بدون. البته یک بحث هایی در مورد مطالعات منطقه ای و جهانی و نظریه اجتماعی وجود دارد
مطالعات منطقه ای به ما. مطالعات منطقه ای شما نمی توانید یک نظریه یا اندیشه جهانی خوب داشته باشید

زبان را یاد بگیریم و تحقیقات میدانی. کمک می کند که درک عمیق تری در مورد بخشی از جهان داشته باشیم
به ویژه. و به خاطر همین که آدم یک درک عمیق تری دارد می تواند به حیطه نظریه سازی وارد شود. کنیم

وقتی شما یک چشم انداز جهانی دارید که در آمریکا چه خبر است و در اروپا چه می گذرد و آسیا چطور و
.غیره می تواند به شما کمک کند

 



باید تأکید کنم چیزی که االن نظریه های جهانی و عمومی اجتماعی نامیده می شود برگرفته از یک مطالعات
مارکس و زیمل و وبر اروپا را مطالعه. یعنی مطالعه اروپا مبنای این نظریات بوده است: منطقه ای است

البته سعی هم کردند در مورد مثال اسالم حرف بزنند و یا غیره و اغلب هم نتیجه خیلی خوب از کار. می کردند
من ضرورتا ردشان. البته من مشکلی با این نظریات رایج ندارم تا آنجایی که قابل استفاده باشند. درنیامد

من همزمان آنها را می خوانم و به منطقه خودم نگاه می کنم و به. نمی کنم ولی می گویم باید با آنها درگیر شوم
این گونه است که ما می توانیم در یک نظریه. ایده هایی می رسم تا در گفتگو و برخورد با آنها قرار بگیرم

و یا بگوییم ما. نه این که بگوییم آنها مزخرف اند و باید بیایند از من تقلید کنند. اجتماعی جهانی مشارکت کنیم
.ما باید با آنها برخورد و گفتگوی علمی داشته باشیم. خیر. چیزی نداریم و نمی دانیم و باید از آنها پیروی کنیم

 
پس گویی به جز مطالعات منطقه ای انگار خود خاورمیانه است که بخشی از« منطقه من»گفتید : فیروزه

جغرافیایی بود و لزوم باز-سوال من در واقع معطوف به فهم و نظر شما نسبت به این واحد سیاسی. شماست
به طور مثال االن نظریه های پسااستعماری می گویند از این واژه. تعریفش چه زبانی و چه فرهنگی

هرچند من فکر می کنم ما دوباره باید این. خاورمیانه نباید استفاده کرد چون استعماری و اروپامحور است
به دلیل. در واقع باید هم سرنوشتی میان مردم این منطقه را به رسمیت شناخت. مفهوم را از آن خود کنیم

نظر شما چیست؟ آیا فکر می کنید. شباهت ها بسیار، این کشورها و این واحدهای سیاسی به هم مرتبطند
باید تغییر کند؟ و شما چه تجربه ای از چنین نگاهی به خاورمیانه دارید؟« خاورمیانه»مفهوم و فضای 

 
بعله این واقعیت است که مفهوم خاورمیانه استعماری بوده و از. االن فهمیدم که منظور شما چیست :آصف

اما واقعیت این است که این واژه و این سازه، دیگر به یک واقعیت بدل شده و. سوی اروپاییان خلق شده است
و« شرق االوسط« »میدل ایست»، «خاورمیانه»واژه . درونی شده است  Orta Doğu در تمام زبان های

.منطقه، ترجمه همان واژه اروپایی است
 

یعنی معنای. من اصراری ندارم که ما این کلمه را عوض کنیم؛ بلکه باید، به قول شما، آن را بازپس گیریم
با. در حقیقت معانی تازه به هر صورت بر این واژه به شکل تاریخی تحمیل شده است. تازه ای به آن ببخشیم

جمع شدن آدم ها دور یکدیگر و وابستگی ای که میان مردم منطقه به وجود می آورد، این معنای تازه ایجاد شده
.اما نباید اجازه بدهیم که استفاده های نامشروع از این واژه شود. است

 
در راستای پاسخ قبلیتان در مورد. صحبت کرده اید« شهروندی فعال»شما در کتاب آخرتان از : نادر

هم سرنوشتی در خاورمیانه، چقدر مفهوم شهروندی فعال در چهارچوب مرزهای ملی جاری محدود است؟ آیا
فکر می کنید در وضعیت فعلی خاورمیانه با بلوک های قدرتی که میان دولت ها تشکیل شده است می توانیم

چنین شهروندی را از قید مرزهای دولتی برهانیم؟
 

شهروندی فعال یعنی انسانها در جاهایی که هستند و در حیطه خودشان تا جایی که مقدور است برای  :آصف
از اولین مقتضیات این عملکرد شهروندی فعال،. در مدرسه یا محیط کار و غیره. هژمونی مبارزه کنند

پس درک. این که چطور با مسائل در این جامعه سر و کله می زنیم. شناخت ویژگی های یک جامعه است
.ویژگی ها و فرهنگ زبانی خیلی مهم است

 
البته االن که داریم بحث می کنیم باید اذعان کنم به نظرمی رسد که من به ارتباطات فراملی و قدرت های بزرگ

اما به نظر. تمرکز من بیشتر بر دینامیک های داخلی بوده که به نظر خیلی مهم اند. توجه کمتری داده  یا کرده ام
میٰ رسد من در مورد نقش کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و غیره و این که این ها چگونه در سطح روابط

.اگر چه در کتاب آخرم گفته  و استناد کرده ام که چقدر لطمه وارد شده است. بین المللی کار می کنند کار نکردم

اما این سوال که چطور می توان این مبارزات روزانه را به قدرت در باال بلکه باالتر از سطح ملی ارتباط داد
.نیاز به کار مجزایی دارد



 
، ایران از عربستان برای سرکوب۱۳۵۷مثال در انقالب . شاید البته وضعیت هم تغییر کرده است:  نادر

یعنی قدرت های جهانی همیشه در منطقه دخالت کرده اند اما حجم. اعتراض های مردم کشورش کمک نگرفت
.دخالت کشورهای منطقه در اعتراض های کشورهای همسایه در سالهای اخیر شاید بی سابقه باشد

 
یکی از دالیل انقالب در تونس عامل. بله به ویژه بعد از بهار عربی این مساله تشدید شده است :آصف

انقالب تونس موفق شد و بن. البته شاید تونس از نظر استراتژیک هم اهمیت کمتری داشت. غافلگیری بود
عربستان و. اما وقتی این اتفاق افتاد دیگر کشورها متوجه شدند که خطر جدی است. علی از کشور گریخت

این. مثال به سودان نگاه کنید. امارات میلیون ها دالر خرج می کنند تا اتفاق مشابهی در کشورهای دیگر نیافتد
به زبان دیگر،. شاید برای همین به استراتژی های جدیدی نیاز است. کارها تغییر را بسیار دشوار کرده است

همانطور که شما می گویید، اگر این دولتها تا این حد به هم کمک می کنند و با هم برای سرکوب اقدام می کنند
.شاید مردم هم برای مقاومت باید همین کار را کنند

 
شما سیاست را چطور می فهمید؟ فهمتان از. به نظر می رسد سیاست در کارهای شما بسیار مهم است:  نادر

سیاست چه تفاوتی با فهم های غالب از سیاست دارد و این تفاوت چه تاثیری بر درک بهتر جامعه و شاید
تغییرش دارد؟

 
بعله می دانید که میان سیاست : آصف  (politics) و امر سیاسی (political)  فکر کنم. تفاوت وجود دارد

 (negotiation) سیاست معنی لیبرالی چک و چانه زدن ولی من فکر می کنم که این فهم، قدرت و. را می دهد
 (antagonism) به ویژه تعارض پس درک من از سیاست یا دیدم وقتی که در زمان تحقیق. را نادیده می گیرد

به ویژه، مقاومت در برابر قدرت. درباره پدیده های مختلف دارم، به نوعی، درک قدرت و روابط قدرت است
شاید این مهم ترین و مرکزی ترین بخش کارهای مختلف من بوده است؛ از سطح زندگی. برایم مهم است

بنابراین برای من ناگزیر و ناگریز است و برای من بسیار جالب است. روزمره و خانواده گرفته تا انقالب ها
.که بدانم چطور مقاومت صورت می گیرد و خروجی این مقاومت  چیست

 
آیا دیگر فهم ها از سیاست، مقاومت و قدرت را کمتر در کانون توجه قرار می دهند؟:  نادر

 
آنها یا سیاست را در واقع چک و چانه زدن می بینند و یا بر روی قدرت و دولت و یا روابط بین الملل : آصف

.فکر می کنم به بخش هایی از جامعه که به نظر من درگیر با سیاست هستند کمتر توجه می شود. تمرکز می کنند

به عبارت دیگر، فکر می کنند که اگر تغییری قرار است صورت بگیرد باید در باال باشد یعنی یا با دخالت
البته تردیدی نیست که. و نه این که مشارکتی از جانب افراد جامعه باشد. آمریکا یا با جنگ و یا کودتا و غیره

و واقعیت این است که شاید در. در یک کشور قدرت در باال و در سطح دستگاه دولت بسیار متراکم است
اما چرا آنها چنین تصمیماتی. تحلیل نهایی، آنها از باال تصمیم می گیرند که تغییری صورت بگیرد یا خیر

ممکن است به نظر. این طور نیست که مردم مهم نباشند. می گیرند؟ البد یک فشاری در جامعه وجود دارد
مردم با مبارزه خود دولتمردان را مجبور به گرفتن. برسد که مردم نقشی ندارند اما در واقع نقش دارند
.تصمیماتی می کنند که ضرورتا به آن تمایلی ندارند

 
می توانید بگویید در این دوران سیاه معاصر چطور. در کتاب آخرتان در مورد سیاست امید بحث کردید:  نادر 

باید سیاست امید را فهمید و فرق این رویکرد با خوشبینی که گویی از اعتمادی به حرکت جهان، چه به دلیل
قدرگرایی و چه اسطوره پیشرفت و روشنگری، به سوی روشنی است چیست؟

 
  خیلی اجزای شخصی و فردی و روانی. من موافقم که خوشبینی همانطوری است که تشریح کردید :آصف

خود را قانع کردن است که به هر حال وضعیت درست می شود. دارد و اغلب هم با پراکسیس رابطه ای ندارد



در مقابل، سیاست. اما بر چه اساس وضعیت درست می شود؟ این است که مهم است. و از این دست دلداری ها
به عبارت دیگر، این سیاست، در درجه اول، یعنی فکر کردن به بدیل و. امید بازتابی از پراکسیس است

راستگراها حمله کرده اند. بله االن دوران واقعا سیاهی است. یعنی فرارفتن از آنچه که موجود است. امکانات
و یکی از موفقیت های راستگراها این بوده است که این باور عمومی شده که بدیلی نیست و. و پیش می آیند

این مساله بعد از جنگ سرد به وجود آمد که اقتصاد بازار .(There is no alternative) زندگی همین است
این خیلی به نیروهای پیشرو لطمه. نئولیبرالیسم شکل افراطی این گرایش است. و لیبرالیسم پایان جهان است

من در انقالب های عربی این مساله را بررسی کرده ام. زده و پیامدهای خیلی مهمی داشته است .
 

اما این سیاست، یک پندار آرزومندانه. سیاست امید با فکر کردن به بدیل شروع می کند
(wishful thinking)  برای من. یعنی بر اساس تحقیق و پروژه ای برای ساخت افق های بدیل است. نیست

زیرا به. فکر کردن به این بدیل و امکانات موجود و همچنین تالش کردن در جهت تحققش، سیاست امید است
.ما می گوید که کاری می شود کرد و به صورت عینی ممکن است به هدف هایی رسید

 
ایده های بزرگ و. ما انسان ها در یک دوره ای آرمانشهر داشتیم. فکر می کنم که این خیلی خیلی مهم است

.ایده آلی داشتیم و این برای خیلی از آنهایی که به برابری و عدالت و آرمانگرایی اعتقاد داشتند خیلی مهم بود

.اکنون چنین تصویری بسیار محدود شده است. سوسیالیسم، آزادی، عدالت و از این دست بسیار مهم بود

 
پارادایم های تازه ای که. آکادمیا هم بخشا مسئول این داستان است. چرا این گونه شد البته دالیل مختلفی دارد

ما باید به این موضوع عمیقا بیاندیشیم که اکنون نیروهای. سیاست هم همین طور البته. آمدند موثر بودند
یعنی به ناشدنی های. تخیلی فکر می کنند-سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری آمریکا، مثل فیلم های علمی

.می اندیشند

 
 سال۱۲۰می خواهند عمر آدم را به . مثال در سیلیکون ولی به این فکر می کنند که مرگ را شکست دهند

برایش میلیاردها دالر. می خواهند شهرهایی در دریا به وجود بیاورند تا کامال از مقررات آزاد باشند. برسانند
به عبارت دیگر آنها آرمانشهر دارند و در جهت تحقق اش برنامه ریزی و. پول خرج می کنند و پروژه دارند

یعنی راست بیشتر به. اما نیروهای پیشرو، تا جایی که من می دانم، چنین بینشی ندارند.سرمایه گذاری می کنند
.غیرممکن می اندیشد و در راستای ممکن ساختنش با پول و دانش تالش می کند تا چپ

 
کلی معماران پیشرو وجود. چرا ما نباید آگاهانه به داشتن یک شهر قابل زندگی بیاندیشیم؟ این ممکن است

چرا ما این کار را نمی کنیم؟ چه در سطح محله و چه باالتر؟ چرا فکر می کنیم کارخانه دموکراتیک. دارند
این گونه است که می شود هژمونی. یا مدرسه و غیره. نمی توانیم داشته باشیم؟ نمونه اش را قبال داشته ایم

.این موضوع هم به نوعی مرتبط با سیاست امید است. ساخت

 
شما در توصیف واقعیت های پیچیده خاورمیانه و ایران و اینها یک سری مفاهیم و کلماتی استفاده: نادر

در ایران بعضی وقتها. می کنید که خیلی هم معروف شدند مانند پسااسالمگرایی، ناجنبش، اصقالب و غیره
آیا این مفاهیم توصیفی اند یا هنجاری هم هستند؟ یعنی شما فقط خود را. شما را مبلغ این مفاهیم می دانند

جامعه شناس می دانید یا یک روشنفکر هم هستید؟
 

گویی که مالکیت دارند. می دانید که بسیاری از محققان ممکن است دلبسته موضوع پژوهش خود شوند : آصف
در مورد من، اینها بیشتر یافته های. این می تواند به هنجارگرایی منجر  شود. و از آن دفاع می کنند

یعنی اینها نام هایی برای پدیده هایی که من فکر می کنم یا امیدوارم این وضعیت را توضیح. جامعه شناسانه اند
.بدهند هستند

 



اما در هر حال باید بگویم که در زمان هایی و در مواردی برای من مهم است که چرا به خصوص در مورد 
اینها کار می کنم؟ اگر کلیشه ای بخواهم حرف بزنم، در پروژه ها و کارهای تحقیقاتی من یک اصل کلی وجود

من امیدوارم این نوع مفاهیم بتوانند به پروژه های رهایی. دارد؛ کاری بکنیم که به نحوی جهان بهتری بسازیم
منظورم کاستی مفاهیم نیست،-حتی اگر خود من به کاستی های این نوع پدیده ها آگاه باشم . بخش کمک کنند

من امیدوارم که بتوانم این کاستی ها را. بلکه واقعیتی که بازنمایی می کند کاستی هایی دارد و تعارض هایی دارد
بنابراین من ضرورتا خودم را حامی این واقعیت های سیاسی، که مفاهیم من توضیحشان می دهند،. نشان بدهم

.اما امیدوارم که به هر حال این مفاهیم بتوانند کمکی به تغییر بهتر بکنند. نمی دانم

 
یعنی نقدتان به انقالب های. در کتاب انقالب بدون انقالبیون بر اهمیت ایده های انقالبی تاکید داشتید:  فیروزه

من تصور می کنم همانطور که خودتان. عربی شاید این بود که فاقد تصویر و تصور از بدیل و ایده انقالبی اند
هم در آخرین کتاب و مصاحبه های دیگرتان اشاره کرده اید، بوجودآورندگان این ایده های انقالبی روشنفکران

از طرف دیگر در کارهای قبلیتان مثال. مثال هایی هم از موارد مختلف زده اید. و یا انقالبیون حرفه ای هستند
بیشتر به تغییراتی که باعث و بانی اش مردم عادی« سیاست های خیابانی»و یا « زندگی به مثابه سیاست»

اینها را اگر کنار هم بگذاریم گویی تغییری در. منظورم جنبش های مردم عادی است. بوده اند توجه کرده اید
آیا چنین است؟. جایگاه تحلیلتان به وجود آمده است

 
در کارهای اولیه ام یعنی نوشتن در مورد فرودستان. نه فکر نمی کنم که زاویه تحلیل تغییر کرده باشد  :آصف 

شهری و ناجنبشها و از این دست برای من مهم بوده است که بدانم این افراد با آن وضعیت هایی که دارند چه
و سعی کردم نشان بدهم که کارهای مهمی می توانند بکنند؛ مثال در. کار می کنند و چه کار می توانند بکنند

توضیح هم داده ام در مصاحبه های. زندگی روزمره قدرت را به چالش بکشند و یا زندگی شان را بهتر کنند
همچنین. ، به مفهوم خواهان دگرگونی کامل جامعه و دولت، نیستند«انقالبی»اخیر که ضرورتا این افراد 

.ادعایی هم ندارند

 
در کارهای اخیرم که به نقش گروه های فرودست در انقالب توجه می کنم سعی دارم نشان دهم که اینها تاثیر

خودشان ضرورتا قبل از انقالب تفکر انقالبی نداشتند که یک چشم اندازی داشته باشند که چنین. مهمی داشته اند
اما در زندگی روزمره و با آنچه که می خواهند، و در عمل حاکمیت را به چالش. نظمی را می خواهیم

و بعد از انقالب، یعنی بعد از افتادن این دیکتاتورها هم، در عمل نشان داده اند که تغییراتی رادیکال. می کشند
پس اگر ما انقالب را در آن حیطه ها،. می خواسته اند که جنبش های اشغال و خودگردانی به وجود آورده اند

یعنی تغییر در مجموعه ای از دامنه های مختلف در جامعه و از پایینش ببینیم، به گونه ای می شود گفت که این
.افراد هم در انقالبی کردن جامعه مشارکت کرده اند

 
یعنی. ما نمی توانیم اهمیت بسیار زیاد دولت را منکر شویم. اما همزمان دگرگونی قدرت و دولت هم مهم است

چرخش قدرت برای بازکردن فضا برای سرکوب یا ایجاد تغییرات در جامعه و روابط اجتماعی و جنسیتی و
بنابراین باید افراد یا گروه هایی باشند که درک خوبی از ساز و کار دولت و. از این دست بسیار حیاتی است
.مناسبات بین المللی داشته باشند

 
البته نه روشنفکران پشت میز نشین، بلکه آنهایی که در جامعه. اینجاست که نقش روشنفکرها مهم می شود

به این معنی، من. ارتباطی ارگانیک با فرودستان دارند و می توانند یک چشم انداز فراگیر به وجود بیاورند
می گویم که دنیای عرب چنین چشم اندازی را نداشته و این فقدان در مجموع بر اتفاقات اخیر تاثیر منفی گذاشته

.است

 
حاال در ادامه همین سوال می شود پرسید آیا اصال ساخت چنین چشم اندازی ممکن است؟ و فراتر از: فیروزه

 می توانیم داشته باشیم؟ به نقدهایی۲۱آن آیا ما روشنفکر ارگانیک، به این معنی که توضیح دادید، در قرن 



از جمله این که نئولیبرالیسم و اتمیزه. که خودتان در کتاب آخرتان بهشان اشاره کرده اید ارجاع می دهم
کردن جامعه و فردگرایی که به وجود می آورد نوعی از تکثر را ممکن می کند که شکلی از فردگرایی هم در

.خودش دارد و با لحاظ کردن رسانه جمعی و غیره عمال مرزهای واقعیت و حقیقت خیلی مشخص نیست

پس شاید دیگر. درآمده است« فکت»همزمان به ما می گویند آلترناتیوی وجود ندارد و این به صورت یک 
به عبارت دیگر، آیا کسانی مانند شریعتی. کسی نمی تواند در جایگاه هدایت کننده و حامل حقیقت قرار بگیرد

و فانون که شما مثال زده اید دیگر در جهان فعلی ممکن هستند؟ در جهان پساحقیقتی که در آن حقیقت
تکه تکه و پاره پاره است آیا کسی می تواند ادعای ساختن چشم اندازی بدیل داشته باشد؟

 
و در عین حال مهم است که ما باید در مقیاس تاریخیمان به آن. این سوال عالی و بسیار دشواری است : آصف

 (teleological) معنا غایت شناسانه به عبارت دیگر این جهان پساحقیقت ضرورتا تصویر ناگریز. هم نباشیم
و پذیرفتن این موضوع یعنی درک علمی. این را هم باید در نظر بگیریم که همه چیز تغییر می کند. آینده نیست

مثال. ما دوران های بدتری هم داشته ایم. و تحلیلی این که همه چیز تغییر می کند با سیاست امید مرتبط است
مثال نژادپرستی آن قدر گسترده بود. جهان تغییر کرد و مفاهیم جدیدی به وجود آمد. سال های فاشیسم و جنگ

پس ما نمی دانیم که. مفاهیم حقوق بشر از آن زمان رایج شدند. که کسی نمی توانست در این مورد حرفی بزند
و نباید فرض کنیم که همین وضعیت فعلی ادامه می یابد. آینده چگونه خواهد بود .

 
در عین حال باید هم گفت که کنش جمعی گسترده می تواند. اما در کوتاه مدت باید گفت این واقعیت موجود است

به دلیل همان. تکرار چیزی که در بهار عربی اتفاق افتاد خیلی محتمل است. در هر زمانی اتفاق بیافتد
و این. خب این واقعیت خیلی مهم است. بحث های قبلی و تکنولوژی های نو که بسیج توده ای را آسانتر کرده اند

که این واقعیت در دنیای عرب به وجود آمده و به اینجا ختم شده، به نظر من در حال حاضر دارد یک محیطی
بین فعالین عرب نوعی بازنگری انتقادی به انقالب های. را به وجود می آورد که در مورد آن فکر می کنند

کافی است توجه کنید چگونه فعالین الجزایر و بویژه سودان در قیام های اخیرشان از: اخیر به وجود می آید
.تجربه بهار عربی و کاستی هایش درس های مثبتی گرفتند

 
پس به طور خالصه پاسخ من این خواهد بود که آنهایی که به آینده فکر می کنند باید درگیر فکر کردن به بدیل

به نظر من هیچ دلیلی ندارد که یک ایده مهم. باشند؛ در موردش بنویسند؛ صحبت کنند؛ و منتشر کنند
به هر حال به نظر من در همین چند سال اخیر هم آن انتقادی که ما به پساحقیقت داریم، آن. هژمونیک نشود

من. تاثیر نادرستی که شبکه های اجتماعی داشته، باعث شده مردم به این موضوعات نگاهی انتقادی پیدا کنند
چون این موانع و مشکالتی که به وجود آمده است خودشان در. آینده  را تاریک و از پیش معین شده نمی  بینم

.تضاد با هم هستند و بازاندیشی برای تغییر آنها خیلی مقدور است و حتی شروع هم شده است

 
برای افرادی که عالقه دارند جهان را به وضعیت بهتری دگرگون کنند و به تغییر اهمیت می دهند، در: نادر

چقدر ما محبوسیم در این دوگانه. معنی دار است« انقالب»و « اصالح»وضعیت فعلی ما چقدر دوگانه سنتی 
که یا باید اصالح کنیم و یا انقالب؟ آیا فکر می کنید تغییرات جزئی باعث به تاخیر افتادن تغییرات اساسی و

کلی می شود؟
 

اگر تاریخی نگاه کنیم، تغییرات جزئی و تدریجی ضرورتا منجر به ایجاد. بگذارید مشخص بگویم : آصف
.یعنی فقط انباشتی از تغییرات کوچک ضرورتا تغییر اساسی به وجود نمی آورد. تغییرات بزرگ نمی شوند

اگر شما استراتژی پیشروی خاموش را پی بگیرید و به آن. بستگی دارد که شما تغییرات را چطور می بینید
اما اگر چشم انداز این باشد که داستان. آگاه باشید و یک سنگرهایی را بگیرید و پیش بروید ممکن است بتوانید

.همین است، ممکن است به جایی نرسیم

 



.اجازه بدهید درباره این مفهوم دوگانه توضیح دهم. اما این شاید پاسخ ندهد به آن دوگانه ای که مطرح کردید

.مثال مرتب می گویند سیاه و سفید نباید دید. مفهوم مهمی است ولی گاهی از آن استفاده های نادرستی می شود

بعضا این درست است ولی من می خواهم جسارت کنم و بگویم که درست است که بین سیاه و سفید خاکستری
اگر ما فقط بر خاکستری تاکید. هست، اما وجود خاکستری معنی اش این نیست که سیاه و سفید وجود ندارد
این در واقع یک مسأله تجربی یا. کنیم عمال وجود سیاه و سفید را انکار می کنیم و این مشکل بوجود می آورد

چقدر پررنگ یا کم رنگ است و آن. باید ببینیم کجا سفید است کجا سیاه است کجا طوسی است. امپریک است
نباید این را انکار کنیم و بگوییم که نه همه در آزادی. مثال در ایران حجاب اجباری است. را نشان دهیم

.ممکن است مخالف یا موافق باشیم اما نمی توانیم اصل وجودش را منکر شویم. انتخاب کرده اند

 
اگر چه در سطح نظری این مفاهیم. سوال شما بسیار بجا است« انقالب»و « اصالح»و اما درباره دوگانه 

کاربرد دارند و می توانند در توضیح وضعیت های واقعی مفید باشند، ولی در عمل و در واقعیت سیاسی و
و ضرورتاً یکی از آنها دیگری را مغشوش و یا منتفی. اجتماعی رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد

خصوص در تونس، مصر و یا هب -مثالهای بارز این رابطه به نظر من همین انقالب های بهار عربی . نمی کند
تعبیر.به همین دلیل من . به طوری که به نظر من آنچه اتفاق افتاد جمعی از اصالح و انقالب بود. هستند- یمن    

 refo-lution    به کاربرده ام
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