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چکیده
تحوالت جاری در سپهر اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ،خصوص ًا از نیمۀ دوم دهۀ  1390به بعد
(تحوالتی نظیر ظهور دو موج اعتراضی بزرگ در دیماه  1396و آبان  1398و گسترش اعتراضات صنفی؛
گسترش فزایندۀ مصرف شبکههای اجتماعی مجازی ،تأثیرگذاری بیسابقۀ پدیدۀ بورس اوراق بهادار و
فرازونشیبهای قیمت دالر در زندگی اقتصادی و اجتماعی ایرانیان؛ و در آخرین مورد ،تکانههای اجتماعی
و اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا) همگی نشاندهندۀ شدتگرفتن موجهای ظاهر ًا پراکنده اما
همجهتی است که میتواند آیندۀ جامعۀ ایران در آستانۀ ورود به سدۀ  1400را عمیق ًا متحول سازد .این مقاله
به دنبال آن است تا با بهرهگیری از نظریۀ «جامعۀ ریسک» اولریش بک ،جامعهشناس معاصر آلمانی و با
طرح انگارۀ «جامعۀ ریسک بازاری» ،چارچوبی برای فهم روندی که از پس تحوالت بعض ًا ناهمسو ،آیندۀ
ایران را تحتالشعاع قرار داده ،به دست دهد و نیز چشمانداز نظری تازهای را بهروی آیندهپژوهی ایران
پسا 1400پیش چشم سیاستگذاران و سیاستپژوهان کشور بگشاید.
واژگان کلیدی :اولریش بک ،آیندۀ ایران ،نظریۀ ریسک ،جامعۀ بازاری ،الگوی کنش معطوف به آینده.
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مقدمه
یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی جامعهشناسان و اندیشمندان اجتماعی و سیاس ی ،کش
روند و جهت تحوّالتی است که جوام م ملتل

روی ب ه س وی آن دارن د .نظ ر ب ه گس تره و

فراگیری تحوالت تکنولوژیک ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی که عم دت ًا در ابع اد جه انی ،جوام م
ملتل

را -کم یا زیاد -درگیر کرده است؛ امروزه کمتر نظام اجتماعی را م یت وان یاف ت ک ه از

تغییر و تحول برکنار مانده و وضعیتی ایستا و راکد داشته باش د .ع بوه ب ر جری انه ای جه انی
قدرتمندی ک ه ب ا درنوردی دن مرزه ای سیاس ی و جغرافی ایی و در قام ت الگوه ا ،هنجاره ا و
نقشهای بدیل و رقیب ،شکل جوامم را -از بیرون -تحت تأثیر قرار میدهند؛ نیروه ای فع ال در
داخل جوامم نیز تحت تأثیر روندهای جهانی و یا به صورت مستقل به منظور بهبود جایگ اهش ان
در سپهر اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعۀ خود ،دست به ک ار ش ده و اس تحکامات فرهنگ ی،
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جوامم را به امید تغییر -از درون -تحت فشار قرار میدهن د و بس ته
به میزان تابآوری و نوع مواجهۀ نظامات فرهنگی و سیاسی با فشارها ،پایههای این اس تحکامات
را سُست یا آنها را بهک ّلی منهدم میکنند .مجموع این عوامل ،از یکسو روند تحوالت اجتماعی و
سیاسی را در اغلب جوامم ،سرعت بلشیده است و از سوی دیگ ر ،شناس ایی رون د تح والت و
پ یشافت ادن از س رعت آن را ب ه ی ک مش غلۀ پژوهش ی جال ب توج ه و نی ز ی ک ض رورت
سیاستگذارانه برای دولتها تبدیل کرده است.
جامعۀ ایران نیز از این تحوالت بر کنار نبوده است .بهرغم پارهای مح دودیته ای فرهنگ ی،
سیاسی و نیز محدودیتهای تحمیلی ناشی از تحریمه ای خ ارجی ،جامع ۀ ای ران ی ک «جامع ۀ
گشوده» 1به روی روندهای جهانی فنّاورانه و فرهنگی است .مراودات رسانهای و مصرفی ایرانی ان
و خصوص ًا اقشار میانی و باالی ساکن در شهرهای متوسط و بزرگ -با دیگر کش ورها در ط ولدوران تحریم ،بهرغم همۀ محدودیتها ادامه داشته است 2.همچنین طی سالهای اخیر ،سپهرهای

1. Open Society
 .2در یک نمونه ،بر اساس اعبم ادارۀ آمار کشور ترکیه ،خرید آپارتمان در چهار سالۀ اخیر ( 2016تا  )2020در این کش ور از
سوی ایرانیان بیش از  10برابر رشد داشته است بهگونه ای ک ه ط ی ای ن م دّت ،ایرانی ان (پ س از م ردم ع راق) جایگ اه دوم
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کنشگری بدیعی (از انواع کنشگریها در فضای مجازی تا احیای زیستشبانۀ ش هری ،س فرهای
انبوه آخر هفته و اخیر ًا کنشگری اعتراضی در خیابان) خلق شده و به ک انونه ای ت ازهای ب رای
ارتباطات و تبادالت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان و خلق نیروی سیاسی تبدیل شده است .مجم وع
این عوامل (در کنار برخی دیگر از پدیدهها که در ادامه به آن خواهیم پرداخ ت) ط ی س اله ای
اخیر ،زوایایی از چهرۀ جامع ۀ ای ران را ب ه ک ّل ی تغیی ر داده اس ت و ب رای ن اظران اجتم اعی و
جامعهشناسان با گرایشهای فکری و فرهنگی متفاوت و بعض ًا متضاد ،تردید چن دانی نس بت ب ه
صحت این گزاره باقی نگذارده است که «جامعۀ ایران ،در معرض تحوّالت پرس رعت اس ت» .در
همین راستا در سالهای اخیر ،ادبیات نظری و پژوهشی گس تردهای نی ز از س وی اندیش مندان و
دانشپژوهان اجتماعی و سیاسی پیرامون تبیین و «آیندهپژوهی» تحوالت اجتماعی و سیاسی ای ران
تولید شده است .رخدادهایی نظیر دو موج اعتراض ات معیش تی فراگی ر در دیم اه  1396و آب ان
 ،1398بر رونق این دسته از مطالعات افزوده و موجب شده است که برخی پژوهشگران ،با ن وعی
دستپاچگی ناشی از سردرگمی ،به «فروپاشی اجتماعی» جامعۀ ایران و حتی قرارگرفتن جامع ه در
آستانۀ فروپاشی سیاسی حکم

دهند1.

در میانۀ این فراز و نشیبها و بعضاً اغتشاشات نظری و تبیینی ،چنین بهنظر م یرس د ک ه
کماکان ،جامعۀ علمی کشور از دستیابی به رهیافتی که دستکم اجماعی نسبی (ب ه منزل ۀ ی ک
پارادایم مقبول) را میان جامعهشناسان و دیگر محقّقان علوم اجتماعی و سیاسی پیرامون الگ وی
تغییرات اجتماعی در جامعۀ ایران برقرار کند ،بازمانده و آنچه حاص ل ش ده ،عم دتاً منج ر ب ه
دامنزدن به بگومگوهای سیاسی و ژورنالیستی ،له یا علیه این و آن شده است .البته دستیابی ب ه
اجماع پارادایمی در علوم اجتماعی ،برخبف عل وم تجرب ی و زیس تی ،دش وار و بلک ه ایج اد
اجماع پایدا ر و حداکثری ،ناممکن است .با این حال با توجه به سردرگمی حاکم ب ر نهاده ا و

سرمایهگذاری در بازار امبک ترکیه را کسب کردهاند (به نقل از سایت خبرآنبین در تاریخ  18اردیبهش ت ( 1400ک د خب ر:
)1512619
 .1برای مشاهدۀ نمونههایی از گمانهزنیهای منفی و بدبینانه نسبت به جامعۀ ایران از دو منظر سیاسی و فرهنگی متفاوت نگاه
کنید به« :کوشکی ،محمدصادق ،وضعیت قرمز فروپاشی اجتماعی ،مجلۀ پاسدار اسبم ،ش ماره  ،383آب ان و آ ر  »1392و نی ز
«عبدی ،عباس ،فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتماالت ،مجلۀ آیین ،شماره  ،6اسفند »1385
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مجموعههای سیاستگذار و تصمیمگیر ،تعهّد علمی اندیشمندان اجتماعی ایجاب م یکن د ک ه
فراتر از جنجالهای روزمرۀ سیاسی ،کنشکاش نظری برای گشودن اف ق ی ک رهیاف ت تبیین ی
معتبر پیرامون کش

الگوی حاکم بر تغییرات اجتماعی در ای ران ده ۀ پ یش رو را ب ا ج دّیت

دنبال کنند.
این مقاله ،بدون آنکه ادعای دستیابی به نقطۀ اجماع پارادایمی را داشته باشد ،به دنبال آن
است که امکان استلراج چارچوبی روشن و علمی برای کش

منطق حاکم بر روند تح وّلی

جامعه ایران ،از طریق کاربست نظریۀ «جامعۀ ریسک» 1اولریش ب ک جامع هش ناس معاص ر
آلمانی را بیازماید .شواهد ملتل

از نقاط پراکندۀ گسست اجتماعی در ایران کنونی ،انطب اق

وثیق این نظریه را با واقعیت موجود نشان میدهد .مهم ترین ویژگی نظری ۀ جامع ه ریس ک،
ابتنای آن بر روششناسی بازاندیشی 2است .نظر به آنکه موضوع ما در اینجا مطالعۀ «تغییرات
اجتماعی» است که همچنان در حال «شدن» بوده و هنوز به وضعیت «تثبیتشدگی» نرس یده
است؛ روش شناسی بازاندیشی ،امکانات تحلیلی متناسبی را به این منظور در اختیار م ا ق رار
خواهد داد .به این ترتیب ،این مقاله ،مطالعۀ ت غییرات را نه از طری ق واک اوی تح والتی ک ه
پیش تر واقم شده و اثر خود را به تمامه بر روی ساختارها و نقش های اجتماعی کنونی برجای
گذارده و انرژی آن تللیه شده است؛ بلکه با تمرکز ب ر بازت اب وض عیت ج اری در ایج اد
الگوی کنش و قصدیت های فردی و اجتماعی نوظهوری (یا در حال ظهور) دنبال میکند که
در حال تبدیل به الگوی کنش مشترک در میان عامبن اجتماعی 3در جامعه ای ران اس ت ک ه

 .1ترجمههای متفاوتی از مفهوم  Risk societyاولریش بک ارائه شده است .محمدرضا مهدیزاده در ترجمهای که از کتاب
اولریش بک (نشر کویر ) 1388،ارائه داده ،آن را «جامعۀ درملاطره» ترجمه کرده است .رضا فاضل و مهدی فرهمندنژاد نیز اث ر
دیگری از اولریش بک در این زمینه را «جامعه خطر :به سوی مدرنیتهای نوین» (نشر ثالث )1397،ترجمه کردهاند .درعینحال،
در برخی دیگر از منابم ،معادل فارسی «جامعه ملاطره» یا «جامعۀ ملاطرهآمیز» برای آن انتلاب شده است .در ای ن مقال ه ،ب ه
منظور پرهیز از اغتشاش مفهومی یا دامن زدن به آن و نیز با هدف بهرهمن دی از برخ ی ظراف ته ای خاص ی ک ه در مفه وم
"ریسک" (در مقایسه با خطر و ملاطره) نهفته است؛ معادل فارسی «جامعۀ ریسک» را برای  Risk societyبهکارمیگیریم.
2. Reflexivity
3. Social agencies
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ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تح ت ت أثیر ق رار
داده و متحوّل میسازد.
در اینجا کر این نکته نیز ضرورت دارد که با توجه به تعدّد ،پراکندگی و گستردگی متن وع
عوامل و نیروهای تحوّلساز که حامل امکان تغیی ر در چه رۀ ای ران پس ا  1400هس تند؛ ی ک
بررسی علمی ،الجرم باید بتواند نظمی را میان این تنوع پراکنده برقرار سازد و ب ا کنارگذاش تن
برخی عناصر فرعی و نیز شماری از نشانهه ای احتم االً فری بدهن ده ،آن رون د اساس ی ک ه
هدایتکنندۀ مسیر تحوالت پیشرو است را برجسته سازد .این هم ان مس یری اس ت ک ه ای ن
مقاله از رهگذر تأکید بر انگارۀ «جامعه ریسک بازاری» برای شناسایی پیشران اص لی تح والت
آینده در جامعۀ ایران و کمک به ایجاد نظم مفهومی و تحلیلی در این زمینه ،پی گرفته است .به
بیان دیگر« ،جامعۀ ریسک بازاری» در اینجا نقش انگاره و استعارهای را ایفا میکند که در می ان
انبوه پیشرانها و عناصر و نشانههای راهنمای تحول ،اولویتگذاری ک رده و ترس یم تص ویری
معقول ،علمی و روشن از آیندۀ میانمدت ایران را مقدور میسازد.

الف .پیشینۀ رجوع به آرای اولریش بک در ایران
هرچند نظریۀ «جامعۀ ریسک» در زمرۀ نظریات متأخر جامعهشناسی است که رویکردی ترکیبی
و هیبریدی به نظریۀ اجتماعی دارد ،بعد از طرح آن از سوی اولریش بک 1در کتابش به هم ین
نام (کتاب جامعۀ ریسک در  1986به آلمانی منتشر شد و پنج سال بعد در  1992نلستینبار به
زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفت) توجهات بسیاری را به خود جل ب ک رد .اول ریش ب ک
(متولد  1944در لهستان) استاد جامعهشناسی دانشگاه مونیخ و نیز مدرسۀ اقتصادی لن دن ب ود.
وی از سال  1992تا زمان مرگش (در سال  )2015رئیس و استاد مؤسسۀ جامعهشناسی م ونیخ
بود و عبوه بر تدریس در مدرسۀ اقتصادی لن دن ،یک ی از اعض ای هیئ ت تحریری ۀ ژورن ال
جامعهشناسی بریتانیا 2نیز محسوب میشد (مهدیزاده .)1388 ،ارتباط با حوزۀ نظریۀ اجتم اعی
در بریتانیا ،بک را در معرض تبادالت علمی و نظری با جامع هشناس ان انگلس تان و خصوص اً
1. Ulrich Beck
2. BJC
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آنتونی گیدنز ،جامعهشناس شهیر بریتانیایی قرار داد .بک در پرورش نظری ۀ «جامع ۀ ریس ک»،
بسیار تحت تأثیر مطالعات آنتونی گیدنز ( 1)1938پیرامون ملاطرات جه انیش دن و خصوص اً
رویکرد بازاندیشی وی قرار گرفت .انتشار کتاب جامعه ریسک 2در فضای پس از جنگ سرد و
در آستانۀ فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور نلستین بارقههای نظم یکپارچۀ جهانی ،اثر ب ک ک ه
گویی خبر از ظهور یک «نظریۀ کنش» جدید در سپهر آن تحوالت میداد را به منزل ۀ «اودیس ۀ
روح مدرنیته» آنگاه که بر فراز جهانی بیمزده و پُرملاطره ،میخواهد خود را بازاندیش ی کن د؛
بسیار مورد توجه قرار داد (روزبه آقاجری .)1398 ،بک با مشاهدۀ این استقبال ،دومین اثر خود
پیرامون نظریۀ جامعۀ ریسک را که در واقم در حک م کاربس ت ای ن نظری ه در م تن تح والت
جاری در جهان تکقطب ی (از جمل ه در مل اطرات زیس تمحیط ی ،خط ر جن گ هس تهای،
اپیدمیهای فراگیر بهداشتی و نظام پسا برتونوودز) بود را نوشت 3.حوزۀ تلصص ی مطالع ات
اولریش بک ،مدرنیزاسیون و جهانیسازی است .با این ح ال ،قلم روی ت أثیر ب ک ب ر اندیش ۀ
اجتماعی معاصر ،فراتر از این زمینهها رفته است بهگونهای که نظریۀ «جامعۀ ریسک» در حک م
یک ساز ۀ تفهّمی معتبر ،در تبیین تحوالت اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از جوام م ب زرگ و
کوچک معاصر بهکار میرود .گفتنی است که مسئلۀ مدرنیته که کرانۀ اص لی س پهر اندیش گانی
اولریش بک است؛ یکی از زمینههای پارادایمساز در علوم اجتماعی معاصر است و اندیشهه ای
بک در این زمینه ،در تمایز با نظریۀ انتقادی و پستمدرنیسم ،م دافم مواجه های بازاندیش انه و
خودانتقاد با مدرنیته به منظور حفظ دستاوردهای آن است .رویکردی که به لحاظ جریانشناسی
اندیشهها در زمرۀ نگرشهای هشداردهنده اما خوشب ین نس بت ب ه مدرنیت ه (نظی ر رویک رد
یورگن هابرماس) قرار میگیرد.

1. Anthony Giddens
 .2این کتاب در سال  1397با عنوان «جامعه خطر :به سوی مدرنیتهای نوین» با ترجم ۀ رض ا فاض ل و مه دی فرهمن دنژاد از
سوی انتشارات ثالث وارد بازار نشر شد.
 .3اشاره ما به کتاب «جامعه در ملاطره جهانی» است که در ایران در سال  1388ب ا ترجم ۀ محمدرض ا مه دیزاده از س وی
انتشارات کویر وارد بازار نشر شد.
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در جامعۀ علوم اجتماعی ایران ،دهۀ  ،1390دهۀ توجه به آثار و نظری ات اول ریش ب ک ب وده
است .تا پیش از آن ،تقریب ًا هیچ توجهی به بک و نظریاتش در میان جامعهشناسان و محققان علوم
اجتماعی ایرانی دیده نمیشود .توجه به آرای بک در ایران ،همزمان است ب ا ترجم ۀ آث ار اص لی
وی به زبان فارسی که همگی در دهه  1390منتشر شده است 1.در عین ح ال ،آن بل ش از آرا و
نظریات بک که بیشتر مورد توجه پژوهشگران کشورمان قرار گرفته است ،عمدت ًا معطوف ب ه نق د
بک از آثار و تبعات ملرّب جهانی ناشی از بسط مدرنیتۀ متأخر بوده است .مواجههای که ب ه نظ ر
میرسد ناشی از قدرت و غلبۀ مطالعات انتقادی غربشناختی در بستر دوقطبی س نّت و مدرنیت ه
در فضای فکری ایران است که همچنان از رونقی نسبی برخوردار است.
با توجه به اینکه اولریش بک ،جامعهشناس نس بتاً ناش ناختهای در فض ای عل وم اجتم اعی
کشورمان است ،عمدۀ مقاالت و پژوهشهایی که طی یک دهۀ اخیر از سوی محقق ان ایران ی
دربارۀ نظرات وی منتشر شده ،به معرفی کلّی رویکردها و نقطهنظرات ب ک ب ه جه ان فک ری
فارسی زبان (با تمرکز بر مواضم هشداردهندۀ وی نس بت ب ه رون د مدرنیزاس یون) اختص ا
داشته است 2.درعینحال ،دستۀ دیگری از پژوهشها نیز تبش ک ردهان د ت ا ب ا اخ ذ زوای ای
کاربردی نظریۀ «جامعۀ ریسک» به منزلۀ یک چارچوب مفهومی تبیینگر ،پارهای از پدیدهه ای
خُرد و کبن جامعۀ ایران را بر اساس این نظریه توضیح

دهند3.

 .1عبوه بر دو اثر مهم اولریش بک دربارۀ نظریۀ جامعۀ ریسک که در سالهای  1388و  1397به زبان فارسی منتشر شد ،کتاب
«جامعهشناسی کار :دنیای شگفتانگیز کار در مدرنیته بازاراندیشانه» دیگر اثر مه م وی نی ز در س ال  1395ب ا ترجم ۀ س عید
صادقی و آیت نباتی از سوی انتشارات جامعهشناسان وارد بازار نشر شد.

 .2از میان این دست پژوهشها میتوان به مقالۀ «مناسبات دانش و سیاست در یک جامعۀ ملاطرهآمیز؛ تأملی جامعهشناختی بر
شکلگیری جوامم ملاطرهآمیز نظارتی در عصر حاضر» نوشتۀ غبمعباس توسّلی و اب وعلی ودادهی ر ،منتش ر ش ده در مجل ۀ
جامعهشناسی ایران (زمستان  ،1388دوره دهم) و مقالۀ «آراء و اندیشههای اولریش بک (نظریهپرداز جامعۀ مل اطرهآمی ز» اث ر
حبیب احمدی و رودابه دهقانی ،منتشر شده در مجلۀ توسعه اجتماعی (زمستان  ،1394دوره دهم) اشاره کرد.
 .3مقالۀ «جامعۀ در ملاطره و فرزندآوری ،مطالعهای در شهر رشت» نوشتۀ مه دی حمی دیف ر ،محم دعلی کنع انی و حمی د

عابداللهی ،منتشر شده در مجلۀ نامۀ انجمن جمعیتشناسی ای ران (به ار و تابس تان  ،1395ش ماره  )21و نی ز مقال ۀ «تحلی ل
جامعه شناختی مدیریت پسماند بیمارستانی با تأکید بر وضعیت توسعهیافتگی ایران» ،نوشتۀ سیمین ک اظمی و ص الح ص ادقی،
منتشر شده در مجلۀ مسائل اجتماعی ایران (پاییز و زمستان  ،1394سال ششم ،شماره  )2از جمله پژوهشه ایی اس ت ک ه ب ه
دنبال کاربست چارچوب مفهومی «جامعه ریسک» در مطالعات میدانی در ایران بوده است.
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جنبهای بسیار مهم و بارور از اندیشۀ اولریش ب ک ک ه ب هنظ ر م یرس د در جامع ۀ علم ی
کشورمان کمتر مورد توجه بوده اس ت ،ط رح نظری ۀ جامع ۀ ریس ک در باف ت عل وم اجتم اعی
بازاندیشانه و به منزلۀ یک نظریۀ کنش 1میباشد .ب ه بی ان دیگ ر ،محقّق ان کش ورمان ،پ ارهای از
جنبههای توصیفی و تبیینی نظریات بک را کموبیش مورد توجه قرار دادهان د ام ا از دس تاوردهای
بک در توسعۀ نظریۀ اجتماعی و خصوص ًا سهم وی در تقویت رویکردهای فرانظریهای مت أخر در
علوم اجتماعی ،غفلت ورزیدهاند .این درحالیست که بک از معدود جامعهشناس انی اس ت ک ه ب ا
فراتررفتن از سنّت تبیین علمی و تجربی ،به قلمروی آیندهپژوه ی پ ای گ ذارده و نظری ۀ جامع ۀ
ریسک وی ،چشمانداز پرورش آنچه میتوان «الگوی کنش معطوف به آینده» نامید را فراهم کرده
است .در شرایطی که جامعۀ ایران ،بیش از هر زمان دیگری نیازمند گشودن افقهای نظ ری ب رای
فهم آیندهای است که مبهم ،نگرانکننده و البته آبستن امکانهای 2نظری و عملی ملتل

و متضاد

(هم امکانهای سازنده و هم امکانهای ملرّب) اس ت؛ تمرک ز ب ر امکان ات موج ود در نظری ۀ
ریسک اولریش بک ،گامی در مسیر تبیین علمی آیندۀ پیش روی جامعۀ ایران خواهد بود.

ب .چشمانداز عمومی نظریۀ ریسک :انسان ایرانی در گسترۀ جهانی
پیش از پرداختن به ابعاد و زوایای کاربست نظریۀ جامعه ریسک در ایران کنونی ،الزم است ت ا
به این پرسش زمینهای پاسخ داده شود که انسان ایرانی ،چ را و چگون ه در مع رض نیروه ایی
قرار گرفته است که بنابر ادعای ما او را به «وضعیت ریسک» رهنمون ساخته است .پاس خ ای ن
پرسش ،در واقم میتواند بیانگر روایی کاربست نظریۀ ریسک برای شرایط خ ا

و انض مامی

جامعۀ ایران در آستانۀ ورود به سدۀ  1400نیز باشد.
امروزه و در سایۀ تحوالت تکنولوژیک ،رونق تجارت بینالمللی ،رواج اقتصاد مالی و نهاده ا
و ابزار متناسب با آن ،گسترش توریسم و مهمتر از همه ،همگراشدن مص رف رس انهای ب ر بس تر
ب فارغ از «امر جه انی» 3در
رسانههای اجتماعی جهانی ،بهندرت میتوان گوشهای از جهان را کام ً

1. Theory of action
2. Possibilities
3. The Global
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نظر گرفت .اگرچه این همگرایی لزوم ًا ب ه منزل ۀ تح ّق ق «آین دهای مش ترک» ب رای هم ۀ جوام م
ملتل

نیست؛ اما دستکم بیانگر آن است که همۀ جوامم -رو به سوی ه ر آین دهای ک ه داش ته

باشند -رهگذر یک جاده هستند .از قضا همین درک از همسفربودن (اگر نه هممقصدبودن) اس ت
که نظریهپردازانی نظیر اولریش بک را بر آن داشته است ت ا مل اطراتی ک ه ماحص ل آن ،اگ ر ن ه
تلریب آیندۀ همگانی ،دستکم تلریب مرکب عم ومی (هم ان اس تعارۀ نشس تن هم ه در ی ک
کشتی) خواهد بود را گوشزد کنند .بک البته خود پدیدۀ «جهانیس ازی» را نی ز مرحل های مه م از
ظهور وضعیت ریسک میداند ک ه «بنیاده ای مرحل ۀ دول ت -م ّل تس ازی مدرنیت ۀ ص نعتی» را
تضعی

کرده است (بک .)226 : 2005 ،درعینحال ،فراتر از فرایند جهانیس ازی ایج ابی ک ه در

«مدرنیتۀ متأخر» 1جریان دارد؛ مفهوم «ریسک» ،امر جه انی را در چه رهای س لبی نی ز جل وهگ ر
ساخته است .آنجا که وضعیتی را ترسیم میکند که ی ل آن ،من اطق و فرهن گه ای ملتل

با

درجات متفاوتی از جهانیشدن ،تحت تأثیر مجموعهای یکپارچه از ملاطرات غیرقابل محاس به و
کنترلناپذیر در حوزههای بومشناسی ،اقتصاد و قدرت قرار گرفتهاند (ب ورگس)2018 ،؛ وض عیتی
که بک آن را «بازسازی توأمان امر جهانی و امر محلی» 2ن ام م یگ ذارد و در زم رۀ خصوص یات
مقوم مفهوم «جامعۀ ریسک» برمیشمارد (بک.)222 :2005 ،
فرض بک آن است که در سایۀ ظهور جامعۀ ریسک جهانی 3حتی اگر دولت ی ا جامع های
بتواند یا بلواهد که یکسره خ ود را از مح یط جه انی دور نگ ه دارد؛ ناخواس ته در مع رض
ملاطراتی قرار خواهد داشت ک ه حاص ل فع ل و انفع االت فراگی ر جه انی اس ت .بن ابراین،
 .1مدرنیتۀ متأخر ،که در نظریۀ اولریش بک به «مدرنیتۀ بازتابی» ( )Reflexive Modernityنیز تعبیر ش ده اس ت ،آخ رین
مرحله از رشد نیروهای درونی فرایند مدرنیته است که به زعم بک ،با دقایقی همچ ون ف راهمش دن امک ان ت أمین گس ترده و
درعینحال ،دستهبندی نیازهای فردی در دولت های پسارفاهی بر اثر رشد تکنولوژیک و نیروی انسانی؛ صوریشدن نیروه ای
تولید در سایۀ سیطرۀ سرمایهداری مالی و ابزارهای آن (در قالب سهام شرکتهای بورسی و)...؛ همردی شدن انسان و طبیعت
به عنوان منابم در دسترس برای تأمین نیازهای نامح دود انس انی؛ ک مرن گش دن و اف ول مرزه ای س رزمینی ب ر اث ر رش د
تکنولوژیهای ارتباطی ،حملونقل و ملابراتی؛ همگراشدن و جهانیشدن ابزارهای کنترل و مدیریت ملاطرات ملی و محلی و
همزمان کاهش مرجعیت و اعتبار این ابزارها ،توضیح داده میشود« .جامعۀ ریسک جهانی» که مورد تأکید بک است ،بر بس تر
چنین تحوالتی ظاهر شده است.
2. Glocality
3. World Risk Society
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قرارگرفتن در معرض ملاطرات زیستن در جامعۀ ریسک جهانی ،بیش از آنکه مستلزم انطب اق
تمام و کمال با همۀ روندها و لوازم مدرنیته (یا ب ه تعبی ر ب ک مدرنیزاس یون) باش د؛ ناش ی از
«شیوههای خا

مدیریت ریسک» است که انواع خاصی از مواجهه را ب ه کش ورهای ملتل

تحمیل میکند (بک .)226 :2005 ،بر این اساس ،برای آنکه درون وضعیت ریسک باشیم ،الزم
نیست در همۀ ابعاد ،به شیوۀ جوامم مدرن و پیشرفته زن دگی کن یم؛ بلک ه ک افی اس ت ب رای
مدیریت ملاطراتی که در معرض آن هس تیم (حت ی اگ ر آن مل اطرات ک امبً اختص ا

به

خودمان داشته باشد) الگوها و شیوههایی را بهکار بگیریم که (فارغ از کیفیت کاربست آنه ا) در
دولتها و جوامم مدرن بهکار گرفته میشوند.
تا جایی که سلن از جامعۀ ایران است ،شواهد نشان می دهد که تقریباً همۀ سازوکارهای
اقتصادی ،سیاسی و رسانه ای که در جهان کنونی دستاویز زن دگی ف ردی و اجتم اعی و نی ز
دست مایۀ ادارۀ کشورها است ،در ایران نیز –در سطوحی بعضاً نازل و با برخی تصرّفه ای
خا

بومی و فرهنگی -در کار است .به عنوان یک نمونه می توان به شیوع و میزان مص رف

پیامرسانهای اجتماعی -که شکل متأخر و نوین مصرف رسانه ای و یک سپهرعمومی نوپدید
است -در ایران اشاره کرد .بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ای ران (ایس پا)
در بهمنماه  ،1399بیش از 73درصد جمعیت باالی  18سال کشور از رس انهه ای اجتم اعی
مجازی استفاده کرده اند که در این میان ،سهم پیام رسان جهانی «واتساپ» با 64/1درصد بیش
از دیگر پیامرسان ها است و شبکۀ اجتماعی «اینستاگرام» نیز با 45/3درصد در جایگ اه دوم
قرار دارد 1؛ شبکه ای جهانی که با یک میلیارد و  160میلیون ک اربر فع ال ،چه ارمین ش بکۀ
اجتماعی پُرکاربر و محبوب جهان به شمار میرود و بنابر اعبم وبسایت استاتیستا 2ایرانیان
با بیش از  40میلیون حساب کاربری فعال در اینستاگرام ،جایگاه هشتم را در رتبهبندی میزان
کاربران این شبکۀ اجتماعی در اختیار دارند 3.به بیان ما می توان این گونه گفت ک ه ایرانی ان
به رغم همۀ فشارهای اقتصادی و سیاسی و مقاومت هایی که وجود دارد؛ ب ر مرک ب جه انی
 .1به نقل از روابط عمومی ایسپا در تاریخ  4اسفند  1399به آدرس/http://ispa.ir/Default/Details/fa/2282 :
2. Statista
 .3به نقل از وبسایت «آیتیرسان» به آدرسhttps://itresan.com/350536 :
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سوار بوده و مردمانی منزوی نیستند .هرچن د فش ارها و مقاوم ته ای فرهنگ ی ،سیاس ی و
بین المللی موجب شده است که سرنشین ان معذَّب این مرکب باش ند .البت ه ایرانی ان هم واره
مسیر خا

خود را رفته اند و گاه ،میل آن داشته اند که دیگران را نیز با مقص د خ ود هم راه

سازند اما همین کلیت ناسازوار و در تنگنا که میتوان آن را « انسان ایرانی در سپهر جه انی»
نامید ،تجاربی ویژه را هم در سطح کنشگر ی فردی و هم در الگوی حکمرانی یا به تص ریح
اولریش بک ،شیوههای مدیریت ریسک ها برای ایرانیان رقم زده است که بعضاً در میان هم ۀ
دیگر ساکنان اقلیم جهانی ،خا

ّ و منحصربه فرد است .تجاربی که ناسازواری آن ،هم کش

آینده و مقصد جامعۀ ایرانی را دشوارتر ساخته است و هم م سیر انس ان ایران ی را ب ه س وی
مقصدش پیچیدهتر قرار داده است.
بر این اساس ،چنین بهنظر می رسد که نظریۀ جامعۀ ریسک ،نه تنها به دلی ل دربرگ رفتن
بداعتها و ظرافتهای آینده پژوهی بر بستر تحوّالتی که کم و ب یش فراگی ر هس تند؛ بلک ه
همچنین به واسطۀ تأکید و تمرکز بر خصلت هیبریدی و نامتجانس پدیدارهای تعی ینکنن دۀ
رفتار افراد و دولت ها که عم دتاً ناش ی از تط ورّات عقبنی ت م درن ،ف راز و نش یبه ا و
انحرافات آن است؛ نظریهای معتبر برای توضیح دهندگی س طوح ملتل

ک نش در جامع ۀ

ایران  -که از سوی نیروهای درونی و بیرونی ،جامعهای در کشاکش با تجربۀ مدرنیته اس ت-
خواهد بود.

ج .الگوی کنش در وضعیت ریسک :کنش معطوف به آینده
هرگونه تحلیل و تلمینی پیرامون آینده ،مستلزم کش

نظمی است ک ه ب ر رون د تح والت

جاری حاکم است .آینده ،یکی از «امکانات» اکن ون اس ت و تحقّ ق آن ،دس تمای ۀ فع ل و
انفعاالتی است که بیش از هر چیز برآمده از افعال و اعمال انسان ها است .همۀ آنچه آینده را
میسازد ،ارادی و خواسته شده نیست؛ اما یک رویکرد علمی به آینده ،ناگزیر اس ت ت ا ح دّ
ممکن از جنبه های نامنظم ،غریب و قابل چشم پوشی که در کار خلق آیندهای نامحتوم هستند
بکاهد تا بتواند تصویری را از آینده ترسیم کند که اگر نه قطعی و محتوم ،اما دستکم قاب ل
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ارزیابی و مطالعهپذیر است .انواع نظریههای ک نش ک ه ط رح ه ایی ب رای کش

و مطالع ۀ

رفتارهای قاعدهمند انسان ها در کشاکش با محیط اجتماعی خود و شناخت تبعات و نتایج آن
رفتارها هستند؛ به این اعتبار ،نقش اصول را هنما برای فهم و پیشبینی پ ذیری آین ده را ایف ا
می کنند .بر همین اساس ،بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی ،ای دهه ایی
منظم دربارۀ الگوی کنش های انسانی ارائه دادهاند که دستاندرکار خلق اکنون و آیندهاند .در
این میان ،اولریش بک از آن دسته اندیشمند ان اجتماعی است که در نگاه نلست چنین بهنظر
می رسد که طرحی مستقل و معیّن پیرامون کنش انسانی ارائه ن داده اس ت ام ا ب ا دق ت در
زوایای سپهر اندیشگانی اولریش بک درمی یابیم که در این زمینه نیز نظریۀ وی بهرغ م ع دم
صراحت ،واجد بداعتها و وجوه منحصربهفرد است .اساساً خ وشبین ی اول ریش ب ک ب ه
امکان بازآفرینی جهان مدرن و نجات آن از ملاطرات مدرنیتۀ متأخر ،بیش از هرچی ز ناش ی
از نگرش مثبت وی به ظرفیت های نهفته در کنش انسانی است .چه آنکه اگر انسان از طری ق
افعالش ،امکانی برای بهبود و ارتقای شرایط خود نداش ته باش د؛ مج الی ب رای خ وشبین ی
نلواهد بود.
در اینج ا رویک رد اول ریش ب ک از دو ط رحوارۀ نظ ری دیگ ر ،یعن ی «اومانیس م
اگزیستانسیالیستی» که انسان را صاحب ارادۀ مطلق در رقمزدن به شرایط خودش م یپن دارد و
نیز «ساختارگرایی» که انسان را یکسره در چنبرۀ چ ر دن دهه ای س اختار اجتم اعی گرفت ار
میبیند؛ متمایز میشود .خود بک دربارۀ تبش نظری خود اظهار میدارد که تابم «انتلابه ای
عمل گرایانه» است و خود را ملزم ب ه حرک ت در چ ارچوب تن گ ای ن ی ا آن نظری ۀ خ ا
نمیداند (بک .)212 :2005 ،از این منظر ،نظریۀ جامعۀ ریسک اولریش بک در زم رۀ نظری اتی
است که یل رهیافت روششناسانۀ «بازاندیشی» قرار م یگی رد .ای ن رهیاف ت ب ه منزل ۀ ی ک
فرانظریه 1در تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی کنش هر فرد ،در وهلۀ نلست ،تجربۀ عمل ی خ ود
فرد نسبت به جهان پیراموناش را اصل جه تدهن ده ب ه افع ال او قلم داد م یکن د .از منظ ر
بازاندیشی ،این تجربهها در خأل صورت نمیگیرند ،بلکه مت أثر از چ ارچوبه ا و زمین هه ای

1. Metatheory
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اجتماعی هستند (معینی )60 :1389 ،که خانواده ،نظام آموزش ی ،نظ ام اش تغال ،دول ت ،نظ ام
رسانه و خصوصاً انواع نظامات کنت رل ،م دیریت ،محاس به و ان دازهگی ری را دربرم یگیرن د.
درع ینح ال ،متفک ران رهیاف ت بازاندیش ی ب رخبف س اختارگرایان ،ای ن س اختارها را
موجودیتهایی قلمداد میکنند که تمامیتشان به واسطۀ افعال کنشگرانی که با آنه ا دس ت ب ه
گریباناند ،حاصل شده است .به عبارت دیگر ،ساختارهایی ک ه ب ا س ازماندهی تج ارب ف رد،
کنش او را جهت میدهند؛ خود حاصل کنشهایی هستند که ب ه ش کل «قواع د عم ل» ظ اهر
میشوند اما این قواعد عمل ،دقیقاً چگونه افعال و اعمال ما را هدایت میکنند؟ از منظر پرسش
محوری این مقاله ،یعنی گشودن تصویری نسبتاً شفاف از آینده ،پاس خ ب ه ای ن س ؤال ،بس یار
اهمیت دارد.
جهانگیر معینی علمداری ،در «روششناسی نظریههای جدی د در سیاس ت» ،ب رای الگ وی
کنش بازاندیشانه ،چهار سطح را معرفی میکند .سطح نلست ،حیطۀ بازاندیش ی اولیّ ۀ ف رد در
تجربهای است که از جهان دارد .در این سطح ،فرد در کشاکش متقابل با تجربههای پیش یناش
قرار میگیرد .در واقم فرد سعی میکند تجاربی که از سر گذرانده را از نو «کسب» کند .معموالً
وقوع یک تجربۀ ناسازگار با نظم تجربی روزمرّه ،فرد را مس تعد بازاندیش ی در تج ارب خ ود
میسازد .در سطح دوم ،فرد درمییابد که تجاربش نه احکامی قطع ی در ب اب واقعی ت ،بلک ه
«تفسیر»هایی از واقعیت بودهاند .این ضربۀ دوم است ،چهآنکه با سُستشدن وس اطت تج ارب
روزمرّۀ فرد ،او خود را «گشوده» در برابر جهانی مییابد که باید از نو در ج ایی از آن اس تقرار
بیابد .سطح سوم ،حیطۀ تفسیر انتقادی است .در این سطح ،فهم پیشین ،ب ه ام ری غیرشلص ی
تبدیل میشود .فرد درمییابد که آنچه به منزلۀ «تجارب شلصی» قلمداد میکرده است ،چی زی
جز زیستن با سازوکارهای بازتولید نظم مستقر به منزلۀ بلشی از افعال قدرت نبوده است .ای ن
چنین ،فرد فرصت آن را مییابد که کامبً از تجارباش فاصله بگی رد و ب ا انتق اد از خ ود (در
سطح چهارم) ،وضعیت خود را به منزلۀ یک کلیّت ناتمام ک ه م یبایس ت توس ط خ ود او ب ه
تمامیت برس د ،ادراک ک رده و دس ت ب هک ار تص میم و کنش گری در چن ین وض عیتی ش ود
(تصویر.)1
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کنش متقابل با امور تجربی

تجربۀ فرد از جهان

تالش برای فهم دوبارۀ «خود»

تفسیر

و جهان

تأمل در قدرت ،ایدئولوژی و
فرآیند بازتولید اجتماعی

تفسیر انتقادی

تجربه
تالش برای به تمامیت رساندن
خود از طریق خودانتقادی و

انتقاد از خود

تصمیم تازه

تصویر .1مراحل چهارگانۀ دور بازاندیشی

به این ترتیب ،بازاندیشی ،رویکردی بینا هنیتی 1به کنش انسانی دارد و هر کنش را واج د ن وعی
نظام «علیّت تعاملی» 2قلمداد میکند (معینی )62 :1389 ،که بر اساس آن ،نهتنها خود کنشه ا ،بلک ه
زمینۀ قوام و شکلگیری آنها متأثر از اعمال دیگر کنشگران ،پیوسته ب ه ش کلی موقعی تمن د ،از ن و
ساخته میشود .دور بازاندیشی ،پیوسته در کار اس ت و در ه ر ک نش ،پ س از رس یدن ب ه مرحل ۀ
چهارم ،دوباره از سر گرفته میشوند .البته این یک دور بسته نیست و فرد هرگز به نقطۀ آغاز پیش ین
بازنمیگردد ،بلکه «نقطۀ عزیمت» و نسبت فرد با موضوع ،هر بار تغیی ر ک رده اس ت (معین ی:1389،
 .)59اما چرا انسان باید به این تنش دائمی تن بدهد و چشمانداز آن کجاست؟ پاسخ اول ریش ب ک
آن است که برای انسانی که در عصر مدرنیتۀ متأخر و در کشمکش با ریسکهای دائمی ای ن عص ر
زندگی میکند؛ بازاندیشی نه یک انتلاب ،بلکه نوعی ضرورت و چهبسا تنها راه برای حفظ انس جام
و پیوستگی زیستن با جهان است .درواقم اولریش بک با طرح مفهوم «جامعۀ ریسک جهانی» ،نظری ۀ
1. Intersubjective
2. Interactive causality
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کنش در رهیافت بازاندیشی را از فروغلتیدن در دام ع دم تع یّن و تبی ینگری زی ،رهانی ده و ن وعی
موجبیت قدرت تبیین جامعهشناسانه و سیاسی را برای رویکرد بازاندیشی فراهم م یکن د و ب ه ای ن
ترتیب ،الگوی کنش در رهیافت بازاندیشی را به جهتی رهسپار م یس ازد ک ه م یت وان ب ا اله ام از
گونهشناسی ماکس وبر ،آن را «کنش معطوف به آینده» در وضعیت کنونی نامید.

د .ریسک به منزلۀ یک «وضعیت» :زیستن در هراس از احتمال واقعی خطر
برای ترسیم تصویری کامل از ماهیت کنش معطوف به آینده در جامعۀ ریس ک ،نلس ت بای د
پرسید که ریسکها چه هستند و چگونه به کنشهای روزم رّه م ا جه ت م یدهن د؟ چ را در
شرایطی که انسان از دیرباز در مواجهه با ملاطرات ملتل

زیس تی و طبیع ی ق رار داش ته و

عموم نظریههای اجتماعی ،ظهور «جامعه» را به منزلۀ غلبۀ انسان ب ر ای ن مل اطرات (اس تعارۀ
عبور از وضم طبیعی) دانستهاند؛ در آغاز قرن بیستویک م و زی ر چت ر دول ته ای م درن ،از
بازگشت ملاطرات در قالب «ریسکها» سلن میگ وییم؟ ب ر وف ق نظری ۀ «جامع ۀ ریس ک»
تمایزی بنیادین میان ریسک و «زیان» وجود دارد و مفهوم ریسک در ای ن نظری ه ،از برداش ت
عامیانۀ آن کامبً متمایز است .زیانها عمدتاً خساراتی هستند که اوالً خود فرد ،نقش مس تقیمی
در بروز آنان نداشته و مسئولیت آن اغلب با دیگران است؛ ثانیاً در بیشتر موارد ،اختص ا
موقعیتهایی خا

به

(نظیر اشتغال در مشاغل پُرخطر ،زندگی در زیس تگاهه ای خطرخی ز و)...

دارند (بورگس .)2018 ،ریسکها اما در مقابل« ،احتمال خسارت» هستند .آنها فجایعی هس تند
که هنوز واقم نشدهاند اما احتمال وقوعشان پیوسته وجود دارد .دیگر آنکه ،وقوع ریسکه ا ب ه
منزلۀ «فجایم احتمالی» 1اغلب مسببین ش ناختهش دهای ه م ک ه مس ئولیت ق انونی و اخبق ی
متوجهشان باشد ،ندارند .آنچه دربارۀ ریسکها میدانیم این است که اوالً محص ول فراین دهای
مدرنیزاسیون و عملکرد این فرایندها در گسترهای جهانی هس تند؛ و ثانی اً مل اطرات چندگان ۀ
انسانساختهای 2هستند که ترکیبی از عملکرد نظام ات سیاس ی ،رس انهای ،علم ی ،اخبق ی و
تکنولوژیک در ابعادی فراگیر میباشند (بک .)222 :2005 ،به بیان دیگ ر ،آث ار ج انبی س اختۀ
1. Potential Catastrophe
2. Man-made hybrids
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بشر که بسیاری از آن ،جنبۀ ناخواسته دارد؛ انسان را به ورطهای افکنده اس ت ک ه ب یوقف ه ب ا
تبعات اقدامات خودش مواجه میشود و این معنای زیستن در وضعیت ریسک است .به تعبی ر
اولریش بک ،ریسکها دارای نوعی «اثر بومرنگی» 1هستند که سرانجام ،کسانی که به نح وی از
وجود آنها منتفم میشوند را نیز تحت تأثیر قرار میدهند (بک.)23 :1992 ،
باید توجه داشت که متأثرشدن از خطر ریس که ا مش روط ب ه وق وع آنه ا نیس ت .ق درت
ریسکها ناشی از «احتمال واقعی» خطر است و اساس ًا همین احتمال است که زیس تن در ش رایط
ریسکآلود را متمایز میسازد .ریسکها نه رخدادها ،بلکه «وض عیت»هایی هس تند ک ه انس ان را
همواره و در هر لحظه ،با احتمال وقوع فجایعی دست به گریبان میسازند که «اگر» واق م ش وند،
در همۀ ابعاد اقتصادی ،زیستی ،طبیعی و سیاس ی م یتوانن د ب دون آنک ه کس ی مس ئولیت آن را
مستقیم ًا برعهده داشته باشد ،زندگی فردی و عمومی را با خطراتی جدّی مواجه ساخته یا ب هک ّل ی
نابود سازند .اولریش بک ،ریسکها را «شیوۀ نظاممند مواجهه با خطر» (ب ک )14 :1388 ،معرف ی
میکند که امکان تفکیک حیطۀ خاصی از زندگی به منزلۀ «قلمروی خطر» و متعاق ب آن ،گش ودن
«قلمروی امنیت» را از انسان سلب میکنند .به باور وی ،این ماهیت «همواره ب ه تعوی ق افت اده»ی
ریسکها (بک )226 :2005 ،و در عینحال ،احتمال همواره واقعی وقوع آنها ،نهتنها جهان انسانی
را بهکلّی دگرگون کرده است ،بلکه تجربۀ انسان از زندگی در جهان و الگوی کنش انس انی ب رای
حفظ یکپارچگی خود با جهان را نیز عمیق ًا متحول ساخته است.
در این وضعیت ،مطابقت اقدامات فرد با الگوی تجاربی ک ه در گذش ته حاص ل ک رده ،کفای ت
دستیابی به موفقیت و حراست از حیات او را نلواهد کرد ،بلکه کنش س ازگار ب ا وض عیت ،کنش ی
است که با تهدیدات احتمالی آینده -که کیفیت و زمان وقوعش هرگز قابل محاس بۀ دقی ق نیس ت-
مطابقت داشته باشد .به این ترتیب« ،آینده» با شاکلۀ ملاطرهآمیز ،مبهم و تردیدبرانگیزش ب ه «اکن ون»
تعیّن میبلشد و «بازاندیشی» به الگوی غالب هرگونه کنش هماهنگ با وضعیت تبدیل میشود:
«از یکسو پارهای از ملاطرات ،بالفعل و واقعی هستند .آبهای آلوده ،نابودی جنگ له ا،
انواع جدیدی از بیماریها و ...اما از سوی دیگر ،انگیزهه ای بالفع ل ریس که ای اجتم اعی،
ملاطراتی دربارۀ آینده را پیش میکشند .در این معنا خطراتی وجود دارد که اگر در آینده واقم
1. Boomerang effect
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شون د ،حدی از تلریب را در پی خواهند داشت که هرگونه اقدام پس از آن ن اممکن خواه د
بود .بنابراین حتی به مثابه حدس و گمان ،یا تهدیدی در آینده ،یا به منزلۀ نوعی آین دهنگ ری،
مسئله مستلزم اقداماتی پیشگیرانه است .پایۀ آگاهی از وقوع ریس ک ،ن ه در ام روز و اکن ون،
بلکه در آینده است .در جامعۀ ملاطرهآمیز ،گذشته ،قدرت تعیّنبلشیدن به اکنون را از دس ت
داده است .آینده است که به امروز تعیّن میبلشد .بنابراین چیزی که هنوز وجود ندارد ،علّ ت
اعمال فعلی خواهد بود .اقدامات امروز ما به منزلۀ محافظت ،تسکین یا پیشگیری از مس ائل و
بحرانهای فردا و پسفردا خواهند بود» (بک.)35 :1992 ،

کنش برسازندۀ آینده (معطوف به آینده) ،در این معنا کنش ناظر به «چیزی است ک ه هن وز
وجود ندارد» .ما در مورد چیزی بحث میکنیم که هنوز واقم نشده اس ت ام ا اگ ر مس یرمان را
تغییر ندهیم (که واضح نیست چگونه باید آن را تغییر بدهیم) میتواند اتفاق بیفتد (بک:2005 ،
 .)214نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که این امک ان همیش هحاض ر خط ر ک ه ب ک آن را
«عدمقطعیتهای تولیدشده»( 1بک )216 :2005 ،و در جایی دیگر« ،عدمقطعیتهای واگی ردار»
(بک )96 :1388 ،مینامد؛ بهتنهایی ،تبعات هیچیک از اقدامات معیّن هیچ فرد ،نه اد ی ا دول ت
خا

ّ و یا بلش خا

ّ و مجزایی از عملکرد آنها نیست .ظهور ریسکها حاصل «سازماندهی

جهان اجتماعی» بر مدار جهانیسازی ،فردگرایی نهادی و مدرنیزاس یون بازت ابی (ب ک:1388 ،
 )23است .عمدتاً این تبشهای عادی و روزمرّۀ افراد و دولتها برای حفاظت از روند طبیعی
امور بوده که افراد و دولتها را به ورطۀ نوعی عقبنیت محاسباتی فردگرایان ه (ک ه ب ک آن را
یل استعارۀ «خودت انجاماش بده» بیان میکند) یا همان عقبنیت ریس ک افکن ده اس ت .ام ا
آنچه حاصل شده است ،نهتنها وضعیت را بهبود نبلشیده و خط رات را ک اهش ن داده اس ت؛
بلکه خطراتی تازه را در گسترهای وسیم و چشمان دازی هم انان دازه شلص ی ک ه جه انی و
اجتماعی ،بهبار آورده است .خطراتی که محاسبۀ آنها با شیوههای متعارف محاس بۀ حق وقی و
فنّی ،چندان ممکن نیست (بک )22 :1992 ،و طُرفه آنکه ب ا تمای ل ات ی انس ان ب ه گش ودن
سپهرهای جدید کنش برای ارتقای رفاه ،ثروت ،دارایی و آسایش؛ دائماً ان واع جدی دی از ای ن
خطرات نیز خلق میشود (بک.)217 :2005 ،
1. Manufactured Uncertainties
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در تصویر  2مهمترین ابعاد آنچه اولریش بک آن را وضعیت جامع ۀ ریس ک و زیس تن در
سایۀ هراس واقعی از خطر قلمداد میکند ،نمایش داده شده است:
نه نابودی و

نه امنیت
اخالق

کامل

ریاضیگونۀ

«محاسبۀ
احتمال» در

افراطی

توأمانی

پیچیدگیهای

تأمین بیمهها

ابعاد مختلف

کنترل و

ظهور
ریسکهای

جامعۀ ریسک

فقدان کنترل

فراملّی

عدم امکان

دشواری تمایز
میان عواقب

محدود کردن

ضمنی و اثرات

زمانی و مکانی

آشکار

وسواس مراقبت

فجایع

پیشگیرانه برای
بدترین حادثۀ
متصور

تصویر .2ابعاد مختلف جامعۀ ریسک در نظریۀ اولریش بک

ه .گونۀ خاص وضعیت ریسک در ایران :ظهور جامعۀ ریسک بازاری
بنابرآنچه گفته شد ،ظهور جامعۀ ریسک در ه ر کش وری ،از ی کس و حاص ل ظه ور اش کال
جدیدی از خطرات مرززداییشده (جهانی و فراگیر) است؛ و از سوی دیگر ،به منزل ۀ برآم دن
وضعیتی است که در آن ،خطر در ابعاد فردی و اجتماعی آن ،در کالب د ام ر ع ادی و روزم رّه،
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نفو کرده است .البته همۀ جوامم به یک اندازه در معرض این هر دو نیرو نیس تند .ب یتردی د،
هرچه جامعهای بیشتر در امر جهانی ادغام شده و در معرض امواج اقتصاد ،سیاست و ارتباطات
جهانی باشد ،از نیروی ملاطرات نوپدید ،بیشتر متأثر میشود .با این حال ،اپیدمی جهانی کرونا
بار دیگر نشان داد که در سایۀ وضعیت ریسک جهانی ،حتی جامعهای منزوی یا تقریب اً من زوی
در آسیا ،آفریقا یا آمریکای مرکزی نیز نمیتواند کامبً از بیم خطرات ناش ناخته در ام ان باش د.
جنبۀ دیگر جامعۀ ریسک اما ابداً اختصا

به شکل خاص ی از جوام م و مرحل های خ ا

از

توسعه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی ندارد و تقریب اً هم ۀ ج وامعی ک ه س طوح ملتلف ی از
توسّل به شیوهها و ابزار مدرن کنترل و مدیریت ملاطرات را تجربه میکنند دربرمیگی رد .ای ن
جنبۀ اخیر را میتوان خطرخیزشدن امر عادی و روزمرّه دانست .انس انی ک ه در بس تر احتم ال
همیشه حاضر خطر زندگی میکند؛ رفتهرفته میآموزد ک ه خط ر را بس یار نزدی ک ببین د و در
مواجههاش با هر پدیدهای (ولو ظاهراً عادی) خطری را در کمین بیابد .بال دوم مدرنیتۀ بازتابی،
ظهور همین «امر عادی خطرخیز» است .این همان نیرویی است که «بک» آن را ناشی از «ش یوۀ
تازۀ مواجهه با خط ر» خوان ده و ج زء مق وّم جامع ۀ ریس ک معرف ی ک رده اس ت .در س ایۀ
خطرخیزشدن امر عادی ،کاربست عقبنیت ابزاری (عقبنیت هزینه -فایده) به ظهور عقبنی ت
ریسک میانجامد .همان عقبنیتی که چنانکه گفتیم ،الگوی «کنش معطوف به آین ده» را فراگی ر
کرده و امنیت ،موفقیّت ،رفاه و در یک کبم« ،دستاورد» را اوالً «موقّتی» و زودگذر م ینمایان د؛
و ثانیاً پیوسته در معرض نابودی میپندارد.
در این میان ،جامعۀ ایران هرچند شاید هنوز نسبت به بسیاری از کشورها و حتی برخ ی از
همسایگان خود ،در مواجهه با بحرانها و ملاطرات جهانی ،آسیبپذیری کمتری داش ته باش د
(برای مثال ع دم ادغام بازارهای مالی ایران در بازارهای جهانی ،موجب شد که اقتصاد ای ران از
بحران اقتصادی سال  2008متأثر نگردد)؛ اما خصوصاً در طی یک دهۀ اخیر ،فشار جهانی را در
شکل خا

و منحصربهفردی از آن (در قال ب پدی دۀ تح ریم گس ترده) تجرب ه ک رده اس ت.

ایرانیان (عمدتاً بر اثر پدیدۀ تحریم) پیوند با مدرنیتۀ متأخر جهانی را بیش از هر چیز ،از خبل
گسست اقتصادی از امر جهانی (بستن س ازوکارهای مالی ۀ جه انی ب ر اقتص اد ای ران) تجرب ه
کرده اند .به بیان دیگر ،فرایندی که جامعۀ ایران را طی یک دهۀ اخیر ،از پیون د ب ا ام ر جه انی
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مانم شده است (تحریمها)؛ خود ،عامل اصلی درگیرشدن ایران ب ا وض عیت ریس ک جه انی و
متعاقب آن ،ریسکیترشدن جامعۀ ایران بوده است و البته ب ه غلب ۀ س ویۀ اقتص ادی عقبنی ت
ریسک (آن هم در اشکال ریسکهای مالی و نه صنعتی و تولیدی) در جامع ۀ ای ران انجامی ده
است .عبوه بر این ،شیوهها و ابزاری که خصوصاً در یک دهۀ اخیر و پس از مواجهه کشور ب ا
تحریمها از جانب نظام حکمرانی ایران ،در جهت مهار و مدیریت آن بهکار گرفته ش ده اس ت
(شیوههایی نظی ر دع وت م ردم ب ه س رمایهگ ذاری در ب ازار پُرریس ک س هام ،اوراق قرض ه،
قرعهکشی خودرو و )...به نحو متناقضنمایی ،زندگی روزم رّۀ ایرانی ان را ریس کیت ر س اخته
است 1.میتوان چنین گفت که اگرچه «تحریم» پیشران اصلی ظهور جامع ۀ ریس ک در ای ران
کنونی نبوده است و نوع مواجهۀ نظام حکمرانی کشور با مسائل و ریسکهای مزمن کش ور (از
قبیل ریسکهای اقلیمی ،حی اتی ،ریس ک موفقی ت و )...نق ش مه مت ری در ظه ور وض عیت
ریسکآلود داشته است؛ اما بیتردید تحریمها باعث ش ده ت ا ماهی ت ریس که ا در ای ران ،از
یکسو به شدت «اقتصادی» شود و از سوی دیگر ،واکنش طبیعی مردم برای در ام انمان دن از
تبعات ریسکهای موجود ،آمیلته با نوع خاصی از عقبنیت ریسک گردد که در اینجا ما آن را
«ریسک بازاری» قلمداد کردهایم (تصویر.)3

 .1ماهیت ریسک بازاری
ریسک بازاری را نوعی از ریسک تعری

کردهایم که کانون ظهور آن در انواع مناسبات ب ازاری

(اعم از مناسبات مستقیماً تجاری و مالی و نیز غلبۀ رفتارهای محاس بهگرایان ه و س وداگرانه در
زندگی فردی و اجتماعی) است .در س ایۀ غلب ۀ ریس ک ب ازاری در جامع ه ،ن هتنه ا «آین ده»
تحتالشعاع پیشبینیناپذیری تکانههای اقتصادی ،عمیقاً نامتعیّن میشود؛ بلکه ب ه دلی ل دامن ۀ
 .1مطالعۀ روند تورم در دهه  1390نشان میدهد که هرچند با تللیۀ فشار ارزی روی قیمتها در سال  ،1391نر تورم رو به
کاهش رفت تا جایی که پس از رفم موقت تحریمها و با ثبیت نر ارز ،تورم در سال  1395تک رقمی شد؛ اما با فشار دوباره
تحریم از میانۀ سال  ،1396شاهد جهش دوبارۀ نر تورم در نیمۀ دوم دهۀ  1390بودیم .بهگونهای که درحالیکه ایران از س ال
 1338تا قبل از ورود به دهۀ  ،1390فقط در  2سال (سالهای  1373و  )1374تورم باالی  30درص د را تجرب ه ک رده ب ود؛ از
سال  1397تا کنون ،نر تورم به طور مستمرّ ،از این سق

عبور کرده است.

27

ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ...

گسترده و ماهی ت عین ی و فراگی ر ریس که ای اقتص ادپایه ،مل اطرات ناش ی از آن ،تجرب ۀ
بیواسطه و نزدیک همۀ آحاد جامعه از وضعیت را عمیقاً تحتالشعاع قرار میدهد .این فراین د
از یکسو ،آینده را در قالب نگرانی پیوسته دربارۀ «فردا» به لحظۀ اکنون زیس تجه ان ایران ی،
پرتاب کرده و به تعویقافکندن مواجهه با ریسک را غیرممکن کرده است؛ و از سوی دیگ ر ،در
سایۀ نوسانات اقتصادی ،اشکالی از عقبنیت ریسک که تا پ یش از ای ن ب ه ط ور مح دود ب ه
طبقات فوقانی جامعۀ ایران اختصا

داشت را به الگوی رفتاری الیههای وسیمتری از جامع ۀ

ایران (طبقات متوسط) تبدیل کرده است .کوچ آنی ،یکشبه و موق ت س رمایهه ای متوس ط و
کوچک ب ه بازاره ای ملتل

ب ه قص د جب ران م وج کاهن دۀ ارزش دارای یه ا (اص طبحاً

نوسانگیری از بازارهای ملتل ) نمود آشکاری از فراگیرشدن عقبنیت ریسک ب ازاری اس ت
که طی سالهای اخیر ،نهتنها بسیاری از افراد ناآشنا به قواعد بازی در ب ازار س هام ،ب ازار ارز و
طب و ...را در برابر موجهای نوسانی سهمگین متضرر کرده؛ بلک ه همچن ین ثب ات و پای داری
اقتصاد کشور را دستلوش قرار داده است .گرایش فزاین ده ب ه تب دیل دارای یه ای ری الی ب ه
سرمایههای ارزی 1سوی دیگری از این الگوی رفتار اقتصادی است که ی ل عقبنی ت ریس ک
بازاری ،ظاهر شده و شاهد رشد آن در جامعۀ ایران هستیم.
بر این اساس« ،کنش معطوف به آینده»  -که الگ وی غال ب ک نش در جامع ۀ ریس کی
است  -در گونۀ بازا ری جامعۀ ریسکی ،به نحو عریانتر ،خشن تر و سفت و سلتت ری از
سوی کنشگران اجتماعی به کار گرفته خواهد شد .خصوصاً آنکه عمل محاسبۀ ریسکهای
بازاری ،بیش از دیگر انواع ریسک ها مستلزم ضرورت در اختیارداش تن اطبع اتی درب ارۀ
فرصتهای پیش روی هر فرد است که در یک جامعۀ بازاریشده به نحوی نامتوازن توزی م
می شود و دسترسی به آن ،خود موضوع کشاکش های اجتماعی و حتی سیاسی خواهد بود.
بهاین ترتیب ،کنشگران ،در متن زن دگی ع ادی خ ود ،وارد ن وعی ب ازی م رگ و زن دگی
می شوند که در پشت یک سازوکار نابرابر در جریان است و چون بازیگران این ب ازی ،ن ه
 .1براساس گزارش رئیس اتاق بازرگانی تهران ،از سال  1390تا  1398بیش از  98میلیارد دالر س رمایه از ای ران خ ارج ش ده
است .به عبارت دیگر در این نُه سال به طور متوسط ساالنه نزدیک به  11میلیارد دالر سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است
(به نقل از خبرگزاری مهر در تاریخ ششم بهمن /1399کدخبر.)5129931:
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فعاالن حرفه ای یک بازار منسجم ،بلکه شهروندانی عادّی هستند که در تبش برای کاستن
از احتمال همیشه حاضر خطر ،وارد یک بافت فراگیر بازارگونه شده اند؛ لذا ه یچ «دس ت
نامرئی» تعادلبلشی نیز –آن گونه که آدام اسمیت مدعی میشود  -در کار کاستن از خطر و
ریسک این بازی نلواهد بود.
با بهره گیری از ادبیات دن اسلیتر 1و فرد تونکیس 2در کتاب «جامعۀ بازار» میتوان چن ین
گفت که جامعۀ ایران ،هم اکنون شکل یک جامعۀ ریسکی بازاری را ب ه خ ود گرفت ه اس ت.
وضعیتی که گونه ای خا

از «جامعۀ بازار» در معنای عام آن و نیز شکل خاص ی از جامع ۀ

ریسک است .اسلیتر و تونیکس ،جامعۀ بازار را جامعهای میدانند که «هم ۀ جنب هه ایش ب ه
نحو فزاینده ای زیر سیطرۀ مبادله پ ولی و ک االیی ق رار گرفت ه اس ت» (اس لیتر و ت ونیکس،
 .)1394:35در چنین جامعه ای ،طی

وسیعی از پدیده های اجتماعی ،از الگوی اشتغال گرفته

تا روابط دو س تی ،پیون دهای خویش اوندی ،ام ورات خیریّ ه و عش ق و ازدواج ،از الگ وی
اقتصادی گزینش و انتلاب تبعیت می کنند .البته بازاری شدن مناسبات ف ردی و اجتم اعی ،از
مقوّمات تعری

جامعۀ ریسک نیست .در ایران نیز به نظر میرسد که نشانههای ظهور جامعۀ

بازاری ،قدمتی بیش از ظهور و ضعیت ریسک دارد و نلس تین عبئ م آن را در رفت ار طبق ۀ
متوسط شهری سنتی در سال های نلست سدۀ پیشین شاهد ب وده ای م .ب ا ای ن ح ال الگ وی
جامعۀ بازاری که بهرغم همۀ تبشها در جهت عمومیتبلشیدن به آن (از طریق محصوالت
فرهنگی ،هنری و رسانهای تجاری) ،دستکم تا همین اواخ ر ،مح دود ب ه قش ر خاص ی از
جامعۀ ایران (بلوک صاحبان سرمایههای تجاری -مالی) بود؛ ح اال و ب ر اث ر غلب ۀ وض عیت
ریسک بر مناسبات اجتماعی ،گسترۀ وسیم تری از جامعۀ ایران را دربرگرفته است .ب ه دیگ ر
سلن ،وضعیت ریسک ،مناسبات فردی ،اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ ایران را «بازاریت ر»
کرده است.

(استادیار مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن) 1. Don Slater
(رئیس دپارتمان جامعهشناسی مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن) 2. Fran Tonkiss
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(مناقشات سیاسی ،نظام
اقتصادی و سیاسی ناپایدار)

تصویر .3فرایند ظهور جامعه ریسک بازاری در ایران

 .2عالئم و نشانههای جامعۀ ریسک بازاری
بنابرآنچه گفته شد ،هماکنون« ،ریسکهای بازاری» منطق حاکم بر کنش بلشه ای وس یعی از
جامعه ایران است .جامعهای که پیش از این نیز در ادوار ملتل

حیات خ ود ،ب ا مل اطرات و

ریسکهای مزمن زیستمحیطی ،اقلیمی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتم اعی متع دّدی مواج ه ب وده
است؛ هماکنون با ظهور ریسکهای بازاری ،ص ورت ت ازهای از ان واع ریس که ای پیش اپیش
تجربه شده را از نو تجربه میکند و نیز ریسکهای جدیدی را در برابر خود یافت ه اس ت .ای ن
وضعیت ،جامعۀ ایران را به ورطهای افکنده است که میت وان آن را «جامع ه ریس ک ب ازاری»
نامید .البته باید توجه داشت که نمودهای ظهور جامعۀ ریسک ب ازاری را نم یت وان ص رفاً در
زندگی اقتصادی ایرانیان جستجو کرد و رفتهرفته ،دیگر حیطههای حیات فردی و اجتماعی نی ز
تحتالشعاع عملکرد این ریسکها قرار گرفته اس ت .همچن ین ب ر اث ر عملک رد ریس که ای
بازاری ،برخی از ریسکهای پیشین ،مثبً ریسک مهاجرت که عمدتاً در میان نلبگ ان ج وان و
برای جستجوی یک آیندۀ تضمینشده ،اتلا میشد؛ اهمیت و اولویت پیشین خود را از دست
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داده و برخی دیگر از انواع ریسکها نظیر مهاجرت ثروت (تبدیل دارایی به ارزه ای خ ارجی)
یا گرایش به اشکال ناپایدار زناشویی ،خ ود را نمای ان س اخته اس ت .در ادام ه ،ب ه برخ ی از
مهمترین نشانگرهای ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایران کنونی میپردازیم:
• هراس دائمی از دستدادن اشتغال :یکی از عمومیترین جنبههای نگرانی از آین دۀ پ یش
رو که بازتاب قدرتمندی در امنیت روانی افراد و گرایش به رفتاره ای ریس کپ ذیر فعل ی
دارد ،نگرانی از دستدادن شغل است .این نگرانی خصوصاً در جوامعی نظی ر ای ران ک ه از
یکسو با بحران مزمن بیکاری دست به گریباناند و از س وی دیگ ر ،اقتص ادی ناپای دار و
پُرنوسان دارند؛ بسیار زیاد است .گسترش مشاغل ناپایدار خویشفرما و احساس نااطمینانی
شغلی ،یکی از جدّیترین نشانگرهای ظهور جامعۀ ریسک در ایران کنونی است .مؤسس ۀ
گالوپ گزارش کرده است که 57درصد نیروی کار ایران ،در حال نگران ی ک ار م یکنن د.

1

همچنین بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مجموع  24میلیون ش اغل در ای ران،
تنها حدود 17درصد از وضعیت اشتغال خود راضی هستند و بیش از 80درصد از جمعی ت
شاغل کشور از کار خود رضایتمندی قلبی ندارند 2.مرکز پ ژوهشه ای مجل س ش ورای
اسبمی نیز برآورد کرده که در زمستان  1398حدود 60درص د از آم ار اش تغال کش ور ب ه
مشاغل غیررسمی و ناپایدار اختصا

داشته است 3.ای ن بل وک جمعیت ی ح دوداً س یزده

میلیون نفری که دائماً در معرض از دستدادن ش غل خ ود ق رار دارد ،ی ک بل وک ب القوّه
ناراضی است که زندگی روزمرهاش آمیلته با ریسک دائمی فقر و بیکاری م یگ ذرد و در
پذیرش مشاغل گوناگون ،رفتار ریسکپذیرانهتری دارد.
• هراس فزاینده از بیماری و هزینههای هنگفت درمان :یکی از جنبههای ح ائز اهمی ت در
جوامم آمیلته با ریسک باال ،موضوع بیمه و اشتیاق فراگیر همگ انی نس بت ب ه آن ب ر اث ر

 .1گزارش پیمایش جهانی نیروی کار مؤسسۀ گ الوپ (ت اریخ انتش ار 15 :ژوئ ن  )2021ب ه نق ل از وبس ایت کیوآن التیکز
()www.keyou.ir
 .2گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ  22آ رماه ( 1396کد خبر)6358059 :
 .3گزارش کارشناسی «تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل زمستان  »1398به شمارۀ مسلسل  17089منتشر ش ده در ت اریخ
 21خرداد  1399در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسبمی
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ترس و نگرانی از تبعات مواجهه با رخدادهای آسیبزای پیشبینینشده و غیرمنتظره است.
این هراس خصوصاً از بیمارشدن و مواجهه با هزینههای فزایندۀ درمانی ،بسیار زیاد اس ت.
چه آنکه از مهمترین ویژگیهای جوامم ریسک ،رش د بیم اریه ایی اس ت ک ه ب ه دلی ل
گسترش سبک زندگی مدرن و بعضاً در ابعادی جه انی و خ ارج از کنت رل (نظی ر اپی دمی
کرونا) فراگیر میشود .اولریش بک در آثار خود به مقولۀ صنعت بیم ه در جوام م ریس ک
اشاره کرده و امتناع بیمهگذاران از پذیرش عواقب مل اطرات نوپدی د (ب ه ای ن بهان ه ک ه
محاسبۀ میزان خسارت و مسبّبین آنها ممک ن نیس ت) را یک ی از آش کارترین نموده ای
بیمسئولیتی در این جوامم معرفی کرده است .در کشور م ا نی ز ای ن موض وع ،مل اطرهای
جدّی است که به هراس عمومی و نارضایتی بالقوّۀ اجتم اعی ،دام ن زده اس ت .براس اس
مطالعات وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتم اعی در س ال 16 ،1399درص د جمعی ت کش ور
(نزدیک به سیزدهونیم میلیون نفر) فاقد هرگونه بیمۀ درمانی بودهاند و این درحالیس ت ک ه
بنابر آمارهای همین وزارتخانه ،تنها در همان سال 2/4 ،میلیون نفر از ایرانی ان ب ه واس طه
هزینههای باالی درمانی ،زیر خط فقر قرار گرفتهاند 1.خانوادههایی ک ه ب هناگ اه ،ب ه دلی ل
بیمارشدن یکی از اعضا و عدم پوشش بیمهای الزم ،ناچار میشوند  25الی 40درصد س بد
هزینۀ متعارف خانوار را به درمان فرد بیمار اختصا

دهن د .ای ن واقعی ت ک ه بلش ی از

جمعیت کشور ،همواره در معرض آن ق رار دارد ک ه ب ر اث ر ح واد

پ یشبین ینش ده و

غیرمترقبه ،یکشبه ،در مراتب اجتماعی و اقتصادی ،سقوط کند؛ از دیگر نشانگرهای ظهور
جامعۀ ریسک در ایران است.
• گرایش گسترده بههه سههرمایهگههراریهههای پُرریسههک :یک ی از برجس تهت رین مظ اهر و
نشانگرهای ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایران ،گرایش شکلگرفته در می ان ایرانی ان ب ه
انواع پُرریسک سرمایهگذاری به منظ ور ص یانت از ارزش کاهن دۀ دارای یهایش ان اس ت.
استقبال گسترده از تعاونیها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی ی ا ش بهق انونی ک ه ب ا
وعدۀ سودهای هنگفت ،داراییهای انبوهی را طی سالهای نلست نیمۀ اول ده ۀ  1390از

 .1به نقل از خبرگزاری تسنیم در تاریخ  1شهریور ( 1400کد خبر)2558806 :
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مردم جذب کردند 1و سپس در سال  1396بحران ورشکستگیه ای پ یدرپ ی و س رانجام
اعتراضات سراسری دی  1396را رقم زدن د؛ نمون های از الگ وی نوپدی د س رمایهگ ذاری
پُرریسک در ایران است .همچنین از ابتدای سال  1399و همزمان با آزادسازی سهام عدالت
در بازار سرمایه و رشد شاخص سهام در این ب ازار ،هج وم انب وه م ردم ب ه ب ورس اوراق
بهادار ،نمونهای دیگر از رفتار پُرریسک در سرمایهگذاری است 2که در اقدامی جالب توج ه
با تشویق مسئولین دولتی و حاکمیتی نیز همراه شد و هرچند در ف روردین  1399ش اخص
بازار بورس تهران را به رکورد بیسابقۀ دو میلیون و  100هزار واحدرساند؛ 3اما با س قوط
تاریلی شاخص در مرداد همان سال 4و تداوم این روند کاهش ی در م اهه ای پ س از آن،
بسیاری از افرادی را که به قصد حفظ ارزش داراییهایشان و بعضاً با ف روش دارای یه ای
مصرفی ،به بازار سهام آمده بودند را متحمل زیانهای هنگفت ی س اخت .اس تقبال گس تردۀ
مردم از بازار سرمایه که به طور طبیعی بازاری برای سرمایهگذاران حرفهای است (و اخی راً
گرایش به سرمایهگذاری در بازار رمزارزها) ،رفتاری کامبً نوپدید متناسب ب ا ریس که ای
نوظهور در اقتصاد تحریمی ایران است که به همراه خود ،پیام دهایی بلندم دت را از قبی ل
کاهش بُرد چشمانداز سود و زیان (گرایش به سود کوتاهمدت)؛ کاهش آستانۀ ناکامی (ف رد

 .1در یکی از مشهورترین موارد ،تعاونی فرشتگان (مؤسسه مالی اعتباری کاسپین) با  500هزار نفر سپرده گ ذار و مجم وع ح دود
 86هزار میلیارد ریال ( 8هزار و  600میلیارد تومان) دارایی جذب شده تا هنگام اعبم ورشکستگی ،در آبانماه  1396منحل شد.
 .2بر اساس آمارهای به دست آمده از شرکت سپردهگذاری مرکزی ،در حالیکه در سال  1398مجموعاً 11میلیون و  665ه زار
کد بورسی در کل کشور صادر شده بود؛ تنها در 6ماهۀ نلست سال  9 ،1399میلیون و  515هزار کد معامبتی جدی د در ک ل
کشور صادر شد و مجموع دارندگان کد بورسی در کل ایران به رقم قابل توجه  21میلیون و 173هزار نفر اف زایش پی دا ک رد.
اگر چنانچه حدود  46میلیون ایرانی دیگری که سهام عدالتشان (سهام  500هزارتومانی که دولت به کارمندان و بازنشس تگان
لشگری و کشوری داده است) پس از حدود  14سال آزاد شده و برای عملیات خرید و فروش آن سهام ،کد بورسی دریاف ت
کردند را به آن  21میلیون نفر اضافه کنیم؛ در انتهای این موج ،شمار ایرانیانی که دارای کد بورسی شدند از مرز  65میلیون نفر
گذشت (معادل  80درصد جمعیت کل کشور).
 .3شاخص کل بورس در فاز نلست ،از 160هزار واحد در اردیبهشت  1397با یک رشد ت دریجی ،ب ه  500ه زار واح د در
اسفند  1398رسید و سپس از فروردین  1399با جهشی  300درصدی به دو میلیون و یکصد هزار واحد در مردادماه رسید (به
نقل از ارقام منتشر شده در پورتال معاونت فناوری بورس تهران به آدرس.) www.TSETMC.com
 .4شاخص بورس در مردادماه سال  1399با افت  30درصدی از دو میلیون یکصد هزار واحد به  1میلیون و  600هزار واحد رسید.
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با کوچکترین ناکامی احساس شکست میکند و ب ا ک مت رین کامی ابی ،خ ود را موف ق و
پیروزمند میداند) و غلبۀ رفتار سوداگرانه در مناسبات فردی و اجتماعی را بههمراه دارد.
• نااطمینانی فزاینده نسبت به قابلیت دولت در صیانت از مردم در برابر ریسههکهههای حیههاتی:
یکی دیگر از نشانگرهای ظهور جامعۀ ریسک در ایران کنونی ،رشد بیاعتمادی عمومی نس بت
به دولت و کاهش اطمینان نسبت به صبحیت و قابلیت دول ت در حمای ت از حق وق عم ومی
خصوص ًا در مواجهه با ملاطرات حیاتی (نظیر بحران آب ،بحران آلودگی هوا و اقلیم ی ا بح ران
کرونا) است 1.ایجاد احساس رهاشدگی و بیپناهی در بلشهای ملتل

جامع ه ،نتیج ۀ ای ن

روند نااطمینانی فزاینده است که شکلگیری آن عمدت ًا بر اثر مشاهدۀ ناکامیهای پیدرپی دول ت
در کنترل ملاطراتی بوده که از تصمیمات خود دولت (تصمیمات حاکمیتی) ناش ی ش ده اس ت
(نظیر احدا س ّد گتوند و تبعات زیستمحیطی انتقال آب خوزستان به دیگر مناطق ب ر کیفی ت
زندگی در این استان) .بر اثر این قبیل اقدامات ،این تصور در بلشهایی از جامعه ش کل گرفت ه
است که گویی دولت ،منافم ینفعان خصوصی را به منافم عامۀ مردم ترجیح میده د .همزم ان
با گسترش و پراکندگی امکان ات رف اهی در جامع ه ،راهه ایی ب رای س وءاس تفاده ی ا اس تفادۀ
بیضابطه از امکانات توسط سودجویان گشوده شده است که زمینۀ تعمیق نابرابری س اختاری در
جامعه و تشدید وضعیت ریسک ،خصوص ًا برای اقشار متوسط و ضعی

جامعه را ف راهم ک رده

است (به عنوان نمونه میتوان به استفاده از برق صنعتی برای استلراج بیتک وین و نق ش آن در
ناپایداری و قطم شبکه برق سراسری کشور در تابستان  1400اشاره کرد) .ناکارام دی دول ت در
ممانعت از این بهرهجوییهای غیرقانونی از امکانات عمومی ،نهتنها ب ه تعمی ق ش کاف دول ت-
ملت در ایران منجر شده ،بلکه رابطۀ دولت با ملت را هرچه بیشتر به رابطهای ریسکآلود تب دیل
کرده است .از یکسو ،چون منابم و امکانات ،کف اف تقاض اها را نم یده د ،اغل ب تص میمات
حمایتی و رفاهی دولت ،مستلزم اتلا نوعی «اولویتگذاری» است؛ و از سوی دیگ ر ،ب ه دلی ل
 .1مسأ لۀ کاهش اعتماد مردم به دولت ،موضوعی است که مورد توجه و تصریح مقام معظ م رهب ری نی ز ق رار داش ته اس ت.
بهگونهای که ایشان در نلستین دیدار با رئیسجمهور و اعضای دولت سیزدهم در ت اریخ  6ش هریور  1400ض من ا ع ان ب ه
آسیب دیدن اعتماد مردم به دولت جمهوری اسبمی ،بر ضرورت ترمیم این اعتماد تأکی د کردن د (ب ه نق ل از ص فحۀ بیان ات
وبسایت .)Khamenei.ir
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ناتوانی نسبی دولت در اولویتگذاریهای کارامد (بر اساس آمایش س رزمینی هوش مند) هم ین
اقدامات تجهیزی و رفاهی نیز عمدت ًا تشدید نارضایتی و اعتراض نسبت به بیرونمان دن بلش ی
از جمعی ت ه دف از فراین دهای جبران ی را در پ ی دارد .در چن ین ش رایطی ،ش اهد تعمی ق
«فردیسازی نهادینه» به عنوان یکی از ابعاد جامعۀ ریسک که مورد اشارۀ اولریش ب ک نی ز ق رار
گرفته است ،هستیم که بر اساس آن ،تشدید بیاعتمادی نسبت به نهادهای حاکمیتی ،با احس اس
فزایندۀ ضرورت گرهگشایی افراد از کار خود (بک ب ه اس تعارۀ «خ ودت انج امش ب ده» اش اره
ب در
میکند) همراه شده است 1.تداوم این وضعیت ،خصوص ًا آنجا که پای مرگ و زن دگی (م ث ً
مقابله با ملاطرات اقلیمی) در میان باشد ،با گرایش به چارهج وییه ای ف ردی و جامع هس تیز،
استعداد به ملاطرهافکندن امنیت اجتماعی را نیز در پی دارد.
• گرایش بههه الگوهههای ناپایههدار سههبک زنههدگی یازدواج سههفید  :همچنانک ه اش اره ش د،
نشانگرهای ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایران ،هرچند عم دت ًا در عرص ۀ رفت ار افتص ادی
مردم و دولت نمایان شده است؛ اما محدود به قلمروی اقتصاد نمانده است .هماکنون عبئم ی
از بروز الگوهای نوپدید کنش معطوف به عقبنیت ریس ک را در دیگ ر حیط هه ای زن دگی
شلصی ایرانیان نیز شاهد هستیم که از جمله م یت وان ب ه ظه ور ان واع جدی دی از رواب ط
همخانگی -بهطور خا

مقولۀ ازدواج سفید -اشاره کرد .آمار دقیقی از میزان گرایش به ای ن

الگو در جامعۀ ایران در دسترس نیست اما در سالهای اخیر ،برخی منابم رسمی از آمار رو به
افزایش این شکل از همباشی در ایران حکای ت م یکنن د 2.ب رآورد «کامی ل احم دی» اس تاد
مردمشناسی دانشگاه کنت انگلستان از مطالعۀ  213زوج همباش در تهران ،اص فهان و مش هد
نشان میدهد که پس از دالیل انگارهای (عدم اعتقاد به ازدواج رسمی و آزادی انتلاب ف ردی
 .1اشارۀ وزیر وقت بهداشت در سال  1396و در جریان بازدید از شهرستان بجستان (در جنوب غربی مشهد) ک ه خط اب ب ه
فردی که از ناتوانی در تأمین هزینههای فیزیوتراپی همسرش گبیه میکرد ،گفته بود« :خودت بمال!»؛ استعارهای از فردیسازی
نهادی به مثابه یکی از نمودهای گسترش وضعیت ریسک در جامعۀ ایران قلمداد میشود.
 .2نلستین بار ،در سال  1391مرتضی طبیی ،رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای وقت شهر تهران از ش کل گی ری
خانههایی در «شمالشهر تهران» خبر داد که در آن ها دختران و پسران بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زن دگی میکنن د .رهب ر
انقبب نیز در اسفندماه  1397دربارۀ تبش دشمنان برای ترویج این پدیده با هدف از بین بردن نهاد خانواده در ای ران هش دار
دادند (به نقل از سایت  Khamenei.irدر دیدار با مداحان اهل بیت علیهمالسبم).
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و حق بر بدن) ،دالیل ناشی از غلبۀ وضعیت ریسک در روابط بینافردی و اجتم اعی (نداش تن
امنیت شغلی و درآمد کافی و فقدان اعتماد طرفین) دلی ل گ رایش ب ه ای ن ف رم از رابط ه در
حدود یکچهارم از موارد مورد بررسی بوده است .بر اساس این گزارش که تدقیق یافتهه ای
آن با انجام تحقیقات گستردهتر تکمیلی ضرورت دارد؛ بیش از 85درصد از افرادی که ت ن ب ه
این نوع از رابطه دادهاند ،دارای تحصیبت دانشگاهی بودهاند و گروههای دوستانۀ دانشگاهی،
بیشترین کانون آشنایی این افراد با یکدیگر بوده است 1.عدم تعهد حقوقی ط رفین نس بت ب ه
یکدیگر؛ امکان بهرهمندی از مواهب ازدواج بدون تندادن به دش واری مس ئولیته ای آن؛ و
دورزدن سنتهای دستوپاگیر خانوادگی از جمله عواملی است که ازدواج سفید را در ای ران
به پدیدهای مطلوب خصوص ًا برای جوانانی که دچار عدم تطابق هنجاری ب ا خ انوادههایش ان
هستند ،تبدیل کرده است .همزمان ،ش اهد رش د فزاین دۀ آم ار ط بق در ای ران هس تیم ک ه
پیوندهای زناشویی و خانوادگی را از درون نیز تضعی

میکند و ب ه منزل ۀ ارس ال س یگنالی

موافق با روابط همباشی ناپایدار به جامعه است 2.هرچند مقاوم ته ای فرهنگ ی و هنج اری
قدرتمندی در برابر رواج این شکل از رابطۀ فردی در ایران وجود دارد؛ اما به نظر میرسد در
صورت تداوم وضعیت ریسک در ایران و در سایۀ تعمیق روند عدم تع یّن آین ده ،الگوه ایی
ناپایدار از این دست ،بهتدریج در سایر حیطههای رفتار فردی و اجتماعی نیز گسترش یابد.

نتیجهگیری
بر اساس نظریۀ جامعۀ ریسک اولریش بک ،هرچند منظق درونی ان واع ریس که ا در جوام م
عصر مدرنیتۀ متأخر ،تا حدّ زیادی منسجم و یکپارچه است (مبتنی بر نفو امکان همیشه حاضر
«خطر» در کالبد فعالیتهایی که برای مهار ملاطرات پیشین صورت میپذیرد)؛ اما درعینحال،
 .1به نقل از وبسایت kameelahmady.com
 .2مطابق آمار و ارقام ساالنۀ سازمان ثبت احوال ،از ابتدای سال  1390ت ا پای ان س ال  ،1398ب یش از  6میلی ون و  280ه زار
ازدواج در کشور ثبت شده و در مقابل ،بیش از  1میلیون و  480هزار طبق به ثبت رسیده است .این یعن ی در ده ۀ  1390ب ه
ازای هر  100ازدواج 23 ،طبق در کشور ثبت شده است .این در حالیست که نسبت طبق به ازدواج در دهۀ پیش از آن (دهۀ
 )1380تقریباً نص

این مقدار ،یعنی  11طبق به ازای هر  100ازدواج بوده است.
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جوامم ملتل  ،نظر به سویههای متف اوتی ک ه آنه ا را ب ه ای ن «وض عیت» پیون د داده اس ت،
جنبههای متفاوتی از ظهور «جامعۀ ریسک» را تجربه میکنند .در اشاره ب ه اه مّ نش انگره ای
ظهور عقبنیت ریسک در کالبد زندگی روزمرّۀ ایرانیان؛ نشان دادیم ک ه چگون ه در ط ی ده ۀ
اخیر ( )1400-1390عمدتاً بر اثر همافزایی تحریمها با شیوههای ناکارامد مدیریت تکان هه ای
اقتصادی و تحتالشعاع اقداماتی که در سطح حکمران ی ،ب رای م دیریت ریس که ای م زمن
جامعۀ ایران صورت گرفته است؛ ایران وارد یک دورۀ طوالنی و بیوقف ۀ ب یثب اتی اقتص ادی،
همزمان با سیر کاهندۀ ارزش داراییها و روند فزایندۀ نر تورّم شده است .رون دی ک ه رفت ار
فردی و اجتماعی ایرانیان را سلت تحت ت أثیر ق رار داده و موج ب ش ده اس ت ک ه ایرانی ان
«وضعیت ریسک» را عمدتاً از خبل شرایط اقتصادی تجربه نمایند.
تداوم این روند ،هرگونه چشمانداز روشن پیرامون «آین ده» را از پ یش چش م بل شه ای
گستردهای از ایرانیان ،محو کرده است و «منطق ریسک» را به سراسر زندگی روزم رّۀ ف ردی و
جمعی جامعۀ ایران تسرّی داده است .درعینح ال ،تش دید فش ارهای اقتص ادی ،از طری ق دو
مکانیسم ،به این وضعیت ریسکآلود دامن زده اس ت .از ی کس و ،در س ایۀ فق دان تص ویری
روشن و محاسبه پذیر از آینده« ،اکنون» بسیار ناپایدار شده و این ام ر موج ب ش ده اس ت ک ه
هرگونه انباشت سرمایه (اعم از سرمایههای اقتصادی و م الی ی ا س رمایهه ای فرهنگ ی نظی ر
تحصیبت ،تشکیل خانوادۀ پایدار و )...به اقدامی نامطمئن تبدیل ش ود و در مقاب ل ،اف راد ب ه
بهرهوری و تمطّم آنی از داشتههای خود و گرایش به انواع س رمایهگ ذاریه ای زودب ازده (از
مشارکت در بورس و رمزارز تا گرایش به همباشیهای تعهّدگریز) روی آورند .از سوی دیگر،
تداوم این وضعیت ،مؤلفۀ «همسرنوشتی» را بیش از هر زمان دیگری در جامعۀ ایران به حاش یه
رانده است بهگونهای که هرکس به «بیرونکشیدن گلیم خود از این آب گلآلود» م یاندیش د و
در بیشینهسازی امکانهای موفقیت ،بهراحتی میتواند «دیگری» (افراد دیگر و نیز دیگری بزرگ
دولت و جامعه) را نادیده بگیرد .گرایش به تبدیل داراییها به ارزهای دیگر کشورها ،نش انهای
آشکار از تضعی

نیروی همسرنوشتی در جامعۀ ایران است.

در این مقاله ،برای تدقیق هرچه بیشتر این وضعیت و نیز شناسایی روندهای پ یش روی آن
از استعارۀ «جامعۀ ریسک بازاری» بهرهگرفتیم و معتقدیم که این استعاره ،قابلیت نظ ری ب االیی
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در همجهتکردن نیروها و عناصر پراکنده و بعض اً متض اد در وض عیت کن ونی ای ران ،کش
اولویتهای سیاستگذاری و نقاط آسیب اولویتدار و خصوص اً ترس یم چه رهای ک موب یش
روشن از ایران پسا( 1400در میانمدت) دارد .در سایۀ ت داوم چن ین ش رایطی ،هرچن د خط ر
خیزش سازمانیافت ه و متش کّل م ردم علی ه دول ت ،ک اهش خواه د یاف ت؛ ام ا از ی کس و،
سُستشدن پیوندهای اجتماعی و تضعی

تعلّق سیاس ی ش هروندان ،خط ر ان واع ملتلف ی از

تعرّض بیگانگان (نظیر تشدید تحریمها ،فعالکردن اقلیتهای قومی و مذهبی واگرا یا مداخل ۀ
نظامی) را افزایش خواهد داد؛ و از سوی دیگر ،حاکمیت هرگز نمیتواند خطر ش ورش انب وه،
سازماننیافته ،پیشبینیناپذیر ،خشن و بدون رأس اقشار زیاندیدۀ جامعه -که شناسایی آنان نیز
در وضعیت ریسک بازاری ،بسیار دشوار است -را نادیده بگیرد.
البته ما مدعی نیستیم ک ه ش رایط ح ال حاض ر ای ران (خصوص ًا در ده ۀ اخی ر و وض عیت
پساتحریم) تمام ًا با خصوصیات جامعۀ ریسک بازاری منطبق است ،اما در میان انب وه پدی دارهای
ناهمساز ،متناقض و واگرایانهای که ناظران ،سیاستگ ذاران و جامع هشناس ان را س ردرگم ک رده
است ،به نظر میرسد که این الگو قابلیت باالیی در نظمدادن به آگ اهی م ا از وض عیت ج اری و
امکانهای پیش روی جامعه ایران را دارا است .به باور ما ملاطرۀ ظهور جامعۀ ریسک ب ازاری ب ا
ابعاد و زوایایی که برای آن برشمردیم؛ جدّیترین ملاطرۀ اجتماعی و سیاسی پ یش روی جامع ۀ
ایران است و با توجه به شواهد و روندهای جاری ،تصویری شفاف – درمیان صورتبن دیه ای
نظری ملتل  -از آیندۀ میانمدت جامعۀ ایران به دست میدهد .درعینحال ،چش مان داز ظه ور
جامعۀ ریسک ،یک نقطۀ معیّن (یعنی فقدان چشمانداز ثبات و تعادل در اقتصاد کبن) را به منزل ۀ
کانون خلق وضعیت آنومیک فعلی ،نشانه میگیرد و مسیری را در جهت بهبود و تغیی ر وض عیت
ساس کنونی به دست م یده د
جاری و ملاطرات پیش روی جامعۀ ایران برای عبور از گردنۀ ح ّ
که بسیاری از صورتبندیهای نظری پیرامون آیندهشناسی جامعه ایران ،با دیدگاهی س لبی ،فاق د
آن هستند .البته این نهایت ًا سیاستگذاران خواهند بود که با رفتار خ ود نش ان خواهن د داد ک ه ت ا
چهاندازه ،هشدارها دربارۀ وقوع چنین آیندهای را جدّی میگیرند.
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