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مقدمه
دورۀ مدرنیته ،دورهای بوده است که انديشمندان از منظر تحلیل طبقاتي به جامعه نگـاه
ميکردند از ديدگاه مدرنیستها ،تقسیم جامعه به طبقات يا قشرهای گونـاگون يکـي از
ويژگيهای بارز و تقريباً عمومي ساخت اجتماعي اسـت کـه در طـول تـاريخ و در تمـام
جوامع بشری به يور گوناگون وجود داشته است اين تقسیمبندی کـه معمـواً ناشـي از
عوامل محیطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،میزان بـروت ،اعتبـار و قـدرت اسـت ،عمومـاً امـری
حتمي و تغییرناپذير تلقـي شـده اسـت از ديـد مدرنیسـتها ،منشـأ طبقـات ريشـه در
توانهای طبیعي و نیازهايي دارد که به تقسیم کار ناخودبگاه ميانجامد بـا تقسـیم کـار
فکری و بدني و توزيع نابرابر کار« ،مالکیت» به وجود ميبيد که منشأ ايلي ايجاد طبقات
است مفهوم طبقۀ اجتماعي در معنای عام بن برای نشـاندادن تفاوتهـا ،نابرابریهـای
اجتماعي ،اختما سطح زندگي و امکانات بین گروههای مختلف اجتمـاعي و بـین افـراد
متعلق به اين گروهها به کار ميرود
مفهوم «طبقه» که برای مدتي ايل طميي تبیین دورۀ کمسی

مدرن بود ،به تـدري

تحت تأبیر انديشههای انتقادی و پسامدرنیته ،سودمندی و کارايي خـود را از دسـت داد،
به گونهای که يافتن روابط قطعي میان تحصیمت ،مشـاغل ،دربمـد و نگرشهـای افـراد،
روزبهروز دشوارتر ميشود به نظر ميرسد روابـط اجتمـاعي در جوامـع امـروزی بنقـدر
پیچیده شده اسـت کـه ديگـر تنهـا معیـار نـابرابری بـه هیچوجـه نميتوانـد توجیـهگر
تفاوتهای طبقاتي و قشربندی باشد اولريش ب نیز از جمله جامعهشناساني اسـت کـه
در مطالعات خود ،عليرغم بياعتقادی به گسست از مرحلۀ مدرنیته و گـذر بـه گفتمـان
پسامدرن ،تحت تأبیر روششناختي پستمدرنیستي قرار گرفته و با اعـمم مـرگ طبقـه
دريدد به چالش کشیدن اين فراروايت راي در جامعهشناختي مدرنیستي بربمده است
او وجود هويتهای جمعي در عصر جديد را زير سؤال ميبرد و اين کـار را از طريـق
بازتعريف دوبارۀ فردگرايي در «جامعه خطرپذير» بـه عنـوان عنصـری مهـم و اساسـي در
فرايند گستردۀ «مدرنیزاسیون انعطااپذير» انجـام ميدهـد بـ

اسـتدال ميکنـد کـه

نقشهای فعال و سـازندۀ هويتهـای دسـتهجمعي از قبیـل طبقـات ،جنسـیت و حتـي
خانوادههـای سـنتي در مدرنیتـۀ انعطااپـذير رو بـه زوال ميرونـد؛ زيـرا مکانیســمهای
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
مدرنیزاسیون در عصر جديـد ،کـارگزاران و انسـانها را مجبـور ميکنـد تـا افـراد بـدون

وابستگي به هويتهای جمعي بر سرنوشت خويش مسلط شوند ب برای گام برداشـتن
در مســیر تئــوريکيای جــدا از گرايشهــای نهیلیســتي پستمدرنیســم و گرايشهــای
پیشرفتگرايانه در مدرنیته ،استدال ميکند که جوامع غربي معاير وارد حوزۀ دومي به
نام مدرنیزاسیون انعطااپذير شدهاند که در بن بنیانها و انديشههای اساسـي حـوزۀ اول
(مدرنیته) در نتیجه دينامی های بن قطعهقطعه ميشوند
نقطه شروح مشترک نويسندگان مدرنیتۀ انعطااپذير اين اسـت کـه جامعـۀ معايـر
دچار بحران مدرنیته است نويسندگان اين طیـف فکـری بـه جـای پـذيرش گسسـت از
مرحلۀ مدرنیته و گذر به گفتمان پسامدرنیته ،استدال ميکنند که مـا در مرحلـۀ عـالي
مدرنیته به سر ميبريم از ديـد بنهـا ،مدرنیتـه از طريـق فراينـد فـردیشـدن مشـخ
ميشود ب در حقیقت مرگ طبقه ،مرگ هويتهای جمعـي و سـازههای سـنتي را در
فرايند گذار به مدرنیته انعطااپذير اعمم ميکند و بر عنصـر فردگرايـي در عصـر جديـد
تأکید ميکند به همین علت است که ميتوان او را بـه عنـوان دشـمن تحلیـل طبقـاتي
معرفــي کــرد امــا بســیاری از جامعهشناســان معتقدنــد کــه از يـ طرا هنــوز هــم در
تحلیلهای جامعهشناسانۀ معاير ،تحلیل طبقاتي برتری خايي بـر سـاير تحلیلهـا دارد
( )Mythen, 2005برای مثال فرهنگگرايان سعي دارند تا نقـا ضـعف نظريـۀ بـ را بـا
توجه به وجود نابرابریهای اجتماعي  -اقتصادی به تصوير بکشند
نظريات اولريش ب  ،تفکـری بنیـادين را تنظـیم ميکنـد کـه ويژگـي پیروزمندانـۀ
مدرنیته ينعتي بر پیامدهای جـانبي جهـاني را پديـد مـيبورد ،پیامـدهايي کـه بنیـان
تشکیمتي و مشخصههای مدرنیته ملي -دولتي را به چالش کشیده و دگرگون ميکننـد،
تا بازار معاممت سیاسي را بگشايند نظريات ب بيارتبا با جامعۀ ايران و سیر تحوات
بن نیست از اينرو معرفي ب و انديشههای او ميتواند بـرای جامعهشـنا ايرانـي هـم
ضروری باشد بشنايي با برا و عقايد ب

ميتواند امکان ورود ما را بـه بنچـه او «شـهروند

جهانوطن» ميخواند فـراهم کنـد؛ زيـرا بـا رونـد کنـوني جهـاني و مخـاطرات مختلـف
زيستمحیطي و فنّاورانه ،اين موضوح هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده است
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از اينرو محور ايلي اين پژوهش را اين سؤال تشکیل ميدهد کـه اولـريش بـ

بـه
عنوان نظريهپرداز معتقد به مرحلۀ عالي مدرنیتـه ،چـه تلقـيای از مفهـوم طبقـه دارد و
نظريۀ وی دربارۀ زوال هويتهای جمعي دارای چه تناقضات و اشکااتي است؟
فرضیۀ پژوهش بر اين اسا اسـت کـه نظريـۀ اولـريش بـ دربـارۀ زوال هويتهـای
جمعي ،ناهماهنگيها و تناقضاتي در زمینههای مرگ طبقه ،از بین رفتن تحلیل طبقـاتي و
شاخ های فردگرايي دارد و اين نظريه با برخي از واقعیتهای موجود در تناقض است
هدا از انجام پژوهش حاضر پاسخ بـه سـؤال مطرحشـده و بررسـي يـحت و سـقم
فرضیۀ تحقیق به شیوه تويیفي  -تحلیلي با استفاده از منابع و ابزار کتابخانهای است بـا
توجه به اين موارد ،پژوهش حاضر ابتدا به بررسي تحقیقات يورتگرفته دربـارۀ موضـوح
پژوهش پرداخته است در ادامه ،مباني نظری پژوهش بـا تأکیـد بـر رويکـرد انتقـادی و
پستمدرن مورد واکاوی قرار ميگیرد در بخش دوم دربارۀ انديشۀ اولريش ب و ديدگاه
وی دربارۀ مدرنیته انعطااپذير بح خواهد شد و در ادامه با رويکرد انتقادی به انديشـۀ
از بین رفتن فراروايتها با تأکید بر مفهوم طبقه در ديدگاه ب پرداخته خواهد شد
پيشينۀ پژوهش
پاکولسکي و واتزر ( )1996در کتابي با عنوان «مرگ طبقه» سعي دارنـد مـرگ طبقـه
در تحلیلهای جامعهشناسي را اعمم کنند از ديد اين نويسندگان ،ديگر توان پیشگويانۀ
طبقه برای تبیین رفتارهای فردی و فرايندهای اجتماعي قابل اعتماد نیست به نظر بنهـا
امروزه مانند گذشته نیست که ساختار تولید ،روابط اقتصادی را ايجاد ميکرد و مجموعه
گروههای استخدامي و اشکال بگاهي اجتماعي را شـکل مـيداد و از ايـن طريـق امکـان
سازماندهي جمعي برای ايجاد تحول اجتماعي  -سیاسي را فراهم ميبورد نويسـندگان،
ابعاد تحلیلها را پیرامون ابعاد نمادين شغلها و منزلتي بودن شغل افـراد ،تغییـر سـب
زندگي و فردگرايي قرار ميدهند در نهايت اشاره ميکنند که افـراد ميتواننـد همزمـان
عضو گروههای منزلتي گوناگون باشند ،هويت بنان با جابهجـاييشـان میـان منزلتهـای
گوناگون به نحـو انديشـمندانهای بـه دسـت خودشـان سـاخته ميشـود و تحـت تـأبیر
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
مصراگرايي ،اين افراد هويتهای متفاوت و مجزا بـرای خودشـان شـکل ميدهنـد کـه

متفاوت از شرايط مادیشان است
توسلي و ودادهیر ( )1388در پژوهشي با عنوان «مناسبات دانش و سیاسـت در يـ
جامعۀ مخاطرهبمیز» تمش ميکنند ضـمن بـازنگری کلـي در نظريـۀ جامعـه و فرهنـگ
مخاطرهبمیز ،دالتها و کاربردهای خاص بن را در مناسبات دانش و سیاست به تفکیـ
زماني پیش و پس از حادبه  11سـتتامبر سـال  2001مـورد توجـه قـرار دهنـد فـر
پژوهش اين است که پس از حادبه  11ستتامبر و به نوعي گسترش چنـین رخـدادهايي
در جهــان و يــا تبــديل زيســتمحــیط بــه مثابــه مســئلۀ اجتمــاعي جهــاني ،مفهــوم
مخاطرهبمیزی يا ريس و به تبع بن نظريۀ جامعه و فرهنـگ مخـاطرهبمیز بیشازپـیش
جهاني شده است؛ به طوری که اولريش ب در حـد مقـام يـ پیـامبور يـا پـیشگـوی
نهیبزننده ارتقا يافته است جامعه جهاني پس از  11ستتامبر ديگر يـرفاً جامعـهای بـا
فرهنگ مخاطرهبمیز و يا در معر خطر نیست ،بلکه به ي جامعۀ مخاطرهبمیز نظارتي
بدل شده است که در بن ميتوان از جهانيشدن جـدی و چندايـه مخـاطره سـخن بـه
میان بورد
قاسمي ( )1388در پژوهشي به بررسي جامعۀ ريس و اهمیـت بن بـرای مطالعـات
استراتژي ميپردازد نتاي اين پژوهش نشان ميدهد کـه جامعـۀ مـدرن دچـار تحـول
بنیاديني شده و از اسامي گوناگوني بـرای مشـخ کـردن ايـن تحـول ،از قبیـل دوران
پستمدرن ،عصر پستماتريالیسم و نظاير بن استفاده ميشود به زعم اولريش ب  ،ايـن
تحول نه عبور از مدرنیته کـه تعمیـق بن اسـت وی بـا وضـع ايـطمح جامعـۀ ريسـ
کوشیده است تا نشان دهد در جامعۀ مدرن متأخر با نوعي وفور ريس و بگـاهي وسـیع
مردم از بن مواجهیم در اين جامعه ،خطرات و تهديـدات نـه ناشـي از حـوادي طبیعـي،
بلکه مصنوح دست انساناند تغییر و تحـول در تهديـدات و ريسـ ها بـه تغییـر شـکل
سیاست منجر شده است
ايماني جاجرمي ( )1387با رويکردی جامعهشـناختي بـه بررسـي مخـاطره در شـهر
پرداخته است اين پژوهش نشان ميدهد که با گسـترش شهرنشـیني بـه عنـوان پیامـد
مدرنیته ،در کنار رفاه و تسهیمت ،مخاطرات نیز در زندگي شهری افـزايش يافتـه اسـت
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«گیــدنز» و «ب ـ » دو جامعهشناســي هســتند کــه جامع ـۀ مــدرن را معــادل بــا جامع ـۀ

مخاطرهبمیز دانسته ،به بررسي مخاطرات و تأبیر بنها بر روابط اجتمـاعي پرداختهانـد در
بررسي مخاطره ،ي بخش مهم اختصـاص بـه درک مخـاطره دارد ايـن مطالعـه نشـان
ميدهد که شهروندان ايراني ،درک مدرني نسبت به مخاطرات انسانساخت دارند ،اما بـه
دلیل مشکمت اقتصادی و معیشتي ،توجه بـه روشهـای کـاهش مخـاطرات در اولويـت
برنامههای زندگي بنها قرار ندارد
مباني نظري
در تعريف طبقۀ اجتماعي ،انديشـمندان از منظرهـای متفـاوت ،برای متنـوعي ابـراز
نمودهاند برخي طبقه را در مقابل کاسـت ،گروههـای منزلـت و يـنف بوردهانـد (اديبـي،
 )67-66 :1354برخي نیز جهان ايدهها ،ارزشها ،قدرت و مالکیت وسايل تولید يا نبود بن
را مؤبر در تعريف طبقه ميدانند (گوريچ)94-93 :1357 ،
«طبقۀ اجتماعي» به بخشي از اعضای جامعـه اطـمم ميشـود کـه از نظـر ارزشهـای
مشترک ،حیثیت ،فعالیتهای اجتماعي ،میزان بروت و متعلقات شخصي ديگر و نیـز بداب
معاشرت از بخشهای ديگر جامعه تفاوت داشته باشـد (کـونن )178 :1383 ،در واقـع طبقـه
اجتماعي ،مشتمل بر افرادی است که از پايگاه اجتمـاعي تقريبـاً يکسـاني برخوردارنـد و از
نظر رفاه و مزايای اقتصادی ،وضعیتي مشابه دارنـد (علمـي )108 :1388 ،ايـن مفهـوم ،يـ
معنای عام دارد و به هر نوح سلسلهمراتبي گفته ميشود که در ساخت يـ جامعـه هـاهر
ميشود (فوزی و رمضـاني )3 :1388 ،طبقۀ اجتماعي ،مهمترين عامل تعیینکنندۀ رويکردها و
رفتار افراد به شمار ميرود (کـونن ،)184 :1383 ،به طوری که هـر طبقـهای ،سـب زنـدگي
ويژه ،رويکردها و باورداشتهای مخصوص و مقبول خود را دارد در ديدگاه محافظهکارانه و
بهويژه فونکسیونالیسم ،1نابرابریهای اجتماعي به عنوان ي ضرورت ازم اجتمـاعي مـورد
پذيرش قرار گرفته و طبقۀ اجتماعي به عنوان ي سـاختار ضـروری اجتمـاح مـورد قبـول
واقع شده است

1. Functionalism
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
برای مارکس ،طبقه تعیینکنندۀ رفتارها ،احساسات ،انديشهها و نگرشهـای افـراد و

روابط اجتماعي بنان است طبقات ،افراد را به مقولههای اجتماعي تقسیم ميکنند و ايـن
تقسیم چنان اساسي است که روابط افراد ،نوح زندگي و سرنوشت بنها نیز تابع بن اسـت
طبقه نه تنها ابزاری برای تحلیل اجتماعي ،بلکه مجموعه شرايط مادی زندگي اسـت کـه
انسانها را در برميگیرد و الگوی موجوديت و هويـت اجتمـاعي بنهـا را ترسـیم ميکنـد
(رباني و شیری )212 :1388 ،با توجه به مبح بگاهي طبقاتي ميتـوان گفـت کـه مفهـوم
«طبقۀ اجتماعي» ،مبنای ايلي کل نظريۀ جامعهشناسي مارکس است (ابـارری و چاوشـیان،
)7-6 :1381

مارکس و شارحین مارکسیسم ،شالودۀ ايلي طبقـات اجتمـاعي را مالکیـت يـا عـدم
مالکیت بر وسايل تولید ميدانند در واقع مارکسیستها ،ايليتـرين مـمک در طبقـه را
قدرت اقتصادی ميدانند که جامعه را به دو طبقه بورژوا و پرولتاريا تقسـیم کـرده اسـت
( )Marx & Engels, 1970: 34در انديشۀ مارکس ،هر چهار شیوه تولید (بسیايي ،باستاني،
فئودالي و بورژوايي) طبقهای که ابزار تولید را در کنتـرل خـود قـرار دارد ،طبقـه حـاکم
نامیده مي شود قانون ،هنر ،ادبیات ،سیاست ،دين و فلسفه در هر عصری از تاريخ بشر در
خدمت منافع طبقه حاکم قرار داشته است ( )Marx & Engels, 1994: 84در اين ديـدگاه،
طبقات اجتماعي «درگیر تضادی دانمي با يکديگرند و نیرويي گاه بشکار و گاه پنهان ،امـا
بيوقفه در جريان است که هر بـار در پايـان بن يـا جامعـه ،در قیـا

وسـیع بازسـازی

ميشود و يا طبقات متخايم کمً از میان ميرونـد» ( ،)Marx & Engels, 1970: 34- 35بـه
طوری که مارکس مينويسد« :تاريخ کلیه جامعههايي که تـاکنون وجـود داشـته ،تـاريخ
مبارزۀ طبقاتي است» (سلیماني)57 :1387 ،

مارکس ،طبقه اجتماعي را يرفاً گروهـي از مـردم بـا موقعیـت اجتمـاعي مشـابه در
ساختار اقتصادی نميداند وی تأکید بسیاری بـر بگـاهي رهنـي بـه منزلـه پـیششـر
شکلگیری طبقه ميکند بگاهي رهني از منـافع طبقـاتي ،عنصـری ضـروری در تحـول
طبقۀ اجتماعي است (ابارری و چاوشیان )8 :1381 ،يکسان بودن وضعیت اقتصـادی ،شـر
ازم اما ناکافي برای پیدايش «طبقـه در خـود» اسـت «طبقـه» مبنـای هويـت اجتمـاعي
محسوب نميشود ،بلکه فقط در يورت نیل به بگاهي طبقـاتي ،سـازماندهي سیاسـي و

 / 170پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
رويارويي با طبقات متخايم ديگر ،به هويتي اجتماعي دست مييابد و بـه «طبقـه بـرای
خود» تبديل ميشود (ابارری و چاوشیان)9 :1381 ،

ماکس وبر نیز همانند مارکس بر وجود دو طبقۀ ايلي در جوامع سرمايهداری تأکیـد
دارد و در عین حال در کنار عوامل مادی ،عوامل ديگری چون عوامل سیاسي ،فرهنگي و
اجتماعي را در شکلگیری طبقه مهم ميداند (ازغنـدی )94 :1386 ،وبـر میـان طبقـه بـه
مفهوم اقتصادی و طبقه به مفهوم اجتماعي بن تمايز قانل ميشود طبقۀ اقتصـادی وبـر،
مجموعهای از افراد هستند که موقعیتي مشترک در بـازار دارنـد و از منـافع اقتصـادی و
فريـتهای زنـدگي مشـابهای برخوردارنـد ( ،)Hindess, 1987: 37امـا نسـبت بـه پايگـاه
مشترک و منافع جمعي خود ،شناخت و خودبگاهي ندارنـد طبقـۀ اجتمـاعي ،طبقـهای
است که عموه بر داشتن ويژگيهای طبقۀ اقتصادی ،نسـبت بـه وحـدت و سـازماندهي
ناشي از بگاهي طبقاتي ،شناخت رهنـي دارد بـه عبـارت ديگـر مـيتـوان گفـت طبقـۀ
اقتصادی وبر ،همان طبقه «در خود» مارکس است و طبقـۀ اجتمـاعي وبـر ،طبقـه «بـرای
خود» مارکس است تفاوت در اين است که مارکس اين مفهوم را دربارۀ طبقـۀ پرولتاريـا
به کار برده است ،ولي از نظر وبر بنهايي که در رأ ساختارهای اجتماعي قـرار دارنـد و
نه طبقۀ کارگ ر ،بیشترين میزان بگاهي گروهي و بیشـترين تـوان بـالقوه را بـرای کـنش
سیاسي دارند (گرب)75-74 :1373 ،
وبر در تحقیقات و مطالعـات اجتمـاعي خـود ،جنبـههای اساسـي ديگـری را دربـارۀ
قشربندی اجتماعي تشخی

ميدهد و بنهـا را «پايگـاه» و «حـزب» مينامـد و ايـن دو را

عموه بر طبقۀ اجتماعي که اسا

بن را در عامل اقتصادی و «وضعیت در بازار» ميداند و

به مثابه تخمین وجهه و شأن اجتماعي به يـورت مثبـت و منفـي از سـوی سـاير افـراد
جامعه نسبت ميدهد شیوههای زندگي گوناگوني که افراد و گروهها انتخاب ميکننـد از
نظر وبر عامل مهم در تعلق به ي گروه منزلتي خاص است و اين منزلت اجتماعي است
که احترام و افتخار را به دنبال دارد و نه طبقه اجتماعي
دورۀ مدرنیته ،دورهای بوده است که انديشمندان از منظر تحلیل طبقاتي بـه جامعـه
نگاه ميکردند مدرنیته به دنبال بن بود که جامعۀ يکدست و عاری از تفاوتها و تضادها
به وجود بورد و فرد بايد بـا جايگـاهي کـه انديشـۀ مـدرن در جامعـه بـه او ميبخشـید،

171 /

نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
همخوان و هماهنگ ميشد اما دقیقاً همینجاست که گسست و شکست انديشۀ مـدرن

اتفام ميافتد ،زيرا اين تفاوتها و تضادها ناگزير خود را عیـان ميسـازد اينجاسـت کـه
«بحران هويت» به عنوان ايليترين بحران در انديشۀ مدرن رخ مينمايد بيا تمام اهـداا
و برمانهای مدرنیته تحقق يافتهاند و بيا وعدههای بن همگـي عملـي شـدهاند؟ در ايـن
راستا مفهوم «طبقه» که برای مدتي ايل طميي تبیـین دورۀ کمسـی مـدرن بـود ،بـه
تدري تحت تأبیر انديشههای پسامدرنیته ،سودمندی و کارايي خود را از دسـت داد ،بـه
گونهای که يافتن روابط قطعـي میـان تحصـیمت ،مشـاغل ،دربمـد و نگرشهـای افـراد،
روزبهروز دشوارتر شد برخي از نخبگـان قـدرت ،فاقـد مالکیـت و يقـهببيهـا مرفـهتر از
يقهسفیدان هستند ديگر نميتوان خطو تحرک اجتماعي و مقصد نهايي طبقاتي افـراد
را از خاستگاه طبقاتي بنها پیشبینـي کـرد منزلـت شـغلي ،گـاهي اخـتما زيـادی بـا
تحصیمت ،دربمد و قدرت نشان ميدهد در ي کمم ديگر نميتوان بـه کمـ مفهـوم
طبقه ،تصويری از جهان ترسیم کرد (ابارری و چاوشیان)7 :1381 ،
ترديد دربارۀ مدرنیته ،زمینهساز تکوين جرياني شد که بعدها به پسـتمدرن شـهرت
يافت بسیاری از پژوهشگران ،دهه  1960را ايستگاه نهايي مدرنیسم به حساب ميبورند،
زيرا بنیانهای اين جريان طي دهه  1970از جنبههای گوناگون با چالش مواجه شـد از
نظر اقتصادی ،دوری گزيدن از برنامههای سوسیالیستي و رويکرد به اقتصاد بازار بزاد بـر
اسا مکاتب ريگانیسم و تاچريسم ،از نظر اجتماعي ههور جنبشهای جديـد اجتمـاعي
مانند فمینیسم ،طرفداران محیطزيست و گروههای همجنسباز و رنگینپوستان ،از نظـر
سیاسي کاهش نقش دولت و به چالش کشیده شدن نظم دولت  -ملـت بـر ابـر افـزايش
نقش نهادهای غیر دولتي )NGO( 1همراه با گسترش ارتباطات بر ابر انقـمب ديجیتـالي
موسوم به انقمب ينعتي سوم ،زمینهساز تکوين جرياني شد که بـه پسـتمدرن شـهرت
يافت (اسمیت)66-65 :1379 ،
تعريف واژۀ پستمدرن و ماهیت بن مشکل است بنابراين اگـر ايـن مکتـب ،شـعاری
داشته باشد ،اين شعار به قول لیوتار ،همهچیز شـدني اسـت (لیوتـار )19 :1384 ،واژههـا و
مفاهیم ايلي جريان پسامدرن را ساختارگرايي ،شالودهشکني ،هرمنوتی معنـا ،تفسـیر
1. Non Government organization
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متن و متنبنـدی تشـکیل ميدهـد سـه شـاخ ايـلي پسـامدرن را دوری گزيـدن از
فراروايتها يا روايتهای بزرگ ،بنیادستیزی و جوهرسـتیزی تشـکیل ميدهـد (مـارش و
استوکر)200-198 :1378 ،

مهمترين پیامد کاربست روششناختي پستمدرنیستي در حوزۀ جامعهشناختي ،زيـر
سؤال بردن فراروايتها و اعتقاد به تنوح و تکثر فرهنگي بود يکي از فراروايتهای شـايع
در مطالعات جامعهشناختي در دوران حاکمیت مدرنیسم ،مفهوم طبقه و تأکید بر تعريف
جايگاه و نقش فرد در جامعه بر اسا تعلق و عضويت بن در چارچوبي به نام طبقه بـود
که البته پژوهشـگران ،معیارهـای متفـاوتي بـرای شـکلبندی و تعريـف طبقـه بـه کـار
ميبردند در حوزۀ فرهنگي نیز معمواً تأکید بر غالب بودن ي فرهنگ بـر فرهنگهـای
ديگر بود توجه به رويکردهای پستمدرنیستي در مطالعات جامعهشناختي سبب شد که
در حوزۀ فرهنگ بر تکثر ،تنوح و اختم فرهنگي تأکیـد شـود ( )Featherston, 1996: 6و
دربارۀ طبقه نیز از اين پس جايگاه و نقش فرد در جامعه فارغ از چارچوب طبقـه تبیـین
ميشد ،در حالي که در جامعهشناختي مدرنیستي ،بهويژه رويکـرد مارکسیسـتي ،طبقـه
اسا تغییر و تحوات اجتماعي به شمار ميرفت
انديشۀ سیاسي تحت تأبیر مارکس ،طبقۀ اجتمـاعي را عامـل ايـلي هلـم و سـتم و
تضاد ناشي از بن را ،که بین طبقات فرادست و فرودست ايجاد ميشود ،عامل انقمبهای
بينده ميدانسـت از ايـن ديـدگاه ،طبقـۀ کـارگر طبقـهای جهـاني اسـت کـه مـا را بـه
سوسیالیسم رهنمون ميکند اما بخش اعظم انديشههای انتقادی و پستمدرن ،اين ايده
را به چالش ميکشد که هر طبقه يا ساختار يا عاملي ميتوانـد ي تنـه تـاريخ را تبیـین
کند و يا باع تغییر بن شود تحـت تـأبیر انديشـههای لیوتـار 1و فوکـو 2و بودريـار 3بـا
رويکردی روبهرو ميشويم که پسامارکسیسم (پسافراروايت) نام دارد و نگرش تحويلي بـه
تاريخ و جامعه دارد و تمش ميشود گونـۀ راديکـالتری از دموکراسـي را در مقايسـه بـا
بنچه مارکسیسم اغلب ارانه داده است ،ايجاد کند پسامارکسیسـم ،نظريـۀ سیاسـي را در
چشمانداز اجتماعي بشفتهای به کار ميگیـرد کـه پـر از هويتهـای سـیال و گروههـای
1. Lyotard
2. Foucault
3. Baudrillard
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
اجتماعي متنوح است (وارد )230-229 :1387 ،و اين سؤال را مطرح ميکند که بيا انقـمب

در عصری که هاهراً ارزشهای مشترک ندارد ،همچنان ممکن است؟
به نظر ميرسد روابط اجتماعي در جوامع امروزی بنقدر پیچیده شده است که ديگر
ي معیار نابرابری به هیچوجه نميتواند توجیهگر تفاوتهای طبقاتي و قشـربندی باشـد
(لهســاييزاده )6 :1380 ،تشــکلهای طبقــاتي کــه سیاســتهای ملــي حــول محــور بنهــا
سازماندهي ميشد ،دچار انشقام و چندپارگي شـدهاند و موضـوعات و عميـق سیاسـي
مربو به احزاب سیاسي طبقاتي زير سـؤال رفتـهانـد (نـش )20 :1385 ،در واقـع هويـت
سیاسي و اجتماعي را نمي توان به ي تصوير کامل و واحد از ي نظام طبقـاتي کـه بـر
مبنای اقتصاد شکل گرفته است ،فرو کاسـت جنسـیت ،هويـت قـومي ،سـن و گـرايش
جنسي ،همگي تصوير طبقه را ميشکنند و تکهتکه ميکنند و فروميپاشـند (وارد:1387 ،
)230-229

اين مسئله تا حدی ناشي از تغییر در ساختار نیروی کار ،گسسـتگي و بشـفته شـدن
زندگي کارگری امن و باببات ،فقدان امنیت اقتصادی و نهادينهشدن شیوههای اقتصـادی
«پسافوردی» بوده است چندپارگي و متکثـر شـدن ارزشهـا و شـیوههای زنـدگي ،رشـد
رسانههای جمعي و مصراگرايي و زوال مشاغل و جوامع باببات ،همه و همه بدين معني
بوده است که هويتهای اجتمـاعي خدشـهناپذير و مسـلم انگاشـتهشـدۀ سـابق ،اکنـون
سیاسي شدهاند در اين شرايط ،ههور جنبشها و شبکههای اجتمـاعي کـه بـه گونـهای
متفاوت از احزاب سازمان يافتهاند و هويتهای غیـر طبقـاتي نظیـر جنسـیت ،قومیـت و
هويت جنسي را نمايندگي ميکنند ،هم محتوا و همشکل سیاسـت را تغییـر داده اسـت
اگر خواهان درک روابط اجتماعي متغیر ،چنـدپاره شـده و بـه سـرعت دگرگـونشـوندۀ
معاير باشیم ،بايد تعاريف گستردهتری از قدرت و سیاسـت بـه دسـت دهـیم ،تـا نحـوۀ
تکوين ،ستیزه و دگرگوني هويتها و نهادها را در سراسر حـوزۀ اجتمـاعي پوشـش دهـد
(نش)20 :1385 ،

اين نظريهپردازان معتقدند که ديگر قدرت توسـط يـ دولـت يـا طبقـۀ يکتارچـه و
يکدست و يگانه که خودش را بر مردم تحمیل کند اعمال نميشود ،بلکه قدرت از طريق
شبکههای هاهراً کوچ و معمولي زندگي روزمره اعمال ميشود از طرا ديگر سیاسـت
فرهنگي مبني بر اينکه گروههای اقلیت چگونه در رسانهها ارانه ميشوند ،هـاهراً اکنـون
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نقش و تأبیر بیشتری نسبت به سیاستي دارد که در امتـداد خطـو سـنتي تضـاد بـین

بورژوا و پرولتاريـا ترسـیم شـده اسـت کشـمکشهای مربـو بـه حـق مـردم در ابـراز
هويتهای جنسي و فرهنگي بنها شدت يافتهاند موضوعاتي متنوح مثل حقوم معلـوان،
اعتراضات زيستمحیطي ،کاهش جمعیت روستايي و حقوم حیوانـات نیـز بـیشازبـیش
اخبار داغ روز شدهاند به نظر ميرسد همه اين مثالها ،جنگ طبقاتي را از مرکز فعالیت
سیاسي به کنار زدهاند امروزه افراد بیشتر به مبارزه و درگیری دربارۀ موضوعات جداگانه
ميپردازند ،تـا سیاسـت گسـترده و جـامع حزبـي (وارد )231-230 :1387 ،ايـن وضـعیت
تاحدی ناشي از بن است که جوامع ما بیشازپیش چند فرهنگي و سب های زندگي مـا
نیز بیشازبیش جهانوطن ميشوند از ديد پستمدرنیستها بايد تا بنجا که امکـان دارد
چند پارگي را به پیش برد و از بن به نفع خود اسـتفاده کـرد بـر همـین اسـا دلـوز و
گاتاری ،1يکتارچگي و وحدت طبقۀ کارگر را اسطورهای ميداننـد کـه تنـوح را سـرکوب
ميکند از ديد اين دو ،طبقۀ اجتماعي تنها يکي از محملهـای متعـدد و کشـمکشهای
طبقاتي ،تنها بخشي از زندگي اجتماعي است ،نه محور بن .بنابراين ميتـوان ادعـا کـرد
که تغییرات شگرفي در فضای سیاسي و فرهنگي در حال شکل گـرفتن اسـت کـه لـزوم
بازتعريف مفاهیم موجود مدرنیته را ضروری ميسازد (تاجی )28 :1385 ،
مدرنيزاسيون انعطافپذير
هر چند نظريۀ مدرنیزاسیون انعطااپـذير ،سـاخت تئوريـ يکتارچـهای نـدارد ،بـه
يورت کلي اين نظريـه ،ايـدۀ پايـان مدرنیتـه را رد ميکنـد و بـر امکـان دسـتیابي بـه
فريتهای جديد برای کنش انتقادی مؤبر تأکید ميورزد همچنین هر چنـد طرفـداران
اين نظريه اغلب ببار مارکس را مورد توجه قرار داده و در برخي انتقـادات مارکسیسـتها
از نظام سرمايهداری شري هستند ،بنها در بیـرون از سـنت مارکسیسـتي قـرار دارنـد و
تعبیری از جامعه را ميپذيرند که سازگاری بسیار زيادی بـا سـنت فلسـفي لیبـرال دارد
پذيرش مناسـبات سـرمايهداری و فايـلهگیری از گفتمـان طبقـهمحـور ،نظريـهپردازان

1. Deleuze & Guattari
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
مدرنیزاسیون انعطااپذير را خارج از چپ مارکسیستي و درون سنت لیبرال قرار ميدهد
(نش)77-76 :1385 ،

ب  ،وضـعیت حاضـر را بـا دورۀ پايـاني فئودالیسـم مقايسـه ميکنـد و مينويسـد:
«همانطور که مدرنیزاسیون ،ساختار جامعۀ فئودالیسم را در قرن هفـدهم از بـین بـرد و
جامعۀ ينعتي را ايجاد کـرد ،امـروزه نیـز مدرنیزاسـیون در حـال از بـین بـردن جامعـۀ
ينعتي بوده و از اينرو گونۀ ديگری از مدرنیته در حال ههـور اسـت» ()Beck, 1994: 10
به عبارت ديگر ،اين فرايند مدرنیزاسیون است که بنیانهای جامعۀ يـنعتي را از طريـق
عوار جانبي خود تخريب ميکند بنابراين از ديدگاه ب  ،مدرنیزاسیون انعطااپذير به
امکان نوعي خودنابودگری خـمم بـرای کـل يـ دوران ،يعنـي دوران جامعـۀ يـنعتي
ميانجامد (همان)2 :
پیشرفت به نابودی خود منجر ميشود ،اما نه بنچنان که مارکس پیشبیني کرده بود
از طريق مبارزۀ طبقاتي يا انقمب ،بلکه به منزلۀ پیامدی ناخواسته به واسطۀ فربينـدهای
بيوقفه و رشديابندۀ خود مدرنیزاسیون يقینهای سادهدانۀ روشنگری ،خوشبینـي بـه
پیشرفت انسان در نتیجه علم و کنش عقمنيشده از میان رفتهاند و بـه نیـاز فـرد بـرای
پيجويي و جعل يقینهايي جديد برای خودشان منتهي شده است (همان )14 :البتـه بـه
نظر ميرسد که درون مدرنیزاسیون انعطااپذير ،دو ويژگي اساسي وجود دارد کـه بايـد
بنها را به شکل مفصلتری بررسي کرد :يکي تغییر منطق توزيـع ( )Beck, 1995: 128-37و
ديگری از هم پاشیدگي گروههای بزرگي مانند طبقه که بـه نظـر بـ بـه خـاطر ههـور
فردگرايي اتفام افتاد
اولريش ب بر مبنای سه مفهوم اساسي به نقـد فراروايـت در مدرنیتـۀ انعطااپـذير
ميپردازد از ديد وی ،مفاهیم جامعۀ خطرپذير ،فـردی شـدن و سیاسـتهای فرعـي در
مدرنیتۀ انعطااپذير ،مقولههايي هستند که باع شده است فراروايتهايي مانند طبقات
و هويت دچار انشقام و ترديد شوند با توجه به اين موارد به بررسي اين سـه مفهـوم در
ديدگاه اولريش ب پرداخته ميشود
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جامعۀ خطرپذير
ب استدال ميکند که امروز ما شاهد جامعهای نیستیم که کااها را توزيع ميکنـد،
بلکه شاهد جامعهای هستیم که خطرها را توزيع ميکنـد ( .)Beck, 1992: 13بـه عبـارت
ديگر ،ايل محوری جوامع ينعتي مدرنیتۀ اول ،تولید کاا و توزيع بروت بـود کـه البتـه
اين ايل با توزيع خطرات منبع از توسعۀ فني -علمـي نیـز همـراه بـود ( Beck, 1995:
 )137اما با حرکت رو به جلوی مدرنیزاسیون ،اين فرايند معکـو شـد ،بـه طـوری کـه
گسترش وفور و امنیت در جوامع رفـاهي و بزاد شـدن مخـاطرات و تهديـدات جديـد در
نتیجه گسترش تولید ،منطق توزيع بروت را تابع منطق توزيع خطر کرده اسـت ( Beck,
 )1992: 19بنابراين در اين دوره ،تولید بروت ممزم خطرات است؛ خطراتي که به منزلـۀ
پیامد مدرنیزاسیون در حال گسترشاند بنابراين مشکل اساسي جوامـع غربـي ،تولیـد و
توزيع کااهايي مانند بروت و اشتغال در وضعیتهای کمیابي نیست ،بلکه ممانعت يا بـه
حداقل رساندن زيانها يا به عبارت ديگر خطرهاست امـروزه مناقشـات و درگیـریهـای
مربو به خطر بر عريههای عمومي و سیاسي و خصويي در حال سیطره يـافتن اسـت
از اينرو افرادی که در اين جوامع زندگي ميکنند ،بگاهي بیشتری از خطر پیدا ميکنند
و مجبور ميشوند که در زمینههای روزمره و عادی با خطرات مواجه شوند« :هر کس بـه
نوعي گرفتار پیکارهای تـدافعي گونـاگون و در انتظـار ههـور نـوعي خصـومت در شـیوۀ
زندگي و تغذيه خود است» ()Beck, 1994 : 45
در اين راستا ب میان مدرنتیه اول (ينعتي) و دوم (جامعه خطرپـذير) ،تمـايز قانـل
ميشود و معتقد است که مدرنیتۀ اول ،توضیحدهنده جوامـع مبتنـي بـر دولـت  -ملـت
است روابط اجتماعي در چنین جوامعي مبتني بر شبکههای منطقـهای و ملـي اسـت او
معتقد است زندگي جمعي ،پیشرفت و قابل کنترل بـودن جامعـه ،مشـاغل تمـاموقـت و
محیطزيست نسبتاً سالم را ميتوان به عنوان خصیصههای مدرنیته اول مطـرح کـرد کـه
به وسیله پن فربيند اساسي به هم مرتبط در مدرنیتۀ دوم ،مورد مخاطره جـدی افتـاده
است اين پن فربيند عبارت است از جهانيشدن ،فردی شدن ،انقمب جنسیت ،بیکـاری
و ريس های جهاني ب ميگويد وجه اشتراک همه اين پن روند ،ناديده گرفته شدن و
پیشبیني نشدن بنها در دورۀ مدرنیته اول است ()Beck, 1992: 2
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
از بنها سخن گفته ،از نظر کیفي با يدمات و مخـاطراتي کـه در

ريس هايي که ب
دوران قبلي تاريخ وجود داشته ،متفاوت است نخست اينکه ريس هـای کنـوني ،نتیجـۀ
مستقیم ينعتيشدن است دوم ريس هايي که امروزه به يـورت مـواد سـمي يـا مـواد
راديو اکتیو با بنها مواجه هستیم ،از طريق حوا پن گانـه قابـل لمـس و درک نیسـت
سوم اينکه اين ريس ها ،نتیجۀ کمبود فنّاوری يا کمبـود بـروت نیسـت ،بلکـه از تولیـد
بیش از حد ناشي ميشود؛ يعني با تشديد فرايند ينعتيشدن در مقیا جهاني ،میـزان
ريس ها نیز چند برابر ميشود چهارم اينکه تجربۀ فعلـي ريسـ هـا از لحـاع علمـي و
سیاسي حالت انعکاسي دارد پنجم اينکه ريس هـای فعلـي بـه خاسـتگاه محلـي خـود
وابسته نیست ،بلکه ماهیت تمام اشکال زندگي در کره زمـین را بـه مخـاطره مـيانـدازد
( )Beck, 1992: 20و هیچ نوح مرزبندی زماني و مکاني را به رسمیت نميشناسد و ششـم
اينکه جهانيشدن ينايع پر ريس به اين معني است که محاسـبات علمـي ريسـ يـا
عواقب بن غیر ممکن شده است (همان)22 :
بِ  ،خطرات نوين را ايليترين نیروی جهانيکننده به حسـاب مـيبورد و ميگويـد:
«زير سقف ريس های نوگرايي ،دير يا زود يید و يیاد به ي سرنوشت دچار ميشوند»
(مالکوم )93 :1379 ،او ميافزايد« :تکثیر خطر موجب ميشود که جامعۀ جهاني به جامعـۀ
خطرخیز تبديل شود خطرهای فعلي به خاسـتگاه محلـي خـود وابسـته نیسـتند ،بلکـه
ماهیتاً تمام اشکال زندگي در کره زمین را به مخاطره مياندازند» (همان)92 :
جهانوطنگرايي به نظر اولريش ب  ،بگاهي نسبت به سرنوشت مشترکي است که از
اين پس تمام اجزای جهان را به يکديگر پیوند ميدهد ،زيرا همـه بنهـا بايـد تهديـدها را
میان يکديگر توزيع کنند در برابر اين واقعیت زيسته شـده ،رويکـرد جامعهشـنا بايـد
تغییر کند او بايد بعد فراملي پديدههايي را که مشاهده ميکند در نظر بگیرد بنابراين از
بنجا که ريس راتاً حالت جهانيشونده دارد ،ههور جامعۀ توأم با ريس موجب تسـريع
فرايند جهانيشدن مـي شـود در قالـب همـین تـأبیر اسـت کـه بـ بـه مفهـومسـازی
جهانوطنگرايي کم ميکند ريس خود عامل جهانيکردن است ،زيرا جهانشمول و
فراگیر است و تمام اعضای جامعه را بدون توجّه به موقعیت جغرافیـايي و طبقـاتيشـان
تحت تأبیر قرار ميدهد از اينرو تهديدات زيستمحیطي از مهمترين خطراتي است کـه
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بشر در بيندۀ نزدي بايد با بن مواجه گردد اغلب اين تهديدها اساساً جهـاني هسـتند و

کل کـره زمـین را بـه خطـر انداختـهانـد ( )Giddens, 1994: 562حتـي بروتمنـدترين و
قدرتمندترين جوامع نیز از گرداب اين خطرها در امـان نیسـتند ()Beck, 1992: 37؛ زيـرا
تأبیرات اين خطرات به گونـهای اسـت کـه حتـي کشـورهای تولیدکننـدۀ بن را نیـز در
برميگیرد ( )Beck, 1997: 37-39در اين راستا ب استدال ميکند که سیسـتم طبقـاتي
دوران مدرنیته ينعتي با مشکمت عمدۀ عصر ما تناسبي ندارد ،زيرا مشکمت و خطـرات
جهاني جديدی از قبیل مسـمومیت شـیمیايي ،بلـودگي غـذايي ،فاجعـههای هسـتهای،
ناپايداریهای اجتماعي و اقتصادی به وجود بمده است که ايـن مشـکمت بـا افـراد و نـه
طبقات ارتبا دارد به همین علت جنبشهای سیاسي جديـد بـه گونـهای هسـتند کـه
تقسیمات طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه قربانیـان ايـن خطـرات را يکتارچـه درک
ميکنند ب

در پايان نتیجهگیری ميکند که «جوامع خطر ،»1جوامعي طبقاتي نیسـتند

( )Beck, 1992: 47از ايـنرو ميتـوان اسـتدال کـرد کـه در يـ سـطح ههـور جوامـع
خطرخیز موجب کاهش نابرابری ،بهويژه تعديل نابرابری طبقاتي ميشود ،زيرا ريس  ،نه
مرزهای طبقاتي را به رسمیت ميشناسد و نه در ايجـاد روابـط حايـل جمـع يـفر کـه
مخت روابط استثماری است ،نقشي ايفـا مـيکنـد بلکـه او معتقـد اسـت کـه در يـ
فرمولبندی متضاد ،وضع نامطلوب طبقاتي به وضع نامطلوب خطر منجر ميشود و خطر
و فقر يکديگر را جذب ميکنند.
بنتوني گیـدنز نیـز در کتابهـای پیامـدهای مدرنیتـه ( )1990و مدرنیتـه و هويـت
شخصي ( )1991و همچنین همراه با لَش و بِ در مدرنیزاسیون تأمّلي ( )1994دربـارۀ
بیم و عدم قطعیتي که افراد در جوامع غربي معاير با بن در زندگي روبهرو ميشوند ،بـه
بح پرداخته است گیدنز در ارزيابي خويش از جهان جديد معتقد است کـه هـر چنـد
ابـزار مــدرن توانســته اســت بــه برخــي از بميــای طبیعــي کــه جهــان ماقبــل مــدرن را
مخاطرهبمیز مينمود فانق بيـد ،ضـمن پیـدايش مخـاطرات جديـد ،ماهیـت مخـاطرات
دگرگون گشته و خاستگاه انساني پیدا کرده است از اينرو گیـدنز ،جهـان مـدرن را کـه
گرايش راتي به جهانيشدن دارد ،به جای «جهان امـن»« ،جهـان مخـاطرهبمیز» مينامـد
1 . risk societies
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(بنتوني گیدنز )131 :1380 ،به نظر گیدنز« ،جامعۀ مخاطرهبمیز ،جامعهای است کـه نگرانـي

روزافزوني دربارۀ بينـده (و اغلـب ايمنـي) دارد و ايـن نگرانـي مفهـوم مخـاطره را پديـد
ميبورد» ()Giddens, 1999: 3
امروزه در جامعهای زندگي ميکنیم که گیدنز بن را دنیای لگامگسـیخته 1مينامـد؛
دنیــايي کــه وجــه مشخص ـۀ بن ،مخاطرههــا و عــدم قطعیتهــای نــوين اســت ،همــان
ويژگيهايي که اولريش ب تشخی داده اسـت گیـدنز نشـان ميدهـد کـه در دنیـای
مدرن عموه بر افزايش پهنۀ محیطهای مخـاطره و دگرگـوني در نـوح محـیط مخـاطره،
بگاهي و دانش افراد جامعه نیز دربارۀ مخاطره دگرگون شده اسـت بـا وقـوح مخـاطرات
ساخته شده ،روابط اجتماعي دگرگوني يافتهاند مخاطرات بیشتر همانند بروت به شـکل
نابرابری در جامعه توزيع شدهاند و بر کیفیت زندگي مؤبرند.
هر چند در مدرنیتۀ متأخر ،تصورات سرنوشت و تقدير هنوز وجود دارد ،مفهـوم بـیم
نیز در بن غالب است دالت ضمني مفهوم بـیم بن اسـت کـه هـیچ جنبـهای از کـنش
انساني از ي جريان مقدرشده تبعیت نميکنـد ،بلکـه همـه پـذيرای احتمـال هسـتند
«زندگي در «جامعهای بیمزده» به معنای زندگي با نگرشي حسابگرانه بـه امکانـات بشـکار
کنش اعم از مثبت يا منفي است که با بن ،ما به يورت فردی يا در مقیاسي جهـاني بـه
شیوهای مستمر با هستي اجتماعي معاير خودمان مواجـه مـيشـويم»

( Giddens, 1994:

 )28تخمین بیم مستلزم سب و سـنگین کـردن و انتخـاب کـردن از میـان مسـیرهای
احتمالي متفاوت کنش ،با توجه به نتاي پیشبینيشدۀ بنهاست بنابراين مدرنیته رو بـه
سوی بينده دارد ،در حالي که ماقبل مدرنیتـه رو بـه سـوی گذشـته داشـت (همـان)29 :
گیدنز سیمای مخاطرهبمیز خاص مدرنیته را به شرح زير ترسیم ميکند:
 1جهانيشدن مخاطره از جهت تراکم ،به اين معنـا کـه بقـای نـوح بشـر از سـوی
احتمال وقوح ي جنگ هستهای تهديد شده است.
 2جهانيشدن مخاطره از جهت تراکم شمار روزافزون رخدادهای احتمـالي کـه بـر
هر کسي يا دستکم بر تعداد زيادی از افراد در کره زمین ابـر ميگـذارد؛ ماننـد
دگرگوني در تقسیم کار جهاني يا پیامدهای اقتصادی تحوات سیاسي.
1. abstract systems
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 3مخاطرات ناشي از محیط ساختهشده يا طبیعت اجتمـاعي کـه بـه سـبب نفـور

دانش انساني در محیط مادی و طبیعي پديد بمده است.
 4توسعۀ محیطهای مخاطرۀ نهادمند ،مانند بازارهای سرمايهگذاری که بر زنـدگي
میلیونها انسان ابر ميگذارد.
 5بگاهي از مخاطره به عنوان يرا مخاطره ،به اين معنـا کـه کاسـتيهای دانـش
بشری دربارۀ مخاطره به وسیله دانش مذهبي يا جـادويي تبـديل بـه قطعیـت و
زدودن ابر رواني مخاطرات از عريۀ رهن نميشود.
 6اطمحرساني عمومي دربارۀ مخاطره امروزه بسیاری از مخاطرات برای عامۀ مردم
شناخته شدهاند.
 7بگاهي به محدوديتهای مهارت تخصصي؛ به اين معنا که هـیچ نظـام تخصصـي
دربارۀ پیامدهای اقتبا و کاربرد ايول تخصصي بگاهي کامل ندارد.
مخاطرات ،جريان مدرنیته را دچار دگرگوني کردهاند با وقوح فجـايع انسـانسـاختي
مانند چرنوبیل ،اعتقاد عمومي به پروژۀ مدرن کاسته شده است و از اعتمـاد بـه يـنعت،
حکومت و کارشناسان کاسته است به نظر گیدنز ،انتقاد روزافزون از روشهـای يـنعتي
مدرن ،منجر به وضعیت «مدرنیتۀ بازتابي »1شده است مفاهیمي کـه مدرنیتـه بازتـابي را
منعکس ميکنند« ،پايداری »2و «ايل پیشگیری» هستند که بر روشهـای پـیشگیرانـه
برای کاهش سطوح مخاطره و حفظ پايداری محیطزيست طبیعي و انساني توجه دارنـد
امروزه بسیاری از افراد جامعه دربارۀ خطراتي که روشها و ابزار مدرن ايجاد ميکنند ،تأمل
کرده ،خواهان سازوکارها و فناوریهای ايمنتر و مطمئنتر هستند برخي از اين نگرانيهـا
خود را در قالب جنبشهای سبز نشان ميدهد که برای حفاهت از محیطزيست و ممانعت
از بلودگي و تخريب بن فعالیت ميکنند (ايماني جاجرمي)129 :1387 ،
يکي از تفاوتهای میان بِ و گیدنز ،رابطۀ ضمني میان بیم و تأمل دربارۀ بیم است
بِ به گونهای تلويحي بیان ميکند که افزايش میزان تأمـل دربـارۀ بـیم ،نتیجـۀ تعـداد
بیشتر بیمهايي است که در دورۀ مدرن متأخر تولید ميشود گیدنز اين رابطه را برعکس

1. Reflexive modernization
2. Sustainability
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ميبیند به اعتقاد او ،بیمها در مدرنیتۀ متأخر از نظر تعداد بیشـتر نیسـتند ،بلکـه يـرفاً

تصور ميشود که بیشترند؛ زيرا سرشت رهنیت به طور کلي در جهت نگرشي به زنـدگي
تغییر کرده که نسبت به احتمال بیم بسیار حسـا تر از دورههـای قبلـي اسـت از ايـن
گذشته گیدنز و بِ  ،نظامهای دانش تخصصي را به شیوههای متفاوتي بازمينمايانند بـه
نظر گیدنز ،تأمّلي بودن در ابر نظامهای تخصصي رخ ميدهد و متکـي بـه اعتمـاد عامـۀ
مردم به تخص است در نوشتههای گیدنز دربارۀ بیم و مدرنیتۀ متأخر ،مفهـوم اعتمـاد
نقش برجستهای دارد اما برای بِ تـأمّلي بـودن نقـد تخصـ اسـت و بـهويژه دربـارۀ
مخاطرات زيستمحیطي به جای بنکه مبتني بر اعتمـاد بـه نظامهـای تخصصـي باشـد،
مبتني بر بي اعتمادی به بنهاست همچنـین گیـدنز بیشـتر از بِـ بـه خودتـأمّليبـودن
متمرکز ميشود ،نوعي از تأمل که متوجه «بدن» و «خود» است؛ در حالي که بِـ

بیشـتر

بر نقد تأمّلي افراد از جامعـه تأکیـد دارد و بنـابراين بیشـتر از گیـدنز ،برنامـهريزیهـای
اجتماعي راي را به چالش ميخواند (گیدنز )982 :1380 ،ولي هر دو بنها مفهوم بیم را بـه
منزلــۀ يــ مســئله اساســي در دورۀ معايــر در نظــر مــيگیرنــد کــه از فربينــدهای
مدرنیزاسیون ناشي ميشود به نظر بنها ،مشخصۀ بیمها در جامعۀ مدرن متأخر دگرگون
شده و پیامدهای وسیعتری در تأبیر بر سرتاسر مکان و زمان دارند
فردگرايي
مفهوم ديگری که در مدرنیزاسیون انعطااپذير ب نقشي اساسي دارد ،فـردیشـدن
است فردیشدن مبین ي سازمان اجتماعي است که کاممً از جوامع پیشاسـرمايهداری
مبتني بر روابط اجتماعي جمعي و تحت سلطۀ اشراا جدا شده اسـت فـردیشـدن بـه
بیگانگي يا تنهايي دالت نميکند ،بلکه به معنای اين الزام در مدرنیتۀ متأخر اسـت کـه
افراد در غیاب يقینها و هنجارهای سـنتي بابـت و الـزامبور و ههـور شـیوههـای جديـد
تغییر است ،بايد خود زندگينامه خود را خلق کنند (Beck,
زندگي که پیوسته در معر
)1994: 13
ب معتقد است که با تقويت فردگرايـي در مدرنیتـۀ انعطااپـذير ،جايگـاه طبقـه از
چشماندازهای اجتماعي حذا ميشـود و اشـکال اجتمـاعي و گروههـای بـزرگ جامعـه

 / 182پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
ينعتي به عنوان پايههای سازندۀ هويت اجتماعي تضعیف ميشوند ب

عقیده دارد کـه
در مرکز اين پديده ،فرايندی دوگانه وجود دارد ،به طـوری کـه تحـت شـرايط مدرنیتـۀ
انعطااپذير ،افراد از جايگاههای بابت و مشخ که به شکلي تاريخي بـرای بنهـا معـین
شـده بـود ،جـدا شـده ( )Beck, 1992: 28و سـتس درون شـیوههای جديـد و نـويني از
زيستجهان جای ميگیرند در اين راستا بـ ادامـه ميدهـد کـه مسـئول ايـلي ايـن
زيستجهان جديد ،مکانیسمها ،نهادها و مقررات دولتهـای رفـاهي در جوامـع يـنعتي
بود ،زيرا اين نهادها در باطن خود با عميق گروهي سازگاری نداشت و در مقابـل ،فـرد را
به عنوان بازيگر ايلي معرفي ميکرد ،به گونـهای کـه هـر فـردی مسـئول زنـدگينامـه،
هويت ،تعهدات و باورهای خود بـود ( )Beck, 1997: 95او مخصويـاً بـر تـأبیر گسـترش
سیستم بموزشي تأکید ميکند؛ اقدامي که باع شد تا سـب های زنـدگي و شـیوههای
تفکر سنتي با چارچوبهای زباني و دانش جهاني جايگزين شوند بدين ترتیب نیاز بـرای
تحرک و رقابت در بـازار کـار افـزايش يافـت و اشـکال اجتمـاعي و شـبکههای حمـايتي
خويشاوندی از بین رفت و کارگزاران اجتماعي مجبور شدند تا مسئولیت زندگي خـويش
را بـر عهـده گیرنـد ( )Beck & Gernsheim, 2002: 32در نتیجـه اسـتانداردهای زنـدگي
افزايش يافت و با ي دگرديسي کلي در سیستم ارزشي و فرهنگي همراه شد.
فردیشدن به معنای فروپاشي يقینهای جامعـۀ يـنعتي و اجبـار در جسـتوجـو و
ابداح يقینهای جديد برای خود و ديگران در غیاب بنهاسـت ( )Beck, 1994: 14بنـابراين
ب اههار ميدارد که در عصر جديد ،قطعیتها ،محـدوديتها و دترمینیسـم طبقـاتي از
بین رفته است و شیوۀ جديدی برای کارگزاری ،حق انتخـاب و ارادۀ فـردی بـرای ايجـاد
وضعیتهای نوين زندگي ارانـه شـده اسـت ( )Beck & Willms, 2004: 24مـردم هـر روز
بیشتر از ديروز مجبورند تا زندگي و هويتهای خاص خودشان را از گزينههای گونـاگون
در دستر انتخاب کنند بنها شیوههای زندگي خود را بدون حمايت افراد و گـروههـای
ديگر و تنها بر اسا تواناييهـای خـويش ،در میـان نظامهـای اجتمـاعي مخـاطرهبمیز
هدايت ميکنند البته به نظر ب  ،اين امر بنطـور کـه فردگرايـان لیبرتاريـان معتقدنـد
منجر به رهايي مطلق انسان در جهان نميشود ( )Beck, 1992: 90در حقیقت در ساختار
انعطااپذير عصر ما ،مسیرهای زندگينامـهای و معنـای کـارگزاران از خـود کـاممً تـابع
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رفتارهای بازار کار ،سیستم بموزشي ،مصرا و همچنین عقايد ،عادات ،رويکردها و سب

زندگي مورد پذيرش در رسانههای گروهي ميشود ()Beck, 1992: 132
البته هنوز هم ب معتقد است که جوامع غربي ،جوامعي کاپیتالیستي هستند که در
بن نابرابری دربمدها به قوت خود باقي مانده است؛ اما اين جوامع کاپیتالیسـم ،جـوامعي
بيطبقه هستند (همان )88 :و نـابرابری دربمـدها منجـر بـه تشـکیل طبقـات اجتمـاعي-
اقتصادی نميشود
اما سؤالي که وجود دارد اين است که نـابرابری توزيـع دربمـدهای درون سـاختار يـا
اجتماح فردگرا را چگونه ميتوان تبیین کرد؟ ب معتقـد اسـت کـه نـابرابری و فقـر در
مدرنیته انعطااپذير نبايد به يورت پديدهای نگريسته شود که بین گروهها توزيـع شـده
است  -بنگونه که در گذشته تصور ميشد  -بلکه بنها پديدههايي هستند که به تغییـر و
تحول در زندگي کاری بستگي دارند ( )Beck & Willms, 2004: 102مردم به ايـن خـاطر
در فقر قرار ميگیرند که در مراحل مختلف زندگيشان ،خرد و شـعور متفـاوتي دارنـد و
اين امر موقتاً منجر بـه ايجـاد بروتمنـد و فقیـر ،کارفرمايـان و کـارگران يـدی ميشـود
بنابراين نمي توان به راحتي گفت که افراد درون چارچوب طبقاتي سفت و سخت و کاممً
ايستا قرار دارنـد ( ،)Beck & Gernsheim, 2002: 51بلکـه بنهـا موقعیتهـا و جايگاههـای
مبهم و دوگانهای را اشغال ميکنند که دانماً در حال تغییرند (همان)151 :
سياستهاي فرعي
ب معتقد است که تحقق مدرنیتۀ انعطااپـذير بـه چیـزی بسـتگي دارد کـه بن را
سیاست فرعي 1مينامد (نش )94 :1385 ،جوامـع امـروزی ديگـر نميتوانـد بازتابدهنـده
طبقات اجتماعي -اقتصادی باشد ،زيـرا همـه انسـانها بـه شـکل تکـههای فـردیشـده
دربمدهاند ( )beck & willms, 2004: 107امـا بـا ايـن حـال هنـوز هـم مفهـوم طبقـه در
جريانهـای ايـلي جامعهشناســي مـورد بحـ و منــاهره اسـت بـه نظــر ميرسـد کــه
جامعهشناسان سعي ميکنند تا جوامعي را که بيطبقـه شـدهاند بـر اسـا تحلیلهـای
طبقاتي بررسي کنند و جوامع جديد را با مدرنیته اول و مقوات بزرگ هماهنـگ کننـد
1 . sub-politics
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اما ب طبقه را همانند ديگر مفاهیم مدرنیتۀ اول مانند خانواده و اشتغال ،مفهومي مبهم

مينامد يعني او طبقه را دالي ميداند که هر چنـد دالتهـای بن از بـین رفتـه اسـت،
برخي از جامعهشناسان سعي ميکنند تا بن را هنوز در جامعۀ معايـر زنـده نگـه دارنـد
()beck & willms, 2004: 51-52
بنابراين ب معتقد است که تحلیلهای محققان و جامعهشناسان معايـر بـه شـدت
ناق و معیوب است ،زيرا بنها برای تعريف و عملیاتيکردن اين مفاهیم به الفاع تهـي از
معنا تکیه ميکنند ،در حالي که هستۀ مدرنیته انعطااپذير به گونهای است کـه ماهیـت
پديدههای اجتماعيای ماننـد جنسـیت ،خـانواده و طبقـۀ اجتمـاعي بـه کلـي دگرگـون
شدهاند مثمً مفهوم خانواده؛ او استدال ميکند که در مفهومبندی سـنتي ،خـانواده بـه
شکلي بود که عمدتاً از سوی ي متکفل (عمدتاً مـرد) اداره ميشـد و ايـن سـاختار بـه
بنیان ايلي تحلیل طبقاتي تبديل شده بود اما در فرايند «بشـفتگي زنـدگي خـانوادگي»
که يکي از ايليترين ويژگيهای مدرنیتۀ انعطااپذير است ،طمم ،ازدواج مجدد ،رابطـۀ
جنسي و نفور زنان در بازار کار به موضوعاتي تبديل ميشود که باع ميشود تا خانواده
نیز همانند طبقه به مفهومي گنگ و مبهم تبديل شود در اين راستا ب نتیجه ميگیرد
که اگر نتوان از خانواده به عنوان واحد بنیادين تحلیل ،تعريفي ارانه کرد ،بنابراين دربـارۀ
طبقه نیز نميتوان تعريفي قطعي بیان کرد (همان)20 :
ب همچنین در انتقادات اخیر خود علیه دولت  -ملتگرايي در جامعهشناسي موضع
ميگیرد و استدال ميکند که تحلیل طبقاتي مبتني بر وجود دولت  -ملـت بـه عنـوان
حامل ساختار طبقاتي است ( )Beck, 2002: 17او استدال ميکند که مضـامین طبقـه و
عناير دروني بن عمیقاً بر ماهیت دولت  -ملت مدرن وابسته است و متذکر ميشود کـه
اين استدال حتي در کارهای پیر بورديو نیز در قالب توزيع اشـکال متفـاوت سـرمايه در
حوزههای اجتماعي وجود دارد به عبارت ديگر ،ايدۀ سرمايه و قابلیت مبادله بن تنهـا در
چارچوب ملي قابلیت کاربرد دارد ()beck & willms, 2004: 105
در مقابل ب استدال ميکند که دولت در دورۀ اخیر ،پشت دروازههای دولت -ملت
مدرن دوباره ساخته شده است هر چند به لحاع تاريخي ،دولـت  -ملتهـا بـه وسـیله و
برای جنگ تشکیل و تثبیت شدهاند ،در جايي که انسانها با خطرات جهـاني مواجهانـد،
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
وضعیت خیلي متفاوت است بحران دولـت  -ملـت موجـب بازتولیـد دولتهـای محلـي
ميشود که از توانايي پاسخگويي سريعتری به خواستههای جامعه دارند اين امر بـهويژه
با پايان جنگ سرد و توجه روزافزون به خطرات زيسـتمحیطي بشـکار ميشـود اکنـون
دولت بايد خودش را با وضعیت جديد خطرپذير و سیاست فرعي جنبشهـای اجتمـاعي،
ابتکارات و اقدامات جديد مـدني و انجمنهـای حرفـهای انطبـام دهـد در مطلـوبترين
حالت اين امر به تشکیل دولت میزگـردی منجـر ميشـود کـه در بن گروههـای مختلفـي
دربارۀ سیاستهای ملي و بینالمللي بح ميکنند به عبارت ديگر ،دولـت نظـامي مـدرن
به وسیله تغییر در نهادهای بوروکراتیکش به طور کامل دگرگون ميشود (نش)94 :1385 ،

نقدي بر نظريات بک
به نظر ميرسد که بر نظريـات بـ انتقـادات زيـادی وارد شـده اسـت در حقیقـت
محققان طرفدار تحلیل طبقاتي ،تئوری ب را به لحاع تجربي ،تهي و بدون اعتبار کـافي
معرفي ميکنند (ر ک )Skeggs, 2004 :حتي نگاهي به برخـي شـاخ های بمـاری تـأبیر
طبقه بر دربمد ،دسترسي متفاوت به کااهای مصـرفي ،بهداشـت و حتـي شـايد شـانس
زنـدگي را تصـديق ميکنـد ( )Scott, 2006: 39-49مهمتـرين انتقـادات وارده بـر بـ را
ميتوان به شرح ريل توضیح داد:
الف) مرگ طبقه

تقسیم جامعه به طبقات يـا قشـرهای گونـاگون ،يکـي از ويژگيهـای بـارز و تقريبـاً
عمومي ساخت اجتماعي است کـه در طـول تـاريخ و در تمـام جوامـع بشـری بـه يـور
گوناگون وجود داشته و همواره توجه نظريهپردازان اجتماعي را جلـب کـرده اسـت ايـن
تقسیمبندی که معمواً ناشي از عوامل محیطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،میزان بروت ،اعتبـار
و قدرت است ،عموماً امری حتمي و تغییرناپذير تلقي شده است در واقع منشـأ طبقـات
ريشه در توانهای طبیعـي و نیازهـايي دارد کـه بـه تقسـیم کـار ناخودبگـاه ميانجامـد
(ســلیماني )59 :1387 ،مفهــوم طبقــه در معنــای عــام بن بــرای نشــان دادن تفاوتهــا و
نابرابریهای اجتماعي و اختما سطح زندگي و امکانات بین گروههای مختلف اجتمـاعي
و بین افراد متعلق به اين گروهها به کار ميرود (فوزی و رمضاني)3 :1388 ،
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در اين راستا بنا بر اههار پیتر سوروکین ،1کلیه گروههای متشکل پايـدار مبتنـي بـر

اختما طبقاتي هستند و «جامعه يکدست» که مساوات کامل بین کلیه افـراد بن برقـرار
باشد ،تنها رؤيايي است که هرگز در تاريخ بشر تحقق نیافتـه اسـت (کنیـگ)243 :1353 ،

البته دربارۀ اينکه چه عامل يا عواملي سـبب پیـدايي «طبقـات اجتمـاعي» شـد ،نظـرات
گوناگوني وجود دارد مثمً سوروکین ،اختما طبقاتي را فقط ناشـي از اختمفـات فـردی
موروبي و تفاوت شرايط محیط ميداند (همان) مارکس نیـز مالکیـت خصويـي را عامـل
تشکیل طبقات معرفي ميکند (اديبـي )8-7 :1354 ،دورکیم نیـز ميگويـد کـه عـموه بـر
تقسیم کار و کثرت سازمانهای شغلي ،زمینۀ ايلي پیدايي طبقـات را بايـد در محصـول
مازاد و تمل خصويي جستوجو کرد البته پـارهای ديگـر از جامعهشناسـان معتقدنـد
طبقه بندی اجتماعي ناشي از تسلط گروهي بر گروه ديگر اسـت گـروه فـاتح خـود را در
مقام بااتری که مسلط بر مغلوب باشد ،قرار ميدهد و در نتیجه گروه مغلـوب در درجـۀ
پايینتری قرار ميگیرد (همان)18 :
بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که به نظر ميرسد علت ايلي ايجـاد طبقـات مختلـف
در جوامع ،نابرابریهای موجود درون ايـن جوامـع باشـد البتـه مـدلول ايـن نابرابریهـا
موضوعي است که هنـوز دربـارۀ بن اخـتما نظـر وجـود دارد در ايـن راسـتا برخـي از
انديشمندان بر نابرابریهای ناشي از استعدادهای متفاوت انسانها تأکید ميکنند ،برخي
بر نابرابری ناشي از بروت ،برخي نیز بر وضعیت متفاوت انسـانهای درون بـازار و برخـي
عوامل ديگر اما در هر يورت عامل ايلي تشکیل طبقات از نظر اکثر متفکرين اجتماعي
و سیاسي ،نابرابری است
حال سؤال ايلي اين است که بيا علت ايلي تشـکیل طبقـات کـه نـابرابری معرفـي
ميشود ،در قرن جديد از بین رفته است؟ همانطور که در باا هم اشاره شد ،ب عقیده
ندارد که نابرابریها در جوامع امروزی از بین رفته باشند ،اما علتي که او بن را به عنـوان
گواهي برای مرگ طبقه معرفي ميکند ،توان انسانها برای گذار از ي وضعیت زنـدگي
به وضعیتي جديد است اما مسئله اين است که بيا اين معیار ميتواند بـه عنـوان عـاملي
برای مرگ طبقه عنوان شود؟ به نظر ميرسد که پاسخ منفي است؛ زيرا تحرک اجتماعي
1. Sourokin
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نقدی بر جايگاه طبقه در مدرنیته انعطاا پذير اولريش ب
به عنوان توان جابهجايي افراد يا واحدهای خانوادگي در نظام گروههای اجتماعي ،شـغلي

يا نظام طبقات اجتماعي در هر جامعـهای و در هـر زمـاني بـا اشـکال مختلفـي هماننـد
تحرک اجتماعي عمودی ،افقي ،سـاختي دروننسـلي وجـود داشـته اسـت ( & Boudon
 )Bourricaud, 1989بنابراين ميتوان نتیجهگیری کرد که تحرک اجتماعي همیشه درون
جوامع وجود داشته است پس اين عامل نميتواند به عنـوان عـاملي بـرای مـرگ طبقـه
عنوان شود
بانیاً ب دربارۀ اينکه چگونه طبقات در مدرنیته متأخر در حالت زوال قرار ميگیرند،
به شکل گنگ و مبهمي بح ميکند اين امر در بحـ او از منطـق توزيـع در مدرنیتـۀ
انعطااپذير کاممً بشکار است او از ي طرا يريحاً ميپذيرد که در جامعـۀ خطرپـذير،
برخي از خطرات در امتداد شکااهای طبقاتي توزيع خواهند شد و باعـ خواهنـد شـد
که جامعۀ طبقاتي تقويت شوند ( )Beck, 1992: 35در اين راستا او حتي معتقد است کـه
در جامعۀ خطرپذير ،قانون حرکت سرمايه به طرا طبقات باا و ريزش خطرات به سمت
طبقات پايین خواهد بود ( )Beck, 1997: 137اما در جـايي ديگـر اسـتدال ميکنـد کـه
تحلیل نابرابری های اجتماعي بیرون از پارادايم طبقـاتي و در چـارچوب مراحـل زنـدگي
فردی و نه گروههاست که البته اين نابرابریهای اجتماعي در چارچوب مراحـل مختلـف
زندگي افراد ميتوانـد دچـار تغییـرات تـدريجي شـود ()Beck & gernshiem, 2002: 205
همچنین شگفتانگیزتر از همه اين است که او در جايي استدال ميکند که فربينـدهای
فردگرايي در مدرنیته انعطااپذير باع حذا تمايزات طبقاتي نشدهانـد ،بلکـه يـرفاً در
بسـتر زيسـتجهـان جديـد تضـعیف شـدهاند ( )Beck, 1992: 131يعنـي تغییراتـي کـه
فردگرايي موتور حرکت بنها محسوب ميشود ،هنوز در ارهان و انديشۀ مردم قـرار دارد و
نه در رفتار و شرايط اجتماعي ( )Beck & gernshiem, 2002: 203به نظر ميرسد که ايـن
استدالها در تضاد با برخي از اههارات ب قرار دارد که گفته بود فردگرايي نه واقعیتـي
سوبژکتیو ،بلکه پديدهای ساختاری در جامعۀ مدرن است.
ب) از بين رفتن تحليل طبقاتي

به نظر ميرسد که يرفاً مفهـوم مـرگ طبقـه نیسـت کـه مـورد ترديـد تحلیلگـران
اجتماعي قرار گرفته است ،بلکه رد تحلیل طبقاتي توسـط بـ نیـز مناقشـات زيـادی را
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برانگیخته است مخصوياً اههارات او دربارۀ اينکه تحلیل طبقاتي به خاطر زوال خـانواده

و دولت -ملتها به پديدهای بیهوده تبديل شده است ،از سـوی بسـیاری از انديشـمندان
با ترديدهای فراواني نگريسته ميشود به نظر ميرسد که وابستگي تحلیـل طبقـاتي بـه
بنیان خانواده يادبور مباح گلـدرو اسـت (ر ک )Goldhrope, 1983 :گلـدرو هـم بـه
لحاع تئوريکي و تجربي مدافع نظريات قراردادگرايي بود قراردادگرايي مـورد نظـر او بـا
اين پیشفر بغاز ميشد که سطح تحلیل طبقاتي بايد خانواده باشد (همان)
همچنین ديدگاه ب در اين مورد که تحلیل طبقـاتي وابسـته بـه اشـکال سـرزمیني
دولت -ملت است ،از همه قابل تأملتر است به نظر ميرسد که ايـن اسـتدال بـ نیـز
مانند ديگر استدالهای او چندان قانعکننده نباشد همـانطور کـه پیشـتر اشـاره شـد،
استدال ب در اينجا مبتني بر اين امر است که چـون در عصـر مدرنیتـۀ انعطااپـذير،
انسانها هر روز بیشتر از ديروز به سوی «جهـانوطنگرايـي »1سـوم داده ميشـوند ،بـه
همین جهت تحلیل طبقاتي از توضیح دادن ماهیت جديد جهـان عـاجز اسـت امـا ايـن
ديدگاه حداقل در دو جنبه مورد چالش جدی قرار گرفته است :اواً چند دريد مـردم بـا
چنین روشي زندگي ميکنند؟ به عبارت ديگر اکثريت مردم يـرفاً در چـارچوب دولـت-
ملت زندگي ميکنند يا اينکه بنها درون فرايندهای جهاني ادغام شـدهاند؟ در ايـن مـورد
بومان معتقد است که تحقیقات نشان ميدهد که  98دريد مردم جهان هنوز تا به حـال
مهاجرت خارج از کشور نداشتهاند حتي در بريتانیا نیز  50دريد مردم هنوز در  5مايلي
محل تولدشان زندگي ميکنند ()Bauman, 2002: 88
بانیاً بيا واقعاً دولت -ملتها در حال محو شدن از يـحنۀ جهـاني هسـتند؟ در اينجـا
برخما ب بسیاری از انديشمندان معتقدند که نظام دولت -ملتها که محصول سـامان
سیاسي دوران مدرنیته است ،در پايان قرن بیسـتم کـاممً جهانشـمول شـده اسـت ،بـه
گونهای که به لحاع سیاسي نه تنها تعمـیم جهـاني الگـوی دولـت -ملتهـا متبـاين يـا
متناقض با جهانيشدن نیست ،بلکه يکـي از نشـانهها و ابعـاد مهـم بن اسـت .بـه بیـان
دقیقتر هر چند در جهان پايان قرن بیستم ،بسـیاری از مناسـبات اقتصـادی -اجتمـاعي
تحت تأبیر شرکتهای بزرگ ،بهويژه شرکتهای چندملیتي شکل ميگیرد ،هنوز برخـي
1 . Cosmopolitan
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از جهات اساسي زندگي اجتماعي و سیاسي در انحصار دولتهاسـت و شـرکتها ،قـدرت

مقابله و رقابت با بن را ندارند نظارت و کنترل ابزار خشونت و سـازماندادن بـه دسـتگاه
اداری متمرکز در مرزهای ملي از يمحیتهای انحصاری دولتها و حکومتهاسـت کـه
ه ر چند در دو دهه پاياني قرن بیستم به شدت از نیروهای جهاني متأبر شـده ،همچنـان
در حیطه قدرت دولت -ملتها باقي مانده است (گیدنز)84-82 :1380 ،
به بیان گیدنز در ابتدای قرن بیست و يکم به جز مناطق قطبـي ،هـیچ سـرزمیني در
هیچ کجای دنیا نیست که تحت حاکمیت ي حکومت درون ي دولـت -ملـت نباشـد
دولتها همچنان ايليترين کنشگران عريۀ سیاست جهانياند و سامان سیاسـي جهـان
با تعامل بنهاست که شکل ميگیرد هر چند سطح بروت و میزان ينعتيبـودن کشـورها
در سیاست و جريانهای سیاسي و حتي کنترل و نظارت بر خشونت بسیار مـؤبر اسـت،
گیدنز با ارجاح به نظريـات مورگنتـا معتقـد اسـت کـه دولتهـا قدرتشـان را از قابلیـت
حاکمیتشان دارند به نظر او دولتها به يورت ماشـینهای اقتصـادی عمـل نميکننـد،
بلکه بسان «کنشگراني» عمل ميکنند که به طـور جـدی از حقـوم کشـوریشـان دفـاح
ميکنند ،عمقهمند به تقويت فرهنگهـای ملـيشـان هسـتند و بـا دولتهـای ديگـر در
اتحاديههايي از دولتها بر سر مسانل استراتژي ژنوپولیتیکي درگیری دارند (همان)87 :
از ديدگاه گیدنز ،حاکمیت بازانديشي شده و مـدرن حکومـتگـری در جهـان جديـد
است که مرزها را جايگزين سرحدات کـرده و ضـمن بـه وجـود بوردن نظامهـای مـدرن
سیاسي ،مفهوم روابط بینالمللي را پديد بورده و معني بخشیده است وی با نقد نظريات
زوال دولت -ملت معتقد است که هر چند جهانيشدن ،اشـکال سـنتي حکومـتگـری را
تضعیف کرده ،دولت -ملـت از میـان نخواهـد رفـت و در بعـد جهـاني و عريـۀ جهـاني
بازسازی خواهد شد (گیدنز)38 :1382 ،
ج) شاخصهاي فردگرايي

از ديدگاه ب  ،مکانیسمهای ايلي پیشبرندۀ فردگرايي ،نهادهای دولتهـای رفـاهي
غربي است که باع ميشوند تا افراد از «اشکال زندگي »1جمعي سنتيشان جـدا شـده و
1. Forms of life
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انسانها به سرنوشت خويش شکل دهند به نظر ب  ،گسترش سیستم بموزشـي پـس از

جنگ جهاني دوم ،يکي از بزرگترين انقمبهايي بود که در دهـه  60و  70اتفـام افتـاد
( )Beck & willm, 2004: 72و باع تقويت فردگرايـي در ايـن جوامـع شـد از نظـر بـ ،
خودبگاهي ناشي از فردگرايـي بسـتگي بـه محتـوا1ی بموزشـيای دارد کـه انسـانها در
جوامع رفاهي کسب ميکنند ()Beck & gernshiem, 2002: 32
حال سؤال اين است که بيا تصمیم افراد برای رفتن به مدرسه يـا دانشـگاه يـرفاً بـه
خاطر کسب علم است و سطح دربمد در اينجا نقشي بازی نميکند؟ ب پاسخي به ايـن
سؤال نميدهد شايد علت اين باشد که عليرغم گسترش سـطح سـواد در بـین جوانـان
طبقۀ متوسط ،به نظر ميرسد که فرزندان طبقات باا و مرفـه جامعـه بیشـتر از طبقـات
کارگر در سیستم بموزشي موفق بودهاند ولي ب  ،اين امر را ناديده گرفته اسـت ،زيـرا او
از انسانهای «فارغ از طبقهای »2سخن ميگويد که بدون توجه بـه بسـترها و زمینـههای
افراد ،رفتار يکساني از خود بروز ميدهند.
دومین محرک فردگرايي از نظر ب  ،گسترش پديدۀ مصراگرايي است که در نتیجه
افزايش وفور اجتماعي -اقتصادی ،اخمم معطوا به هدا و همچنین تفـرد انسـانها بـه
وجود بمده است البتـه برخـي از جنبـههای ايـن اسـتدال کـاممً درسـت اسـت؛ زيـرا
استانداردهای زندگي و میزان دسترسي انسانها به کااهای مصـرفي در سـالهای اخیـر
افزايش يافته است اما مسئلۀ اساسيای که بايـد توجـه شـود ،دربـارۀ اخمقیـات جديـد
جوامع معاير است؛ زيرا همانطور که خود ب هم اههار ميدارد ،توسعۀ اسـتانداردهای
کیفیت زندگي ،دربرگیرندۀ همه گروهها به شکلي برابر نیست؛ زيرا گروههايي کـه سـطح
دربمد پايیني دارند ،عمدتاً با سیستم ارزشي دهۀ  1950و سمبلهای بن گره خوردهانـد
()Beck, 1997: 47
در حقیقت اين بح مشابه نظريات بورديو در کتاب تمايز است کـه در بن بورديـو از
سب زندگي بورژوازی نوههوری بح ميکنـد کـه ويژگـي اساسـي بن ،جسـتوجـوی
هويتهای جديد برای گروههای موجود در جوامع معاير و انکار هويتهای منسـوب بـه
طبقه است ( )Bourdie, 1984: 354-771بنـابراين اخمقیـات جديـد ،پديـدهای اسـت کـه
1. content
2. class free
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عمدتاً با طبقات متوسط به باا و نه طبقات پايین سازگاری دارد اين امر تأبیرات مهمـي

بر شکل مصرا دارد به عبارت ديگر اخمقیات جديد موجب دوری از انديشۀ مصرا انبـوه
همۀ گروهها شده و در عو بر وجود شکاا مصرفي مبتنـي بـر خطـو طبقـاتي تأکیـد
ميشود در ي طرا ،بخش سنتي قرار دارد که برای مصرا کااهای سنتي به شـیوههای
مرسوم و سنتي تمش ميکند و در طرا ديگر ،ي بخش بروتمندتر و بموزشديدهتر قـرار
داردکه به دنبال رويکردها ،فعالیتها و کااهای مهم هستند
در عصر فردگرايي همچنان که برمانهای مشترک و کارکردهـای پذيرفتهشـده کنـار
گذاشته ميشود ،احکـام اخمقـي نیـز پشـتوانۀ خـود را بیشازپـیش از دسـت ميدهـد
تحوّات اخیر روند بزادی فردی را به کانالهايي هـدايت کـرده اسـت کـه ميتواننـد بـه
مفهوم ديالکتیکي به عکس خود تحوّل يابند بزادی فـردی بـه بزادی مطلـق در حیطـه
ويژه تحول يافته است که فـرد بـه عنـوان فضـای بزاد در اختیـار دارد بزادی مطلـق در
فضای بزاد فردی ميتواند محدودکنندۀ بزادی فرد در کل جامعه باشد؛ چون ايـن بزادی
به مفهوم سنتي بن تلقي نميشود از ايـنرو گسـترش بزادی بـه مفهـوم فردگرايانـۀ بن
يعني گسترش «فضای بزاد» فردی ميتواند با سلب اعتماد همـراه باشـد از طـرا ديگـر
بنچه به انسان تشخ بخشیده ،محیط ،فرهنگ ،تاريخ و روابـط اجتمـاعي بـوده اسـت
بنابراين هرگونه فرديتي مجزا از جمع غیرممکن است
موفــه و اکمنــو در کتــاب «هژمــوني و اســتراتژی سوسیالیســتي» بــه نقــد ديــدگاه
«دموکراتیزه کردن دموکراسي» ب

و گیدنز پرداختند برای موفـه و اکمنـو ،راديکـالیزه

شدن دموکراسي مستلزم دگرگوني سـاختارهای قـدرت موجـود و شـکلگیری هژمـوني
جديدی است ايجاد ي هژموني جديد مستلزم خلق زنجیرۀ همارزی در میان منازعـات
سیاسي متنوح ،قـديم و جديـد بـرای رسـیدن بـه يـ
دموکراتی

ارادۀ جمعـي« ،مـا»ی نیروهـای

راديکال است اين کار فقط با به رسـمیت شـناختن «بنهـا»ی مخـالف انجـام

ميگیرد ب و گیدنز اما يکسره نقش هژموني را ناديده ميگیرند مدل پساسیاسي بنهـا
با پز علمي و بيطرفانه به گونهای يحبت ميکند کـه گـويي همـه کسـاني کـه بـا بنهـا
مخالف هستند ،از چارچوب منسوخشدهای طرفداری ميکنند امـا ماهیـت غلـط نظريـۀ
اجماعي و «جهانشمول» بنها وقتي بشکار ميشود که بـا پديـدهای بـه نـام «بنیـادگرايي»
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مواجه ميشوند «دشمني» که در مقابل «ما»ی مردم متمدن قرار ميگیـرد واضـح اسـت

که وقتي طرد به اين شیوه توجیه ميشود ،راهي برای مباحثـه و منـاهرۀ سیاسـي بـاقي
نميماند از ديد موفه و اکمنو ،وقتي مرزهای سیاسي نابود ميشوند ،بيمیلي نسبت بـه
احزاب سیاسي شروح ميشود و شاهد رشد انواح ديگری از هويتهای سیاسـي در حـول
اشکال هويتيابي ناسیونالیستي ،مذهبي يا قومي خواهیم بود
نتيجهگيري
در اين مقاله ،ديدگاه «اولريش ب » دربارۀ مرگ تحلیل طبقاتي نقـد و بررسـي شـد
برای اين منظور از رويکرد انتقادی استفاده شد اين نظريه بیشتر از انتقادهـايى سـاخته
شده است که از جنبههای گوناگون زندگى اجتماعى و فکری به عمل بمده است رويکرد
انتقادی از کار «مارکس» الهام گرفتـه و هـدا ايـلي بن ،نشـان دادن روابـط قـدرت در
چارچوب پديدههای فرهنگي است از منظر مکتب انتقادی ،عقمنیتـي کـه زمـاني نقـش
روشنگری داشت ،در جهان مدرن به نوعي عقمنیت ابزاری تبديل ميشود و به دنبـال از
دست رفتن روزافزون فرديـت در جريـان يـنعتيشـدن جوامـع انسـانها در دنیـايي بـا
فربيندهای روزافزون سازماني – اداری ،تبديل به ابزاری بـرای سـیطرۀ علمـي -فنـي بـر
طبیعت ميشود
مهمترين شاخ جوامع مدرن جديد (يعنـي دارای مدرنیتـه جديـد و متـأخر) ،وفـور
ريـس و اطمح از بن و تفطن مردم تحصیلکرده و دارای سطحي از رفاه به بن است ايـن
دوران ،دورۀ پستمدرن يا ختم مدرنیته نیست و ميتواند تداوم مدرنیتـه و تعمیـق بن بـه
شمار بيـد اولـريش ب  ،اين دوران را عصر مدرنیتۀ انعطااپـذير ميخوانـد کـه منظـور از
بن ،افول يا حتي مرگ سـنت و ژراتر شدن فرديت انسانهاست و انسان در ايـن شـرايط
مجبور ميشود خود بـرای خويـشتن ،سرگذشت خويش ،مسیر زندگي خود و ريسـ هايي
که با بنها مواجه ميشـود ،تـصمیم بگیـرد اين رونـد راه بـه تحـولي بنیـادين و عمیـق در
اجتماح بشری ميبرد که عبارت است از ريشهکني يور قديم و شکلگیری اشـکال جديــد
انسجام و پیوسـتگي اجتمـاعي
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بر امکان دستیابي به فريتهای جديد برای کنش انتقادی مـؤبر تأکیـد

اولريش ب
ميورزد وی برخما انديشمندان پسامدرنیته ،ايده پايان مدرنیته را رد ميکنـد از ديـد
وی ،جامعۀ معاير دچار بحران مدرنیته است در واقع پارادايمي که اولريش بـ مطـرح
ميکند ،تصوير جامعه و جامعۀ جهاني متفاوتي است چنین تصويری هـم برداشـتهـای
کمسی از جامعه را دگرگون ميکند و هم تبعات مهمي برای حوزههای گوناگون علـوم
سیاســي دارد وی بــه جــای پــذيرش گسســت از مرحلـۀ مدرنیتــه و گــذر بــه گفتمــان
پسامدرنیته ،استدال ميکند که بشر امروز در مرحلۀ عالي مدرنیته به سر ميبرد کـه از
طريق فرايند فردیشـدن ،مـرگ طبقـه ،مـرگ هويتهـای جمعـي و سـازههای سـنتي
مشخ ميشود مهمترين شاخ جوامع مدرن جديد ،يعني مدرنیتۀ جديـد و متـأخر،
وفور ريس و اطمح از بن است اولريش ب ايـن دوران را عصـر مدرنیتـۀ انعطااپـذير
ميخواند که منظور از بن افول يا حتي مرگ سنت و ژراتر شدن فرديت انسانهاست و
انسان در اين شرايط مجبور ميشود خـود بـرای خويشـتن ،سرگذشـت خـويش ،مسـیر
زندگي خود و ريس هايي که با بنها مواجه ميشود ،تصمیم بگیرد ب استدال ميکند
که سیستم طبقاتي دوران مدرنیتۀ ينعتي با مشکمت عمدۀ عصر ما تناسبي ندارد؛ زيـرا
مشکمت و خطرات جهاني جديدی به وجود بمده است که اين مشـکمت بـا افـراد و نـه
طبقات ارتبا دارد به همین علت ،جنبشهای سیاسي جديد بـه گونـهای هسـتند کـه
تقسیمات طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه قربانیـان ايـن خطـرات را يکتارچـه درک
ميکنند پس «جوامع خطر» ،جوامعي طبقاتي نیستند.
نتاي تحقیق نشان داد که نظريۀ ب دربـارۀ زوال هويتهـای جمعـي از سـه جنبـه
(مرگ طبقه ،تحلیل طبقاتي و فردگرايي) دارای ناهماهنگيها و تناقضات بسیار جدیای
است همچنین ايـن نظريـه بـر اسـا چنـد اسـتدال معیـوب پايـهريزی شـده اسـت؛
استدالهايي که اعتبار اين نظريه را تضعیف ميکند به نظر نميرسـد کـه بـ عقیـده
داشته باشد که نابرابریها در جوامع امروزی از بین رفته باشند ،زيرا منشأ طبقات ريشـه
در توانهای طبیعي و نیازهايي دارد که به تقسـیم کـار ناخودبگـاه ميانجامـد و تحـرک
اجتماعي به عنوان توان جابـهجـايي افـراد يـا واحـدهای خـانوادگي در نظـام گروههـای
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اجتماعي ،شغلي يا نظام طبقات اجتماعي در هـر جامعـهای و در هـر زمـاني بـا اشـکال

مختلفي همانند تحرک اجتماعي عمودی ،افقي ،ساختي و دروننسلي وجود داشته است
از طرا ديگر به نظر ميرسد که هنوز هـم در تحلیلهـای جامعهشناسـانۀ عصـر حاضـر،
تحلیل طبقاتي برتری خايي دارد در واقع جامعهشناسي از بـدو ههـور تـاريخياش بـه نحـو
راتي با مطالعۀ طبقه پیوند خورده و روابط طبقاتي ،شالودۀ ايـلي انسـجام تئوريـ بن بـوده
است و اين جمله که ديگر توان پیشگويانۀ طبقه برای تبیین رفتارهای فـردی و فربينـدهای
اجتماعي قابل اعتماد نیست ،نیاز به ي بررسي چندبعدی در جوامع مختلف دارد
شايد مهمترين محدوديت رويکردهايي که به مرگ تحلیل طبقاتي قانل هسـتند ايـن
باشد که بر میزان تغییر مبالغه ميکنند و میـزان نابرابریهـای اقتصـادی را کـه همچنـان در
زندگي اکثر اعضای جوامع مرفه جهان وجود دارد ،کماهمیت جلوه ميدهند به نظر ميرسـد
که بايد گفت که تشکلهای طبقاتي که سیاسـتهای ملـي حـول محـور بنهـا سـازماندهي
ميشود ،دچار انشقام و چندپارگي شدهاند؛ اما ايـن بـه معنـي از بـین رفـتن طبقـه نیسـت
چنــدپارگي و متکثــر شــدن ارزشهــا و شــیوههای زنــدگي ،رشــد رســانههای جمعــي و
مصراگرايي ،همه بدين معني است که هويتهای اجتماعي ،خدشـهناپذير و مسـلم انگاشـته
شدۀ سابق ،اکنون سیاسي شدهاند و هويتهای فراملي طبقاتي ،اولويت يافتهاند
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زندگي» ،نامه علـوم اجتمـاعي،
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