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چکیده:
پردازان اجتماعی مدرنیته است. بار از نظریهتاولریش بک آلمانی

ي هایی است درباره، پندارهدهدیمترین مفاهیمی که بک ارائه یکی از مهم
» آمیزي مخاطرهجامعه«که در اولین کتاب خود با نام » جامعه و مخاطره«

را طی فرایند ظهور زیآممخاطرهي آنان را نگاشته است. وي جامعه
ي و دههدهدیمي دوم مورد توجه قرار پس مدرنیتهي اول و ستهیمدرن

را زیآممخاطرهي . وي جامعهداندیمي دوم ي ظهور مدرنیتهرا دوره1970
زیآممخاطرهي توزیع مجدد ثروت: در جامعه-1: دهدیمبا سه ویژگی شرح 

دعوا نه بر سر تقسیم ثروت بلکه مسئله توزیع امور منفی و مخاطره است؛ 
ي دوم تبدیل شده تهیمدرنیابی: از نظر بک فردگرایی به ساختار تفردی- 2

به بعد نهادها و ساختارهاي جامعه براي آزادي و استقالل 17است، از قرن 
ي خود را بسازند. هانامهیزندگفرد زیر سؤال رفته است و افراد وادارند تا 

جامعه در ي یکهاتیقطعاین آزادي از بند ساختارها، رهایی به سوي عدم 
استانداردزدایی از کار: در سراسر جهان، کار ناپایدار -3مخاطره است؛ 

افزایش یافته و افراد تحت عدم قطعیت کار خواهند بود. با توجه به آنچه 
شامل تغییرات مرتبط به هم در زندگی زیآممخاطرهي گفته شد، جامعه
ده استوار است که . مفهوم بک از مخاطره بر این ایشودیماجتماعی معاصر 

ي مدرن شدن تعداد کثیري از مشکالت را ایجاد خواهد کرد که در نتیجه
و به فرایند خودارزیابی وادار شوندیمآن نهادهاي اجتماعی بازتابی 

. شوندیم
ی شدنوطنجهاني بازتابی، ، مدرنیتهزیآممخاطرهي اولریش بک، جامعهکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
ختصري از زندگی و اندیشه اولریش بک)(م

تبار یکی از حامیان رهیافت اجتماعی مدرنیته و آلمانیپردازهینظر1اولریش بک
ی به علوم اجتماعی است. در کنار هابرماس و نیکوالس لوهمان، یکی از سه وطنجهان
). و در آلمان شهرت و41: 2005معاصر آلمان است (ریتزر، يبرجستهشناسجامعه

رشد ادبیات مربوط به ). 12: 1388وزنی برابر با آنتونی گیدنز در انگلیس دارد (بک، 
ی، تا حد زیادي مدیون شناختجامعهدر نظام » مخاطره و جامعه«يیی دربارههاپنداره

ها ). بک به رغم تمام مخالفت537: 1390تأثیر ژرف اولریش بک است (الیوت و ترنز، 
یل گوناگونی دارد. یکی از دالیلی که بازنگري آثار او را به رغم موفق است. موفقیت او دال

هاي دیگر ناپذیر کرده این است که او در بسیاري از رشتهها اجتنابتمام این مخالفت
شناسی، همفکران زیادي پیدا کرد. دلیل تخصصی خود، یعنی جامعهرشتهبیرون از 

بهتوان روشنفکري) آلمان را نمیتر آن است که جایگاه او در محیط عمومی (واضح
ی نادیده گرفت. دلیل سوم و عمده لیکن این است که او امروزه در علوم اجتماعی سادگ

اي برخوردار است، طوري که شناسی از جایگاه ویژهجامعهيرشتهالمللی در در سطح بین
).2005، 2(هیتزلرآید پس از صادر شدن باید او را بار دیگر به آلمان وارد کرد به نظر می

ي بک انداخته و هاشهیاندحاضر سعی بر آن است تا نگاهی جامع بر يدر مقاله
نوین مورد بررسی قرار دهد و به مفاهیمی پرداخته شود يجامعهبابدرنظریات او را 

تحت پردازهینظر. با توجه به اینکه هر ردیگیمرا بکار هاآني پردازهینظرکه بک ضمن 
و هاينوآوردیشه و آراء دیگران است، اولریش بک ضمن این تأثیرپذیري، تأثیر ان

به نو و بدیع بودن آنان توانیممفاهیمی را ساخته و پرداخته که قطعاً پس از مطالعه 
بکار گرفته است. در اتشینظردیگران را در راستاي يپی برد و از طرفی نیز اندیشه

تا بتوان نظریات میکنیمنظریات بک توجه يربارهنهایت نیز به انتقادات اظهار شده د
وي را در پرتو انتقادات نیز در نظر گرفت.

تحصیل حقوق در 1966در لهستان متولد شد؛ وي در سال 1944بک در سال 
ماکسیمیلیان در مونیخ ـرا شروع کرد، اما یک سال بعد به دانشگاه لودویگ3فرایبورگ

ی و شناسروانی، فلسفه، شناسجامعهد تحصیلی خلق آلمان) رفت، در آنجا با بورس (بنیا

1 Ulrich Beck
2 Hitzler
3 Freiburg
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خود دفاع ينامهانیپاعالی از يبا درجه1972علوم سیاسی تحصیل کرد و در سال 
آلمان در بخش تحقیقات خاص » انجمن پژوهشی«ی در لیالتحصفارغبک پس از .کرد

مشغول کار شد » جتماعیمبانی نظري بررسی اشتغال و نیروي کار در علوم ا«با موضوع 
همکار علمی کار مارتین بولته در دانشگاه مونیخ شد. بک 1978و در همان حال از سال 

دریافت کرد و در 1979استادیش در سال يمجوز تدریس را پس از دفاع از رساله
هایزنبرگ شد. پس از کسب مجوز تدریس براي تصاحب مقام يهمان سال بورسیه

تا 1981مونستر را پذیرفت و پس از آن ازدانشگاهی پیشنهاد شناسجامعهاستادي 
بامبرگ در اختیار گرفت. بک سرانجام از سال دانشگاهکرسی استادي را در 1992
مونیخ شد. بک به درجانشین معلم خود بولته در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان 1992

). بک در همانه ولز بود (استاد پژوهشگر ممتاز دانشگا1998تا 1995عالوه از سال 
قلبی درگذشت.يمیالدي بر اثر عارضه2015اولین روز از آغاز سال 

یک شبه راه صدساله را 1986در سال 1زیآممخاطرهياو با انتشار کتاب جامعه
پیمود و فراتر از علوم اجتماعی شهرت زیادي پیدا کرد. انتشار این کتاب همزمان شد با 

ي در چرنوبیل در شوروي و همین همزمانی سبب استقبال اهستهوگاه رویداد انفجار نیر
). همانگسترده و بازنگري سریع این اثر گردید که خود او به این موضوع معترف است (

زبان 30انتشار داد تاکنون به بیش از » زیآممخاطرهيجامعه«یی که بک بعد از هاکتاب
يمفهوم جامعهيز همه به علت توسعه. در واقع بک بیشتر ااندشدهدنیا ترجمه 

را زیآممخاطرهي). بک مفهوم جامعه41: 2005(ریتزر، شودیمشناخته زیآممخاطره
براي بازتاب تغییرات اجتماعی اساسی ارائه داد که مشکالت محیطی را به زندگی 

ادعا بک» زیآممخاطرهيجامعه«). در 169: 2006سیاسی و اجتماعی آورده است (ترنر، 
ي گذشته براي کنترل بر هاتالشبینی نشده و که ما باید اثرات منفی و پیشکندیم

). 530همان:طبیعت را مدیریت و کنترل کنیم (
ی وطنجهان، 4شدنیجهان، 3شدن، بک مفاهیم فردي2عالوه بر مفهوم مخاطره

).2005:41(ریتزر، دهدیمرا مورد بررسی قرار » 6دوميمدرنیته«، و 5شدن

1 risk society
2 risk
3 individualization
4 globalization
5 cosmopolitanization
6 Second modernity



94زمستان ،2شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهمهفصلنا 104

، ترور، شدنیجهانی، نقد فناوري، شناختبومبک به بررسی مسائل محیط زیست و 
ي اجتماعی بزرگ که هاگفتمان: تریکلگرایی، و به عبارت وطنجهانسازي، فردي

،هیتزلر(دهدیممرتبط با روند مدرن شدن و بنیادي شدن مدرنیته هستند، عالقه نشان 
2005.(

ـی سیاسیشناسجامعهکه اولریش بک بدان عالقه دارد بطور کلی موضوع عمومی 
به معناي مداخله و درگیر شدن سیاسی است. عالیق نظري پایدار او بررسی تأثیرات 
ساختاري فرایندهاي مدرن شدن و تجارب فردي از این فرایندهاست. او به واکاوي آزاد 

اي اجتماعی ساختاري اخالقی گذشته، ناشی از پیامدهـ شدن انسان از محیط اجتماعی
ي مناسبات اجتماعی ریگشکلفرایند مدرن شدن و همچنین تأثیر جریان فردي شدن بر 

مسئولیت ناشناسی «این تحقیقات به طرف بررسی يعالقه دارد. بک در ادامه
، یعنی غیرقابل کنترل شدن فرایندهاي اجتماعی مهم توسط نظام سیاسی »افتهیسازمان

ي هاحوزهاین تحوالت هرچه بیشتر سیاسی شدن يشد. نتیجهو متخصصان آن، کشیده
یی از زندگی در سطح جهانی است که پیامد آن قرار هاحوزهزندگی شخصی و همچنین 

است. در جریان این » شکل دادن«گرفتن فضایی بیشتر در اختیار کنشگران براي 
و باید در آن کنش توانندیمي تمام دنیا هاانسانکه ردیگیمتحوالت، فضایی شکل 

.همان)انجام دهند (
به تداوم پروژه روشنگري (مدرنیته) تأثیر هابرماس بر اشیذهنبک از طریق تعهد 

تواندیمي کار بک هاجاذبه). یکی از 2005:41(ریتزر، کندیمکارش را مشخص 
ي اهدگاهیداینکه کارهاي او بازتابی از بخصوصي نظري اصیل باشد. هادگاهیدترکیب 

ي بک امتناع وي از تقلیل خود به هانوشتهي هایژگیوجملهازمارکس و وبر است. اما 
و منابع متفاوت اندازهاچشمرا از هادگاهید. بک محققی است که هاستآنمفسر صرف 

راهنما در حین ترکیب با آراء دیگران حفظ بعنوان، اما همیشه خط فکر خود را ردیگیم
).46: 2002(لون، کندیم

در مبحث ژهیبوي فکري بر بک رگذاریتأثافرادي که در نیتربرجستهاز جمله 
لوهمان و هابرماس است، که براي فهم تأکید شودیماشاره هابدانزیآممخاطرهي جامعه

در نظرضروري است این تأثیرات فکري را زیآممخاطرهيبک بر ارتباطات در جامعه
).47: 2002بگیریم (لون، 
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زیآممخاطرهظهور و تکوین جامعه 
به نظر اولریش بک نوسازي (مدرنیته) دو فاز یا فرایند را پشت سر گذاشته است:

سنتی و فئودالی را درهم شکسته و يو عصر روشنگري، جامعه19در قرن -1
بک باید به نظري صنعتی ایجاد کرده که اجامعهي آن نشانده و بجاي خود را هاارزش
مدرن کالسیک و فرایند مزبور را مدرنیزاسیون کالسیک خواند.يجامعه

به بعد در اروپا (و آلمان) به ویژه، مدرنیزاسیون افق 1970ياز حدود دهه-2
صنعتی خواند. يجدیدي پیش روي خود گشوده که آن را باید مدرنیزاسیون جامعه

تعمیق مدرنیته و تواندیمجدیدي هویدا شد که يبنابراین، مدرنیته در شاکله
ریسک است که البته نباید يجدید، جامعهيي آن قلمداد شود. این جامعههاارزش

).32: 1388گسست از گذشته محسوب شود (قاسمی، 
بسیاري از تهدیدها را تجربه کردند. 18و 17جوامع مدرن اولیه مثالً در قرون 

بیماري ممکن بود به صورت شرایط آب و هوایی بد ممکن بود محصوالت را نابود کند،
قابل کنترلی حمله کند. این مخاطرات ماوراي کنترل انسان بود. متعاقباً صنعتی غیر

شدن و رشد دانش پزشکی و تکنیکی به مردم اجازه داد تا کنترل بیشتري را بر محیط 
ی وضعیت آب و هوا تهدیدهاي منجر به نابودي را نیبشیپپیرامون خود  اعمال کنند. 

بودند که مخاطرات آینده نیبخوشکمتري وجود داشت و مردم يیل داد. مخاطرهتقل
ي جبران خسارت به مردم اجازه داد تا به هابرنامهخواهند آمد. بیمه و تحت کنترل در

سال آخر 30تا 25، در حدود کهیحالدرحد زیادي در برابر مخاطره تأمین مالی شوند. 
اغلب خلق شده انسان بودند. جوامع به هاانیز. این بار مخاطره دوباره ظاهر شد20قرن 

ي یا به واسطه تغییرات اهستهي هاروگاهیني مخربِ هانقصاحتمال خرابی و يواسطه
، و بسیار سخت شوندیمآب و هوایی ایجاد شده توسط انتشار امواج به اتمسفر تهدید 

شود. کنترل و تنظیم چنین است که ببینیم چگونه کسی بتواند در برابر خطرات بیمه
مهم شده است که خصوصیت جوامع معاصر را تغییر داده است (بروس قدرآنمخاطراتی 

).18: 2006و یارلی، 
ی جهان اجتماعی هم دهسازمانيبنابراین مفهوم مخاطره بیشتر در ارتباط با نحوه

ست (ریتزر، ي بنیادي مطرح اابگونهگران عادي و هم متخصصان فنی، ي کنشلهیبوس
ي زندگی را کاهش هاوهیشو هاحوزهي کلی در برخی از مخاطره). نوگرایی، 731: 1390

که در دوران پیشین بطور سازدیمجدیدي را مطرح زیآممخاطره، ولی عوامل دهدیم
و همچنین در جوامع صنعتی پیشرفته، مخاطره کارکردي است از ؛کلی ناشناخته بود
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: 1994نهادهایی مثل دولت، علم پزشکی تخصصی و بازار کار (ترنر، وابستگی زیاد ما به 
176.(

ردیگیمکلیدي شکل يتحت تأثیر سه پروسهزیآممخاطرهيبه زعم بک، جامعه
- 1از اندعبارت: که باشدیمهاآنفرایندهاي آغازین مدرنیته و تعمیق يکه خود ادامه

زدایی از کار.استاندارد-3ی، و یابفردیت- 2توزیع مجدد ثروت و مخاطره، 
نوع مخاطرات در جوامع جدید حاصل توزیع مجدد ثروت و مخاطره:-1

، مخاطرات جوامع ماقبل مدرن شکل عدم قطعیت داشتند. آنکهحالي بشرند هاتیفعال
کلی بطور، در جوامع مدرن دعوا بر سر تقسیم ثروت و درآمد و امتیازات و حالنیعدر
، مسئله به زیآممخاطرهيبود، ولی در جامعه» چیزهاي مثبت«و » خیرها«،»هایخوب«

همچنین مخاطرات جدید حالت جهانی و یا درآمده است؛» امور منفی«رت توزیع صو
(قاسمی، دهندیمارضی را مورد تهدید قرار يساکنان کرهيي دارند و همهاارهیس

1388 :35-34.(
که برخی ابدییمثروت موازي با تولید مخاطره ادامه ، تولید 1یابیفرا کمدر شرایط 

. مخاطرات در میان طبقات اجتماعی، مرزهاي کندیماز آنان جمعیت جهانی را تهدید 
).525: 2006(ترنر، کنندیمملی و حتی نسلی حرکت 

، 17فرد و فردیت از دعاوي اصلی و اساسی مدرنیته بوده و از قرن یابی: فردیت-2
اختارهاي اجتماعی براي آزادي و استقالل فردي زیر سؤال رفته است. به نهادها و س

يگسترده) که ویژگی جامعهي(یعنی خانواده» ما«تدریج زندگی اجتماعی به شکل 
ي به خود گرفتند. از اهستهشکل هاخانوادهداد و » من«فئودالی بود، جاي خود را به 

خصوصی و شخصی افراد محدود گردید و يسوي دیگر، تأثیر کلیسا و مذهب به حوزه
شخصی که بر حسب قواعد و به ي غیرداوطلبانهي هاانجمندر مقابل، افراد به نهادها و 

ي علمی، هاانجمن(شدندیمصورت تخصصی و متشکل از افراد اغلب ناآشنا اداره 
).35: 1388) روي آوردند (قاسمی، هاهیاتحادي اجتماعی، و هاباشگاه

در هاآني احساسیِ زندگی که قبالً امکان غلبه بر هایدوگانگتهدیدها و ،هافرصت
اجتماعی يگروه خانوادگی، اجتماع روستایی یا با توسل و مراجعه به یک گروه یا طبقه

، دیگر »خود«و حتی ؛وجود داشت باید توسط خود افراد ادراك، تفسیر و کنترل شود

1 post-scracity
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شده است تکهتکهي متناقضِ خود هاگفتمانبه نیست بلکه ابهامیبیک خود روشن و 
).27: 2004، 1(آالسوتاري

از ساختار به عاملیت دیگویماز اواخر قرن بیستم فردیت تعمیق یافت؛ بک 
ماهر ي علمی و تکنولوژیک، دیگر نیازي به نیروي کار غیرهاانقالبي. بواسطهمیادهیرس

وجود بي اکردهلیتحصاطالعاتی بسیار يهعجامرونیاو فاقد تحصیالت وجود ندارد. از 
ي هانسليرابطهدر بابکردهلیتحصآمد که جاي نیروي کار یدي سابق را گرفت. افراد 

، مکان و محل معنا به صورتی رونیاازپرداختند و » تأمل«سابق با نهادها و ساختارها به 
حیات فرد نبودند، بلکه فرد بنیادین تغییر یافت. دیگر نهادها و ساختارها منبع معناي 

منشأ معناي » من«شکوفایی فردي و بیوگرافی خود را دنبال کند. فرد و توانستیمخود 
رودیمو در نتیجه، مشروعیت و اهمیت نهادها هم به تبع آن زیر سؤال شودیمزندگی 

.رودیماز بین هاآن) و وفاداري به 36: 1388(قاسمی، 
دوم ي. فردي شدن در نیمهشودینمشدن با فرد شروع بک البته فردييبه گفته

حقوق و خدمات يدولتی (عمدتاً دولت رفاه) است که سرگرم ارائهيقرن بیستم، ثمره
دولت اجتماعی محرك فردي شدن رونیااز) بود. هاتیقومبه افراد (نه خانواده، طبقه یا 

).269: 1388(بک، بخشدیمو به آن جان گرددیم
دوم شده است. زندگی تهیمدرننظر بک فردگرایی تبدیل به ساختار اجتماعی از 

ي پیشین خبري از هانسلکه در شودیمدوم با انتخاب مشخص يتهیمدرنافراد در 
مشخص مثبت در نظر بطورشرایطی بعنوانچنین انتخابی نبود. بک انتخاب را 

افراد ناشی آزادانهنتخاب . فردگرایی یک وضعیت اجتماعی است، که از اردیگینم
ي هازماندر کهیحالدري خود را بسازند، هانامهیزندگوادارند تا هاآن، و شودینم

. خودسازي اجباري باید کردیمگذشته زندگی یک روند طبیعی و استاندارد را دنبال 
و ها و مراحل مختلف زندگی اتفاق افتد و باید مطابق با دستورالعمل مطابق با الویت

قوانین بازار کار، دولت رفاه و نظام آموزشی تنظیم شود. به دلیل این وابستگی به 
ي پارسونز را مورد استفاده قرار »شدهنهینهادفردگرایی «ساختارهاي نهادي بک مفهوم 

هانامهیزندگ. بنابراین دولت رفاه و بازار کار نقش مهمی را در چگونگی ساخت دهدیم
خلق تواندیمشیبوکمي ااندازهتا، و دولت رفاه نندکیمتوسط افراد بازي 

).4: 2004ي خودگردان توسط افراد را تسهیل کند (وِهنر و آبراهامسون، هانامهیزندگ

1 Alasuutari
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افراد در حال محکوم شدن به نوشتن زندگی خود هستند. فروپاشیدگی مختصر 
ما از يناست که همهي سخت طبقاتی به این معهامراتبسلسلهي و اهستهيخانواده

يي یک جامعه در مخاطرههاتیقطعصنعتی به سوي عدم يبند ساختارهاي جامعه
ي). بنابراین به نظر بک جوامع مدرن به وسیله282: 2006(ترنر، میاشدهرهاجهانی 

ي سنتی زندگی که با میدان کنش (فضاي عمل) پرمخاطره جایگزین هاروشفرسودگی 
).48: 2002(هینز، شودیمشده، مشخص 

ممکن نامدیم» نهادي شدن فردگرایی«ي شدن یا آنچه بک نهادریغکهیحالدر
ي جدیدي را نیز به همراه هاتیمسئولي نوینی به همراه داشته باشد، اما هايآزاداست 

لذا ؛خود فرد استيي فردي تنها به عهدههایناکامدارد. در این سناریو، دستاوردها و 
ي خودگردان هانامهیزندگچون کندیمریو مخاطرات جدیدي را با خود حمل این سنا

). 15: 2000ماهیتی آزمایشی و تجربی دارند (سترستن، 
صنعتیِ سنتی را يتحوالت گوناگون، قطعیات جامعهزدایی از کار:استاندارد -3

. اگر در جامعه زیر سؤال برده است. از جمله این موارد شکل و محتواي کار و شغل است
صنعتی شغل و کار براي زندگی به صورت خطی (یعنی به صورت مشخص از استخدام تا 

به خود ریناپذینیبشیپخطی و حالتی غیرزیآممخاطرهيبازنشستگی) بود، در جامعه
چگونه باشد، اشیزندگکه نظام کردیم. اگر در آن جامعه شغل هر کس معین ردیگیم

ي بندزمان، متنوع شده و در هاانسانبه نظم و نظام زندگی دهندهلشکامروزه عوامل 
). 38: 1388مشاغل هم تغییرات مهمی رخ داده است (قاسمی، 

ظهور اشکال جدید اشتغال و بیکاري از طریق کار در خانه یا کار در فضاي مجازي 
جهاتی تولید . این امر خود از شودیمو شکل قراردادهاي کاري و استخدام نیز دگرگون 

به اتکاو ردیگیمشکل 1یافتهاشتغالی کثرتو به تعبیر بک، کمکندیممخاطره 
.شودیمیی مواجه هايدشواري سابق تأمین اجتماعی نیز با هاستمیس

زیآممخاطرهيجامعهيبه این نتایج دربارهتوانیمبا توجه به آنچه گفته شد 
یم و خطرهاي محیط زیستی و سالمت و بهداشت فقط به بزیآممخاطرهيرسید. جامعه

کاملی از تغییرات مرتبط به هم در زندگی ي، بلکه شامل مجموعهشودینممحدود 
اجتماعی معاصر است؛ تغییر در الگوهاي اشتغال، افزایش ناامنی شغلی، کاهش نفوذ 
سنت و رسوم بر هویت شخصی، اضمحالل الگوهاي خانواده سنتی و دموکراتیک شدن 

و مقدر » ثابت«ي شخصی بسیار کمتر از جوامع سنتی هاندهیآکهآنجاازروابط شخصی. 

1 pluralized underemployment
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بر دارند. براي مخاطراتی را براي افراد درهايریگمیتصمانواع و اقسام ياست، همه
بود، اقدامی العمرماداممثال، ازدواج کردن امروز بسیار بیش از زمانی که ازدواج یک نهاد 

بیم تواندیمشغلی نیز يتحصیل کردن و آیندهيي دربارهریگمیتصمت. اسزیآممخاطره
یی در آینده مهم و هامهارتی کرد که چه نیبشیپو خطرهایی داشته باشد؛ دشوار بتوان 

ارزشمند خواهند بود، آن هم در اقتصادي که با سرعت در حال تغییر است (گیدنز، 
1389 :100.(

یزآمهاي جامعه مخاطرهویژگی
اي است که در آن نگرانی افراد از آفات و بالیاي آمیز، جامعهمخاطرهيجامعه

هاي انسانی که اغلب شکل طبیعی (قحطی و زلزله) به سمت مخاطرات ناشی از فعالیت
يجامعهيمحرکهيگیر دارند، متوجه شده است. به تعبیر بک، اگر قوهجهانی و عالم

جدید این ي، شعار جامعه»امگرسنه«شد که الصه میطبقاتی و صنعتی در این شعار خ
ي طبقاتی سابق، مسئله داشتن جامعهخالصه در بطور». ترسم یا نگرانممی«است: 

ي محوري و سهمی از درآمدها و مزایاي اجتماع و برابري یا نابرابري آن بود، اما ایده
ایمن بماند هاسکیرکوشد از مخاطرات و مرکزي کنونی، ایمنی است و هر کسی می

)1388:34(قاسمی، 
نیاز بود، يبک مدعی است که در حالی که در جوامع ماقبل مدرن انسجام بر پایه

ی دهسازماناي ي نگرانی است. بدین معنا که جوامع به گونهانسجام دنیاي معاصر بر پایه
ه حول نیاز و هاي رفاشده بودند تا از خود در مقابل کمبود محافظت کنند و اکثر نظام

، جوامع معاصر اغلب جوامع فراوانی و وفور هستند، اما چندهرگفتند. ضرورت سخن می
جهانی و عدم قطعیت به یکدیگر متصل هستند، و ياهمیت به ماهیت مخاطرهموجببه

: 1994در نتیجه اهداف و آرزوهاي دولت محدود کردن خطرات موجود است (ترنر، 
178.(

اي، شیمایی و بیوتکنولوژیکی، دیگر امکان ابر خطرات هستهبه نظر بک در بر
شد، وجود ندارد. یی از متخصصان گرفته میهاگروهتصمیمات معتبر و مقتدر که توسط 

هاي خاص از دانشمندان، دیگر مسئولیت برخی گروه1به همین دلیل اقتدارشناختی
هاي یمی از گروهعظيگران نیست، بلکه در میان گسترهمداران و صنعتسیاست

1 epistemic authority
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تواند جامعه را به سطح میهاآنياجتماعی پراکنده است، که ارتباط متقابلِ پیوسته
: 2002به نقل از فرانکلین، ؛ 6: 1996انتقادي برساند (لش و دیگران، ـجدیدي از خود

47.(
که زندگی روزانه عموماً زدیخیبرنمآمیز صرفاً از این واقعیت مخاطرهيجامعه

تر شده است. مسئله بیشتر بدون مرز شدن مخاطرات غیرقابل کنترل است. این ناكخطر
اي، زمانی و اجتماعی. در بعد است: فاصله3بدون مرز شدن (بیکرانگی مخاطره) داراي 

بینیم که هیچ حد و مرزي از جمله دولتاي، ما خود را با مخاطراتی مواجه میبعد فاصله
اوزون که همه را تحت يات آب و هوایی یا سوراخ شدن الیهشناسد: تغییرملت را نمیـ

مثل ـدهد. به طریق مشابه، در بعد زمانی، دوران طوالنی نهفتگی خطرهاتأثیر قرار می
به راحتی ـاي یا پیامدهاي غذایی دست کاري شده ژنتیکیهاي هستهاز بین بردن زباله

د اجتماعی، تعیین اینکه چه کسی باعث در بعتاًینهاقابل جلوگیري و مواجهه نیستند. 
باشد آلودگی محیطی یا بحران اقتصادي شده و اینکه چه کسی مسئول است سخت می

).648، جلد دوم: 2005(ریتزر، 
که بر شوند، چراخصوصی منحل می1يبردارمهیببدان معناست که مرزهاي هانیا

اساس امکان برآورد احتمال اساس پتانسیل اولیه (بنیادي) براي جبران خسارت و بر
ي پنهانِ مرکزي در محاسبات کمی مخاطره استوار است. بنابراین مسئلهيلهیبوسهاآن

در سیاست، ـآمیز چگونگی جعل اعمال کنترل بر غیرقابل کنترل استمخاطرهيجامعه
).648-2005:649قانون، علم، تکنولوژي، اقتصاد و زندگی روزمره (ریتزر، 

نبازتابی شدن مدریا مدرن شدن بازتابینظریه 
مدرن دچار تحول بنیادي شده و اسامی گوناگونی براي مشخص کردن يجامعه

ماتریالیسم و نظایر آن استفاده ـمدرن، عصر پستاین تحول، از قبیل دوران پست
زعم اولریش بک، این تحول، نه عبور از مدرنیته بلکه تعمیق آن استبهشود، اما می

). در واقع مفهوم بک از مخاطره بر این ایده استوار است که 27: 1388(قاسمی، 
مدرنیزاسیون تعداد کثیري از مشکالت و تناقضات را ایجاد خواهد کرد که نهادهاي 

شوند به طوري که وزن مدرن را به ستوه آورده و در نتیجه، نهادهاي اجتماعی بازتابی می

1 insurability
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کند وادارشان می1ارزیابیـبه فرایندهاي خوداهآنو پیچیدگی مسائل پیش روي 
).17: 1994(ترنر، 

متالشی کرد و 19فئودال را در قرن ينوسازي ساختار جامعههمچنان کهدرست 
صنعتی را متالشی يصنعتی را به وجود آورد امروز نیز نوسازي دارد جامعهيجامعه

ن صورت تازه یا نوپدید نوگرایی را آید. بک ایکند و نوگرایی دیگري دارد پدید میمی
اغلب باعث » بازتابی«). چون 732: 1390(ریتزر، نامد یا (بازتابی)نوگرایی بازاندیشانه می

کند که بازتابی به معناي آن نیست که مردم در شود، بک تأیید میتفاهم میسوء
آگاهی يهدهندنشانحاًیترجامروزي بیش از گذشته خودآگاه هستند. بلکه يجامعه
ممکن است (ریتزر و راین، ... غیرتر است که سلطه بر طبیعت، تکنیک، اجتماع وافزون
2011 :497 .(

نوین يصنعتی بود، اما دورهينوگرایی مقارن با جامعه» کالسیک«اولیه و يدوره
آمیز همراه است. یعنی جهان کنونی مخاطرهينوگرایی که تازه پدیدار شده، با جامعه

). در اصل، بک مفهوم 732: 1390گیرد (ریتزر، بر میعناصري از هر دو جامعه را در
آمیز و فردي شدن نهاديِ مخاطرهيبازتابی را براي اشاره به رخداد یک جامعهيمدرنیته

اي عام ). بک مالحضات نظري خود را به نظریه497در حال رشد مطرح کرد (همان: 
یر اجتماعی را از مخاطره و فردي شدن به تغییر عمومی دهد. او مفهوم تغیتوسعه می

نهادهاي مرکزي و اصول مدرنیته اول، به مدرنیته بازتابی توسعه داد (ریتزر و راین، 
2011 :497.(

آمیز را به بار آورده که سرشار از مخاطرهينوگرایی جامعهچندهردر نتیجه 
عاطفی است، اما این نسانی و غیرهاي عقالنی غیرامخاطرات و مصائب ناشی از نظام

شانیاجتماعخود و نظام روابط يپدید آورده که دربارههاانسانامکان را نیز براي 
). 782شان را بازسازي کنند (همان: بازاندیشی کنند و در نتیجه خود و جامعه

جامعه در مخاطره است و يمدرن شدن بازتابی موتور محرکه و مشخص کننده
ی مجدد و بهبود و اصالح دهسازمانکنونی از خالل يآن پیشرفت جامعهمطابق با

جامعه میان علم و صنعت مرتباً تبادل اطالعات صورت گیرد. در این دوباره صورت می
گردد. هاي حاصله ایجاد میگیرد. پیشرفت آن نیز از خالل اصالحات و انطباقمی

گونه پایدار و اصل احتیاط در هريتوسعهيها در این مدرنیته، پدیدهاي از کنشنمونه
دانند. به هر حال در میهاآنها امروزه خود را ملزم به رعایت اقدام است که اکثر شرکت

1 self evaluation
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اصلی، نه توسعه منابع بلکه ارزیابی مجدد منابعی است که از سوي ياین مدرنیته توجه
گیرند.مورد استفاده قرار میيجامعه

و علممخاطره، اعتماد 
اي براي تولید دانش جانبههاي همهآمیز سختیشود که در جوامع مخاطرهادعا می

مدرنیسم است. در معتبر و موثق وجود دارد. در ظاهر این ادعا شبیه به ادعاي پست
داند. به بک مشکل مواجه شده با دانش را یکی از مشکالت مدرنیته بازتابی میکهیحال

با مخاطرات جدید، دانش تکنیکی و علمی و پزشکی و بهداشتی بیانی دیگر، در مواجهه 
آزمایی، ـاند. در مواجهه با این خودموضوع موشکافی و بررسی بیشتر قرار گرفته

تکه شده است. براي نمونه برخی متخصصان تخصص، کمتر قطعی و مسلم و اغلب تکه
گویند. اقتدار سخن میکنند و دیگران بر ضد آن اي صحبت میدر دفاع از نیروي هسته

).18: 2006دانش تکنیکی در حال رکود و کاهش است (بروس و یارلی، 
بر روي ماهیت و » آمیز: به سوي یک نوگرایی نوینمخاطرهيجامعه«بک در کتاب 

ها بازتابی بک علم نیز با چالشيکند. مطابق با گفتهپایگاه متخصصان علمی تمرکز می
توانند ادعاي کند که دانشمندان علوم طبیعی دیگر نمیالل میروبرو شده است. او استد

و بعالوه مردم نسبت به ؛رقیب بکننددر اختیار داشتن دانش بیيپرآب و تاب درباره
اند.ادعاي علم شکاك شده

اجتماعی متمایز يصنعتی پیشین توسعهيآمیز را از مرحلهمخاطرهيجامعهآنچه
آوري بعنوان نیروهایی مثبت براي پیشرفت لی، علم و فنکند این است که در اومی

آمیز این معادله پیشرفت علم و مخاطرهيشدند، در جامعهاجتماعی نگریسته می
ياست. جامعهشکستهدرهمآوري از سویی و پیشرفت اجتماعی از دیگر سو فن

به تحوالت علمی و ی نسبتناراحتآمیز معناي جدیدي از ترس، عدم اطمینان، و مخاطره
ظن به علم و کند. اما از نظر بک این عدم اطمینان یا سوءتکنولوژي را وصف می
نسبت به نهادهاي » اعتماد«آن را در فرسایش توانیمشود بلکه تکنولوژي محدود نمی

هاي صنعتی و دولت) نیز مشاهده کرد. در حاکم اجتماعی و سیاسی از قبیل (شرکت
بحران «شود که بک مکمل نظریات دیگري می» آمیزمخاطرهيمعهجا«اینجا احتجاج 

اش کارهاي اولیه دهند و نمونهجوامع باختري را مورد تحلیل قرار می» مشروعیت
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هستند 1کالوس آفیلیقبپردازان اجتماعی از هابرماس و آثار نومارکسیستی سایر نظریه
تواند به حمالت نیت علمی می). رویکرد انتقادي بک نسبت به عقال209: 1380(بري، 
: 1994پردازان انتقادي بازگردد (ترنر، به عقالنیت ابزاري در کار وبر و نظریهترماقبل
179.(

فردي شدن و طبقه اجتماعی
فرایند يلهیبوسهاي طبقاتی کند که جایگاهادعا می،)1983در کار دیگري، بک (

افزایش تحرك اجتماعی، ظهور دولت ياند، که به وسیلهی شدهسنتریغفردي شدن، 
هاي آموزشی بهبود یافته و گسترش روابط کارمزدي ایجاد شده است. رفاه، فرصت

طبقات و رشد اشکال فردي 2نتیجه، تخریب و نابودي تجربیات یکپارچه و جهانِ حیاتیِ
ي زندگی خواهد بود که در آن مردم وادار هستند تا زندگی خودشان را مدیریت شده

کنند و لذا باید به صورت فردي با مخاطراتی که احتمال رخدادشان افزایش یافته دست 
گیري طبقه متقابالً ي فردي شدن و شکلندهایفراو پنجه نرم کنند و او مدعی است که 

مشترك جهان اتیتجربذهنی است که يمرتبط هستند. براي بک مخاطره یک مقوله
).190: 2008رفته است (فاچز، حیاتی و انسجام طبقاتی را نشانه گ

آمیز جهانیجامعه مخاطره
خطی است که در آن جهانی و محلی نه یک فرایند دیالکتیکی غیر» شدنجهانی«

پیچیده، وجود به همهاي فرهنگی بلکه بعنوانِ اصولی ترکیب شده و متقابالً بعنوان قطب
زها، که شامل دگرگونی کیفیت دارند. این فرایندها نه تنها شامل ارتباط درونی میان مر

).17: 2002شود (بک، ملت نیز میـاجتماعی و سیاسی درون جوامع دولت
هاي جهانی) هاي اسیدي، سموم و آالیندهبک خطرات نوگرایی (حوادث اتمی، باران

داند. او معتقد است شدت خطر در ارتباط با مستقیم صنعتی شدن میيرا نتیجه
داند. او کننده میترین نیروي جهانیست. بک نوگرایی را اصلیشدن دو برابر اجهانی

خطرخیز تبدیل يجهانی به جامعهيشود که جامعه: تکثیر خطر موجب میدیافزایم
شود. خطرهاي فعلی به خاستگاه محلی خود وابسته نیستند، بلکه ماهیتاً تمام اشکال 

).7: 1385ي، اندازند (نبوزمین را به مخاطره میيزندگی در کره

1 Claus Offe
2 life world
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و آمیز این است که بیم مخاطرهي هاي مهم جامعهطبق نظر بک، یکی از جنبه
يهاي امروزه بر همهي آن محدودیت مکانی، زمانی یا اجتماعی ندارند. مخاطرهخطرها

گذارند. این مخاطره نه فقط پیامدهاي هاي اجتماعی تأثیر میطبقهيکشورها و همه
هاي مخاطره مثل مشخص بلکه پیامدهاي جهانی را به دنبال دارند. بسیاري از شکل

شوند، مرزهاي ملی را مربوط میستیزطیمحهایی که به سالمتی انسان و مخاطره
نی از مثال روش1986اي چرنوبیل در اوکراین در سال . انفجار نیروگاه هستهنوردندیدرم

صرف نظر از ـکردندکسانی که در مجاورت چرنوبیل زندگی میياین نکته است. همه
در معرض سطوح خطرناك تشعشع اتمی قرار گرفتند. در ـسن، طبقه، جنس یا منزلت

همین زمان آثار و نتایج این حادثه بسیار فراتر از خود چرنوبیل گسترش یافت؛ در 
ها پس از انفجار باالیی از تشعشع حتی مدتالعادهفوقطوح سراسر اروپا و فراتر از آن، س

).101: 1389شد (گیدنز، ثبت می
تبدیل شده » جهانیيجامعه در مخاطره«آمیز یا مخاطرهيجامعه به یک جامعه

ي فراملیتی است که همکاري را براي حل ماجرا ). اما جنبه2005:41است (ریتزر، 
بخشد. افت بازار جهانی مالی یا تغییرات آب ی به آن میکند و ماهیتی جهانضروري می

کند. اما این اصل که هر فردي تحت و هوایی، مناطق را بصورتی کامالً متفاوت متأثر می
دهد. به لحاظ عقلی (منطقی) واضح است که مسائل را تغییر نمیردیگیمتأثیر قرار 

انی نیاز دارند. اما میان احتمال ي جهانی دارند و به همکاري جههاحلراهجهانی تنها 
آمیز وجود (پتانسیل) رخداد همکاري جهانی و واقع شدن آن انبوهی از تعارضات مخاطره

).649: 2005دارد (ریتزر، 
سازي جهان اند، نباید معادل با همگنگوییم این مخاطرات جهانیزمانی که می

به صورتی مساوي تحت تأثیر ها اکنون این یعنی، تمام مناطق و فرهنگ؛گرفته شود
شناسی، هاي بوماي یکنواخت از مخاطرات غیرقابل محاسبه و کنترل در حوزهمجموعه

. اندشدهاقتصاد و قدرت هستند. برعکس، مخاطرات جهانی به صورتی نابرابر توزیع 
که بتواند شوندینم(داخلی) ظاهر زاددرونجهانی بعنوان فرایندي يجامعه در مخاطره

گیري مستقل ملی مورد مبارزه قرار گیرد بلکه بیشتر بعنوان فرایندي تصمیميلهیسبو
بوده که توسط تصمیمات گرفته شده در دیگر کشورها به خصوص در کشورهاي زادبرون

ي آگاهی از وابستگی متقابل جهینتدر). همانبه اصطالح مرکز سوق پیدا کرده است (
شود و در آن چندین گروه توسط قلمرو محدود نمیجهانی اکنون سیاست نوینِ مخاطره
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مدیریت يبالقوهحلراهکنند تا به تخصص خود بعنوان تنها از متخصصان تالش می
).1086: 2000مخاطره، مشروعیت بخشند (بورگاتا، 

یوطنجهانی شناسجامعهوطنی شدن و جهان
جوامع ملی درونشدن ازشدن داخلی، جهانیوطنی شدن به معناي جهانیجهان

کند. را بطور معناداري دگرگون میهاتیهووطنی شدن آگاهی هر روزه و است. جهان
تبدیل شدن به بخشی از تجربیات محلی هر روزه و در حالمشکالت نگرانی جهانی 

جهان«و » شدنجهانی«يبک، مطالعهبه نظرزندگی جهانی اخالقی مردم است. 
).17: 2002کند (بک، در علوم اجتماعی ایجاد میانقالبی را » گراییوطن

در » دیگران«نیاز به پذیرش و عالقه به يگرایی، احساس رویندهوطنجهان
گرایی از پیچیدگی وطنجهانهاي جهانی شده مدرنیته متأخر است، در حقیقت فرهنگ

ل، مخاطرات . بنا به تعبیر بک براي مثاکندیمفرهنگی، هرج و مرج و عدم ثبات پذیرایی 
و غیرریناپذجبرانبصورتکه بشریت و طبیعت اندکردهي ایجاد اجانبههمهمحیطی دید 

، بطوریکه دیگر تمایزي روشن میان طبیعت و اندشدهقابل بازگشتی غرق در یکدیگر 
طبیعت صحبت يفرهنگ صحبت کنیم، دربارهيفرهنگ وجود ندارد. امروزه اگر درباره

).145: 2000(بک، و برعکسمیاکرده
يفراملی یا مدرنیتهيدوم، مدرنیتهيملی بود. مدرنیتهياول، مدرنیتهيمدرنیته

ملت ـدوم، زمانی است که جامعه از معادل بودن با دولتيی است. مدرنیتهوطنجهان
اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و ـ اجتماعیي، زمانی که تمام توسعهکشدیمدست 

چه فرایند مرزهاي دولت را کمتر مورد توجه قرار . هرشوندیماساً فراملی تکنولوژیکی اس
مردم فراملی خرید کنند، فراملی عاشق شود، فراملی تحت آموزش قرار گرفته ـدهد

ي چندگانه است)هاتیهوو هايوفادارباشند، فراملی زندگی کنند (که به معنی ترکیب 
ی شده باشد واقعیت خود را دهسازمانملت ـتپارادایم جوامع که درون چارچوب دولـ 

).27: 2003(بک، دهدیماز دست 
که دهدیممن است، نشان يی شدن از طرفی دیگر که سنت و عقیدهوطنجهان

يي اجتماعی تا کجا و چقدر در حال فراملی شدن هستند. فرضیههاسازمانساختارها و 
. زمانی که این ماندینمگر ملی باقی مقدم در اینجا این است که آنچه ملی است دی

ملی و واقعیت ينظر را بپذیریم، نیازمند تمایزي سیستماتیک میان مظهر و جلوهنقطه
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ي اطالعات، نماد، پول، آموزش، هاانیجرـ»ي جهانی هستیمهاانیجر«ی وطنجهان
). 21مخاطرات و مردم (همان: 

مطرح کرد. منظور وي این است را» ییجاهمهیی گرایمل«مفهوم 1مایکل بیلیگ
دیگویم. اما بک میکنیمرا تعریف و تثبیت مانیملي هاتیهوکه ما دائماً و ناخودآگاه 

. میکنیمرا تجربه » ییجاهمهی وطنجهان«عکس این مطلب نیز صادق است، ما اغلب 
ور ملی آیا امروزه خوردن بطدیگویمو دهدیمبراي مثال بک غذا را مورد توجه قرار 

است؟ مصرف هر نوع غذا از سوي ما تکمیل یک فرایند جهانی تولید است. ریپذامکان
کارگران جهان ممکن است تاکنون متحد نشده باشند اما غذایشان قطعاً شده است. 

).21(همان: شوندیمیکدیگر پیدا در کنارغذاها اکنون در یک مغازه و 
تلویزیون است. يدربارهکندیمنقل 2در مثال دیگري که بک از زبان جان اوري

او با به نظر. بردیمرا از بین هافاصلهتلویزیون به معناي دیدن چیزهاي دوردست است و 
مهاجر فیزیکی تأثیر چندانی در جدا کردن فردي غیريوجود تلویزیون و اینترنت فاصله

سیم نشده را اشغال به صورت همزمان یک مکان تقهاانسانتک ندارد. از این جهت تک
به موجب اشغال کردن همزمان حال حاضر دنیا، حرکتیبحتی افراد جهینتدر. کنندیم

جریان شدید يلهیبوسیی جاهمهیی گرایمللذا ؛شودیمپیچیدگی جهان درشان بازتاب 
).22جایی در حال فرسایش است (همان: ی همهوطنجهان

ي هاهیپاشدن در حال تحلیل بردن هانیفرایندهاي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي ج
یا » 3داخلیشدنیجهان«عنوان که بدان ببنابراین، آنچه ؛اول هستنديمدرنیته

ي، براي فهم جامعهکندیمملت از درون اشاره ـجوامع دولت» ی شدنوطنجهان«
شدیمیی که تصور هاسازمان). صریحاً آن 41: 2005معاصر اساسی شده است (ریتزر، 

ي در حال فراملی شدن هستند و اگستردهبه بهترین شکل ملت را تعریف کنند به شکل 
ي ما براي فهم جهان اجتماعی نیاز به تغییر دارد هامقولهنیتریاساسبدین معناست که 

).23(همان: 
تا بر کندیمی است که کمک شناختروشی شدن یک مفهوم وطنجهاناز نظر بک 

غلبه کرد و چارچوب مرجعی براي تحلیل تعارضات اجتماعی، ی شناختروشیی گرایمل
ی شناسجامعه). 18: 2002دوم ساخته شود (بک، يو ساختارهاي مدرنیتههاکینامید

1 Michael Billig
2 John Urry
3 internal globalization
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و بسترهاي ایزوله (مجزا)، مأنوس و هانهیزماندازهاي نوینی را بر ی چشموطنجهان
ورهاي تجربی ی نوین مسیوطنجهان. با این تصور، دیگشایممحلی و ملی 

ی معاصر، شناسمردمي علمی مثل هارشتهکه دیگر کندیمي را دنبال ایشناختروش
).12: 2008(بک، اندگرفتهشیپی در شناسانسانجغرافیا، و 

براي بازتعریف و بازسازي علوم اجتماعی و انسانی براي دنیاي جهانی دو چالش 
وجود دارد: 

... هنوز زندانی ی، علوم سیاسی، تاریخ وشناسجامعهکشف و نقد اینکه چگونه -1
تعریف چگونگی باز- 2؛اندشدهملت هستند و منجر به یک تخیل ملی اشتباه ـدولت

فراملی مفاهیم و واحدهاي اساسی نظري براي تحقیق تجربی مثل سیاست، جامعه، 
وار. این هویت، ملت، تاریخ، طبقه، قانون، دموکراسی، اجتماع، انسجام، عدالت، خان

ی نیز براي علوم وطنجهاني هیانیبو یک ؛استمیپارادامستلزم یک جابجایی یا انتقال 
ي علمی و ادعاي عمومی هادستورالعملو هاروشاجتماعی است، نه تنها براي تجدید 

عمومی (بک و اشنایدر، يخود بلکه همچنین براي بازگرداندن علوم اجتماعی به عرصه
2010:636.(

. گذاردیمگرایی فرق وطنجهانگرایی و شمولجهانهمین راستا بک میان در 
ي تاریخی اخذ اتجربهخاص یا يگرایی معنا و مفهومی را از یک جامعهوطنجهان

ی شناسجامعه. این موضوع براي بخشدیمو آن را به یک نظریه از جامعه تعمیم کندیم
هان خارجی مثل ایالت متحده است. اما جکندیمآمریکا صادق است، که از قبل فرض 

ي هانهیزمشیپبا تجارب و شمولجهانگرایی زمانی است که این چارچوب وطنجهان
ي هایشناسجامعه). یعنی مشمول کردن دیگر 251-252: 1388تاریخی نقد شود (بک، 

بک مسیرهاي مختلفی براي به نظر). چون 2003ي اروپایی (بک، اندازچشمملی در 
ي مختلفی در غرب و در خارج از آن وجود دارد. از هاتهیمدرنرن شدن وجود دارد و مد

ي هانگاهکه در همان حال میکنیمي درهم زندگی هاتهیمدرننظر او ما در عصري از 
).251- 252: 1388متفاوتی به تاریخ و آینده مدرنیته دارند (بک، 

يسازساالرمردم
بومستیزدایر بر این مدار است که مخاطرات اشیتأملحجت بک در مدرنیزاسیون 

شناختی و دیگر مخاطرات جاري تنها در صورتی حل خواهند شد که کار خود را از 
در پیشرفت اجتماعی که ». چگونه مایلیم به زیستن بپردازیم؟«پرسش زیر آغاز کنیم: 
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زیستن در نوع قرار دارد، سخن بک این است که ماساالرانهمردمآن بر قواعد يپایه
ی و حسابرسکه درهایش به روي کنترل و میکنیمانتخابدیگري از جامعه را 

بک به آن نظرازسازي ساالرانهمردماین فرایند يي بازتر باشد. دامنهریپذتیمسئول
که شودیمکشیده ـيآورفننظیر علم و ـیی از زندگی حیات اجتماعیهاعرصه

زندگی مردم اثر بگذارند، و با این حال عجالتاً چندان و یا اصالً بطور فاحشی برتوانندیم
).218: 1380کنترلی بر آن ندارند (بري، 

به وجود آورده که در آن » دموکراسی ابتري«، »صنعتیيجامعه«نظر بک بنا به
ـي سیاسیریگمیتصممسائل تغییرات فناورانه جامعه خارج از تماس و دسترس 

به توانیم. بدان گونه که امور اوضاع در زمان حاضر قرار دارند، ردیگیمپارلمانی قرار 
. کندینمگفت ولی این کار به هیچ وجه اوضاع را عوض » نه«اقتصادي ـپیشرفت فنی

ی طیمحستیزشناختی و بومستیزبراي به سامان کردن این وضع، برخور با مخاطرات 
و ساالرانهمردمي ریپذمحاسبهال دولت، ي، شفافیت اعمساالرمردمکه کندیمایجاب 

ي، نه کمتر بلکه بیشتر آورفني مرتبط با علم و هايریگمیتصممشارکت مردمی در 
ي باید در پشت در ساالرمردمچرا «این است که کندیمي که بک اسادهشود. پرسش 

خل به ویژه از آن جهت که پیامدهاي تصمیماتی که در دا» آزمایشگاه خاتمه یابد؟
).219آمیز است (همان: بطور بالقوه بسیار دور رس و سیطرهشودیمآزمایشگاه گرفته 

» حق اطالع«ي شامل ساالرمردمي ریپذمحاسبهي این تعمیم مسئولیت و هانمونه
، نهندیم، یعنی تصمیماتی که بر زندگی مردم اثر هاشرکتي دولت و هامیتصماز 

بیشتر براي نظارت بر تصمیمات مؤثر در سرنوشت ي هافرصتبرخورداري شهروندان از 
مؤسسات، » يریپذتیمسئولمعاف از محاسبه و «ي هامیتصمکردن مندترقاعده، هاآن

ي دولت (از پیشنهاد احداث و هانقشهاعمال و راجعوجوپرسمشارکت بیشتر مردم در 
علم و ترمعجاي جدید گرفته تا مهندسی ژنتیک) و انتظام بخشیدن هاراهيتوسعه

). 220است (همان: ساالرانهمردمي به شیوه آورفن
این است که مخاطرات ساالرانهمردمیک دلیل دیگر براي تعمیم هنجارهاي 

که شوندیمی در عین حال موضوعاتی اذعاناً معنوي و اخالقی هم شناخته طیمحستیز
یی هابحثبپردازد. مثالً شانفصلبحث کند و به حل و هاآنيجامعه نیاز دارد تا درباره

که بر سر مهندسی ژنتیک وجود دارد (همان).
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شناسی بکغایت
اگر ـبینانه استهیتسلر معتقد است: بک امید دارد و این امید هم به قول او واقع

که مشکالت ناشی از انحالل مدرن صنعتی و ظهور ـبخواهیم به زبانی ساده بیان کنیم
هاي بنیادي اقتصادي، فناورانه، سیاسی و اجتماعی نی با اصالحجهازیخطرخيجامعه

هاي جدید از الگوهاي موجود و هایی که او در نظر داشت فقط به نسخهحلرفع شود. راه
شود، بلکه ویرانی و هاي آشنا از جمله تغییر قراردادها و تحول نهادها محدود نمیحلراه

بدیهیات جدید و يپااجتماعی جدید بر يمبادلههاي ها و کشف شکلنوسازي آن
شود. او حتی به اصول تعیین جایگاه فرد در جامعه در شرایط موجود را نیز شامل می

اقتصادي، علمی، فرهنگی، خانوادگی، جنسی و دهینرسروابط جدید و هنوز به فکر 
تباط یی جهان سیاست در ارزدامرزکند. کوتاه سخن: بک به هاي دیگر نیز فکر میکنش

شد کارایی دارد و کرد که تا حاال تصور میها در نظامی فکر میمحدودیتختنیفروربا 
کند. البته این فروپاشی باید به امید رسیدن به ترکیبی اساساً نو از عمل می

هاي اند. منطقخاصی تعلق داشتهيعرصهمنجر شود که تاکنون به » هاییمنطق«
ملت ـدر شکل دولتافتهیسازمانی براي جوامع هایحلموجود تاکنون حاوي راه

براي کهیحالدرتوزیع مناسب هستند، يهمسئليهاي سنتی دربارهصنعتی و کشمکش
گیري، اصول هاي ارزیابی، واحدهاي اندازههاي جدید جهانی (اصوالً) باید شاخصبحران

هاي ات، فرمولهاي منافع، فضاي مذاکره، قواعد پیشبرد نظرگیري، منظومهتصمیم
).2005،هیتزلر(وحدت و امور دیگر نخست فکر و سپس کشف شوند

شناسی سیاسی با امید بک با مقوالت جدید خود در نظر دارد، نوعی جامعهآنچه
جهانی قابل تغییر با کسب شناخت متفاوت از دنیا با استفاده از يرسیدن به جامعه

است » متفاوت«به آفاق سیاسی عملی و روشنگري است. هدف او بازسازي و دستیابی 
و قابل شناخت باشد، علمی با دو ویژگی در » گرعلمی مداخله«که در بستر آن سیاست، 

امر يمنزلهگري ضمن درك واقعی از سیاست (به شناسی سیاسی: مداخلهجامعه
حیاتی يرابطهگیرد و با آن که مداخله در ارتباط با سیاست انجام میعمومی، چرا

دارد).
از » شفافیت«است، لیکن » 1چیزي را شفاف گفتن«هدف او از طرح این رویکرد 
چیزي نیست. هدف او از شفاف بیان کردن » 2دقیق«دیدگاه بک ضرورتاً به معناي بیان 

1 etwas klar zu sagen
2 prazise
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توان آن را که واقعیت چیست و چگونه میها براي شفاف دیدن است: اینکمک به انسان
ی) شناسسبکاز دیدگاه کنندهنییتعکم در موارد (دستدید. شفافیت در فهم بک از آن 

ی آن و بیشتر در سنت انتقادي به معناي شناخت شناختکمتر به معناي تحلیلی و 
طرفی باید به مناسبات عملی بپردازد، بر بی» زنده«آگاهی دادن است. به نظر او علم 

وريِ بدون برنامه و غلبه، با ضروریات اقتصادي و (به اصطالح) اجتماعی، فنا» غلط«
خودمختار مبارزه و سرانجام بر امکانات عملی در خدمت حیات و تجدید حیات مطلوب 

انسان تأکید کند.

انتقادات
ولی کندیمي مدرن را مطرح دورهبک مخاطرات شکل تولید غذا در شودیمگفته 

ا از بین ببرد و ي طبیعی قوي رهاسمتولید مدرن توانسته برخی ياین نکته را که شیوه
است را نادیده ترمنیااینکه در کل غذاي موجود در غرب نسبت به هر زمان دیگري 

ی پوشچشمی از مشارکت داوطلبانه در مخاطرات کلبه. از طرفی دیگر، بک ردیگیم
ما از خطرات ناشی از کشیدن سیگار آگاه هستیم اما همچنان آن را ي؛ همهکندیم

: براي ردیگیماز سوي طبیعت را نیز دست کم دکنندهیتهدخطرات . بک میدهیمانجام 
).263: 2006مثال، ایدز مخلوق تکنولوژي نوین نیست (بروس و یارلی، 

خود -1: کندیمفردي شدن بک دو انتقاد را بر آن وارد يترنر با توجه به نظریه
متناسب و متغیري در به دسترسی به مواد و منابع نمادین که به صورت نا1یافتهفردیت

که باشدیم، این نجایاوابسته است. حال مشاجره در اندشدهجوامع صنعتی مدرن توزیع 
خود فردیت یافته بیشتر شرایطی متوسط و میان حال است تا یک شرایط اجتماعی 

ي هاادراكو احساس و هایزندگي که ااندازهاین دیدگاه بطور جدي حد و - 2جهانی. 
: 2006(ترنر، شماردیماهمیت ط الزامات اقتصادي استعمار شده است را کممعمولی توس

282.(
به اظهارات بک این باشد که مخاطرات به تريجداز نظر ترنر شاید یک انتقاد 

صورت عمیق و بااهمیتی در طول سه قرن اخیر تغییر نکرده است. براي مثال، آیا شیوع 
ی مدرن که بک توجه ما را به آن طیمحستیزي هايماریبي اولیه با هادورانآبله در 

، خیلی متفاوت است؟ این سؤال بدان معناست که آیا معیار بک براي کندیمجلب 

1 individualized self
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قابل مشاهده بودن آن واقعاً بر رسیدگی و شخصی و غیرمخاطره، مثل ماهیت غیر
، قطعاً جهانیترییابتداتحقیق تاریخی استوار است؟ افت و بالیاي مخرب قرون 

یی وحشتناك هامرگزادگان نیز دچار که اشرافدموکراتیک و عمومی بودند. چرا
).180- 1994181(ترنر، شدندیم

که پاسخ ساده و روشنی به سؤال روبرو وجود ندارد: آیا زندگی بطور رسدیمبه نظر 
تصور کرد، یک توانیمتاریخی، اندازچشمشده است؟ از یک زتریآممخاطرهذاتی 
تحصیل کرده باشد ممکن است استدالل کند اسیالکه در سنت نوربرت شناسهجامع

عنوان پیامد یک شده است، ب1تردركقابلو ترمنیاپذیرتر، ینیبشیپکه زندگی روزمره 
جلوگیري و آن را 3فرديمیاناستفادهسوءکه از خشونت و 2فرایند طوالنی مدنیت

تواندیمی شناختجامعهيبالقوه براي این مسئلهحلراهکنترل و تعدیل کرده است. یک 
این پیشنهاد باشد که ما باید مخاطره را در سطوح مختلف بررسی کنیم. اگر میان سطح 

يکالن و خرد تمایز قائل شویم، ممکن است مطابق با دیدگاه نوربرت الیاس درباره
عالوه، ممکن است شده است. بترمنیاهنجارهاي مدنی ادعا شود که زندگی روزمره 

ي قانونی براي تنظیم کردن زندگی روزمره به همراه یک هاتالشگفته شود که 
آن، يلهیبوسبوروکراسی و مدیریت سیاسی، در حقیقت شرایطی را ایجاد کرده است که 

در سطح روزمره به حداقل برسد. اما دالیل به ظاهر تواندیمعدم قطعیت و خشونت 
مدرنِ يمخاطرات کالنِ جامعهيدیدگاه بک دربارهرشیذپخوبی وجود دارد براي 

ی، آلودگی صنعتی، آلودگی غذایی و عدم طیمحستیزيکه در آن مخاطره4شدهجهانی
ي از مخاطره را براي امحاسبهسطح غیرقابل 5ضابطهیبي مربوط به اقتصاد هاتیقطع

پیامد فرایند مدرنیزاسیون نبعنوا. در جوامع پیشرفته، اندکردهي مدرن ایجاد هاانسان
و وضعیت جهانی 7بهنجار بودگیِ روزمره6ذهنیِ (فردي)يتناقض آشکاري میان تجربه

).181-182یا سطح کالن مخاطره وجود دارد (همان: 
اصلی تجددخواهی، يبرخی نقادان ملهم از مارکسیسم عقیده دارند نیروي محرکه

انبی آن. از چنین دیدگاهی این جریان کاالیی ي است و نه آثار جدارهیسرماخود نظام 

1 comprehensible
2 civilization
3 inter-personal
4 modern globalized society
5 deregulated economy
6 subjective
7 everyday normality
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شدن. شدن است که جهان را به دگردیسی کشانده و نه پیامدهاي ناخواسته صنعتی
مخاطراتی چون بیکاري، فقر، محرومیت اجتماعی، و فقر بهداشتی همه در نهایت به 

این ندیوگیم. آنچه این نقادان شودیممناسبات تولید و توزیع ثروت در جامعه مربوط 
زیآممخاطرهاست که ما شاهد تبلور تجددخواهی هستیم، و ظهور پسانوگرایی و جامعه 

که او کندیمبک را متهم ،)1999واقعیت ندارد. براي نمونه، آلکس کالینیکوس (
) هاآنیی کرده است. (به نظر گوگزافهي کردن تجددخواهی ساالرمردمنیروي يدرباره

که همزمان با زوال قدرت کارشناسی، کندیمقابل توجهی اشاره ي هافرصتاگر بک به 
، افتهیتحققترکیدموکراتي هاخانوادهو حضور افکار عمومیریناپذینیبشیپي هاانیجر

ي به دلیل فروریختن سوسیالیسم دارهیسرماگرا در اقتصاد بسیاري از نمودهاي نابرابري
چنان به قوت خود باقی مانده ي، همسازیجهاندولت و ـدولتی، ضعف (پیوند) ملت

ی شده، آن هم اسیو ستوزیع قدرت اقتصادي ياست. این تحوالت باعث تغییر در شیوه
ملت) ستانده شده و در دست ـدر این راستا که از دست مردم (به ویژه دولت

ي بزرگ چندملیتی قرار گرفته است. این رویکرد بیشتر سنتیِ اقتصاد سیاسیهاشرکت
به خوبی به ما خدمت تواندیمداللت بر این دارد که علوم اجتماعی سنتی هنوز هم 

).546-547: 1390کند، برخالف دیدگاه بک (الیوت و ترنر، 
ي و بازتابندگی، بیشتر از کنترل و نظم زیآممخاطرهبک به خاطر این بحث خود که 

رد نقد قرار گیرد. اگر به موتواندیمبارز تجددخواهی است، يي، نشانهساالروانید
وبر، آدورنو و فوکو مراجعه کنیم، ياجتماعی، از جمله اندیشهيي مختلف نظریههانحله

ي و نظم یافتگی گرایش دارد، ساالروانیدکه جهان نوین بیشتر به سوي دینمایمجنین 
. کندیمو کمتر به آشفتگی و بازتابندگی میل 

) در تز مک دونالدي کردن 1993جرج ریتزر (مدافع این تفکر ویژه،نیترمهم
ی پذیري، نیبشیپي، گرمحاسبهاست. از نظر ریتزر جامعه از طریق فرایندهاي کارآمدي، 

. به دیگر سخن، این رودیمشیپبهو کنترل در جهت معیاري و هنجاري شدن 
ه فراهم ، محیطی فارغ از مخاطره را براي تولید غذاي آماد»صوريتیعقالن«نمودهایی 

دونالدي کردن را گسترش داده تا . ریتزر در آخرین نوشته خود دیدگاه مککندیم
را تبیین کند (از خرید اینترنتی گرفته تا گسترش » ي مصرفهاگاهارتیز«مفهوم 

: 1390هم تجسم این نمودهاي هستند (الیوت و ترنر، هاآنبازارهاي بزرگ خرید) که 
549.(
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يریگجهینت
نگرشی که به مدرنیته دارد يبک را از لحاظ نحوهزیآممخاطرهيجامعهيفرضیه

ذهنیتی و ذاتیِ مدرنیته به حساب آورد. به » نقد و بازسازي«معرف یک نوع توانیم
نوعی اهتمام، یا چنانکه توانیمرا بعنوان یک نظریه » زیآممخاطرهيجامعه«بیان دیگر 
بک ضمن آنکه مدرنیته «به شمار آورد. باري » دجدیيیک مدرنیته«دیگویمخود بک 

مورد انتقاد قرار ستیزطیمحبراي بارفاجعهرا خصوصاً در رابطه با ظهور مخاطرات بالقوه 
که مدرنیته در بطن خود قابلیت حل کردن مسائلی را هم کندیمولی اظهارنظر دهدیم

).202: 1380(بري، » ، داردآوردیمکه پدید 
ن در شکل دوم واکنش اجتماعی در جهت بهبود شرایط موجود به مدريجامعه

. انسان در این مرحله میان کندیمشروط بنیادي خود حرکت يسمت تعمق درباره
ي واقعی و ظاهري فرق هاضرورتي، ثبات و تغییر، ریناپذاجتنابي و ریپذاجتناب

، بلکه به کندیمآغاز هابحرانمدرن نه فقط با آغوش باز از شناخت ي. جامعهگذاردیم
،هیتزلر(کندیمتجدیدنظر هاآني به دست آمده پرداخته و در هاتیموفقبررسی 

2005.(
در کنار تحول عمیق اجتماعی فوق، توزیع و تحول مخاطرات، خود نتیجه و 

بنابراین در کنار تحول اجتماعی، ؛قلمداد شودتواندیمنیز شدنیجهانپدیدار يمحرکه
» جهانی ریسکيرخ داده و آن را به جامعه» جهانیيجامعه«همی در سطح تحول م

).43: 1388بدل کرده است (قاسمی، 
نگارش باشد، بسیاري از چیزهایی که اولریش بک نوشته است ياگر معیار شیوه

ي او میان تحلیل هانوشتهنشر خشک دانشگاهی قرار دارد. جایگاه يبیرون از دایره
ي سیاسی است. به سادگی قابل تشخیص گرمداخلهدگیِ روشنفکري، و آزرعلمی، دل

نیست که بک با چه کسی در حال صحبت کردن است و مخاطب او کیست، لیکن این 
).2005،هیتزلري علمی او باشد (هاتیصالحدلیل رد تواندینم

آثار بکنیترمهممعرفی چندي از 
)1992ین (؛ به سوي یک نوگرایی نوزیآممخاطرهجامعه 

ی معاصر قرار گرفت. اساس تحلیل در شناسجامعهاین کتاب یکی از آثار مرکزيِ 
است. ماهیت در حال تغییر ارتباط جامعه با تولید و » زیآممخاطرهيجامعه«این کتاب 

گرا و جهانی که بر یک اقتصاد کلکههمچنانتوزیع مرتبط با تأثیرات محیطی است، 
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ی اجتماعی و تعارض اجتماعی با دهسازماننیکی است، براي ي دانش علمی و تکهیپا
.شودیماهمیت 

)1994ی در نظم اجتماعی مدرن (شناسییبایزبازتابی؛ سیاست، سنت و تهیمدرن
مدرن در حال يکه چگونه جامعهکنندیمسه متفکر اجتماعی در این کتاب بحث 

يي جنسیتی، خانوادههانقشي طبقه، قشر، شغلی، هايبندصورتتحلیل بردن 
ي، و ... است. مدرنیته بازتابی یا مسیري که از آن طریق یک نوع از مدرنیته، اهسته

اجتماعی و فرهنگی ي، کاربردهاي فراوانی براي نظریهدهدیمدیگري را تغییر يمدرنیته
معاصر دارد.

:میکنیمدر اینجا نیز به بیان اسامی دیگر آثار بک کفایت 
)2006(یوطنجهانازاندچشم-1
)1999(شدن چیست؟یجهان-2
)2002شدن: فردگرایی نهادي شده و پیامدهاي اجتماعی و سیاسی آن (فردي-3
)2008جهان در مخاطره (-4
)1998جهانی (زیآممخاطرهيجامعه-5
)2007ی (وطنجهاناروپاي - 6
).1998دموکراسی بدون دشمنان (-7
)2005(قدرت در عصر جهانی -8
)1995ی در عصري از مخاطره (شناختبومسیاست -9
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