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چکیده

هدف این مقاله مطالعۀ آثار ترنر دربارۀ جامعه شناسی بد و نسب آ با حقو بشر اس  .اگرچیه مطالعیه
شهروند در جامعهشناسی معاصر رشد قابلتوجهی داشته اس  ،اما از ماهی حقو در این رشته بهطور
گسترده غفل شده اس  .تنها در دهه  6331آثار برایا ترنر ،سبب توسعه جامعهشناسی نوین حقو بشیر
شد .این مقاله از این مدعا که حقو بشر موضوعی مشروع و قابلقبول برا پژوهش جامعهشناسا اسی ،
دفاع میکند .روش گیردآور داده هیا در ایین مقالیه ،اسیناد اسی  .مطالعیاه جامعهشیناتتی ترنیر در
حوزهها پزشکی ،بد  ،حقو بشر و دین را میتوا نمونها از مطالعاه چندرشیتها و میا رشیتها در
قلمرو علوم انسانی دانس  .ترنیر ،در آثیار تیود تیرش کیرده اسی بیا بهرهگییر از مفیاهیو و یافتیهها
جامعهشناسی بد  ،سیاس  ،و انسا شناسی فلسفی ،مانند جسمانی و آسیبپذیر  ،مبنایی ماتریالیستی
برا دفاع از دعاو عام حقو بشر بیابد .او جامعهشناسی بد را پایها برا دفاع از مفاهیو جها شیمول
حقو بشر ،و گفتمانی جایگزین برا سن حقو طبیعی میداند .بهزعو و  ،حقو بشر بهعنوا نهیاد
فراتر از شهروند  ،جایگزین مناسبی برا شهروند و چالشها مرتبط با آ اس  .رو هورفته ،براساس
استدالل این مقاله ،جامعه شناسی حقو بشر ،اهمی فراوانی دارد ،زییرا مفهیوم شیهروند کیه تیود بیر
عضوی در یک دول یمل مبتنی اسی  ،دارا مدیدودی ها آشیکار اسی ؛ بنیابراین،حقو بشیر
بهعنوا یک مفهوم جامعهشناتتی ،مکمل مهمی برا اندیشه موجود شهروند اس .
کلیدددژا ها :جامعهشناسییی بیید  ،جسییمانی  ،آسیییبپذیر  ،حقییو بشییر ،شییهروند  ،فضیییل ها
جها شمول
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 .1دانشآموتته دکتراي جامعهشناسي ،رئیس مرکز تدقیقاه و تعلیماه حفاظ فنی و بهداش کار ،وزاره تعاو  ،کار و
رفاه اجتماعی ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول).



 .2دانشیار ،رشته جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایرا .


 .3کارشناس مطالعاه حقوقي ،دانشکده حقو  ،دانشگاه کنگاور ،تهرا  ،ایرا .
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بدث از بد  ،همواره بهعنوا یکی از موضوعاه عمده در تاریخ اندیشه بشر مطیر بیوده اسی ؛
بااینحال یبهلداظ مفهومیی بد و امر جسمانی همواره نقطیه مقابیل امیر اجتمیاعی بودهانید .از
حیث تاریخی ،ریشه این دوگانگی را میتوا در تفکر فلسفی یونا باستا یافی  .در نررییه لم یل
افرطو  ،جها ماد و واقعی ها فیزیکی ،نریر بد  ،در مرتبه پیایینتر از صیورهها نیا
قرار داشتند .در دیدگاه ارسطو نیز انسا ناطق تنها زمانی بر عرصه ضروره و جها طبیعی چییره
میشود که دول شهر را بهعنوا عرصها برا گفتما عمومی و عقرنی تأسییس کنید؛ ازایینرو،
ارسطو جها طبیع و زیس شناتتی را عرصۀ نیاز و ضروره و دول شیهر را عرصیه سیاسی ،
انتخا  ،تصمیوگیر  ،و قضاوه میدانس ؛ بااینحال ،میراث تفکر یونانی با پیدایش مسییدی
تقوی شد .در الهیاه مسیدی به ویژه در آثار پل قدیس ،بد در تقابل با ماهی روحیانی انسیا
قرار داش که درنتیجۀ آ  ،تواس ها و نیازها جسمانی و ماد برآمده از آ نییز بایید بهواسیطه
زهد و پارسایی تنریو و کنترل شود .این تمایز حتیی پیس از شیکلگیر فلسیفه و معرف شناسیی
مدر نیز در آثار دکاره تداوم یاف (ترنر)62 ،2113 ،1؛ بنابراین ،پیدایش علو و معرف شناسیی
مدر نیز باعث از بین رفتن این تقابل نشد .درنتیجه ،تقابل دکارتی ذهن و عین ،در اندیشیه غیر
جایگاه مستدکمی یاف  .براساس این تقابل ،علو مدر در دو قلمرو متمایز رشد کیرد؛ در قلمیرو
علوم طبیعی« ،بد عینی »2و در حیوزه علیوم اجتمیاعی و فرهنگیی« ،ذهین» بیه موضیوع اصیلی
پژوهش تبدیل شد .برایناساس ،وبر 3هدف جامعهشناسیی را تفسییر کینش معنیادار و درا نریام
معانی مشترا کنشگرا تعریف کرد؛ ازاینرو ،بیتیوجهی علیوم طبیعیی بیه بید زیسیته 4و علیل
روا شناتتی و اجتماعی بیمار ها ،ریشه در چنین تقابلی دارد (ترنر.)95 ،6332 ،
بااینحال ،یکی از پیشنیازهیا ضیرور در همگراییی علیوم مختلیف و پییدایش مطالعیاه
میا رشتها در دههها اتیر ،گذار از تقابلها متعیارف عیین و ذهین در قلمیرو معرفی بیوده
اس ؛ بهگونها که گرایش به مطالعاه میا رشتها دربارۀ بد و حقو بشر ،تنهیا بیا فیرارفتن از
این تقابلها امکا پذیر شده اس (هاوسو و اینگلیس.)232 ،2116 ،5
از سو دیگر ،در پی تدواله معرف شناتتی و چرتش فرهنگی در نرریه اجتماعی معاصیر
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و پیدایش «پسامدرنیسو ،مطالعاه فرهنگیی ،و پسااسیتعمارگرایی» ،بید بیه مسیئلۀ مدیور در
نرریه اجتماعی تبدیل شد .چنا که بیا پییدایش جنبشهیا نیوین اجتمیاعی ماننید «فمینیسیو و
همجنسگرایی» ،بد به امر سیاسی تبدیل شد و عرقهمند به مطالعۀ بد اقلی ها و انتقیاد از
بد بهنجار 1به پیرو از آثار فوکو ،افزایش یاف (الیوه.)661 ،2161،2
در کنار تدواله معرفتی و سیاسی ،رشد و گسیترش فناور هیا پزشیکی و مهندسیی ینتییک،
پیشرف ها بهوجودآمده در عرصه پیوند اعضا و ترمیو بد  ،و افزایش طول عمر انسا  ،چالشهیا
اترقی ،اجتماعی ،و حقوقی گستردها را در مورد آینده بشری  ،حقو بد  ،و «حق کنتیرل انسیا
بر حیاه تود و مرگ تودتواسته »3ایجاد کرده اس (کاکرهام .)15 ،2115 ،4بیا توجیه بیه چنیین
زمینههایی ،جامعهشناسی بد برا نخستینبار در اواسط دهه  6321با ترشها نریر براییا اس
ترنر مطر شد (نتلتو  .)616 ،6332 ،5ترنر ،بیا تأثیرپیذیر از طیفیی از نررییهپردازا اجتمیاعی و
انسا شناسا فلسفی مانند نیچه ،هایدگر ،فوکو ،مارکس ،برگر ،لوکما  ،و گلن ،بیر اهمیی مدیور
بد در جامعهشناسی و نرریه اجتماعی معاصر تأکید میکند .عروهبر جامعهشناسیی بید  ،ترنیر در
دهه  6331نقش بسزایی در شکلگیر جامعهشناسیی حقیو بشیر ،بیهعنوا دانشیی میا رشیتها ،
داشته اس  .او در این دوره ترش کرد با بهرهگیر از یافتیهها تیود در حیوزۀ جامعهشناسیی بید ،
بهویژه مفاهیو «جسمانی  »6و «آسیبپذیر  ،»7مبنایی ماتریالیستی برا دفاع از دعاو عام حقیو
بشر بیابد .بااینحال ،ورود جامعهشناسی به موضوع حقو بشر ،پیامیدها مختلفیی داشیته اسی .
یکی از پیامدها شکلگیر جامعهشناسی حقو بشر ،تغییر در جه گیر ها موجود در مطالعیه
مسائل اجتماعی بوده اس ؛ بهاینترتیب که موضوعاتی مانند نابرابر  ،فقر ،و تبعیضها جنسییتی و
نژاد  ،دیگر نه یک مسئله اجتماعی ،بلکه نوعی نقض حقو بشیر تلقیی میشیود (فیرزو.)2166 ،8
عروهبر این ،پیدایش جامعهشناسی حقو بشر و ورود جامعهشناسی بیه عرصیۀ حاکمیی جهیانی،
چالشها اساسییا را در رشیته جامعهشناسیی بیهعنوا دانشیی واحید و تکرشیتها  ،در مقابیل
دیدگاهی که جامعهشناسی را دانشی چندرشتها و میا رشتها میداند ،ایجاد کرده اسی  .ایین امیر
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مرزبنید ها متعیارف جامعهشناسییی بیهعنوا دانشییی تکرشیتها را تغییییر داده اسی ؛ بنییابراین،
جامعهشناسی حقو بشر از ابتدا پیدایش آ در دهه  6331تاکنو  ،با چالشها مهمیی در میورد
تکرشتها بود یا میا رشتها بود روبهرو شیده اسی (فیرزو .)2 ،2166 ،برایناسیاس ،ترنیر در
مطالعاه تود دربارۀ بد  ،شهروند  ،و حقو بشر ،ضمن استفاده از رشتهها مختلیف علمیی ،از
منرییر چنییدفرهنگی و میا رشییتها بییه طییر دیییدگاهها تییود میپییردازد و بییهاینترتیب ،از
مددودی ها جامعهشناسی بهعنوا دانشی تکرشتها  ،رهایی مییابد.
تدییواله معرف شییناتتی در دهییهها اتیییر ،بییهکارگیر رویکردهییا چندرشییتها و
میا رشته ا در مطالعاه حقو بشر را به امر ضرور تبدیل کرده اس  ،زیرا شنات و ارزیابی
عملکرد حقو بشر در یک زمینۀ تاص ،براساس بسترها ملی ،منطقها  ،و جهانی و متغیرهیا
مختلف حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصاد  ،مستلزم ترکیب دانش و یافتهها بهدسی آمده از
رشتهها مختلف و توسعه رویکردها چندرشتها و میا رشتها اس (د فیایتر 1و همکیارا ،
2112؛ هینس 2و همکارا .)2161 ،
در بخشها بعد این مقاله ترش شده اس رو یکرد نرر و روششناتتی برایا اس ترنیر
در مورد جامعهشناسی بد و رابطه آ با مفهوم حقو بشر و همچنین ،مناقشاه مطر شده در این
زمینه از سو سازهگرایا اجتماعی 3یکه منجر به پیدایش جامعهشناسی حقو بشر در دهه 6331
شدی بررسی شود .با توجه به این امر ،برتی از پرسشها مدور این مقاله عبارتند از:
 .6دالیل غفل جامعهشناسا از مطالعه حقو بشر چیس ؟
 .2مطالعاه ترنر در حوزۀ جامعهشناسی بد  ،چه سهمی در تدلیل حقیو بشیر و همچنیین،
پیدایش جامعهشناسی حقو بشر بهعنوا دانشی میا رشتها داشته اس ؟
 .9آیا مبنا و شالوده عام و جها شمولی برا استقرار حقو بشر ،وجود دارد؟
 .6ترنر از چه بنیا ها تجربی و جامعهشیناتتیا بیرا دفیاع از گزارههیا عیام و انتزاعیی
حقو بشر استفاده کرده اس ؟
 .5چه روابطی بین دول یمل ها ،حقو اجتماعی شهروندا  ،و حقو بشر وجود دارد؟
پیییش از پاسییخ داد بییه اییین پرسییشها ،بهاتتصییار مهوتییرین اصییول هستیشییناتتی،
معرف شناتتی ،و روششناتتی حاکو بر نرریهها ترنر معرفی میشوند.
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.هستیشناسی 

1

ً
بهطورکلی ،بدثها مرتبط با هستیشناسی ،اساسا بیا وجیود و هسیتی و چیسیتی آ هیا ارتبیا
دارند؛ بنابراین ،در هستیشناسی به این پرسش کیه چیه چییز وجیود دارد ،پاسیخ داده میشیود.
بهاینترتیب ،پرسشها هستیشناتتی بیشتر با ماهی انسا و جامعه مرتبط هستند.

.1-1ماهیتانسان؛«عاملیت» 

ً
ماهی انسا در هستیشناسی ترنر متأثر از دیدگاه انسا شناسی فلسفی اس که عمیقیا ریشیه در
آرا نیچه ،1برگر و الکما  ،2و آرنولد گلن 3دارد .نیچه انسا را موجود ناتمام میدانس  .دیدگاه
نیچه در مورد انسا تأثیر بسزایی بر انسا شناسی فلسیفی قیر بیسیتو داشیته اسی  .پیتیر برگیر و
توماس الکما با تأثیرپذیر از نیچه ،موجود انسانی را بهلداظ زیس شناتتی ،موجود ناقص و
ناتمام میدانستند .موجود انسانی ،عروهبر ناتمام بود  ،بهدلیل فقدا نیروها غریز برا انطبا
با مدیط نیز آسیبپذیر اس  .این امر باعث شده اس که انسا ها به تلق نهادهیا اجتمیاعی و
ایجاد پیونیدها اجتمیاعی و عیاطفی رو آورنید؛ بنیابراین ،در رویکیرد انسا شناسیی فلسیفی،
آسیبپذیر  ،بعد مشترا و هستیشناسانه موجود انسانی اس  .عروهبر آسیبپذیر  ،تأکید ترنر
بر جسمانی و پراکسیس بهعنوا ویژگی اساسی موجود انسانی ،نشا دهندۀ توجه هوزمیا او بیه
هر دو عامل بد و ذهن اس  .ترنر با تأثیرپذیر از وبر ،موضوع جامعهشناسیی را مطالعیۀ کینش
اجتماعی معنیدار می دانس ؛ با این تفاوه که او بر بازساز کنش اجتماعی از منرر جسیمانی
و کنشگر انسانی جسمی یافته 4تأکید میکند؛ ازاینرو ،از نرر ترنر ،بد را نباید بهعنوا بخشی از
مدیط درنرر گرف و برایناساس ،هدف از مطالعه جامعهشناسیی بایید فهیو سیاتتارها کینش
اجتماعی از منرر فرادکارتی باشد .این درحالی اسی کیه بیتیوجهی جامعهشناسیا بیه بید و
جسمانی  ،باعث شده اس که آنا عاملی کنشگرا را تنها ناشیی از اراده ،آگیاهی ،و نی هیا
درونی بدانند .پیامد این امر ،پیدایش رویکرد ارادهگرایانه به کنش و تلقی بد بهعنوا مدیط کنش
بوده اس (ترنر .)95 ،6332 ،از این منرر ،ترنر از رویکرد ساتتاربند گیدنز بیهدلیل تأکیید بیر
کنشگر آگاه و غیرجسمی یافته 5و پایبند به تقابل ذهن/بید  ،انتقیاد میکنید .از نریر او ،گییدنز
ً
مفهوم عامل را تنها در معنا انسانی آ بهکار گرفته اس ؛ درحالیکیه عاملیی را نبایید ضیرورتا
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بهمعنا نرریها دربارۀ عامر انسانی دانس  .بهزعو و  ،آنچه در مفهوم عاملی اهمیی دارد،
پراکسیس و جایگاه فعالی و عمل کنشگرا انسانی در جهیا اسی کیه عامیل اصیلی تغیییراه
اجتماعی اس  .ترنر عاملیی را بیا فعالیی  1میرتبط دانسیته و آ را «قابلیی و ظرفیی عیامر
جسمانی و آگاه برا ایجاد تغییر در جها اجتماعی» تعریف میکند .او در بدث از عاملیی  ،بیر
ابعاد جسمانی آگاهی و حافرۀ کنشگرا اجتماعی تأکید میکند ،زییرا عاملیی داشیتن ،مسیتلزم
برتوردار از حافره و آگیاهی در میورد کنشهیا گذشیته اسی  .بیه ایین دلییل کیه آگیاهی از
کنشها گذشیته ،انجیام فعالی هیا هدفمنید و منسیجو «پراکسییس» را امکا پیذیر میکنید.
موجوداه انسانی برا برتوردار از چنین قابلیتی باید دارا تود بازاندیشانه 2باشند تا از طرییق
آ از وجود تود بهعنوا کنشگر آگاهی یابند .بااینحال ،آگاهی و حافریه موجیوداه انسیانی در
طول زما براساس برتی از فرایندها ،همانند سالمند که با جسیمانی عیامر انسیانی میرتبط
اس  ،تجدید سات می یابد .این امر نشانگر آ اس که فرایند تکوین تیود در بیین موجیوداه
انسانی ،بهدلیل تجربۀ جسمانی آ ها ،همواره فرایند ناپایدار و شکننده اس  .اگرچه ،انسجام و
ثباه نسبی «تود» در راستا انجیام موفقیی آمیز کینش در طیول دورا زنیدگی ،همیواره امیر
ضرور اس (ترنر.)61-56 ،2111 ،
.1-2جامعه 

ترنر ،بین دو نوع برداش از مفهوم جامعه در مطالعاه جامعهشناسی تمایز قائل اس ؛  )6جامعیه
بهعنوا یک سازما که در آ بر روابط و تعامره اجتماعی تأکید میشود؛  )2جامعه بهم ابه یک
مجموعه از اصول سازما دهنده .او این دو برداش از جامعه را صوره دیگر از تمیایز مدیور
«کنش/ساتتار» در جامعهشناسی میداند (ترنر .)262 ،6332 ،ترنر ،در مطالعاه تیود ،بیه هیر
دو تعریف جامعه توجیه دارد .او برمبنیا تعرییف نخسی  ،جامعیه را مجموعیها از نهادهیا ییا
الگوها تعامل میداند که از طریق مجموعها از آدا  ،رسوم ،و شعائر و برتی از ضیمان ها
اجرایی ،تولید و بازتولید میشود .موجوداه انسانی ،این نهادها را بیهمنرور کیاهش آسییبپذیر
مشترکشا و دستیابی بهنوعی امنی اجتماعی ایجاد میکنند .بااینحال ،تأکیید ترنیر بیر اهمیی
نهادها ،با اصول نرریهها کیارکردگرایی و سیات گرایی دورکیمیی متفیاوه اسی  .او بیرترف
دورکیو ،وجود نهادها را در جامعه امر پیشینی نمیداند ،زیرا این نهادها توسط کنشگرا انسیانی
و با هدف کاهش آسیبپذیر مشترا بین تودشا ایجاد شده اس ؛ هرچند درنهای این نهادها
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شکننده و ناپایدار هستند .پیامدها ناتواسته و غیرهدفمند و فرایند مدافرهکارانه نهادینهساز در
طول زما  ،ازجمله دالیل شیکنندگی و ناپاییدار ایین نهادهیا اسی کیه باعیث میشیود اصیول
سازمانی حاکو بر این نهادها قطعی یافته و بهم ابه پدیدههایی مسلو و طبیعی پنداشیته شیوند .در
کنار این عوامل ،تدواله اجتماعی بنیادینی همچو مدرنیزاسیو و جهانیشد نیز با ایجاد فرایند
نهادزدایی ،چالشی اساسی در مفروضاه مسلو و قطعی نهادهیا اجتمیاعی ایجیاد کردهانید .در
رویکییرد ترنییر ،شییکنندگی و ناپایییدار نهادهییا بیهعنوا عناصییر تشییکیلدهندۀ جامعییه ،مییاهیتی
هستیشییناتتی دارد .اییین موضییوع باعییث شییده اس ی کییه و بییهجا ارائییه الگییویی اثبییاتی و
کارکردگرایانه از جامعیه ،تنهیا بیر مفیاهیمی ماننید کنشهیا اجتمیاعی ،نهادهیا اجتمیاعی ،و
فرایندها اساسی تأکید کند .براساس برداش دوم از مفهوم جامعه ،ترنر جامعه را مجموعیها از
اصول سازما دهنده می داند .او با تأثیرپذیر از فوکو به مطالعۀ رابطه بین بد و تنرییو اجتمیاعی
عرقهمند اس و شیوهها کنترل بد ها در درو جامعه را بررسی میکند .از نرر ترنر ،جوامع در
مدرنیته متأتر بهسو نوعی جامعه کالبد  1در حرک هستند؛ به ایین معنیی کیه بیرترف نریام
سرمایه دار صنعتی که در آ تولید ،مدور اصلی فعالی بشر بود ،در دورا جدید ،تنریو بد بیه
میدا اصلی فعالی ها سیاسی و فرهنگی تبدیل شده اس (نتلتو  .)619 ،6332 ،ترنر در ایین
مورد ،نهادها حقو  ،مذهب ،و پزشکی را ازجمله عوامل اصلی تنریو اجتماعی میدانید کیه از
ابتدا تولد تا هنگام مرگ در تنریو بد نقش دارند .او به چهار عملکرد اصلی در جامعیه ،یعنیی،
 )6بازتولید )2 ،2تنریو )9 ،3مهار امیال و هنجارها درونی ،4و  )6بازنمیایی 5اشیاره میکنید کیه
نرو اجتماعی در هر جامعه ،از طریق آ ها تدقق مییابد (ترنر.)26-26 ،2112 ،
درنهای  ،از دیدگاه ترنر ،مفهوم جامعیه در دورها کیه در آ مفهیوم امیر اجتمیاعی بیهچالش
کشیده اس  ،به موضوعی حشو و زاید در جامعهشناسی تبدیل شده اس  .او بهجا ارائه مفهومی
متصلب از جامعه ،بیر فراینیدها اساسییا تأکیید میکنید کیه همیه جوامیع بیهرغو نرامهیا
ایییدئولوییک و اجتمییاعی متفییاوه ،بییا آ روبییهرو هسییتند .فراینییدها عییامی ماننیید تولییید،
بازتولید،کمیابی ،انسجام ،سالمند  ،بیمار ها مزمن و مخاطراه جهانی کیه بیر صیورهبند
جوامع ،فارغ از ایدئولوی حاکو بر آ ها ،تأثیر میگذارند (ترنر.)269-261 ،6332 ،
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.1-3رابطهفردوجامعه 

ترنر ،همانند هاییدگر 1ویژگیی موجیود انسیانی را بیود در جهیا میدانید .موجیود انسیانی ،رابطیه
ً
گشودها با جها دارد و به همین دلیل ،ماهیتا آسییبپذیر اسی  .بیهزعو و  ،تجربیه جسیمانی و
آسیبپذیر  ،حلقه پیوند فرد و جامعه یا هرگونه الگیو تعامیل جمعیی اسی  .موجیوداه انسیانی،
بهدلیل آسیبپذیر مشترکشا  ،نهادها اجتماعی ییا جامعیه را میسیازند .اگرچیه ،درنهایی ایین
نهادها یبهدلیل پیامدها گریزناپذیر کنش ی ممکین اسی باعیث آسییبپذیر بیشیتر آنیا شیوند؛
بنابراین ،رابطه متقابل فرد ،جامعه ،و فرایند نهادساز  ،امر پیوسته در جوامیع انسیانی اسی  .ترنیر،
تقابلها ذهن/عین را عل تمایزها مفهومی جامعهشناسی ،اعو از فرد/جامعه ،عاملی /سیاتتار،
و نرو/کنش میداند .او با نقد چنین تقابلهایی ،از موضعی فرادکارتی بر روابط متقابل ایین سیطو و
رد فردگرایی روششناتتی تأکید میکند .از نرر او ،عاملی  ،همواره دارا پیامیدها غیرنی مندانیه
و گریزناپذیر بوده و در بستر و زمینه اجتماعی سات مییابد (ترنر.)62 ،6333 ،
.معرفتشناسی 
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در معرف شناسی این پرسش مطر می شود که آیا امکا کسب معرف از واقعی وجود دارد و
درصوره امکا کسب معرف  ،ماهی و ویژگی این معرف چیس ؟ بهلداظ معرف شناسی،
رویکرد ترنر در جامعهشناسی بد « ،پراگماتیسو معرف شناتتی »2اس  .ترنیر ،براسیاس ایین
رویکرد عمل گرایانه ،انطبا کامل با یک سن نریر و پیارادایو فکیر را نقید میکنید و آ را
نوعی «فرقهگرایی پارادایمی »3مینامد .فرقه گرایی پارادایمی ،مرزها پارادایوهیا مختلیف را
نفوذناپذیر دانسته و بر حفظ چارچو ها آ تأکیید میکنید؛ درحالی کیه از نریر ترنیر ،تک یر
پارادایو ها ،شر ضرور کسب معرف در جامعه شناسی اسی (ترنیر.)261-265 ،6332 ،
ترنر ،با رد اتهام التقا گرایی ،رویکرد تود را پراگماتیسیو معرف شیناتتی نامیید .پراگماتیسیو
معرف شناتتی ،بر منابع متک ر کسب معرف تأکید میکنید و بیه جا پیرداتتن بیه تاسیتگاه
پارادایمی نرریه ها ،و مفاهیو ،به بررسی شباه ها و تفاوهها بیین آ هیا می پیردازد .بیهزعو
و  ،منشأ مرزبند ها پارادایمی در جامعهشناسی ،تقابل دکارتی عین/ذهن اس  .او با اتخیاذ
رویکرد فرادکارتی ،بر اصل سازگار پارادایوها تأکید می کند .ترنر ،در بدیث دربیارۀ امکیا
کسب معرف از جها پیرامو و واقعی اجتمیاعی ،بیه مطالعیاه انجام شیده در تیاریخ علیو
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پزشکی اشاره می کند .او در مطالعاه تود ،امکا کسب معرف از ب د را براساس دو رویکیرد
عمده در جامعه شناسی بید یعنیی «سیازهگرایی 1و شیالودهگرایی »2بررسیی میکنید .رویکیرد
سازه گرایانه با انکار ابعاد طبیعی و زیستی بد  ،آ را به م ابه متن و نرامی از معیانی کیه عرصیۀ
بازنمایی فرایندها اجتماعی و فرهنگی اسی  ،تعرییف میکنید .در ایین دییدگاه ،بید  ،سیازۀ
اجتماعی قیدره و بازتیا گفتمیا مسیلط جامعیه اسی  .ایین رویکیرد بیا تأکیید بیر پیونید
«دانش/قدره»  ،قدره را ظرفی تعریف واقعی اجتماعی و دانش تعریف می کنید؛ بنیابراین،
در این دیدگاه ،به جا کشف پدییده ها در تیاریخ علیو ،بیر سیات اجتمیاعی واقعیی تأکیید
میشود ،زیرا میا همیواره بیا تفسییر از پدییدهها روبیه رو هسیتیو کیه تیود به شیده متیأثر از
سازوکارها قدره و مفروضاه فرهنگی اس (ترنر.)92-66 ،2116 ،
در حوزۀ جامعهشناسی پزشکی نییز ایین رویکیرد ،تشیخیص و گیزارش پزشیکا از وضیعی
بیمارا را برساتتی روایی میداند؛ بهگونها که همواره امکا طر تشخیصها متفاوه توسیط
پزشکا وجود دارد؛ بهعنوا م ال ،بیاشتهایی عصبی 3در پزشکی مدر  ،وضعیتی روا شناتتی و
نوعی سندروم اتترل تغذیه ،همراه با نگرش کاذ بیمار در مورد وزنش اس  .درحالیکه از نریر
سازهگرایا  ،بیاشتهایی عصبی ،در طول دورهها تاریخی مختلف ،با تأثیرپیذیر از گفتما هیا
مسلط ،به شکل ها متفاوتی برساتته شده اس  .در ابتدا ،ایین اتیترل در روانکیاو فرویید ،
بهعنوا جنبها از هیستر شناتته شد؛ درحالیکه در دورهها بعید ،ایین اتیترل بیا توجیه بیه
پیچیده شد نقش اجتمیاعی زنیا و فرودسیتی آنیا در جامعیه و در پیی آ  ،ظهیور جنبشهیا
فمینیستی ،به عنوا برچسبی اجتماعی تلقی شد .درواقع ،این اتترل بیمارگونه که با تصویر کاذ
و نگرش وسواسی به بد همراه اس  ،در طول تاریخ پزشکی همواره موضوعی مناقشهبرانگیز بوده
اس  .از نرر سازهگرایا  ،حتی بیمار ها قلبییعروقی نیز که با ابزارها دقییق علمیی ،هماننید
اشعه ایکس و تصویرها رادیولوی سنجیده میشوند نیز ممکن اس از سو پزشکا بهگونیها
متفاوه تفسیر شوند (ترنر.)93 ،2116 ،
این دیدگاه با تردید در مورد تجربه گرایی و منابع شنات حسی ،حتی حس هایی ماننید درد
را بهعنوا سازها اجتماعیی فرهنگی درنرر می گیرد .از نرر سازه گرایا  ،درد نیز همانند رنی و
تدقیر ،در هر جامعه ا تد تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی اس  ،همچنا که دندا درد نییز
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ممکن اس در جوامع و فرهنگ ها مختلف ،بهگونه ا متفاوه تجربیه شیود؛ بنیابراین ،تمیام
واقعی را نباید به سازوکار ها و مسیرها عصبی 1فروکاسی  ،زییرا انسیا ها ،درد را بهگونیها
تاص و مندصربه فرد تجربه میکنند .آ ها معنا درد و ندوۀ تجربه کیرد آ را فرامیگیرنید؛
بنابراین ،هنگامی که یک نفر احساس درد می کند ،درعمل ،بیا شیبکه ا از معیانی سیات یافته
روبهرو میشود (واترز.)6331 ،2
ترنر ،رویکرد سازهگرایانه را بهدلیل تأکید ِصرف بیر بعید ذهنیی بید و نادییده گیرفتن تجربیۀ
جسمانی که دربردارندۀ هر دو بعد ذهنی و عینی بد اس  ،مورد انتقاد قرار میدهید .از نریر او،
ً
پیامد غفل از تجربۀ جسمانی  ،بیتوجهی به بید زیسیته و ارائیه تدلیلهیا صیرفا انتزاعیی و
ذهنگرایانه از بد اس  .مشکل اصلی رویکرد سازهگرایانه این اس که تقابل ذهن/عیین را تیداوم
میبخشد .پیامد این امر ،ارائۀ تدلیلها انتزاعی و ذهنگرایانه از پدیدهها اجتماعی و غفل از
مبنییا مییاد و زیسییتی آ هییا اسیی ؛ درحالیکییه هستیشناسییی شییالودهگرا در رویکردهییا
پدیدارشناسی و انسا شناسی فلسفی ،ضمن توجه به شالودۀ ماتریالیسیتی پدییدهها ،دسیتیابی بیه
معرفتی معتبرتر از آ ها را امکا پذیر میکند.
ترنییر ،بییا تأثیرپییذیر از پراگماتیسییو معرف شییناتتی ،هییدف تییود را ترکیییب دو رویکییرد
هستیشناسی شالودهگرا و معرف شناسی سازهگرا اعرم کرد .او تفکیک چنیین رویکردهیایی را در
نرریهها کرسیک جامعهشناسی ،امیر تصینعی و گمراهکننیده میدانید .و در ایین میورد ،بیه
بدثها مارسل موس 3در مقاله «تکنیکهیا بید » ( )6396اشیاره میکنید کیه در آ میوس،
بهطور هوزما رویکردها شالودهگرا و سازهگرا را در تدلیلها تود بیهکار میبیرد .در رویکیرد
موس ،اگرچه عامر انسانی دارا قابلی ها بنیادینی برا انجام فعالی هیا بیدنی ،ماننید راه
رفتن و نشستن هستند ،اما شیوه فعالی و راه رفتن آ ها ،همیواره متیأثر از فراینیدها اجتمیاعی و
فرهنگی اس و بهعنوا یک سازه اجتماعی سات مییابد (ترنر621 ،2113 ،؛ میوس)6319،؛
بنابراین ،ازنرر ترنر ،امکا کسب معرف از طریق تلفیق رویکردهیا متفیاوه وجیود دارد ،زییرا
منابع کسب معرف  ،متک ر هستند .او ضمن اشاره به دو نوع معرف ذهنی و عینی ،بر پیونید آ هیا
تأکید میکند .از نرر ترنر ،مفهوم جسمانی به این دلیل که شامل ابعاد ذهنی و عینی بید اسی ،
از تقابل دکارتی ذهن/عین فراتر میرود.
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.روششناسی 
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با توجه به مبانی معرف شناتتی آثار ترنر ،مواضع روششناتتی او را میتیوا بیا سیومین جنیبش
روششناتتی ،یعنی روششناسی ترکیبیی ،میرتبط دانسی  .روششناسیی ترکیبیی ،بیا فیرارفتن از
تقابلها دکارتی ذهن و عین و مجاداله فلسفی در این زمینه ،به فرایند تدقیق ،انعطافپیذیر و
ترقی بخشییده و بیه پژوهشیگر امکیا اسیتفاده از روشهیا و رویکردهیا نریر متفیاوه را
میدهد .در روششناسی ترنر ،دستیابی به این هدف از طریق آنچه او استراتژ ادغامی 1مینامید،
امکا پذیر میشود .استراتژ ادغامی ،ابزار مناسیبی بیرا تلفییق نررییهها ،بیا مبیانی پیارادایمی
متفاوه اس  .او کاربرد این استراتژ را در نرریهپرداز  ،جایگزین مناسبی در مقابیل فرقیهگرایی
پارادایمی میداند (ترنر ،)269-265 ،6332 ،زیرا آنچه در این میا تطرناا اس  ،پافشار بیر
درستی و کارآمد یک نرریه یا چارچو تدلیلی اس که موجب نادیده گرفتن وجیوه دیگیر از
هما واقعی میشود؛ ازاینرو ،شنات نرامها و پدیدهها پیچیده ،مستلزم کاربرد رویکردهیا
میا رشتها اس  .بهعباره دیگر ،رویکرد میا رشتها تنها بیا وجیود ییک نریام پیچییده توجییه
میشود (نبو .)52 ،6935 ،
ترنر ،ضمن ترش برا ترکیب رویکردها نرر متفاوه ،به منرور فهو دقیق تر مسائل مورد
پژوهش ،بهطور هو زما به ماهی و سطح تدلیل موضوع مورد مطالعه نیز توجه دارد .بیهلداظ
سطح تدلیل ،نرریهها او بیشتر در سطح میانه قرار دارند .ترنر ،در کتیا «قیدره پزشیکی و
معرف اجتماعی»  ،در بدث از تدلیل مسائل اجتماعی ،به سطو مختلف فرد  ،اجتماعی ،و
جامعو اشاره میکند (ترنر .) 6335 ،او در آثار بعید تیود ،سیطو دیگیر را نییز بیه ایین
سنخ شناسی اضافه کرد که عبارتند از :سطح تدلیل پدیدارشناسی کیه پیایین تر از سیطح فیرد
اس و سطح مدیطی یا بوم شناتتی که فراتر از سطح جامعو اس  .ترنر ،با توجه بیه سیطو
مختلف تدلیل مسائل اجتماعی ،با حمای از تفکر میا رشتها به عنوا ابزار برا دسیتیابی
به معرف معتبر و پایا در علوم اجتماعی ،بر لزوم کاربرد برنامه ها آموزشی میا رشته ا تأکید
میکند (ترنر.)6331 ،
ترنر به کتیا «سیاتتار اجتمیاعی و کینش» ،اثیر پارسیونز ،2بیهعنوا نمونیها از مطالعیاه
میا رشتها اشاره میکند که در آ پارسونز بهمنرور مطالعه میا رشتها نرو و انسجام اجتماعی،
چهار گفتما اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،و سیاسی را بیهکار بیرده و برمبنیا آ  ،چهیار
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پیشنیاز اساسی جوامع را مشخص کرده اس  .او در مطالعۀ فراینید تخصییص منیابع کمییا  ،از
علو سیاس و اقتصاد و در بررسی انسجام و یکپارچگی اجتماعی از جامعهشناسی و روانشناسیی
استفاده کرد .پارسونز ،با توجه به نقشی که این رشتهها در نرو بخشیید بیه رفتارهیا اقتصیاد ،
اجتماعی ،فرد  ،و سیاسی دارند ،در الگو تدلیلی تود از ظرفی رشیتهها مختلیف اسیتفاده
کرده اس (ترنر.)292 ،6332 ،


.مفهومبدنوجسمانیتدرجامعهشناسیکالسیکومعاصر 
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ترنر ،پیش از طر صورهبند نرر تود درباره بد و جسمانی  ،به بررسی ریشهها تیاریخی
این مفهوم در آثار جامعهشناسا کرسییک میپیردازد .از نریر او ،مفهیوم بید در آثیار میارکس و
انگلس 1بیش از جامعهشناسا کرسیک دیگر مورد توجه بوده اس  .در آثار مارکس ،بقا جامعیۀ
سرمایهدار در طول زما  ،مستلزم بازتولید بیوقفۀ بد ها و توزییع آ هیا در فضیاها اجتمیاعی
مختلف اس  .بهزعو و  ،بد بهطور هوزما  ،ابزار و موضوع (ابیژه) کیار اسی  .ترنیر در طیر
مفهوم جسمانی  ،بهشده از نرریه پراکسیس مارکس تأثیر پذیرفته اس  .عروهبر مارکس ،وبر نیز
در کتا «اتر پروتستا » ،به ریاض ها بدنی پیوریتینها از طریق کار سیخ و منیع لیذه
اشاره کرده اس  .او در بدیث از عقرنیی  ،بیر عقرنیشید بید ها در طیول زمیا و میدیری
عواطف و احساساه مذهبی اشاره میکند و بوروکراسی را نهاد تجسدیافته میداند که درنهای ،
از طریق نراره و کنترل بر افراد و بد ها امکا بروز مییابد.
در بین جامعهشناسا کرسیک ،زیمل 2نیز بر اهمی یس ها و حال ها بدنی در تبیاداله
اجتماعی و تعامره انسانی تأکید کرده اس  .از نرر او ،چشوها بیانگر حال ها درونیی فیرد و
چهره ،مخز تجربهها گذشته و نوعی معنا شخصی تجسدیافته اس  .زیمل برمبنیا اعضیا
بد و حواس بینایی و شنیدار  ،بر تمایز شهر از روستا تأکید کرده اسی  .او یکیی از ویژگیهیا
عمدۀ اجتماعاه روستایی را تماس چهرهبهچهره (دید ) میدانس و درمقابل ،شهرها بیزرگ را
مکا هایی میدانس که در آ هیا شینید بیر دیید اولویی دارد .درنهایی  ،بیهکارگیر قییاس
اورگانیستی توسط کن و اسپنسیر 3را میتیوا نمونیها از کیاربرد اسیتعارهها بیدنی در تدلییل
پدیدهها اجتماعی دانس (ویلیامز.)66-62 ،6332 ،4
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با وجود بدثها پراکندۀ جامعهشناسا کرسیک درباره بد  ،ترنر از نخستین جامعهشناسا
معاصر اس که در آثار تود ،صورهبند نوینی از مفهوم بد و جسمانی ارائه کیرده اسی  .او
پیش از طر نرریهاش ،به مددودی ها زبیا انگلیسیی در مفهیومپرداز از بید اشیاره کیرده
اس  .ازنرر ترنر ،زبا انگلیسی ،فاقد وایگا متنوع برا توضیح جنبهها مختلف بد اس  .در
این زبا  ،درحالیکه وایه جسد 1بر بد مرده دالل دارد ،وایه تاصی را نمیتوا برا مفهوم بد
زیسته یاف  .بهعباره دیگر ،زبا انگلیسی فاقد وایگا متنوعی برا بیا ابعاد ذهنی و عینی بید
اس ؛ درحالیکه زبا آلمانی در بیا معانی و جنبهها مختلف بد از غنا بیشیتر برتیوردار
اس  .در این زبا  ،وایه " "Leibبر بد زیسته و بعید ذهنیی آ و وایه " "korperبیر جنبیۀ عینیی،
بیرونی ،و ابزار بد دالل دارد (ترنر .)52 ،2113 ،با توجه به چنین مددودی هایی ،ترنر ،بیر
وایه جسمانی که دربردارندۀ جنبهها ذهنی و عینی بد و فراتر از تقابلها دکیارتی ذهن/عیین
اس  ،تأ کید میکند.
ترنییر ،جسییمانی را کلیتییی ایسییتا نمیدانیید ،بلکییه آ را بییهعنوا مجموعییها از فراینییدها
اجتماعی در چرتۀ زندگی افراد بررسی میکند .او جسیمانی را فراینید اجتمیاعی میدانید کیه
مستلزم ییادگیر فنیو بیدنی و جسیمانی ماننید راه رفیتن ،نشسیتن ،و تیورد اسی ؛ بنیابراین،
جسمانی  ،مجموعه ا از کردارهیا جسیمانی اسی کیه جایگیاه بید را در زنیدگی اجتمیاعی
مشخص میکند و مبتنیبر حضور عملی و مدسوس در جها اجتماعی یا بهتعبیر هاییدگر ،بیود
در جها اس  .ترنر با تأثیرپذیر از مارکس ،فوئرباخ ،2نیچه ،هایدگر و مرلوپونتی ،3جسمانی را
هوارز با پراکسیس میداند (ترنر.)2111 ،
مارکس ،موجوداه انسانی را عامرنی جسیمانی میدانسی کیه از طرییق کیار و پراکسییس،
پیوسییته تغییراتییی را در تییود و مدیییط پیرامونشییا ایجییاد میکننیید و از طریییق ارضییا نیازهییا
جمعیشا  ،تود را با مدیط انطبا میدهند؛ ازاینرو ،مارکس تاریخ را چییز جیز تغییروتدیول
پیوستۀ ماهی انسا و طبیع از طرییق پراکسییس نمیدانسی ؛ بنیابراین ،معنیا جسیمانی را
میتوا با رجوع به مفاهیو پراکسیس نزد مارکس و عادهواره و کردار در نرریۀ بوردیو ،دریاف .
براین اساس ،جسمانی همواره در درو جها اجتماعی و تعیامره کنشیگرا اجتمیاعی بیا
یکدیگر شکل میگیرد؛ بنابراین ،نباید آ را وضعیتی فیرد دانسی کیه در انیزوا تدقیق مییابید.
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رو هو رفته ،جسمانی  ،مفهیومی اسی کیه ارتبیا مسیتقیمی بیا فراینیدها شیکلگیر تیود
(هوی ) و بد دارد (ترنر .)229 ،2111 ،فرض اصلی در مفهوم «جسیمانی » ،ارتبیا متقابیل
بین تود (هوی ) با بد اس  .این امر ،نشانگر ادغام و پیوستگی جنبهها عینی و ذهنیی و تیأثیر
آ بر شکلگیر احساس کلبودگی 1اس  .احساس کلبودگی باعث میشیود کیه انسیا ها بید
تویش را تنها ابژهها عینی ،بیرونی ،و ابزار نداننید .بیه همیین دلییل ،آسییبها جسیمانی و
بیمار ها مزمن میتوانند بر هوی و حس کیلبودگی افیراد ،تأثیرگیذار باشیند (ترنیر،2111 ،
 .)652-659ازنرر ترنر ،هوی ها فرد و اجتماعی ،ماهیتی تجسدیافته دارند؛ بنابراین ،آ ها را
نمیتوا جدا از فرایند جسمانی بررسی کرد .بیهزعو و  ،رابطیۀ متقیابلی بیین تیود ،هویی  ،و
جامعه وجود دارد؛ ازاین رو ،فرایند تکوین تود و جسمانی  ،همواره از طریق فرایندها اجتماعی
تقوی میشود (ویلیامز.)211 ،2119 ،
ترنر ،تجربۀ جسمانی را پارادوکسیکال و تابع فرایندها تیاصبودگی و عیامبودگی میدانید.
ً
بهعباره دیگر ،تجربۀ جسمانی درحالیکه ممکن اس در مدیطی کامر عاد و قابیلپیشبینی
شکل بگیرد ،دارا کیفیتی مندصربه فرد نیز هس  .ترنر این دو شیکل از تجربیۀ جسیمانی را بیا
ارجاع به دو مدور افقی (بعد جامعهشناتتی) و مدیور عمیود (بعید فلسیفی و هستیشیناتتی)
توضیح می دهد .در مدور افقی ،تجربیۀ جسیمانی از طرییق پیذیرش مجموعیها از نقشهیا و
وظایف اجتماعی در جامعه تدقق مییابد .تجربۀ جسمانی در این مدور با همسانی و مشیابه
(عامبودگی) همراه اس ؛ درحالیکه در مدور عمود  ،تجربۀ جسمانی  ،تاص و مندصیربهفرد
اس  .از نرر ترنر ،این دو مدور با دو گونه آسیبپذیر و شکنندگی مرتبط هستند .مدور افقی ،با
شکنندگی و ناپایدار احتمالی نهادها و روابیط اجتمیاعی و مدیور عمیود  ،بیا مدیدودی ها و
آسیییبپذیر مییاهو و هستیشناسییانۀ موجییود انسییانی ،ماننیید «تجربییۀ جسییمانی در فراینیید
سالمند » ،مرتبط اس (ترنر.)266 ،2111 ،
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بهلداظ لغو  ،وایه آسیبپذیر با ریشه التین " "vulnusیا " ،"woundبر جراح و زتمی شد
دالل دارد .از نرر ترنر ،آسیبپذیر بود بهمعنا وجیود سیاتتار از احساسیاه و عواطیف در
موجوداه انسانی اس که امکا فرارفتن از نرو اجتماعی موجیود را بیرا آ هیا فیراهو میکنید.
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موجود انسانی ،بهدلیل رابطۀ گشوده با جها  ،بیهطور میاهو امکیا کسیب تجربیهها جدیید و
لذهها جسمانی را دارد (ترنر.)22-91 ،2111 ،
ترنر در آثارش ،آسیب پذیر را در هر دو سطح فرد و اجتمیاعی بررسیی میکنید .در سیطح
فرد با تأثیرپذیر از انسا شناسا فلسفیا مانند نیچه ،آرنولد گلن ،هایدگر ،برگیر ،و لوکمیا ،
انسییا را موجییود ناتمییام و آسیییبپذیر میدانیید .ازنرییر او ،آسیییبپذیر  ،ویژگییی مشییترا و
هستیشناتتی همۀ انسا ها در جوامیع مختلیف اسی  ،زییرا همیۀ موجیوداه انسیانی بیهلداظ
زیس شناتتی ،ناتمام هستند و در عدم امنی هستیشناتتی بهسر میبرند.
بدثها ترنر دربیاره آسییبپذیر بیا دییدگاهها هاییدگر در میورد پرتا شیدگی دازایین و
گشودگی هستی ،همانند اس  .هایدگر پرتا شدگی را ویژگی وجود دازاین و وضعیتی ناپایدار و
شکننده می دانس  .ترنر با تأثیرپذیر از هایدگر ،موجوداه انسانی را جسمانی ،شیهوانی ،و تیابع
میل میداند .رابطه گشودۀ موجوداه انسانی با جها و درگیر عملی آ ها در زندگی روزمیره ،در
کنار فقدا ساتتار ثاب غریز برا هدای رفتار ،باعث آسیبپذیر آنا میشود ،زیرا موجیود
انسانی ،تنها از طریق درگیر شد با جهیا بیه تجربیههایی ماننید درد ،لیذه ،و اضیطرا دسی
مییابیید (ترنییر و رویگ .)661 ،2116 ،بییهعباره دیگییر ،آسیییبپذیر موجییود انسییانی ،نتیجییۀ
پراکسیس و تجربۀ جسمانی او در جها هستی اس  .انسا ها به این دلیل که حیاتشا کرانمند و
متناهی اس  ،موجوداتی شکننده و آسیبپذیرند .آ ها همیواره در برابیر شیرایطی ماننید بیمیار ،
کمیابی ،فرایند سالمند و کهول  ،و مخاطراه دیگر ،آسیبپذیر هستند.
در سطح اجتماعی ،آسیبپذیر با شکنندگی و ناپایدار نهادهیا اجتمیاعی میرتبط اسی .
موجوداه انسانی یدر طول تاریخی بهدلیل عدم امنی هستیشیناتتی در سیطح فیرد و بیهمنرور
کاهش آسیبپذیر تود ،به سات نهادها فرهنگییاجتماعی رو آوردهاند .نهادها حقیو ،
سیاس  ،اقتصاد ،و پزشکی ،همگی درنتیجۀ آسیب پذیر و ناتمیام بیود موجیود انسیانی ایجیاد
شدهاند .این نهادها ،عامل اصلی سازگار فرد با مدیط هستند .بهرغو این واقعیی  ،ترنیر در آثیار
تود به ماهی متناقض نهادها اجتماعی اشیاره میکنید .ازنریر او ،اگرچیه نهادهیا اجتمیاعی
بهمنرور استقرار نرو و امنی هستیشناتتی ایجاد شدهاند ،بااینحیال ،بیهتود تود ،شیکننده و
آسیبپذیرند و تود میتوانند به منبع بینرمی و ناامنی تبدیل شوند .نهادهایی مانند دول  ،قانو ،
و کلیسا که بیشتر برا مدافری از انسیا ها بیهوجود آمدهانید ،میتواننید از طرییق اندصیار در
قدره ،زندگی انسا ها را تهدید کنند (الیوه و ترنر .)2119 ،دراینمیا  ،جهانیشد نیز ماهی
مخاطرهآمیز زندگی اجتماعی ،شکنندگی نهادها اجتماعی ،و ناکارآمد دول ها را تشدید کیرده
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اسی ؛ بنییابراین ،دسی کو بییه دو دلیییل عمییده میتییوا شییکنندگی و ناپایییدار را بییهعنوا بعیید
هستیشناسانۀ نهادها انسانی درنرر گرف که عبارتنید از )6 :پیامیدها پیشبینیناپیذیر کینش
انسانی در فرایند سات وساز نهادها؛  )2فرایند نهادینیه شید کیه بیشیتر فراینید مدافرهکارانیه
اس  .درنهای  ،ازآنجاکه آسیبپذیر  ،در تجربۀ عام و مشترا موجوداه انسیانی ریشیه دارد ،از
این ویژگی میتوا بهعنوا مبنا عامی برا دفاع از حقو بشر استفاده کیرد ،زییرا آسییبپذیر
بهعنوا موضیوعی هسیتی شناسیانه ،نیهتنها موجیوداه انسیانی را بیا یکیدیگر ،بلکیه آ هیا را بیا
زیس جها ها دیگر ،یکپارچه میکند.
موجوداه انسانی بیهدلیل ماهیی شیکنندۀ نهادهیا اجتمیاعی و آسییبپذیر مشترکشیا ،
توانایی همدلی و همدرد با دیگرا را دارند (ترنر و رویا .)662 ،2116 ،1از این منریر ،حقیو
بشر درعمل ،وسیلها برا رهایی از آسیب و درد و رن اس ؛ ازاینرو ،موضوع حقو بشر بییش
از آنکه اشخاص حقوقی حقو تصوصی 2مانند شرک ها باشند ،انسیا جسیمانی 3اسی  ،زییرا
حقو بشر متعلق به انسا ها اس ؛ بنابراین ،همواره باید از مستعمره شید آ توسیط کلی هیا
حقوقی غیربشر  4یمانند شرک های مدافر کرد (گریر.)2161 ،5
ملتها،شهروندی،وحقوقبشر 

.دولتـ
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ازنرر ت رنر ،حقو بشر و حقو اجتماعی شهروندا متفاوه هسیتند ،زییرا حقیو بشیر ،همیواره
مستقل از دول ها بوده و حقوقی بنیادین ،ذاتی ،و جداییناپذیر از انسیا ها اسی  .حقیو بشیر،
حقوقی اس که انسا ها بهدلیل فضیل و ارزشها انسانیشیا از آ برتوردارنید ،درحالیکیه
حقیو اجتمیاعی 6در چییارچو نهیاد شییهروند و از سیو دول یمل ها بیه شییهروندا داده
میشود .افراد برا برتوردار شد از حقو اجتماعی باید به مجموعیها از وظیایف شیهروند ،
مانند مشارک در امور اجتماعی و اقتصاد و پردات مالیاه و وظایف اجتمیاعی دیگیر متعهید
باشند؛ بنابراین ،حقو اجتماعی ،امر انضمامی و مدیدود بیه چیارچو دول یمل ها اسی
(ترنر.)2-5 ،2111 ،
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از این دیدگاه ،شهروند گونها از انسجام سکوالر در چارچو ملیگرایی و جایگزینی برا
نمادگرایی و انسجام مذهبی اس  .درمقابل ،انسجام مبتنیبیر حقیو بشیر ،مرحلیها تیاریخی و
فراتر از انسجام مبتنیبر شهروند اس  ،زیرا حقو بشر ،در مقایسه با حقو شهروند  ،عامتر و
تکاملیافتهتر اس و مددود به یک کشور یا دول یمل نیس  .از این منرر ،حقو بشر بیا نریام
جهانی مرتبط بوده و در برابر ظرفی سرکوبگر دول ها قرار دارد.
بااینحال ،برتی از صاحبنررا و طرفدارا حقو زنا و اقلی هیا همیواره از حقیو بشیر
بهدلیل انتزاعی بود انتقاد کردهاند .یکی از مشکره اساسیی حقیو بشیر در مقایسیه بیا حقیو
شهروند این اس که به حقو بشر ،تنها زمانیکه حیاه و امنی انسیا ها در معیرض تهدیید و
تطر اس  ،توجه میشود؛ ازاینرو ،حقو بشر با قربانیا سروکار دارد تا شهروندا فعال و پوییا.
لذا ،صرف نرر از مفهوم انتزاعی بشری  ،فقدا یک اجتماع جهیانی نییز میانع عمیدها در برابیر
اعمال حقو بشر بوده اس (ترنر.)12 ،2113 ،
ازنرر ترنر ،در بدث از حقو بشر باید به روابیط متنیاقض و پیچییدۀ دول یمل ها ،حقیو
اجتماعی شهروندا و حقو بشر توجه شود ،زیرا درعمیل ،هیر نیوع تدلیلیی از حقیو بشیر ،بیا
پرسییش ها بنیییادینی دربییاره فلسییفه سیاسییی و ماهی ی قییدره سیاسییی هم یراه اس ی  .در بییین
صاحبنررا معاصر ،فوکو ،1اشمی  ،2و آگامبن 3این روابط را بهگونها مؤثر بررسی کردهاند.
ازنرر ترنر ،دول یمل ها نهتنها بهدلیل پارادوکس هابز  4حاکمی همواره قیادر بیه تضیمین
حقو اجتماعی و شهروند افراد نیستند ،بلکه تدواله جهانی اتیر ،بهویژه فراینید جهانیشید
نیز بهگونها مؤثر ،باعث کاهش قدره دول یمل ها و نفوذپذیر مرزهیا سیاسیی آ هیا شیده
اس  .جهانی شد  ،پیامدها متناقضی را در زمینۀ حقو اجتماعی شهروندا ایجاد کرده اس و
درعینحال که باعث نفوذپیذیر شید دول یمل ها و پییدایش مفیاهیو نیوینی ماننید «شیهروند
انعطافپذیر و فراملی» شده ،به تصلب و بستهتر شد جوامع 5نیز کمیک کیرده اسی  .بیهعباره
دیگر ،جهانیشد  ،تناقض نوینی را بین انعطافپذیر نریام اقتصیاد و تصیلب سیاسیی ایجیاد
کرده اس که این امر بیشتر در رشد سیاس ها امنیتی حاصل از تطیر تروریسیو و احساسیاه
منفی بیه مهیاجرا ریشیه دارد (ترنیر .)223 ،2111 ،پیامید ایین وضیعی  ،قلمروگراییی دوبیارۀ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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دول یمل ها به بهانۀ حفظ قل مرو سرزمینی و دفاع از اصل حاکمی ملی اسی ؛ موضیوعی کیه
چالشها فراوانی را برا حقو بشر ایجاد کرده اس .
ترنر ،در بدث از شکنندگی نهیاد سیاسی  ،بیر کارکردهیا دوگانیه دول هیا تأکیید میکنید.
اگرچه ،و همانند هابز پیدایش نهاد سیاس را برمبنا آسیبپذیر موجیوداه انسیانی توضییح
میدهد ،بااین حال ،الگو هابز حاکمی و مفروضیاه فردگرایانیۀ حیاکو بیر آ را رد میکنید.
به زعو و  ،آنچه باعث یکپارچگی و انسجام اجتماعی در میا موجوداه انسانی میشود ،تجربیۀ
مشترا انسا ها از آسیبپذیر اس تیا قیرارداد اجتمیاعی ،زییرا آسییبپذیر درعمیل ،باعیث
وابستگی متقابل انسا ها به یکدیگر و درنتیجه ،استفاده از ظرفی هیا عیاطفی ،ماننید همیدلی،
اعتماد ،و همکار متقابل میشود.
ترنر در توضیح شکنندگی نهاد سیاس و ناتوانی آ در تضمین حقو اجتماعی شهروندا بیه
پارادوکس هابز حاکمی اشاره میکند .ازنریر هیابز ،نفیعطلبی انسیا ها در وضیعی طبیعیی،
اساسی ترین انگیزۀ عمل آنا اس  .هابز ،تضاد بر سر منافع را ویژگی وضعی طبیعی میدانس .
بهزعو و  ،ازآنجاکه زنیدگی انسیا ها بیهتود تود آسییبپذیر ،شیکننده ،و کوتاهمیده اسی ،
درنتیجه ،آ ها برا مدافر از تویش و رهایی از مخاطراه موجود ،به تأسییس نهیاد دولی از
طریق قرارداد اجتماعی رو میآورند .بهاعتقاد ترنر ،چنین تصور از کارکرد نهاد دول  ،همیواره
پارادوکسیکال اس  ،زیرا دول ها بهمنرور نرو بخشید به جامعه و بسط سازوکارها انضباطی،
نیازمند منابع اندصار تشون هستند؛ ازاینرو ،گسترش قدره دول درعمل میتواند تهدید
برا شهروندا و حقو اجتماعی آنا باشید .بیهعباره دیگیر ،همیواره پیونید ناگسسیتنی بیین
تشون «دول » و قانو وجیود دارد ،زییرا بیدو اعمیال تشیون سیازما یافته ،هیی قیانو و
حکومتی پایدار نمیماند؛ بنابراین ،جایگاه متناقض دول  ،تود بزرگترین پیارادوکس نررییهها
دول و حقو بشر اس .
ترنر با تأثیرپیذیر از وبیر ،اشیمی  ،و آگیامبن ،ویژگیی سیاسی را تصیمیوگیر حیاکو در
ً
وضعی است نایی 1میداند .در وضعی است نایی ،حاکو ،قانونا تود را بیرو از قیانو قیرار داده و
بهاینترتیب ،تود را از مرجعی قانو مست نا میکند .است نا ،عنصر از قانو اس که بیا تعلییق
قانو ایجابی از آ فراتر میرود .درنتیجه ،در وضیعی اسیت نایی ،قیانو  ،تعلییق میشیود (ترنیر،
.)223 ،2111
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ازنرر اشمی  ،امر است نایی به روشنترین وجیه ،ذاه اقتیدار و مرجعیی دولی را مشیخص
میکند .بهاعتقاد آگیامبن ،پیارادایو وضیعی اسیت نایی ،بهگونیها روزافیزو بیه پیارادایو اصیلی
حکوم در سیاس معاصر تبدیل شده اس  .از دیدگاه او ،پیدایش اردوگاه ،بیرترف زنیدا کیه
مبتنی بر قانو جزا اس  ،در وضعی است نایی ریشه دارد و در نتیجۀ وضعی اسیت نایی اسی کیه
دموکراسیها غربی به دول ها امنیی تبیدیل شیدهاند؛ شیرایطی کیه در آ مصیالح امنیتیی،
جایگزین امور میشود که پیشتر مصالح دول بهشمار میآمدند .در الگو هیابز حاکمیی ،
قرارداد که قدره و اتتیاراه را به حاکو تفویض میکند ،مبتنیبر ترس متقابل و جنگ همه علیه
همه اس  .براساس این نرریه ،دول  ،نیرویی برا پایا داد به ترس اس  ،اما این چارچو در
دول امنی  ،وارونه میشود .دول امنی  ،همیواره بیر تیرس شیهروندا اسیتوار اسی  .در ایین
دول ها ،ترس به هر قیمتی باید حفظ شود ،زیرا دول امنی  ،کارکرد اصلی و مشروعی تیود را
از ترس میگیرد؛ بنابراین ،ازآنجاکه دول امنی برا مشروعی تیود بیه تیرس نییاز دارد ،بایید
درصوره لزوم ،رعب و وحش تولید کند یا دس کو مانع تولید آ نشود (آگیامبن-65 ،6935 ،
 .)66برایناساس ،حفظ وضعی ترس فراگییر ،سیاسی زدایی از شیهروندا  ،و دسی شسیتن از
هرگونه قطعی قانونی ،سه ویژگی دول امنی هستند.
ترنییر بییا تأثیرپییذیر از آگییامبن و فوکییو ،بییهجا تأکییید بییر سیاس ی بییه مفهییوم سیینتی آ  ،بییر
ً
زیس سیاس  1تأکیید میکنید .تدلییل ترنیر از گوانتانیامو ،اساسیا تدلیلیی زیس سیاسیی اسی .
گوانتانامو ،مکانی زیس سیاسی اس که در آ قدره بیواسطه بر حییاه بیولویییک و برهنیۀ افیراد
اعمال میشود؛ شرایطی که در آ  ،موجود انسانی به حییاه برهنیه 2تبیدیل میشیود .حییاه برهنیه،
وضعیتی اس که در آ قانو و حقو بهتعلیق درمیآیند و بهموجب آ  ،فرد از نریو نمیادین حیذف
میشود .ازنرر ترنر ،پیدایش گوانتانامو ،حاصل تصیمیوگیر قانو گیذارا کیاخ سیفید در وضیعی
است نایی اس ؛ قانو گذارانی که با ارائه تفسیر از قوانین حمایتی کنوانسیو ینو ،شبهنرامیا طالبا
را از شمول قوانین حمایتی مرتبط با ارتشها منرو و رسمی ،مست نا کردهاند (ترنر.)232 ،2111 ،
بنابراین ،قدره حاکمی  ،آ گونه که نرریهپردازا قرارداد اجتماعی تصور میکردند ،مبتنیبیر
اراده سیاسی نیس  ،بلکه بر حیاه برهنه استوار اس (آگامبن)6921 ،؛ ازاینرو ،رابطۀ بین دول
و سازما دهی بد ها یا هما زیس سیاس  ،یکی از ویژگیهیا تیاص دولی و حاکمیی در
عصر مدر اس (ترنر .)232 ،2111 ،برایناسیاس ،اگرچیه دولی در فلسیفۀ سیاسیی میدر ،
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نهاد حمایتی معرفیی شیده اسی کیه برپاییۀ اراده عمیومی ،در پیی تضیمین حقیو اجتمیاعی
شهروندا اس  ،بااینحال ،دول و نهادها اجتماعی بهلداظ هستیشناسی ،شکننده و ناپاییدار
هستند ،زیرا موجوداه انسانی بهندره قادر به ایجاد نهادهایی هستند که ضیمن حفیظ سین ها
موجود ،تود را با تدواله و شرایط متغیر ،منطبق کنند .البته چنیین مدیدودی هایی مندصیر بیه
نهاد سیاس نیس  ،بلکیه بیهلداظ هستیشیناتتی در همیۀ نهادهیایی کیه بشیر بیرا مقابلیه بیا
ً
آسیبپذیر تویش ایجاد کرده اس  ،دییده میشیود؛ بیهعنوا م یال ،نهیاد تیانواده کیه عمیدتا
براساس کارکردها حمایتی و عاطفی شیناتته میشیود ،منبیع بیالقوها در روا نژنید کودکیا
بهشمار میآید؛ بنابراین ،با توجه به آسیبپذیر انسا ها و ناپایدار نهادها بشیر و همچنیین،
وابستگی نهاد شهروند به دول یمل ها ،جامعهشناسی باید بیه توسیعۀ نررییهپرداز در حیوزه
حقو بشر کمک کند .چنین نرریها درعمل ،مکملی برا نرریه سنتی شهروند تواهد بود.


.جامعهشناسیحقوقبشر 
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ترنر ( )6339نخستینبار در مقالها با عنوا «طرحی از یک نرریۀ عمومی درباره حقیو بشیر»،
بهطور مدو به بسط و توسعه جامعهشناسی حقو بشر پرداتتیه اسی  .تیا پییش از ایین تیاریخ،
جامعهشناسی تنها از طریق مطالعاه شهروند به بدث از حقو بشیر میپرداتی و بیه همیین
دلیل ،فاقد رویکرد نرر معتبر در زمینۀ حقو بشر بود (ترنر .)6339 ،ترنر ،عوامیل فراوانیی را
مانع پیدایش جامعهشناسی حقو بشر میداند .او تسیلط اثبیاهگرایی و نسیبیگرایی فرهنگیی در
جامعهشناسی را ازجمله دالیل عمدۀ عدم گرایش جامعهشناسا به مطالعۀ حقیو بشیر و عیدال
میداند .اثباهگرایی ،با تأکید بر جدایی «واقعیی /ارزش» و نسیبیگرایی فرهنگیی بیا رد هرگونیه
معیار هنجار عام ،ازجمله موانیع عمیده در ایین میورد هسیتند .از سیو دیگیر ،جامعهشناسیا
کرسیک با نقد حقو طبیعی ،دستیابی بیه هرگونیه حقیو عیام را غییرممکن میدانسیتند .وبیر و
دورکیو هر دو بر تاصبودگی قانو و اتر در جوامع مختلف تأکید میکردنید؛ بیهعنوا م یال،
دورکیو با تفکیک واقعی /ارزش بر نسبی بود قوانین و اترقییاه تأکیید داشی (ترنیر،2112 ،
 .)561-562تأکید بیر جیدایی واقعیی از ارزشهیا در اثبیاهگرایی باعیث شید کیه بسییار از
جامعه شناسا به مطالعه و بررسی مفاهیو هنجارینی مانند حقو بشر و عیدال نپردازنید .پیامید
این امر ،جایگزین شد جامعهشناسی شهروند  ،بهجا جامعهشناسی حقو بشر بود .درنتیجه،
مفاهیمی مانند نابرابر و شهروند  ،به موضوعاتی برا مطالعه در جامعهشناسیی تبیدیل شیدند؛
بنابراین ،مددود شد جامعهشناسی به قلمرو دول یمل ها و شهروند باعث شد که از مفیاهیو

جها شمولی مانند حقو بشر غفل شود ،زیرا برا جامعهشناسیا  ،درا مفهیوم شیهروند در
مقایسه با حقو بشر که مفهومی مبتنیبر هستیشناسی عام و جها شمول 1اس  ،آسا تر اس .
عروهبر این ،سازهگرایی ،پسامدرنیسو ،و پراگماتیسیو نییز بیا دعیاو عامگرایانیۀ حقیو بشیر و
عدال مخالف بودند (هینس و لمب .)262-266 ،2161 ،در این مورد واترز از منریر سیازهگرایی،
رییوها حقو بشر را برساتتهها انسانی میداند که ریشه در قیدره و منیافع دارنید؛ بنیابراین،
نهادینه شد حقو بشر ،مدصول تعادل قدره بین منافع و عریق سیاسی اس  .واترز بر فراینیدها
اجتماعیا تأکید میکند که از طریق آ ها حقیو بشیر برسیاتته میشیود .ازنریر او ،جنبشهیا
اجتماعی و مطالباه مطر شده از سو گروهها مدروم علییه دول هیا ،ازجملیه عوامیل میؤثر بیر
شکلگیر حقو بشر هستند (واترز .)6331 ،ازنرر سیازهگرایا  ،حقیو بشیر بیهعنوا ییک نهیاد،
همانند نهادها دیگر ،رابطۀ ویژها با صورهبند ها تیاریخی و فرهنگیی در دورههیا مختلیف
دارد .سازهگرایا  ،با تلقی حقو بشر بهعنوا یک گفتما و سازۀ اجتماعی ،درعمل ،یافتن مبنایی عام
برا دفاع از دعیاو عیام و جها شیمول حقیو بشیر را غییرممکن میداننید .بااینحیال ،ایین نیوع
نسبیگرایی فرهنگی همواره دستاویز بیرا رییوهیا اقتیدارگرا در راسیتا توجییه تشیون علییه
کودکا و زنا زیر لوا اصال فرهنگیی بیوده اسی  .بیه همیین دلییل ،ترنیر در پاسیخ بیه واتیرز و
سازهگرایا دیگر بر این نرر اس که هستیشناسی شالودهگرا ،نهتنها مانع آ میشود که حقیو بشیر
به شیوها مشرو و متغیر برساتته شود (ترنر )6331 ،بلکه ،مبنا عامی را برا ارزیابی و قضیاوه
درباره نقض حقو بشر فراهو میکند ،زیرا در غیا شالوده و بنییانی مسیتدکو ،حقیو بشیر ،تنهیا
ابزار برا اعمال قدره و برساتتها اجتماعی تلقی میشیود (نیش)2165 ،2؛ بنیابراین ،رویکیرد
شالودهگرا نهتنها با سازهگرایی سازگار اس  ،بلکه مکمل آ نیز هسی  .ترنیر ،در مقابیل نسیبیگرایا
فرهنگی ،با اتکا به هستیشناسی شالودهگرا به دفاع از حقو بشیر عیام میپیردازد .او جامعهشناسیی
حقو بشر را نیازمند برتوردار از یک فرانرریه دانسته و در این راسیتا ،جسیمانی و آسییبپذیر
مشترا را فرانرریۀ جامعهشناسی حقو بشر میداند .و با قرار داد حقو بشیر بیر پاییه بنیا هیا
ماد مانند جسمانی و آسیبپذیر ترش کرد تا تأل موجود در تفاسییر آرمیانی و انتزاعیی حقیو
بشر را ترمیو کند .برایناساس ،ازنرر ترنر ،حقو بشر را میتوا بهعنوا مجموعها از اصیول عیام و
جهییانی تعریییف کییرد ،زی یرا موجییوداه انسییانی در هستیشناس یی مشییترکی سییهیو هسییتند کییه در
آسیبپذیر جسیمانی و مشیترا آنیا ریشیه دارد .آسییبپذیر  ،بنییا و شیالودۀ بشیری اسی .
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رو هورفته ،از نرر ترنر ،جامعهشناسی متعارف ،اعو از اثباهگرایی و سازهگرایی ،بهرغو تفاوههیا
بنیادین از برتی جنبهها مواضع مشترکی دارند .هردو ،بهدلیل عدم توجیه بیه جسیمانی و جنبیهها
ماد  ،دوگانگی ذهن/عین را تداوم بخشییدهاند؛ هیردو رویکیرد ،بیه دالییل متفیاوتی ،ییافتن مبنیایی
هنجار و عام را برا ارزشگذار  ،غیرممکن میدانند؛ بنیابراین ،ترنیر تیرش میکنید از موضیعی
فرادکارتی ،رویکردها شالودهگرا و ضدشالودهگرا را در بدث از حقو بشر با یکیدیگر پیونید دهید.
ازنرییر او ،جامعهشناسییی حقییو بشییر را میتییوا برپایییه یییک هستیشناسییی شییالودهگرا ق یرار داد و
درعینحال نیز بیه معرف شناسیی سیازهگرا پایبنید بیود .ترنیر ،در بدیث از حقیو بشیر بیا اتکیا بیه
هستیشناسی شالودهگرا بر عامبودگی جسمانی و آسیبپذیر بشر تأکید میکند و از این طرییق بیه
بازساز شکاف عین/ذهن میپردازد (ترنر .)6339 ،او همانند سازهگرایا  ،ضیمن نشیا داد ندیوۀ
تکوین حقو بشر در طول مبارزاه سیاسی ،با کاربرد هستیشناسیی شیالودهگرا ،اسیتراتژ عملیی،
سیاسی ،و اترقی مؤثر را برا ارزیابی هنجیارین وضیع حقیو بشیر در جوامیع مختلیف ایجیاد
میکند .این استراتژ برپایۀ جسمانی و آسیبپذیر استوار اس  .ازنریر ترنیر ،قابلیی ادراا درد
ً
در میا انسا ها اساسیا توانشیی غیرزبا شیناتتی اسی و انسیا ها بیهرغو تفاوههیا فرهنگیی و
اجتماعی ،قادر به ادراا آ هستند .تأ کید و بیشتر بر مفهوم درد اس  ،زیرا درد در مقایسه با مفهیوم
رن و تدقیر ،از تغییر و تفسییرپذیر کمتیر در زمینیهها فرهنگی یاجتماعی مختلیف برتیوردار
اس  .به همین دلیل ،اساسیترین مصدا نقض حقو بشر ،شکنجه اس .
بهاینترتیب ،ترنر از طریق مفاهیو بد  ،جسمانی  ،درد ،و آسییبپذیر  ،شیالودها میاد و
تجربی برا دفاع از دعاو عام و جها شمول حقیو بشیر مییابید .ازنریر او ،بیا درنریر گیرفتن
حقو بشر بهعنوا پدیدها اجتماعی و تجربی ،جامعهشناسی میتواند نقش بسزایی در گسیترش
حقو بشر ایفا کند؛ بنابراین ،یکی از وظایف اصلی جامعهشناسیی حقیو بشیر یبهعنوا دانشیی
میا رشتها ی شناسایی زیرسات ها الزم برا رشد حقو بشر در جوامع مختلف اسی  ،زییرا
بهنرر میرسد که ِصرف آموزش حقو بشر و انجیام اعمیال و کنشهیا حقیوقی بیهتنهایی بیرا
تدقق این هدف کافی نیس (هورویتز .)662 ،2111 ،1به همین دلیل ترنر از موضعی انتقاد بیر
بازساز و پیوند دوباره اتر  ،سیاس  ،و تعهد اترقی و عملی جامعهشناسی تأکید میکنید .از
این منرر ،رویکرد میا رشتها  ،کوششی در راستا تدقق مسئولی پذیر اس  ،به این معنیا کیه
دارندۀ دانش نمیتواند با استناد به اصول ،مفروضها ،و استناداه ییک دانیش معیین ،پدییدها را
توضیح دهد (بدرانی.)6 ،6923 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ترنر ،براساس چنین ارزشهایی ،به نقد جامعهشناسیی تزئینیی 1ییا «جامعهشناسیی فرهنگیی»
میپردازد .او دغدغۀ اصلی این نوع جامعهشناسی را فرهنگ عمومی و تجار میدانید .همچنیین،
این نوع جامعهشناسی بهدلیل غیرسیاسی بود و بیتوجهی بیه پژوهشهیا تطبیقیی ،فاقید عمیق
تاریخی اس  .از سو دیگر ،تأکید مفر بیر نسیبیگرایی و حساسیی دوچنیدا بیه تمایزهیا
فرهنگییاجتماعی باعث شده اس که ایین نیوع جامعهشناسیی از درا عوامیل انسیجامبخش در
جامعه مانند «عواطف ،ارزشها ،اترقیاه ،و حقو بشر» نیاتوا باشید (ترنیر و رویا،2116 ،
 .)212این درحالی اس که تنها با اتکیا بیه قابلی هیا عیاطفی و شیناتتی موجیوداه انسیانی
میتوا به فضیل ها جها شمول که پشتوانۀ اصلی حقو بشر هستند ،دس یاف .


هایجهانشمول 2


.اخالقشناختیانتقادیوفضیلت
8

از نرر ترنر ،زندگی اجتماعی انسا ها همیواره مبتنیبیر احتمیال و مخیاطره اسی  ،زییرا موجیوداه
انسانی بهدلیل ناتوانی در کنترل و نراره بر تصمیوگیر ها کر سیاسی و اجتمیاعی ،آسییبپذیر
هسییتند .ترنییر ،نقیید انسا شناسییا مبنیبییر نسییبی بییود آسیییبپذیر را رد میکنیید .ازنرییر او،
آسیبپذیر  ،ویژگی مشترا همیۀ انسیا ها در جوامیع مختلیف اسی  .آسییبپذیر و درد و رنی
حاصل از آ  ،عامل مهمی در ایجاد پیوندها انسیانی و انسیجام اجتمیاعی اسی  ،زییرا عواطیف و
انسجام اترقی در جوامع بشر  ،ریشه در تجربۀ مشیترا انسیا ها از آسییبپذیر دارد؛ بنیابراین،
موجوداه انسانی ،آسیبپذیر تود را تنهیا از طرییق برقیرار پیونیدها انسیانی و وابسیتگیها
عاطفی کاهش میدهند .آ ها برا رسید به این هدف از تمیام ظرفی هیا عیاطفی ،احساسیی ،و
شناتتی تود در راستا ایجاد روابط همدالنه و مبتنیبر اعتماد استفاده میکنند .بااینحیال ،هرگونیه
همدلی در روابط متقابل انسا ها مبتنیبر شنات پیشینی طیرفین از یکیدیگر اسی  .ایین شینات
پیشینی همواره مقدم بر واکنشها عاطفی اسی  .ترنیر ،بیا تأثیرپیذیر از نررییه اتیر شیناتتی
هگل ،شنات متقابل را پیشنیاز برقرار هرگونه روابط اترقی و همدالنه میدانید .هگیل ،اتیر
شناتتی را برا تدلیل روابط تواجه و بنده بهکار برده اسی (ترنیر .)55 ،2111 ،ازنریر او ،روابیط
اترقی و حقوقی تنها براساس شنات متقابل افراد و گروهها انسانی از یکدیگر و در فضیایی فیارغ
از هرگونه مدیدودی (تیرس و اجبیار) بیهوجود میآیید؛ بنیابراین ،رابطیۀ تواجیه و بنیده ،رابطیها
غیراترقی اس  ،زیرا قدره و نابرابر همیواره شینات متقابیل و اترقیی را دچیار مدیدودی و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کاستی میکند؛ بنابراین ،انسا ها تنها زمانی عامرنی اترقی هستند کیه امکیا شینات متقابیل و
بیناذهنی از یکدیگر را فارغ از هرگونه سلطه و قدرتی داشته باشند .اگرچه نرریه اتر شناتتی هگل
ً
مبتنیبر روابط فرد اس  ،ازنرر ترنر ،این نرریه الزاما فردگرایانه نیس و میتوا از آ بیرا تدلییل
روابط بین گروهها و اجتماعها نیز استفاده کرد .ترنر به نرریه اتر شناتتی هگل ،جنبیها انتقیاد
بخشید .برمبنا این دیدگاهِ ،صرف شنات و درا دیگیر در ییک رابطیۀ متقابیل ،متضیمن وجیود
رابطها اترقی نیس  ،زیرا در کنار چنین روابطی باید امکا گف وگو و نقد متقابل نیز وجود داشته
ً
باشد .به همین دلیل ،شنات دیگر در یک رابطۀ متقابل ،الزامیا بیهمعنا پیذیرش باورهیا و عقایید
طرف مقابل ،یا دستیابی به نوعی اجماع و توافق نهایی نیس  .با توجیه بیه ایین امیر ،ترنیر ،شینات
متقابل را بهمعنا احترام گذاشتن و شنید استداللها دیگر تعرییف میکنید .او شیر بیهوجود
آمد چنین روابطی را داشتن ظرفی انتقاد و بازاندیشی میداند .ازنرر او ،بدو توسیل بیه اتیر
ً
شناتتییانتقاد  ،جوامع نسبتا موفق در زمینۀ چنیدفرهنگگرایی (ماننید اسیترالیا) نییز از تضیادها
قومی و تشون ها شهر مصو نمیمانند (ترنر.)51 ،2111 ،
بااینحییال ،شیینات متقابییل انتقییاد در یییک جامعییه ،مسییتلزم کییاهش نابرابر هییا
اجتماعی یاقتصاد بییین افییراد و گروههییا اجتمییاعی اسیی  .عروهبییر اییین ،بییین شیینات
اترقییانتقاد و رشد فضیل ها جها شمول (احتیرام متقابیل ،مراقبی  ،و مسیئولی پذیر )
رابطۀ تنگیاتنگی وجیود دارد ،زییرا ازیکسیو تدقیق روابیط اترقیی ،باعیث رشید فضییل ها
جها شمول میشود و از سو دیگر ،رشد فضیل ها جها شیمول بیه بسیط و گسیترش روابیط
اترقی کمک میکند .ترنر از حقو بشر را بهدلیل انتزاعی بود و مشخص نبود وظایف انسیانی
و الزاماه عملی ،انتقاد میکند .این وظایف و الزاماه در رویکرد ترنر ،فضایل جها شمول نامیده
میشوند .او فضایل جها شمول را بخش مهمی از نرریه حقو بشر عام میداند و از آ بیهعنوا
تعهد در برابر الگوها بردبارانهتر ارتباطاه بیناتمدنی 1دفاع میکند .ازنریر ترنیر ،میا در عصیر
جهانیشد  ،نیازمند مشخص کرد مجموعۀ متناظر از فضایل جها شمول هستیو ،زیرا هرگونه
بدث از شهروند جهانی ،مستلزم تعیین حقو و وظایف جها شمول و ارائه چارچوبی هنجارمنید
برا مسئولی پذیر و کنش سیاسی اس ؛ بنابراین ،فضایل جها شمول را باید بعد الزامی حقو
بشر دانس (ترنر .)2116 ،بااینحال ،دستیابی به فضایل جها شمول بهعنوا بعد الزامی حقیو
بشر ،مستلزم اتخاذ اتر شناتتییانتقاد اس  ،زیرا استقرارفضایل جها شمول ،مستلزم چیز
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اس که ترنر «کنایه روششناتتی »1مینامد و بهمعنی قابلی فاصله گرفتن از فرهنگ بومی بیرا
شنات فرهنگها دیگر و مراقب و احترام به دیگربودگی اس  .البته این امیر نیه بیهمعنا رهیا
کرد فرهنگ ملی ،بلکه به معنا حفظ نوعی فاصلۀ بازاندیشانه از هر نوع اقتیدار فرهنگیی اسی ؛
ازاینرو ،حاکو شد فضایل جها شمول ،مستلزم برتوردار از نوعی شکگرایی انسا گرایانه در
مورد روای ها کر اس  .از این منرر ،جها شمولگرایی را بایید پیامید مدرنیتیه بازاندیشیانه و
جهانی شیید دانس ی  .درنهای ی ازنرییر ترنییر ،شیینات متقابییل و همدالنییه برمبنییا آگییاهی از
آسیبپذیر مشترا ،پیششر ضرور نرامها لیبرالدموکراسی واقعی اس  .او ایده شینات
متقابل و همدالنه را بهموازاه دیدگاه جها شمولگرایی توسعه داد که هیر دو بیا اتیر شیناتتی
انتقاد مرتبط هستند .براین اساس ،ترنر در چارچو نرر تود ،اتر سیاسیی کارآمید را در
راستا کاهش آسیب پذیر موجوداه انسانی در زندگی اجتماعی مدر بهکار برده اسی (ترنیر،
.)661-652 ،2116


بحثونتیجهگیری 


در بین جامعهشناسا معاصر ،ترنر نقش تعیینکنندها در جریا ها معاصیر نررییه اجتمیاعی و
حوزهها مختلف جامعهشناسی داشته اس  .اهمی ترنر در جامعهشناسی معاصر بیشتر بیهدلیل
نوآور ها او در حوزهها مختلف جامعهشناسی اس  .چنا که برتیی از ایین حوزههیا ،ماننید
جامعهشناسی بد و حقو بشر ،برا نخستینبار توسط او ایجاد شدهاند .ترنر در مطالعاه تیود
با تأثیرپذیر از پراگماتیسو معرف شناتتی ،از رویکردهیا نریر مختلفیی بیرا درا مسیائل
اجتماعی استفاده کرده اس  .او با نقد مرزبند ها پارادایمی ،ترش کرد پارادایوها رقیب را در
حوزهها مختلف نرریه اجتماعی با یکدیگر پیوند دهد .ترنر ،مرزبنید ها پیارادایمی را امیر
تصنعی و کاذ و ناشی از تقابلها ذهن/عین میدانس و با اتخاذ موضعی فرادکارتی ترش کرد
اییین دو سییطح را از طریییق تلفیییق رویکردهییا شییالودهگرا و سییازهگرا پیونیید دهیید .او در حییوزۀ
جامعهشناسی بد  ،مفاهیو عمدها همچیو آسییبپذیر و جسیمانی را بیهعنوا ویژگیهیا
هستیشناتتی موجود انسانی مطر کرد و از این مفاهیو برا دفاع از دعیاو عامگرایانیه حقیو
بشر استفاده کرد .ترنر در آثار تود ترش کرد با ارائه روایتی نئوهیابز از مسیئله نریو ،پیامیدها
آسیب پذیر موجوداه انسانی را در ایجاد انسجام اجتماعی و اترقی نشا دهد .بیهاینترتیب او
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توانس با بهکارگیر مبنایی تجربی و مادهگرایانه به بازساز دعاو انتزاعی حقو بشیر بپیردازد.
عروهبر این ،ترنر قابلی نهادهیا اجتماعی یسیاسی را در رفیع آسییبپذیر انسیا ها مدیدود
می داند .او درنهای راهکار عملی ،اترقی ،و سیاسی را برا حل این مسئله مطر کرده اسی
که بیشتر در چارچو اتیر شیناتتی و فضییل ها جها شیمول قیرار میگییرد .بااینحیال،
اهمی ترنر در جامعهشناسی حقو بشر ،نهتنها بهدلیل دفاع اترقی او از دعاو حقیو بشیر ،
بلکه بهدلیل بهکارگیر هستیشناسی شالودهگرا ،در مقابل سازهگرایا اجتماعی اسی کیه حقیو
بشر و دعاو آ را امر نسبی و تاریخی میدانند .ترنر در مطالعاه تود ،با تأثیرپذیر از دیدگاه
شالوده گرایا  ،ترش کرد با یافتن مبنایی تجربی و ماتریالیستی مانند بد  ،جسمانی  ،و درد بیرا
دفاع از دعاو عام حقو بشر ،به بسیار از انتقادها مطر شده درباره ماهیی انتزاعیی حقیو
بشر پاسخ دهید .براسیاس دییدگاه شیالودهگرایا  ،قابلیی ادراا درد در مییا انسیا ها ،توانشیی
غیرزبا شناتتی اس و انسا ها بهرغو تفاوهها فرهنگی و اجتماعی ،قادر به ادراا آ هستند؛
بهگونها که تعلق افراد به فرهنگها مختلف ،تغییر در ادراا آ ها ایجاد نمیکنید .درمقابیل،
منتقدا  ،بهویژه سازهگرایا اجتماعی ،بر این نررند که درد نیز همانند رن و تدقییر ،تدی تیأثیر
عوامل فرهنگی و اجتماعی اس  .بهعباره دیگر ،درد نیز متأثر از فرهنگ و ذهنی افراد در جوامع
انسانی اس ؛ بنابراین ،یک دندا درد ،تنها یک دندا درد نیس  ،زیرا همواره امکیا تجربیه آ بیه
شکلها مختلف وجود دارد؛ بنابراین ،سازوکارها و مسیرها عصبی 1تمام واقعی نیستند ،زییرا
انسا ها معنا درد و ندوۀ تجربه کرد آ را فرامیگیرند .برایناساس ،هنگامیکه یک فرد درد را
احساس میکند ،با شبکها از معانی سات یافته روبهرو میشود.
واترز ،با نقد مبانی تجربی و ماتریالیستی ترنر ،بر این نرر اس که تفسیر شیالودهگرایانۀ و از
حقو بشر ،تنها ترشی برا ترکیب جامعهشناسی با گفتما اترقی اس  .عروهبر این ،بسییار
از جامعه شناسا  ،برترف ترنر و به پیرو از متفکرا پسامدرنی ماننید لیوتیار و رورتیی ،هرگونیه
فراروای کر حقوقی را رد کردهاند؛ برا م ال ،رورتی 2ضمن رد دییدگاهها شیالودهگرایانه ،بیر
این نرر اس که حقو بشر را نمیتوا از ویژگیها عام و جها شیمول موجیود انسیانی ،ماننید
عقرنی و انسانی  ،استنتاج کرد .ازنرر او ،فجایعی مانند پااسیاز قیومی در کیوزوو ،هرگونیه
ترشی برا یافتن مبنایی عقرنی در رفتار انسانی را بهطور کامل بیاساس کرده اس  .بیهزعو و ،
تنها تفاوه انسا ها با حیواناه این اس که انسا ها بیش از سایر جاندارا با یکیدیگر همیدرد
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میکنند .همین وابستگی احساسی انسا ها اس که امکا بدث درباره حقو را فیراهو میکنید،
نه دعاو انتزاعی درباره عقرنی  .رورتی ،بهجا اتکا به عقل روشنگر  ،ظرفی عاطفی موجیود
انسانی مانند همدلی و همدرد را مبنایی برا استقرار نرریه حقوقی میدانید .ازنریر او ،موجیود
انسانی بهجا عقل حسابگر ،دارا ظرفی ها عاطفی اس ؛ بنیابراین ،بایید تیرش کنییو تیا از
طریق ارائه تعالیو و آموزشها عاطفی و احساسی به کودکا  ،بهجا عقرنی عیام ،انتزاعیی ،و
فلسفی ،جها را به مدیطی بهتر برا زندگی تبدیل کنیو .او تدقق این هدف را منو به استفاده از
هنر و ادبیاه و غنیساز آموزش کودکا میداند .بااینحال ،به اعتقاد ترنیر ،نسیبیگرایی رورتیی
به رغو جذابی  ،نابسنده و ناکافی اس  ،زیرا این فرض که انسا ها میتوانند تشیون در جوامیع
مدر را از طریق ارائه تعالیو و آموزشها عاطفی 1به کودکا تود مهار کنند ،بسیار توشبینانه و
نشانگر اعتماد و اطمینا بیشازحد به دموکراسی آمریکایی اس ؛ ازاینرو ،ازنرر ترنر ،بدثهیا
فلسفی و جامعهشناتتی علیه نسبیگرایی ،بخش مهمی از برنامه سیاسی برا دفاع از سن حقو
بشر اس (الییوه و ترنیر .)2116 ،بیا توجیه بیه ایین هیدف ،ترنیر اسیتراتژ تیود را در ایجیاد
جامعهشناسی حقو بشر ،پیوند شالودهگرایی با سیازهگرایی در قالیب نسیخه ا ترکیبیی معرفیی
می کند .به اعتقاد و  ،بیدو وجیود شیالوده و بنییانی مسیتدکو ،حقیو بشیر تنهیا برسیاتتها
اجتماعی و ویژه فرهنگ غربی تلقی میشود .چنا که امروزه بسیار از منتقدا بر ایین نررنید کیه
حقو بشر به ایدئولوی اترقی امپراطور ها و ابزار برا اعمیال قیدره کشیورها غربیی از
طریق مداتلۀ بشردوسیتانه و انسیانی کیرد جنیگ تبیدیل شیده اسی ؛ بنیابراین ،هستیشناسیی
شالودهگرا نه تنها مبنا عامی برا ارزیابی نقض حقو بشر اس  ،بلکه درعمل ،مانع آ میشیود
که حقو بشر به شیوها متغیر و مشرو برساتته شود .رو هورفته ،رویکرد شالودهگرا نیهتنها بیا
سازه گرایی سازگار اس  ،بلکه مکمل آ نیز هس ؛ بنابراین ،امکا مطالعیۀ حقیو بشیر بیهعنوا
برساتته ا اجتماعی بدو آنکیه آ را بیه ابیزار اعمیال قیدره و منفعی طلبی برتیی از جوامیع
فروکاهیو ،وجود دارد (نش.)2165 ،
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