
1 
 

 

 پذیری و زندگی روزمرهمخاطره، آسیب

 یِین ویلکینسون :نویسنده

 صفحه 125)چاپ اول(/  2010/ سال انتشار: راتلجانتشارات: 

IAIN WILKINSON (2010) RISK, VULNERABILITY AND EVERYDAY 

LIFE (NEW SOCIOLOGY), Published by Routledge, 125 pages. 

کارشناس ارشد توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه ) مهدی ابراهیمی: معرفی و بررسی

  (mehdi16359@gmail.com تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

شدن جنگ و های نوین ارتباطی، صنعتیشدن، تکنولوژیتحوالت اجتماعی گستردۀ جهان در دوران کنونی )جهانی

تغییرات عمده در شیوۀ زندگی شخصی و اجتماعی گرا و...(، عالوه بر ایجاد های مصرفتروریسم، چیرگی ارزش

طورخاص را نیز کامالً تحت تأثیر قرار شناسی بهطورعام و جامعهها، وظایف و کارکردهای علوم اجتماعی بهانسان

شناسی و اینکه این علم، های علم جامعهاند. شیوۀ اثرگذاریِ تحوالت نهادی جهانی بر موضوعات و دغدغهداده

گیری کتاب حاضر        ترین دالیل شکلزندگی روزمره در ارتباط است، از مهم مباحث عملی و اخالقیِعمیقاً با 

هایی است که و نیز بررسی انتقادی راه 1شناسی مخاطرهطورکلی، تأملی در جامعههدف این کتاب به آید.شمار میبه

بخشد. نویسنده بدین منظور، به مقدمات شناسی میمطالعۀ مخاطره ازطریق آنها، وجهی انضباطی به ماهیت جامعه

شناسی که این درونمایه در آنها وجود دارد، نظر های سیاسیِ انواع جامعهگیریمفهومی، گرایشات اخالقی و جهت

های شناسیِ بازاندیشانه در تالشی است که برای روشن ساختن محدودیتکرده است. از دیدگاه وی، ارزش جامعه

ارزیابیِ  دهد.ها صورت میهای اجتماعیِ مؤثر در ایجادِ این محدودیتپذیریِ رویهیِ خود و نیز امکاندعاویِ دانش

، اندبه انجام رسیدهشناسی بازاندیشانۀ مباحث نظری و سیاسیِ مهمی که با عطف نظر به موضوع مخاطره در جامعه

 ل این مقوله است.های اجتماعیِ کالسیک و معاصر در تحلیبازنمایندۀ اهمیت نظریه

از مسائل  -از جهاتی -نیمۀ دوم قرن بیستم منجر به این شد که این رشته شناسی آکادمیک در ای شدن جامعهحرفه

روزمره و بنیادهای اخالقی و عملیِ خود فاصله گیرد. در میان تأثیرات عمدۀ تحوالت جهانی اخیر بر رشتۀ     

گرانۀ نیروهای اجتماعیِ دوردست در وقایع و تجارب دوباره بر خصلت میانجیتوان تأکید شناسی، ازجمله میجامعه

های اجتماعی، و توجه ویژه به اخالقیات و گیری رویهتنیدگی امور محلی و جهانی در شکلروزمره، درهم

 پاسخگویی اخالقی در هر دو سطح فردی و جمعی را مطمح نظر قرار داد.

از  برند.سرمیهای جمعیِ ناشی از مخاطره بهجملگی در سیطرۀ نابسامانیای کنونی، واقع امر این است که جوامعِ دنی

    مثابه یکی از توان نقش مخاطره بههای مبتنی بر ناامنی شغلی تا مسائلِ برآمده از تروریسم میپذیریآسیب

پیدایی پرداز اجتماعی آلمانی(، )نظریه 2های اصلیِ اقتصاد جهانی را به نظاره نشست. به باور اولریش بِکمحرک

، 3آمیز جهانیباید با اقتصاد جهانی نوین و الکترونیک، همبسته دانست. جامعۀ مخاطرهمخاطرات اجتماعی را می

شان نموده و هم ایهم درگیرِ مخاطرات محلی، ملی و جهانیِ زندگیِ شخصی و حرفه ،فزایندهها را به نحوی انسان

که به لحاظ اجتماعی، فضایی، اخالقی امروزه ما با مخاطراتی سروکار داریم  افزوده است.ا پذیریِ آنهبر شدت آسیب

 های پیشین با آنها مواجه بودند، تفاوت دارند.و ازحیث نظام و پیامدها با مخاطراتی که نسل

                                                           
1  Risk 
2  Ulrich Beck 
3  World Risk Society 
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ها و امور غیرمنتظرهها، های این عصر، جامعه را منبع اصلی اضطراب و ایجاد هراس از ناشناختهبسیاری از انسان

ای واکنش به آینده چگونگیِشناسی در این وضعیت، کنند. چالشِ عمدۀ پیشِ روی جامعهناپذیر تلقی میبینیپیش

ترین وجوه کتاب حاضر، بررسی چندوچونیِ راهبردهای یکی از مهم میهنی دارد.است که خصلت متکثر و جهان

؛ راهبردهایی که درون قلمروهای حکومت و سیاست اجتماعی جریان سازیِ مخاطره استشناسایی، تحلیل و کمینه

کارگیریِ زبان مخاطره های بههای اخالقی که شیوهههای سیاسی و دیدگادارند. نویسنده قائل است بازشناسیِ ارزش

آمیز، با نظارت شدت مخاطرهزیستن در جامعۀ بهکنند، اهمیتی فراوان دارد. در توصیف زندگی اجتماعی را تعدیل می

ترِ اجتماعی و های گستردهفعاالنه )درونِ عرصه 4گری شخصیو نمایش 3دهی، خودسامان2، خودگردانی1شخصی

شناختیِ مقولۀ مخاطره در این کتاب، مباحثی که درخصوص اقتصادیِ مخاطره( همراه است و بازنگریِ جامعه

 دهد.تغییرات اجتماعیِ پردامنۀ جهانی وجود دارد را بسط می

شناختی که تحلیل جامعهنام دارد.  "شناسی در دنیای مخاطراتجامعه"فصل تشکیل شده و فصل اول آن،  6کتاب از 

واسطۀ ظرفیت روشن ساختن کنش و واکنش میان تاریخ، خود و شرایط اجتماعی از شهرت برخوردار بود، زمانی به

کشد و از سوی دیگر، در اش را به دوش میبار سنگین تاریخشود که از یک سو، مثابه کیفیتی ذهنی تلقی میاینک به

اگرچه  ی که داده عمل نماید.هایتواند به وعدهکشاکش تعیینِ هدف مطالعاتیِ خود و اثبات این امر است که می

های متمایز زندگی اجتماعی هایی پیرامون ویژگیمورد مخاطرات، بینش های مشترک درتمرکز بر تجارب و بازگفت

دهندۀ جامعه، دغدغۀ مهم اند که مخاطره را اصلِ سازمانکند، اما برخی تا آنجا پیش رفتهر دوران معاصر فراهم مید

گیدنز و پردازانی چون نظریهعالوه بر بِک،  اند.کنندۀ عمدۀ هویت شخصی قلمداد کردهفرهنگ سیاسی و تعیین

این درک،  اند.شمارآوردهشناختی بهگریِ نوین جامعهاصالحپژوهی را مؤلفۀ اساسی و پیشاهنگِ مخاطرهن نیز باومَ

"آگاهی از مخاطره"بسیاری از محققان را به امعان نظر در آنچه 
"گفتمان مخاطره"پذیریِ خوانده شده و نیز تفاوت 5

6 

 رهنمون ساخته است.

هایی که در آنها مخاطره شیوهباید از های فرهنگی درخصوص جامعه میمثابه مؤلفۀ روایتپذیرش مفهوم مخاطره به

مسائلِ رود، متمایز شود. در مورد اول، میکارها و رفتارهای اجتماعی بهبه عنوان اصطالحی تحلیلی در تعیین نگرش

شناختی یا فرهنگیِ روندهای نوپدید توان معنای جامعهمبتنی بر مخاطره همچون ابزارهایی هستند که ازطریق آنها می

در مورد دوم اما مقولۀ مخاطره، بخشی از تالشی عمومیِ زندگی اجتماعی را به بررسی نهاد.  اجتماعی یا شرایط

                                                           
1  Self-monitoring 
2  Self-governance 
3  Self-regulation 
4  Self-dramatization 
5  Risk Consciousness 
6  Risk Discourse 
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ای از خطرات و شرایطِ موسوم به     های خاص ادراک و پاسخگویی به مجموعهاست که به منظور دریافتن شیوه

شناسی که از دیرباز در جامعه استنقطۀ ورود به مباحثی  ،تمرکز بر مخاطره گیرد.یقینیِ تهدیدآمیز صورت میبی

های جدید طبقاتی، نیروهای بندیشدن، سرنوشت دموکراسی غربی، صفاند: خط سیر فرایند عقالنیمطرح بوده

های فرهنگیِ مسلط بر زندگی محیطی و ویژگیپیامدهای اجتماعیِ بحران فزایندۀ زیستبخشی، اجتماعیِ فردیت

شناسی به عرصۀ تحلیل مخاطره را درک کنیم، باید دریابیم که ای ورودِ جامعهاگر خواهانِ آن هستیم که معن مدرن.

در حوزۀ  دانست. 1ها ازحیث داشتنِ تفکر پیشایندباورتوان عالقه به فهم توانایی انساناین موضوع را تا چه حد می

تر نیست، بلکه باید ادراکی دقیقیقینیِ پرخطر کافی مثابه خطر یا بیتحلیل مخاطره، صِرفِ درنظرگرفتنِ این مقوله به

های خاص و وقایع مجزا، نوعی ها و فوایدِ کنشای که در آن، میانِ هزینهاز این مفهوم را به کار بست: شیوۀ اندیشه

 شود.توازن برقرار می

شناسی کنونی، عموماً فرض بر این است که مطالعۀ در جامعه، عنوان دومین فصل کتاب است. "تاریخ مخاطره"

ها سایه تهدیداتی که بر بهزیستی و امنیت انسان تِ خطرات پیشِ روی جامعه، مدیریتمخاطره یعنی بحث از واقعی

در تاریخِ معناشناختی های اندیشه، احساس و کنش مردم در زمانِ آگاهی از خطرات. و نیز ترسیم روشاند افکنده

ها و کاهش سطح فقر و کاربستِ فنون محاسبۀ مخاطره به قصدِ کنترل گسترش بیماری قرن نوزدهم به دلیلمخاطره، 

بخشی از زبان  خاطره، هنگامی که آن را به عنوانمعنای اجتماعی منرخ جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

 اً مترادف با واژۀ خطرغالبواژۀ مخاطره در این سطح، شود. تر مینهیم، پیچیدهزندگی روزمره به فحص و وارسی می

 های فنیِ محاسبۀ این مقوله.توجه به جنبه بدون؛ شوددرنظرگرفته می

های اجتماعی و     ها، زمینهبا تحوالتی مواجه شده که پیوندی عمیق با تکنولوژیمِ مخاطره در سیر تاریخی خود ومفه

شناسی غربی، پیدایی جوامع مدرن، در جامعهبراساسِ سنتی دیرپا شدن دارند. های سیاسیِ مرتبط با عقالنیجنبش

مسائلِ جهان  ه عنوان کاراترین عاملِ حل و فصلبرندۀ خِرد ابزاری بای را درپی دارد که پیشهای عمل فرهنگیشیوه

های زندگی روزمره و نیز ساختارهای فراگیر دولت، این شکل از عقالنیت، در یکرَوَندی اند.اجتماعی و طبیعی

های عقلی گیریهای فرهنگی، جهتدهندۀ نگرشجامعه ریشه دوانده است و ذهنیت جمعی ما را که شکلاقتصاد و 

ازحیث  -های تفسیری کشیش کشاادر دوران کنونی، افز بخشد.می سووسمتشناختی ماست، و گرایشات روان

رفتارهای  که همنوایی است ارتباط یافته و اقداماتی هابا جنبش -ارزش و معنای اجتماعیِ انواع گوناگون مخاطره

 کنند.وجو میها را جستانسان بینهای اوقات فراغت و الگوهای مصرف در های شغلی، فعالیتبهداشتی، رویه

                                                           
1  Probabilistic 
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صه از آن جهت که وم مخاطره حائز اهمیتی ویژه است؛ خااِنگاشتِ وبر از مفهشناسی، ورزان جامعهدر میان اندیشه

از دیدگاه وبر،  آورد.شمارمیداری مدرن بهتوسعۀ سرمایه از ارکانمحاسبۀ مخاطره را  هایو شیوهوی، پیشرفت فنون 

رویارویی فرهنگیِ شدیدتر با آنچه وی نیروهای غیرعقالنی زندگی        شدن، پیشرفت فرایندهای مدرنِ عقالنی

را  همچنین از آن روی مهم است که نگرۀ وی ماشناختی مخاطره نقش وبر در تحلیل جامعهدارد. پی خواند را درمی

      انتقادی و اخالقیِ ای برای ارزیابی معنای اجتماعی و کاربستِ این مفهوم را به زمینه ازکند بحث ترغیب می

 شدن بدل نماییم.فرایند عقالنی خط سیر

هایی که ازطریق شیوه -1توان بازشناخت: کم در سه عرصه میمبحث مخاطره را دستدر علوم اجتماعی معاصر، 

ویژه با عطف نظر به تأثیراتِ منفی آنها های صنعتی )بهگیری از علوم مدرن و تکنولوژیآنها، مشروعیت یافتن و بهره

ها         گذاری و تکنولوژیک که حکومتابزارهای اجرایی، قانون -2گیرد؛ بر محیط زیست( مورد توجه قرار می

توسعۀ ترتیباتِ نهادی جدید، مداخالت اجتماعی و  -3اند و رفاه و تأمین اجتماعی آنها درپیِ مدیریت واسطۀبه

های اند و چگونگیِ واکنش گروههای عمل تخصصی که به قصد ارتقاءِ بهداشت و سالمت افراد طراحی شدهشیوه

 .سائلمختلف به این م

هایی که پیرامون تشدیدِ فرایند عالوه بر دغدغه .گرفته استنام  "مخاطره و نظریۀ اجتماعی"فصل سوم کتاب، 

پردازی درخصوص بازنمایی اجتماعی بخشی و مدرنیزاسیونِ بازاندیشانه وجود دارد، نظریهشدن، فردیتجهانی

های از منظری دیگر، نظریهشناسی در دوران کنونی بدل شده است. مخاطره نیز به یکی از مباحث مهم نظریۀ جامعه

های تحلیل          بندی دوبارۀ زبان و دغدغهتوان بخشی از تالشی دانست که صورتجتماعی مخاطره را میا

اصالح رهنمودهای سیاسی و اهداف  کنند و نیزهای کالسیک ارزیابی را دنبال میشناختی و گذر از چارچوبجامعه

 نهادیِ علوم اجتماعی.

مثابه نقطۀ کانونی تحلیل، توافقی وجود گی تعریف و بررسی مخاطره بهدر نظریۀ اجتماعی معاصر، در موردِ چگون

     های نهادی جامعه، روندهای فرهنگیِ فَرادست و پردازان اجتماعی به تبیین تشکلندارد. ظاهراً عالقۀ نظریه

بررسی انتقادیِ مقیاس، بیش از توجه آنها به موضوع مخاطره است. پذیری تغییرات اجتماعی و سیاسیِ کالنامکان

یابد مقولۀ مخاطره در نظریۀ اجتماعی معاصر، بیشتر با تحلیل ساختِ اجتماعی و فرهنگی زندگی روزمره ارتباط می

ها درخصوص اَشکال خاص خطر. از جنبۀ دارابودنِ تفکر پیشایندباور و یا نگرشها مطالعۀ ظرفیت نسبی انسانتا 

ای حال، پایبندی سیاسی به پندارهعینجویند که درهای تحلیلی سود میپردازان اجتماعی مخاطره از شیوهنظریه

 د.نگیراز جامعه و تأکیدی گزینشی بر ابعادی ویژه از عاملیت انسانی را دربرمی 1برترانگاشته

                                                           
1  Preferred Vision 
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وع یک رویداد نامطلوب در یک دورۀ احتمال آماریِ وقآنچه اهمیت دارد های تخصصی تحلیل مخاطره، در حوزه

      های نظریهشناسی، تأکید بر نسبیت فرهنگیِ ادراک مخاطره است. اما در عرصۀ جامعه ،خاص استزمانی 

طبق  -این مقوله ها و رفتارهای مرتبط با گیری نگرشهای شکلشناختی مخاطره، تفسیرهای متفاوتی از شیوهجامعه

شناختی، عمدتاً ناظر پژوهی جامعهمخاطرهکنند. ارائه می -مانهای نهادی و تعهدات اجتماعی زندگی روزانهوابستگی

های ها در مورد نوعِ جامعه، و امکانوسوی پرسشنهادی، سمتشخصی و بیناست به پویایی اخالقی روابطِ بین

 :توان به سه دسته تقسیم کردشناختی به مقولۀ مخاطره را میرویکردهای جامعه موجود برای تغییر وضعیت جامعه.

های ورود مفهوم مخاطره به نظریۀ اجتماعی معاصر، تا حد زیادی مرهون تالشآمیز. رویکرد جامعۀ مخاطرهالف( 

گیرد. نزد یقینیِ تهدیدآمیز را دربرمیناپذیرِ بیبینیهای پیشاولریش بِک است. مقولۀ مخاطره در اندیشۀ وی، عرصه

اند. وی جتماعی و تکنولوژیکِ برآمده از مدرنیتتحوالت ا مقیاسی که مختصِبِک، مخاطره یعنی خطرات کالن

شناسی را امکان ترین مسألۀ پیشِ روی جامعهکند و مهممدرنیت غربی را در آستانۀ خودویرانگریِ جهانی تلقی می

تغییر صور خلق شرایط اجتماعی که فرایندهای  همچنیناند و داند که ما را احاطه کردههایی میمدیریت بحران

 دهند.یون، درون آن رخ میمدرنیزاس

ای، ایدز، تولید صنعتی مواد غذایی، وضعیت      های شیمیایی و هستهدر دیدگاه بِک، خطراتی چون آلودگی

یابند: اول اینکه آنها کنترل بازارهای جهانی و تهدیدات تروریستی، به دالیلی چند با یکدیگر پیوستگی میغیرقابل

اند. دوم اینکه عظمت     فرایندهای مربوط به مدرنیزاسیون علمی و تکنولوژیکجملگی، پیامدهای ناخواستۀ 

ناپذیرند، به شدت نامعلوم است. و سوم اینکه خطراتی که بینیپیش ها در جوامعی که دستخوشِ مخاطراتمصیبت

 به خود گیرند.توانند مقیاسی جهانی از آنها یاد شد، محدود به مرزهای ملی نیستند و می

قائل است عقالنیت ادراک مخاطره، همواره با تعریف اجتماعی آن رابطه دارد. به دیگر سخن، تعابیر و     بِک

های زمانی، تفاوت         ها و دورهفرهنگی دارند و بسته به کشورها، گروه -های مخاطره، وجهی تاریخیارزیابی

هایی ای سیاسیِ انواع خاص خطرات جهانی، اما بینشآمیز، ناظر است به معنپذیرند. اگرچه ایدۀ جامعۀ مخاطرهمی

پذیریِ روندهای کار ناشی از انعطاف -شدنیابندۀ فردیهایی که فرایندهای شدتآورد تا دریابیم انساننیز فراهم می

کنند، چگونه از عالئم بال و مصیبت را تجربه می -های عمومی درخصوص عشق و زندگی خانوادگیو تغییر نگرش

آمیز است؛ مکانی که برای بسیاری از افراد، مالزم شوند. نگرۀ بِک، بازنمایندۀ تجارب مشترک جامعۀ مخاطرهمی آگاه

ای که بر است با آسیمگی پیرامون هویت شخصی و هدف اجتماعی. وی بر اصالح سیاسی گستردۀ منطق نهادی

 د.راند، تأکید دارهای ملی مدرن حکم میداری و دولتاقتصاد سرمایه
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نظر بِک در مورد این تعلق دارد که تفسیر وی از مخاطره، با نقطه 2این نظریه به مِری داگلِس. 1ب( نظریۀ فرهنگی

رسد بخش اعظم هدف داگلِس اگرچه رویاروییِ مستقیم با بِک نیست، اما به نظر می مفهوم، آشکارا متفاوت است.

     دارند. اجتماعی است که منتقدان رادیکال جامعه عرضه میهایی از واقعیت کار او، شبهه افکندن در دیدگاه

های       شناختی مخاطره که بر تأثیرات اجتماعی و گستردگی بحرانهای جامعهگیریِ داگلِس، از نظریهجهت

 توانهای غیردولتی، فاصله دارد و میمحیطی جهانی تمرکز دارند و نیز از رویکردهای هشداردهندۀ سازمانزیست

داگلِس معتقد است در سرتاسر تاریخ بشر، عاملی که موجب گردیده   آن را شرح و بسط تفکر دورکیم دانست.

از دست رفتنِ احساس تعلق به ها شوند، ضعف همبستگی اجتماعی بوده است. ها نگران بالها و مصیبتانسان

راهبرد  مثبت دارد. کارکردِ ،امر، برای جامعهانگیزد و این الوقوع را برمیجامعه، واکنش مشترک به مصائبِ قریب

است که بتوان آنها را  "دیگرانی"وجو برای یافتن معمولِ بقای گروه و حفظ آن از آسیب در این وضعیت، جست

 این شرایط، حس قدرتمندی از هویت گروهی را درپی خواهد داشت. مقصر انگاشت.

کنند، بیشتر به کیفیت پیوندهای وی خود را با چه شدتی احساس میها مخاطرات پیشِ ربه باور داگلِس، اینکه انسان

تأکید ها و بزرگیِ خطرات. کند و نه ادراک آنها از ویژگیشان متعهد میای بستگی دارد که آنها را به گروهاجتماعی

واکنش  داگلِس بر نسبیت فرهنگیِ ادراک مخاطره است و بازنمایی جمعیِ فاجعه از نظر او، شکلی معمول از

از سویی دیگر، وی اعتقاد شود. اجتماعی در هنگامِ تحت فشار قرار گرفتنِ پیوندهای گروهی و مشترک تلقی می

پذیری افراد در حال به معنای افزایش احساسِ آسیبداری، درعینشدن بر اقتصاد سرمایهدارد تشدیدِ اثرات جهانی

تفاوتِ تحلیل بِک و کند. است که محیط زیست را تهدید می و تشدید نگرانی پیرامون خطراتیشان زندگی روزمره

پردازند در برابرِ اعتقادِ ها به مبارزه میمحیطی که علیه دولتداگلِس در این زمینه، حمایت بِک از فعاالن زیست

 هاست.داری دولتنگری و امانتداگلِس به آینده

مجالی برای به چالش کشیدن قدرت  -متأثر از میشل فوکو -تحلیل مخاطره در این نظریه . 3پذیریج( نظریۀ دولت

گرفتنِ زبان مخاطره در سیاست پذیری، چگونگیِ جاینظریۀ دولتشود. های مرتبط با آن تلقی میو سیاست

ای از روابط قدرت نهد و این مهم را ابزاری برای هماهنگ کردن جامعه به صورت شبکهاجتماعی را به بررسی می

 فرصتی براینظارتیِ دوران کنونی،  -های سیاسی و اجراییکاربست گستردۀ زبان مخاطره در گفتمانآورد. شمارمیبه

های ملی غربی با تمرکز بر دولتپذیری، فوکو در بحث دولتدهد. به دست میبسط تحلیل فوکو از عقالنیت دولت 

را که اِعمال قدرت بر و درونِ ساختارهای اجرایی گونه تشکیالت دولتی است آن به دنبال یافتن خاستگاه و توسعۀ

 ند.نکدنبال می

                                                           
1  Cultural Theory 
2  Mary Douglas 
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دولت در معنای [ها سالیان اخیر، زبان مخاطره به فنی در دستان دولت طیاند که پذیری مدعیحامیان نظریۀ دولت

مفهوم را کند و این حتی وجود مخاطره در واقعیت را رد می 1محققی چون میشل دینبدل شده است.  ]ی آنیفوکو

داند. به اعتقاد وی، اهمیت مخاطره نه در خود آن، که در شیوۀ به نظم کشیدن واقعیت و قابل محاسبه ساختن آن می

ها، ای برای تلفیق رویهشود. در این دیدگاه، مخاطره را باید مؤلفهها نسبت داده میچیزهایی است که مخاطره بدان

بدین ترتیب، زبان مخاطره را باید بخشی از  یابند.حکمرانی ارتباط می هایی دانست که با شیوۀفنون و عقالنیت

های اخالقیِ مؤثر بر روابطِ آورد و بازتعریفِ نگرشهایی جدید به وجود میچارچوب دولت دانست که ذهنیت

 گیرد.های سیاسی ما را دربرمیفردی و چشمداشتمیان

شدن به چندوچون گذاردند، به فرایندهای اجتماعیِ فردی برخالف بِک و داگلِس که مخاطره را ازحیث واکنش

بخشی در در این نظریه، نقش فردیتکند. برندۀ این فرایندها تلقی میپذیری، زبان مخاطره را پیشنظریۀ دولت

سازی از جهان اجتماعی افزایش آگاهی از مخاطره چندان مهم نیست و آنچه اهمیت دارد این است که مفهوم

 آورد.یافته به دنبال مینگریِ فردیتطره، نوعی جهانبرحسب مخا

مایۀ مباحث آن، تثبیت معنای اجتماعی مخاطره در نام گرفته و جان "مخاطره در زمینۀ اجتماعی"فصل چهارم کتاب، 

تواند ادراک مخاطره، اندیشیدن درخصوص مخاطره، عالوه بر آنچه پیشتر ذکر آن رفت، میزندگی روزمره است. 

های اجتماعی های نهادی و محیطای از زمینهها در گسترهوگو پیرامون آن و واکنش بدان از سوی افراد و گروهگفت

آمیز در نظریۀ شناسی )بازنمایی جامعۀ مخاطرهاینجاست که عدم تناسب میانِ گفتمان نظری جامعهرا دربرگیرد. 

 شود.های تحقیقات تجربی آشکار میاجتماعی( و یافته

اندیشیِ افراد را به کنکاش اند، شیوۀ مخاطرههایی که تاکنون در مورد ادراک مخاطره به انجام رسیدهبررسی اغلبِ

تأثیر روابط  اند.ها و رفتارهای افراد را کمابیش نادیده انگاشتهکنندۀ زمینۀ اجتماعی در نگرشنهاده و نقش تعدیل

اقتصادی بر ادراک و  -چون نژاد، جنسیت و منزلت اجتماعیهای نهادی خاص و مقوالتی اجتماعیِ متعلق به محیط

در بسیاری از کند. دانش مردم از مخاطره، این دانش و ادراک را به موضوعی مرتبط با بازنمایی اجتماعی بدل می

گذاری، ناشی از ارزش شناسی، اهمیت زبان مخاطره و کاربست آن در مباحث سیاستهای رشتۀ جامعهپژوهش

 شناختی.شود تا ظرفیت بالقوۀ آن برای روشنگری جامعهکِ این مفهوم تلقی میایدئولوژی

های نهادی شناسان غالباً به نقش ایدئولوژی در درون تشکلجامعه، عنوان فصل پنجم کتاب است. "خطر مخاطره"

هنگیِ اِعمال قدرت دهند و نیز ابزارهای اجتماعی و فرهای گستردۀ تغییر اجتماعی عالقه نشان میجامعه و پویایی
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ای دانست که تثبیت و تداومِ های فرهنگیپیوند زبان مخاطره با ایدئولوژی را نباید برکنار از سوگیریدر جامعه. 

 روابط قدرت نابرابر را درپی دارند.

   مند برای همنوایی طبیعت و جامعه به منظور   در بسیاری از موارد، پیشرفت مدرنیزاسیون، مستلزم تالش نظام

های ارزیابی مخاطره و راهبردهای مدیریت این مقوله، بینی و قابل محاسبه ساختن امور است و توسعۀ روشپیش

شدن، قدرتمندترین شناسی، فرایندهای مرتبط با عقالنیاز دیدگاه جامعه شود.شمرده میمؤلفۀ ضروریِ این فرایند 

های ا در مورد اینکه عقالنیت فنی بتواند پاسخی به دغدغهشوند، امنیروهای ساختاریِ حاکم بر زندگی ما تلقی می

بندی مسائل اجتماعی برمبنای   چارچوببنیادی انسان پیرامون معنا و هدف زندگی بدهد، تردید وجود دارد. 

های نهادی جوامع مدرن به دست   کشیدنِ رویهپرسشهای تخصصی از مخاطره، فرصت چندانی برای بهارزیابی

شود و فنون نظارت و کنترل اجتماعی گفتمان مخاطره نیز در این وضعیت به زبان رسمی نهادها تبدیل میدهد. نمی

 کند.وجو میرا جست

های آزادیرود و میشمارهای خودمدار بهها و شخصیتشدن، عامل عمدۀ توسعۀ نگرشاز سوی دیگر، تجربۀ فردی

آید. برای یافتن هویت شخصی و معنای اجتماعی به دست میناپذیر گرایی، به بهای عطش سیریدوران مصرف

 یافته نیز هست.حال یک جامعۀ فردیتآمیز، درعین، جامعۀ مخاطرهاوقات اغلب

پیداییِ مباحثِ معطوف به مخاطره، نقشی اساسی در طرح مسائلِ مرتبط با محیط زیست و بهداشت عمومی در 

شناختی در های پژوهش جامعهترین زمینهسالمت به عنوان یکی از مهمشناسی داشته است. پزشکی و حوزۀ جامعه

هایی دانست که دوران معاصر، قویاً با موضوع مخاطره در ارتباط است. نیز زبان مخاطره را باید رکن اصلی جنبش

ورد جامعۀ ها در مها، روایتبا تمام اینکنند. سرنوشت جامعه را بسته به اوضاع طبیعت و محیط زیست تلقی می

اند و این امر را باید یکی پژوهی، عمدتاً ناظر به ملل صنعتی و پیشرفتهها در زمینۀ مخاطرهمشغولیآمیز و دلمخاطره

 شمارآورد.های علوم اجتماعی معاصر بهاز کاستی

آمیز مخاطرههای جامعۀ درک پویاییاست.  "آمیزآیندۀ ما در شرایطِ مخاطره"عنوان فصل ششم و پایانی کتاب، 

پذیری و توزیع غذا، سوخت )انرژی( و سرمایه به عنوان جهانی، نیازمند این است که مسائلِ مطرح در زمینۀ دسترس

رابطۀ اکثر مواقع، شناسی، واقع امر این است که جریان غالب جامعههای بشر مورد توجه قرار گیرد. ترین دغدغهمهم

از پیداییِ جامعۀ       1نگرانهاولریش بِک اگرچه با زبانی فاجعهاشته است. نادیده انگمتقابل میان این مسائل را 

های بنیادینِ مرتبط با اقتصاد خانگی و شرایط اجتماعی آمیز جهانی سخن گفته است، اما مخاطرات و مؤلفهمخاطره

چهرۀ واقعی این  اند.تهها دارند، جایی در تحلیل وی نیافانسان حیاتکار و زندگی خانوادگی که تأثیری عمیق بر 
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های زندگی خود به نظاره برای تأمین نیازهای اساسی و نگهداشتِ سبک مردمباید در کشاکش هرروزۀ جامعه را می

داری در دورانی است سروسامانیِ بازار سرمایههای فراوان اقتصاد جهانی و بینشست؛ کشاکشی که برآمده از شوک

  اند.بومی جهانی انجامیدهاند و تغییرات آب و هوایی به بحران زیست، رو به زوالهای فسیلیکه سوخت

 

   

    

 

 


