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 مترجم  یمقدمه
تبدیل شده، زندگی کردن در حال به وضعیت دائمی  تعلیقی که  و   ° بالتکلیفی 

تعلق به نهادهای اجتماعی موجود، احساس عمیق بدون تصوری از آینده، احساس عدم

های پیاپی، با  کردنبیگانگی و ابزاربودگی، از این شاخه به آن شاخه پریدن، شغل عوض

زندگی    -  تفاوتای بی هزار زحمت امروز را به فردا رساندن، و بندبازی برای بقا در جامعه 

؛ کودکی که با جدیت ی امیر نادری شباهت زیادی دارددونده   ما به وضعیت شخصیتِ

کند،  یخ( تالش می  قالبی  تک  اش )شدهی برای گرفتن حق خود، برای ابزار معاش دزد 

نْ یخ در دستانِ کوچک او آب شده، باز هم دست از  که تا پایانِ این مارات و با وجود این

 کشد.کوشش نمی 

ای و تحرک برای پیشرفت حرفهشمار  موانع بی کاری و شخصی،    ثباتی در زندگیِبی 

حداقل تأمین  از  ناتوانی  و  شایسته  اجتماعی  زندگی  یک  کدام    - های  اینهیچ  ها از 

جهانیِ ما    نظم  ی در حاشیهپیرامونی یا    ی ی جامعهویژه برا، به ی نوظهوری نیستپدیده

ها برای زنان،  ت. این ناامنی و رانت جایگزین پویایی طبقاتی بوده اسخراج  که همواره  

 ها فشاری دوچندان دارد. های قومیتی، و دیگر اقلیت برای اقلیت

مواجه هستیم. با دو پرسش  اوصاف،  این  این  با  آیا تجربهنخست  ما  که  امروز  ی 

آن از تاریخ   ی کیفیتی متمایز از مشکالت دیرپای تاریخی ما دارد؟ به بیانی، وجه ممیزه

ال دیگر این است:  ؤکدام است؟ س  ی این سرزمین تبعیض دیرینهکشی، و  غارت، بهره 

متمایزی مواجه هستیم، کدام منظومه  با وضعیت  تواند ضمن ی مفهومی می چنانچه 

کدام  دهد؟  ارائه  نوین  وضعیت  این  کلیت  از  تصویری  درونی،  سازوکارهای  تبیین 

این ساختار متغیر، و در عین حال تشخیواژگان    ی گنجینه  ص عاملیت  برای توضیح 

نیاز است؟   اِی  ای که خواهان تغییرِ ریشههر پروژهنیروهای اجتماعی درون آن مورد 

زخم و  زحمتکشان  نفعِ  به  موجود  اجتماعیِ  باشد،  مناسبات  فعلی  وضعیتِ  خوردگانِ 

 ناچار باید با این دو پرسش درگیر شود.  به

ز ما نشان از تفاوتی  ی امروها و رفتارهای اجتماعی در جامعهای از مؤلفهمجموعه

تواند نمی  ̒ مکتب قدیمʼهای  دهی روابط کاری و اجتماعی دارند که نگاه کیفی در سازمان 

ی از آنها ارائه دهد. بسیاری از مفاهیمِ آشنا در برابر آنها یا به کل ناکارآمد اه همدالن  فهم
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ز در نسبت با  و یا نیازمند بازتعریف بنیادین هستند. حتی نهادهای اجتماعی ما نیز هنو

های صنفی ما  ترین تشکلاند. برای نمونه، مهم این افق جدید تجدید آرایش و قوا نکرده

کنند )مانند سندیکای کارگران پنجه نرم میویا با کارفرمای بزرگی به نام دولت دست

همین   از  جدایی  آنها  اعتراض  منشأ  یا  معلمان(،  هماهنگی  شورای  و  واحد  شرکت 

ب بزرگ  هفت کارفرمای  نیشکر  کارگران  سندیکای  )مانند  است  موج  وده  که  تپه 

خصوصیاعتراضی از  بعد  تالششان  نهادها  این  گرفت(.  اوج  راستای سازی  در  هایی 

بخش با  بی همبستگی  کردهثباتهای  خود  اصناف  رانندگان ترِ  اعتراضات  )مانند  اند 

ارهای مفهومی و سازماندهیِ  خرید خدمتی(، اما ابزاتوبوس بخش خصوصی، یا معلمان  

در توان  بخش آنها  بیبرگرفتنِ  روبههای  )مانند  ثباتِ  ندارد  را  مربوطه  صنف  در  رشد 

لنس در بخش  های خصوصی و فری ونقل، و معلم حمل  ی رانندگان اینترنتی در شبکه 

با همان الگوی قدیمی پیوندهای نمی   این نهادهادر چنین شرایطی،  (.  آموزش توانند 

ثبات هستند و عمدتاً نه جامعه برقرار کنند که درگیر مناسبات بی ارگانیکی با اکثریت  

نه شرح وظ قرارداد دائمی،  نه  دارند،  ابعاد دولت  بزرگی در  یا تخصص   یفاکارفرمای 

ن ثابت. در اینجا صرفاً با یک شکاف نسلی مواجه مشخص، و نه حتی محل کار و همکارا

نسل  اعضای  از  بسیاری  چنانکه  خواه نیستیم،  پیشین  مناسبات های  این  وارد  ناخواه 

اند. همچنین  ناچار به بازار کار بازگشتهاند، و حتی بسیاری از بازنشستگان به ثبات شدهبی 

کار را با  نیروی  و تمام بازار    شودهای قومیتی محدود نمیاین وضعیت به زنان یا اقلیت

که این تحوالت، به همان میزان که  و در نهایت این.  های متفاوت دربرگرفته استشدت

بوده فعل  ی نتیجه  جامعه  درونی  که وانفعاالت  هستند  وابسته  جهانی  تحوالت  به  اند، 

 شود.یسم شناخته می نولیبرالسازی یا معمواًل تحت عنوان جهانی 

توان آن ها و فرایندهای اجتماعی، آیا می لفه ؤگذاری این متشخیص و نام عالوه بر  

توان یک طرح مبتنی بر طبقات برای تر آیا میرا ذیل یک کلیت قرار داد؟ به بیان دقیق

ویژه از این لحاظ مهم است که گفتمان این مجموعه نیروها متصور شد؟ این پرسش به 

ای کرده، و در این پنج سال شاهد ییرات ریشهتغ  1396ی ما پس از سال  سیاسی جامعه

حقچرخه و  وجود،  ابراز  اعتراض،  از  متوالی  اجتماعی  های  نیروهای  و  اقشار  خواهی 

اند، اما ماهیت پیوندهای ایم که پیوسته مشغول تولید معناهای جدید بوده مختلف بوده 

افزایی این نیروها می طبقاتی ه در نبود برنامهبالقوه میان آنها هنوز محل پرسش است.  
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شود، اما تغییر در نظامِ امتیازدهی  در بهترین حالت به چیرگی بر امتیازوران منجر می

 کشی و ستم حاصل نخواهد آمد.  های تولید تبعیض، بهره یا ریشه

جوامع امروز، پریکاریا یا    ی های مفهومی مبتنیِ بر طبقه دربارهیکی از چارچوب

ثباتی به کار در متون انگلیسی، دو واژه برای اشاره به بی کاران است.  ثباتی بیطبقه 

شناسانه برخاسته )بوردیو نخستین  ای جامعهکه از زمینه   precarityرود، نخست  می 

تفصیل به آن پرداخته است. این واژه بر  بار از آن استفاده کرد(، و جودیت باتلر نیز به 

ی وجودی با وانهادگی از جانب نهادهای دلهره  ثبات زندگی، و نسبت احساسوضعیت بی 

است که پریکاریا نیز از ترکیب    precariousnessی دیگر  اجتماعی تأکید دارد. واژه

با واژهحالت صفتی آن )به معنای بی  ی پرولتاریا ضرب شده است. این مفهوم ثبات( 

ناسبات کار، مشخص سازماندهی م  طوربه سیاسی، و    اقتصاد  ی ثباتی بیشتر در زمینه بی 

رود. طبعاً این دو تعبیر از سازی آموزش به کار می و نسبت آن با اوقات فراغت و کاالیی

تالقی برخی  در  و  نیستند  تفکیک  قابل  زنان، گاهیکدیگر  مهاجران،  وضعیت  مانند  ها 

توان اقلیت سالمندان،  دیگر  و  مییابان،  دوچندان  طنینی  مقاله ها  حاضر یابند.  ی 

فصل  ترجمه سال  ی  در  که  است  پریکاریا  عنوان  با  کتابی  از  با هدف    2011نخست 

تواند این متن می   ی. مطالعه نوشته شده است  ʻنوین خطرناک  ی طبقه ʼبه این  پرداختن  

و  بهانه  همفکری  برای  باشد  هنگام ای  دقیقاً  چه  ما،  کنونی  وضعیت  با  شدن  درگیر 

 تر اندیشید.دیگری شفاف گرفتاری در انواع بالها است که باید از هر زمان 

 1401زندان اوین، اسفند 
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های ها و ذهنهی از اقتصاددانان ملهم از یک ایدئولوژی گوشگرو  1970ی  در دهه

آنها مبتنی بر این باور بود   نولیبرال  سیاستمداران را قبضه کردند. محور مرکزِی الگوی

باید به هر کاری دست زد تا رقابت  پذیرِی بازار وابسته است؛  که رشد و توسعه به رقابت 

 پذیری به حداکثر برسد و اصول بازار بتواند بر تمام وجوه زندگی سایه افکند. و رقابت 

ا افزایش  پذیرِی بازار کار ریکی از مضامین رایج این بود که کشورها باید انعطاف 

ها و ناامنی را به دوش کارگران و  کاری حکایت داشت که ریسکدهند، که از دستور

ی جهانی بوده است، متشکل ʻپریکاریاʼکرد. ماحصل آن خلق  هایشان محول می خانواده

اند. آنها در حال ها تن در سرتاسر جهان که لنگر ثبات خویش از کف دادهاز میلیون 

نوین هستند. مستعد گوش سپردن به صداهایی شوم هستند  ی  بدل شدن به یک طبقه 

ها و پول خود استفاده کنند تا تریبونی سیاسی با نفوذی فزاینده در و حاضرند از رأی 

که کم یا بیش مورد استقبال    ʻینولیبرالʼکار  اختیار آن صداها قرار دهند. پیروزِی دستور

خلق یک هیوالی سیاسیِ نوپا منجر   ها با هر رنگِ رویی قرار گرفته، بهتمام حکومت

 که این هیوال ساخته و پرداخته شود.  شده است. باید کاری کرد، پیش از آن

 

 کند پا میپریکاریا بلوا به
هزارنفره، عمدتاً متشکل  ، جمعیتی پنج 2001مه ]روز جهانی  کارگر[ سال    مدر یک

جمع شدند تا راهپیمایی از دانشجویان و فعاالنِ اجتماعیِ جوان، در مرکز شهر میالن  

تعداد آنها به    2005اعتراضیِ متفاوتی را برای روز جهانی کارگر رقم بزنند. تا یک مه  

بیش از پنجاه هزار نفر افزایش یافته بود ــ بنابر برخی برآوردها به بیش از صد هزار نفر 

صدها هزار تن، به رویدادی سراسری در اروپا تبدیل شده بود که    ʻ1اروپا مهاولʼــ و  

کشاند. این تظاهرات  ای می های شهرهای سرتاسر اروپای قارهاغلب جوانان را به خیابان 

 های پیدایش پریکاریای جهانی بودند.  نخستین نشانه 

اتحادیهریش برسفیدانِ  که  کارگری  را های  مه  اول  رویدادهای  عرف  حسب 

می  مشاهده سازماندهی  از  تودهکردند،  این  راهپیمایی  زیرا  ی  متحیر شدند،  ی جدید 

 
1 EuroMayDay 
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چندان دخلی   2شمولجهانی  های آنها مبنی بر کوچِ کاری آزادانه و درآمد پایهخواسته

ثبات ها به شرایط بی های کارگری نداشت. پاسخ اتحادیههای سنتیِ اتحادیهبه فعالیت 

ی قرن  میانه ریزی آن در  بود که خود در پی  ʻ3نهضت کارگری ʼبازگشت به الگوی    کارْ

ـ شغل تر با امنیت استخدامیِ درازمدت های باثباتبیستم نقش پررنگی ایفا کرده بودندـ 

 خود کنندگانِ جوان به چشمِ. اما بسیاری از تظاهرات مزایای همراه با آنزیورِوو زیب

ار بوقتِ ماللت های تمامدیده بودند که نسلِ پدران و مادرانشان از الگوی فوردیستیِ شغل

ی و انقیاد به مدیریت صنعتی و فرامینِ سرمایه پیروی کردند. حتی در نبودِ یک برنامه

  نداشتند. 4های سنتیِ کارگریبدیل منسجم، آنها باز هم تمایلی به احیای آرمان

اروپا نخست در اروپای غربی ظاهر شد، اما خیلی زود خصلتی جهانی یافت،  مهاول

از کانچنان انرژی آن بدل شد. شروع آن در حکم ون که ژاپن به یکی  های چشمگیر 

ی ناراضی که رویکردِ بازار کردههای تحصیل آفرینیِ اروپاییجنبش جوانان بود، با نقش 

)یا   برنامه نولیبرالرقابتی  اروپااتحادیهی  (  ــ    ی  بود  ساخته  بیگانه  خود[  ]از  را  آنها 

زندگی برنامه  سمت  به  را  آنها  که  شغلای  با  انعطاف   های ای  رشد  فراوان،  و  پذیری 

اما خاستگاه اروپامحور آنها خیلی زود جای خود را به کرد.  تر ترغیب می اقتصادی سریع 

ی آنها با  های چندجانبه دیدند که تنگنای ناامنی داد، زیرا به چشم می   5گرایی المللبین 

مهاجران به بخش  هم تنیده است.  آید دری جهان بر سر دیگران میآنچه در چهارگوشه

 چشمگیری از تظاهرات پریکاریا بدل شدند. 

های عرفی و سنتی نداشتند.  جنبش در میان افرادی گسترده شد که سبک زندگی

و در تمام این مدت تنشی خالقه وجود داشت میان پریکاریا در جایگاه قربانیانی که 

شوند، و پریکاریا می  ها و نهادهای جریان اصلی مجرم و جنایتکار نمایاندهتوسط سیاست 

در مقام قهرمانانی که این نهادها را با اتکا به کنش جمعی و هماهنگِ نافرمانی احساسی  

 
2 Universal basic income 
3 labourist 
4 labourism 
5 internationalism 
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اروپا چنان ابعادی پیدا کرده بود مه ، تظاهرات اول2008زنند. تا سال  و فکری پس می 

اتحادیه راهپیماییِ  می که  نظر  به  کوچک  روز  همان  در  کارگری  شاید های  رسید. 

به این موضوع توجه چندانی نکرده باشند، اما پیشرفت    ی مردمتمداران و عامه سیاس 

 آید.بزرگی به حساب می 

شد.  در عین حال، هویت دوگانه در مقام قربانی/ قهرمان موجب فقدان انسجام می 

مشکل دیگرْ ناتوانی از تمرکز بر مبارزه بود. دشمن دقیقاً چه کسی یا چه چیزی بود؟ 

اند.  بزرگ در سرتاسر تاریخ، خوب یا بد، بر مبنای طبقه شکل گرفته   های تمام جنبش 

ی نخست  اند، زیرا گروه دوم دستهعلیه گروهی دیگر جنگیده   نفعذی یک )یا چند( گروه   

معمول، نزاع بر سر استفاده و کنترل    طوربه کشی قرار داده است.  را مورد ستم و بهره 

ی غنیِ  رغم بافته  آن زمانه بوده است. پریکاریا، به های کلیدِی نظام تولید و توزیعِدارایی

یر بوردیو ها نداشت. قهرمانانِ فکرِی آنها شامل پی خود، ظاهراً تصور واضحی از آن دارایی

بی ( می 1998) که  مفصل   6ثباتی شد  یورگن  را  فوکو،  میشل  نیز شامل  و  کرد،  بندی 

این دو متنی   امپراتوری   ( که کتاب2000)ونیو نگری  تهابرماس، و مایکل هارت و آن

ها.  ی بحثزمینه ( در پس1958)  آرنت  آمد، و البته با حضور هاناساز به حساب میدوران

سایه به از خیزشروشنعالوه  مکتب    1968های  هایی  به  را  پریکاریا  که  داشت  وجود 

 داد.پیوند می ساحتیانسان تک( در 1964فرانکفورتِ هربرت مارکوزه )

این روند به معنای رهاسازِی ذهن بود، نوعی آگاهی نسبت به حس مشترکی از 

ی در مؤثرخیزد. هنوز خشمِ بالفعل و  از صرف فهمیدن برنمی   ʻانقالبیʼناامنی. اما هیچ  

شده  ریزی کار نبود. چون برنامه و استراتژی سیاسی شکل نگرفته بود. فقدان پاسخ برنامه 

های درونیِ های داخلی، و در تنشلت دیالکتیکی بحثدر جستجو برای نمادها، در خص

ـ تنش پریکاری آشکار می هایی که امروز هم وجود دارد و در آینده نیز رفع نخواهد شدـ 

 شد. 

ها را الپوشانی اروپا تمام تالش خود را کردند تا این شکافمهرهبرانِ معترضانِ اول

هایشان مشهود است. برخی از آنها بر  تصویرسازی که عیناً در پوسترها و  کنند، چنان 

 
6 pracirty 
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می  تأکید  دیگران  و  مهاجران  میان  منافع  )وحدت  بی کردند  و  از   7ثباتمهاجر  یکی 

جلوهپیام  اول های  پوستر  بر  سال  مهگر  در  میالن  بر   2008اروپای  دیگر  برخی  بود(، 

سالم و  جوانان  میان  چناننزدیکی  همدالنندان،  صورت  به  را  آنها  پوستر که  در  ه 

 ( کنار هم قرار دادند.Doerr,2006) 2006اروپای برلین در سال مهاول

گرا هنوز نتوانسته بود ترس یا خواهِ چپ، در حکم یک جنبش آزادی این  وجود  با

اذعان  نیز  پرشورترین سردمدارانِ جنبش  برانگیزد. حتی  را  بیرونی  افراد  توجه  حتی 

تا آن زمان،   بر  داشتند که  بیشتر  و  تهدید،  تا یک  بوده  نمایش  بیشتر یک  تظاهرات 

تجربه دل  در  هویت  و  بیفردیت  جمعیِ  زبان ی  به  است.  کرده  پافشاری  ثباتی 

نمایشجامعه سوژگی شناسان،  در  نفس  عزت  موجب  عمومی  بی های  بوده های  ثبات 

اروپا، متعلق به راهپیماییِ هامبورگ، چهار پیکر متمرد مهاست. یکی از پوسترهای اول

را در یک شمایل ترکیب کرده بود ــ یک نظافتچی، یک پرستار، یک پناهجو یا مهاجر، 

به کارگر  یک  بود(.   ʻخالقهʼاصطالح  و  کرده  طراحی  را  پوستر  که  کسی  مشابه  )البد 

صری  شده بود که نمادی بی پالستیکی بزرگ داده  ای نیز به یک کیسهجایگاه  برجسته

 آمد. سازی به حساب میمعاصر در دنیای در حالِ جهانی  8دوشیبهاز خانه

گروه  به  آنها  هستند.  مهم  می نمادها  کمک  از ها  بیش  چیزی  قالب  در  تا  کنند 

کنند، به ها متحد شوند. به تشکیل یک طبقه و ساختنِ هویت کمک میی غریبهانبوهه 

اشتراک از  آگاهی  برادری پرورش  یا  همبستگی  برای  بنیانی  ایجاد  و  کتاب  9.ات  این 

ی سیاسی است. پریکاریا در مقام عامل سیاستِ  ی حرکت از نمادها به یک برنامه درباره

ایده   10بهروزی  و  نمایش  از  باید  هنوز  خود،  تکامل  مسیر  به در  رهایی  بصرِی  های 

 
7 Migranti e precarie  
8 nomadism 
9 fraternité 

10Politics of paradise     در این کتاب سیاست بهروزی در برابر سیاست جهنمی (politics 

of inferno  )به مشخصه دومی  که  جامعهتعریف شده  قلمروی   نولیبرال  یهای  به  یورش  همچون 

جدید استخدام و اخراج و محیط کار و تقبیح و  بینی در جامعه ومدارس، نظام  خصوصی، الگوهای همه 

ها، مقابله اش اشاره دارد. در مقابل سیاست بهروزی به دنبال احیای هویت ثباتیسرزنش پریکاریا بابت بی 
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درگیر  مجموعه را  دولت  که  کند  گذر  مطالبات  از  اینای  نه  موجب سازد،  صرفاً  که 

 سردرگمی و کالفگی آن باشد. 

ویژگی از  اولیکی  تظاهرات  حالمههای  کارناوالیِواروپا  با  هوای  است،  بوده  آن   

ی طنز و ریشخند داشتند. بسیاری هایی که مایهو سخنرانی  ،پوسترها  موسیقی سالسا،

کنش  شبکه از  به  پیوند  با  خصلها  جنبش،  پشتِ  نامنسجمِ  و ی  آنارشیستی  تی 

در حادثه نبود.  آنها  در  استراتژیک  یا  اجتماعی  تهدید  از  خبری  و  داشتند،  جویانه 

کنندگان توصیه شده بود که چگونه از پرداخت بلیط اتوبوس و  هامبورگ، به مشارکت 

از شیرین  امتناع کنند. در یکی  تاریخ 2006های سال  کاری سینما  از  به بخشی  ، که 

های کارناوالی ده، یک گروه حدوداً بیست نفره از جوانان با نقابفرهنگیِ جنبش بدل ش

نامیدند،  و غیره می   11فلکس، اپرایستوریکس، و سانتاگواراکه خود را اسپایدرمام، مولتی 

دستی را از پیش از ظهر به یک فروشگاه مواد غذایی اعیانی یورش بردند. آنها یک چرخ

ند، و برای عکس گرفتن از خود ژست گرفتند،  های لوکس پر کردها و نوشیدنی خوراکی

گفت  و پیش از ترک فروشگاه به کارمند صندوق یک شاخه گل و یادداشتی دادند که می

برند. این نمایشْ تقلیدی ای از آن نمی کنند اما خود هیچ بهره آنها ثروت را تولید می 

د. این گروه  شکل گرفته بو  The Edukatorsزنده از هنر بود، چه بر مبنای فیلم  

دسته  نام  به  انتشار   هودرابینی  که  با  آنها  نشدند.  دستگیر  هرگز  شدند،  شناخته 

اند، به ها را میان کارآموزان توزیع کردهیادداشتی در اینترنت اعالم کردند که خوراکی

 کارانِ شهر برجسته ثباتترین بییکی از استثمارشده   عنوانبهاین ترتیب، کارآموزان را  

 ساختند.  

گروه کاری شیرین  چنین  به های  که  یا هایی  دوستان  همراهی  قصد  ندرت 

کنند.  های تاریخی را به ذهن متبادر می ی جامعه را دارند، شباهت گذاری بر بدنهتأثیر

 

ای است که عاملیت پریکاریا در جهت مثبت سازی آموزش و و احیای حقوق کارگران به گونهبا کاالیی 

 هدایت شود. 

11iflex, Operaistorix, Santa GuevaraSpider Mum, Mult  از  این نام ها ترکیبی 

های انقالبی یا عبارات مرتبط  نند مرد عنکبوتی، بابانوئل، و چهره اای مهای ابرقهرمان یا افسانه شخصیت

 با ادبیات کارگری هستند. 
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های اصلی آن ــ ای از تکامل پریکاریا باشیم که مخالفانِ ویژگیچه بسا ما در مرحله

حرفبی  کار،  مسکن،  در  به  ثباتی  ــ  اجتماعی  حمایت  و  نخستینʼه،   12ʻشورشیان 

زمانی  یعنی  اند،  اجتماعی عظیم ظهور کرده   های شباهت دارند که در تمام دگرگونی

های اجتماعی کنار گذاشته شده است.  که القاب و استحقاقات کهن برافتاده و قرارداد

رابین هودها همواره  ( اشاره شده،  1959لیل مشهور اریک هابزبام )حطور که در تهمان

شوند که درست پیش از ظهور یک شکوفا می   یانوراند. آنها معمواًل در دوجود داشته

گرفته را دنبال  ی تازه شکلاستراتژی سیاسی منسجم قرار دارد که منافع یک طبقه 

 کند. 

اروپا و رویدادهای همتای آن در سایر مههای اولکنندگان در راهپیماییمشارکت 

قلهنقاط دنی  را تشکیل میا فقط نوک  پریکاریا  با تظاهرات  ی  پریکاریا  اکثریت  دهند. 

هممهاول نمیذاتاروپا  نمی پنداری  دلیل  موضوع  این  از کنند.  بخشی  آنها  که  شود 

توانند به لحاظ پریکاریا نباشند. آنها معلق، سرگردان و بالقوه خشمگین هستند، و می 

منتهای   یا  راست  منتهای  به  پوپولیستسیاسی  از  و  دهند  جهت  تغییر  های چپ 

 کنند. برداری میهای آنها بهره ها و واهمهفریبی حمایت کنند که از ترسعوام

 

 پریکاریا از کجا سر برآورد؟

در نزدیکی فلورانس، ایتالیایی    13،، تقریباً تمام ساکنین شهر پراتو1989در سال  

عظیم تولید منسوجات و پوشاک بود. بسیاری ها این شهر یکی از مراکز  بودند. برای قرن

سکنه   هزار180از   نسلنفر  شهر،  صنایاندری  این  به  بوده  عنسل  شهرِ متکی  این  اند. 

ارزش بنابر  داشت.  توسکانی  چپ  گرایش  قاطعانه  سیاسی  نظر  از  خود،  دیرپای  های 

 داری و همبستگیِ اجتماعی بود. توگویی تجسد خویشتن

تدریج،  هشت کارگر چینی وارد شهر شد. به ول از سی، گروهی متشکدر آن سال

پوشاک ظاهر شد که به مهاجرانِ چینی و   تولیدِ  های تجارِیی جدیدی از بنگاه گونه 

 
12 Primitive rebels 
13 Prato 
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ایتالیایی بنگاه اندک  این  داشت.  تعلق  آنها  با  مرتبط  چینی  های  کارگرانِ   هرچه ها 

این موضوع از دیده پنهان    د. بیشتری وارد کردند که بسیاری از آنها ویزای کاری نداشتن

شد؛ باری، مهاجران به اقتصاد در حالِ شکوفایی کمک  نبود، اما با رواداری پذیرفته می 

مطالبه می  مقابل  در  و  بودجهکردند،  بر دوشِ  نمی ای  عمومی  از های  گذاشتند، چون 

از  شد. این جماعت سرشان به کار خودشان بود، و  مزایای دولتی چیزی نصیب آنها نمی

شدند. اکثرشان اهالی یک شهر های چینی خارج نمیسرزمین محصور خود در کارخانه

ای که از دیرباز تاریخ طویلی بودند، منطقه   15زژیانگدر استان    14ژو ونساحلی به نام  

از مهاجرت به سبب کارآفرینی داشته است. اغلب آنها از طریق فرانکفورت و با ویزاهای 

ه بودند و پس از انقضای ویزا نیز به صورت دزدکی به کار کردن ی توریستی آمدماهه سه

کشی قرار پذیر و مهیای بهره ادامه دادند، و به این ترتیب خود را در موقعیتی آسیب 

 دادند.

و تعداد   4200شده در شهر به  های اقتصادِی چینیِ ثبت، تعداد بنگاه 2008تا سال  

داد  ه یک پنجم جمعیت شهر را تشکیل می نفر رسیده بود ک  هزار45کارگران چینی به  

(Dinmore,2010 a,b).   می تولید  لباس  تکه  میلیون  یک  روزانه  که آنها  کردند 

را   زمین  پوشاک کل جمعیت  سال،  بیست  شهرداری، ظرف  مقامات  محاسبات  طبق 

تولیدی تأمین می  این حین،  در  پایشان کرد.  زیر  از یک سو  که  ایتالیایی  های محلیِ 

ها خالی شده بود و از سوی دیگر زیر ضرب رقابت با هند و ی حضور چینی واسطهبه

، آنها تنها  2010گذاشتند. تا سال  دسته کنار می بنگالدش بودند، کارگران خود را دسته

بود. هرچه این   2000نفر کمتر از سال    هزار11کارگر در استخدام داشتند، که    هزار20

از کارهای دائمی به شغلشدند، کاتر می ها کوچکبنگاه  بیشتری  ثبات های بی رگران 

 کردند. نیل می 

مناطقِ صنعتیِ   از  بسیاری  و همچون  راه رسید،  از  اقتصادی  اثنا، شوک  این  در 

نیز ضربهکهن  پراتو  به  آمریکای شمالی،  و  اروپا  زد. ورشکستگی سالِ  ها ی سهمگینی 

زد. ظرف چند ماه  های شومی  انهچند برابر شدند، بیکاری افزایش یافت، بذر کینه  جو

 
14 Wenzhou 
15 Zhejiang 
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شمالیاتحادیه چپبیگانه   16ی  بی ستیزْ  کشید.  زیر  به  قدرت  از  را  به  گرایان  درنگ 

هایشان ʻ17خانهبیگاری ʼها و  ی شبانه به کارخانهها پرداخت، و با حملهسرکوب چینی 

داد ــ درست  کرد و تصویری شیطانی از آنها ارائه می کارگران چینیِ آنها را به صف می 

وزیر سیلویو برلوسکونی، از عزم ی شمالی، نخستپیمان سیاسیِ اتحادیههمانطور که هم 

گفت که منظور مهاجرانِ غیرقانونی می سخت    ʻارتش شرارت ʼراسخ خود برای شکست  

ی درگیری شتافت و اعالم کرد که سفیر چین مات و مبهوت از روم به صحنه   بود.

است. عجیب آنکه حکومت چین    1930ی  ها در دههامات نازی وقایع جاری یادآور اقد

 داد.رغبتی به بازگرداندنِ مهاجرانِ چینی نشان نمی 

محصورِ   مناطق  ماهیت  نبودند.  متعصب  محلی  اهالی  فقط  مشکالت  منشأ 

های قدیمیِ پراتو برای رقابت  دمید. درحالی که کارخانهمهاجرنشین نیز بر این آتش می 

ها  گشتند، چینیو کارگرانِ ایتالیایی به دنبال منابعِ جایگزینِ درآمد می کردند،  تقال می 

های چینی خروج مهاجران اجتماعی درون این اجتماع ساخته بودند. ظاهراً دارودسته

کردند، هرچند بر  از چین را سازماندهی کرده، و قلمروی محصورِ مهاجران را اداره می

ای، رومانیایی، و مافیای ی روسی، آلبانیایی، نیجریههاسر کنترل این مناطق با دارودسته

ی فعالیت تبهکاران چینی محدود به  خود ایتالیا رقابت داشتند. ناگفته نماند که دامنه 

به شرکت  آنها  نبود؛  زمینه پراتو  در  پروژههای چینی  ایتالیا در ی  در  زیرساختی  های 

در اروپا که نزدیک بندر   ʻچین  ی پایانه ʼجمله در طرح چند میلیاردی  ازارتباط بودند،  

 قرار داشت.  18سیویتاچیا 

سازی و تنگناهایی بدل شده که با رشد پریکاریا سربرآورده  پراتو به نماد جهانی 

ها عملکرد پرولتری خود را از های چینی، ایتالیاییخانهاست. با گسترش این بیگاری 

ثبات گیر بیاورند یا نه.  را به آب و آتش بزنند بلکه یک کار بی   دست داده، و باید خود

در مقابل، بخشِ مهاجر پریکاریا در معرض عقوبتِ مقامات قرار گرفتند، و همزمان به 

 
16 Northern League 
17 sweatshop 
18 Civitacchia 
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های غیرقابل اعتماد در قلمروی محصور خود وابسته بودند. این وضعیت مختص شبکه 

 دهد.ازتاب می سازی را ببه پراتو نیست و گرایشِ پنهانِ جهانی 
 

 سازی فرزند جهانی
، گروهی از متفکران اقتصادی و اجتماعیِ تحت حمایت که 1970ی  در اواخر دهه

نامیده شدند )هرچند این دو اصطالح معادل یکدیگر   ʻ19لیبرتارینʼ  و  نولیبرالʼبعدها  

توجهی، گوش شنوایی برای عقاید آنها پیدا شده  ها بی نیستند( دریافتند که بعد از دهه

]دهه بزرگ  رکود  از  زخمی  نه  که  بودند  جوان  قدری  به  آنها  اکثر  [  1930ی  است. 

برنامه  به  نه دلبستگی  و  بودند  از   های سوسیال دموکراتیکی برداشته  بعد  داشتند که 

 جنگ جهانی دوم تمام جریانِ غالب را به خود اختصاص داده بود. 

ها  ریزی با تمام برنامه   -دانستند  که آن را معادل حکومت متمرکز می   -آنها از دولت  

تر گشودهاش بیزار بودند. به چشم آنها، جهان منزلگاهی هردمکننده دستگاه تنظیم وو دم

به سمتی جاری می بود که در آن سرم و درآمد  اشتغال،  شود که خوشایندترین ایه، 

مشخص، کشورهای اروپایی   طوربه کردند که اگر  شرایط را داشته باشد. آنها استدالل می 

ندهند   را کاهش  اجتماعی  تأمین  زمتدابیر  از  برای طبقها که   ین جنگ جهانی دوم 

های کارگری بود، و اگر اتحادیهکارگر صنعتی و بخش عمومی بوروکراتیک شکل گرفته  

زدایی )مفهومی که در آن زمان تازگی نکنند، باید منتظر بود تا صنعتی   ʻسر به راهʼرا  

گذاری به  داشت( شتاب گیرد، بیکاری افزایش یابد، رشد اقتصادی کند شود، سرمایه 

ن اقداماتی برانگیز بود. آنها خواهاخارج جاری گردد و فقر تشدید شود. این ارزیابی تأمل

مارگار بودند، و سیاستمدارانی همچون  نشان دادند که قاطع  ریگان  رونالد  و  تاچر  ت 

 تا انتها با تحلیل آنها پیش بروند. حاضرند 

ای داد، اما نسخهجا بود که هرچند تشخیص آنها تا حدودی معنا میتراژدی این

بود. در سه دکه پیچیده بودند مطلقاً بی  از  ههرحمانه و غیرانسانی  ی بعدی، تراژدی 

گذارانِ سیستمی تر شد که احزاب سیاسی سوسیال دموکرات ــ که بنیانآنجایی وخیم
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پس از اعتراضی مختصر به استدالل   - خواستند آن را برچینند  ها می نولیبرالبودند که  

 راهکارشان را. ها، در ادامه هم تشخیص آنها را پذیرفتند  و همنولیبرال 

تبلور یافت این بود که کشورها باید    1980ی  ی که در دههنولیبرالاهای  یکی از ادع

ی تر نشوند، هزینهباشند. اگر بازارهای کار منعطف  ʻپذیری بازار کارانعطافʼبه دنبال  

هایی با  گذاری خود را به مکانها تولید و سرمایهنیروی کار افزایش یافته و اَبَرشرکت 

در آن   ʻخانهʼی مالی به جای  خواهند کرد؛ به این ترتیب، سرمایهتر منتقل  ی کم هزینه

سرمایه میکشورها  انعطافگذاری  انعطاف شود.  داشت:  گوناگونی  ابعاد  پذیرِی پذیری 

دستمزد یعنی سرعت بخشیدن به تنظیم و تعدیل با توجه به تحوالت تقاضای نیروی  

ها مبنی  تخدام یعنی توانایی شرکت پذیرِی اسکار، که مشخصاً جهتی نزولی دارد؛ انعطاف 

ی سطوح استخدامی، که مجدداً جهت نزولی دارد و مستلزم هزینهبر تغییر سهل و بی 

حمایت  انعطافکاهش  است؛  استخدامی  امنیت  و  توانایی ها  یعنی  شغلی  پذیرِی 

کم جابه با  شغلی  ساختارهای  تغییر  و  شرکت  درونِ  کارمندان  و  جایی  مخالفت  ترین 

ان مهارت عطاف هزینه؛  تطبیق  تواناییِ  یعنی  مهارت  هیچ  پذیرِی  بی  کارگران  های 

 دردسری. 

پذیری که اقتصاددانان نئوکالسیکِ پرمدعا در بوق و کرنا کرده  در اصل، انعطاف 

شد بهای سازی سیستماتیک شرایط کارمندان بود، که ادعا می ی ناامن بودند به منزله 

سرمایه حفظ  برای  شغلضروری  و  انعطافهگذاری  فقدان  است.  فقدان ا  و  پذیری 

ʼ ساختاری عقب   ʻاصالحات  تمام  دالیل  از  یکی  کار  نیروی  بازارهای  های افتادگی در 

 ای از منطق و انصاف برده بود و گاه خیر. شد، که گاه بهره اقتصادی دانسته می 

چه هر  برای ها  ها و ابرشرکتسازی و با افزایش رقابت میان دولتروِی جهانیبا پیش 

تر ساختنِ مناسبات کار، تعداد افراد شاغل در اشکال ناامنِ کار چندبرابر شد.  منعطف

ها های تکنولوژیکی محتوم نبود. با گسترش کار منعطف، نابرابری این روند از منظر سویه

داد جای خود  ی صنعتی را تشکیل می رشد کرد، و ساختار طبقاتی که زیربنای جامعه

اما تحوالت  ز قبل بر مبنای طبقه نبود.  تر اشک کم تر داد که بییچیده را به ساختاری پ

سازی، های اقتصادِ بازارِی در حالِ جهانی نهی وها به امرو پاسخ شرکت   گذاری در سیاست 
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ند و کردبینی می ها آن را پیشنولیبرال در سرتاسر جهان گرایشی را ایجاد کرد که نه  

 های آنها. ی سیاستگذاری نه رهبران سیاسیِ اجراکننده 

به جرگهمیلیون  بازار  بر  نوظهور مبتنی  اقتصادهای مرفه و  نفر در  پریکاریا ها  ی 

گذاشت. پریکاریا هایی از گذشته را به نمایش می ای نوین که البته رگه پیوستند، پدیده 

کند که ای اشاره مینبود. اصطالح دوم به جامعه  ʻپرولتاریاʼ  یا  ʻطبقه کارگرʼی  در زمره

های باثبات، بلندمدت، یا ساعت کار ثابت دارند اکثراً از کارگرانی تشکیل شده که شغل

پیشرفت حرفه راه  توافق جمعی و  و  اتحادیه  امکان تشکیل  و  آنها مشخص است،  ای 

است، و با کارفرمایان شان قابل فهم  دارند، و عناوین شغلی آنها برای پدران و مادران

 هایشان آشنا است. ها و خصلت محلی طرف هستند که نام 

جرگه به  که  کسانی  از  را  بسیاری  خود  کارفرمای  نه  پیوستند  پریکاریا  ی 

دانستند چند همکار دارند یا در آینده خواهند داشت. به عالوه،  شناختند و نه می می 

بینی یا جایگاه و مزایایی نبودند، چون حقوق ثابت و قابل پیش   ی متوسططبقه ʼآنها  

 تعلق دارد.   ی متوسططبقهنداشتند که قاعدتاً به اعضای 

از کشورهای در حال 1990ی  در طول دهه  بیشتری، حتی خارج  افراد هرچه   ،

انسانتوسعه و  توسعه  اقتصاددانانِ  که  گرفتند  قرار  موقعیتی  در  را ،  آن  شناسانْ 

ʼخوانند. احتمااًل این افراد چنین اصطالحی را برای توصیف خود سودمند  می ̒ غیررسمی

ی زندگی و کار مشترکی با  ی آن به شیوه که به واسطه دانستند، چه برسد به این نمی

ی متوسط، و نه ی کارگر بودند، نه طبقها نه طبقه دیگران پی ببرند. با این حساب، آنه

ʼغیررسمیʻ  پس چه بودند؟ کورسویی از بازشناسی در تعریفی وجود داشت که آنها را .

ی در عها، و همکاران هم هر کدام به نودانست. دوستان، فامیل می   ثباتبی واجد زندگیِ  

چند سال، چند ماه، یا جایگاه موقتی بودند، و هیچ تضمینی وجود نداشت که ظرف  

ی آینده چه کاری انجام خواهند داد. در اغلب موارد خودشان نیز میل  حتی چند هفته 

 و تالشی برای مشخص کردن آن نداشتند. 
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 تعریف پریکاریا 
دو راه برای تعریف منظور ما از پریکاریا وجود دارد. نخست، در مقام یک گروه  

ی پریکاریا توان گفت یک فرد در زمرهیف میتعر  هاقتصادِی متمایز که بناب -اجتماعی

قرار دارد یا خیر. چنین تعریفی از لحاظ تصویرسازی و تحلیل مفید است، و به ما امکان 

خواند. در این معنا،  می     ʻی آرمانینمونهʼدهد از چیزی استفاده کنیم که ماکس وبر  می 

واژهمی  یک  را  پریکاریا  نام  توان  که  کرد  توصیف  صفت    ʻپرولتاریاʼسازی  با  را 

ʼprecariousʻ  اصطالح  کتابکند. در این  ثبات ترکیب می معنای متزلزل و بی به ،

های خود را دارد. پریکاریا اغلب در چنین معنایی به کار رفته است، هرچند محدودیت

هنوز  می  اگر  کلمه،  مارکسی  معنای  به  پریکاریا،  که  کرد  ادعا    خود -برای - طبقهتوان 
 است.  گیری شکل-درحال-طبقه  نباشد، یک

جوامع کشاورزی، از  نظر  صرف توان گفت،  های اجتماعی، می ی گروهبا نگاه از دریچه

سازی به چندپارگیِ ساختارهای طبقاتیِ ملی منجر شده است. با افزایشِ عصرِ جهانی 

ن ها، و با حرکت جهان به سمت یک بازار کار گشوده و منعطف، طبقه از میانابرابری 

 تر ظهور کرد. هانیِ چندپاره نرفت، بلکه یک ساختار طبقاتیِ ج

در   ʻپرولتاریاʼو    ʻزحمتکشانʻ ، ʼکارگر  ی طبقهʼاصطالحاتِ   قرن  چند  مدت  به 

کردند، و دیگران هم حسب طبقات توصیف میفرهنگ ما جا گرفتند. مردم خود را بر

پوشش، گفتار، و رفتارشان. ی  حسب شیوه شناختند، بردر همان چارچوب آنها را می 

( 1982)  گُرزانگیز نیستند. آندره  هایی خاطرهبها چیزی بیش از برچسامروز این مالک

نوشت. برخی دیگر بر سر معنای این اصطالح و   ʻی کارگرپایان طبقه ʼها پیش از  مدت

یک   وپا زدن ادامه دادند. شاید واقعیت این باشد که ما بهبندی به دست معیارهای طبقه 

ی واژگان جدید نیازداریم، واژگانی که مناسباتِ طبقاتی در سیستم بازار جهانی گنجینه 

 ویکم را بازتاب دهند. در قرن بیست 

قدیمی در بخش نگاه کلی، هرچند طبقات  بهدر  از جهان  مانده هایی  اما  جا  اند، 

قرار    ʻنخبگانʼتوان هفت گروه اجتماعی را از یکدیگر تمییز داد. در رأس این ساختار  می 

ی کوچکی از شهروندان جهانی با ثروتی نامعقول که خود را آقای سرتاسر دارند، دسته

 ی دانند، با میلیاردها دالری که آنها را در میان فهرست بزرگان و خوبان نشریهکیهان می 
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می قرار  دولتفوربس  تمام  به  نفوذ  توانایی  با  همدهد،  و  ژست ها  گرفتنِ  های زمان، 

رسد، می   ʻ20بگیرانحقوق ʼتر از نخبگان، نوبت به  دوستانه و سخاوتمندانه. پایین انسان

وقت و باثبات هستند. برخی از آنها امیدوارند که به  افرادی که هنوز در استخدام تمام

برند، از  ی خود لذت میی نخبگان بپیوندند، اما اکثریت آنها صرفاً از ظواهر گونهجرگه

های دولتی پرداخت  ت با حقوق، و مزایای شرکتی که اغلب با یارانهمستمری، تعطیال

حقوقمی  ابرشرکت شود.  در  غولبگیران  کارگزاری های  ادارات پیکر،  و  دولتی،  های 

 جمله دستگاه اداری دولتْ متمرکز هستند. ازعمومی، 

حقوق  کنار  کوچکدر  امروز(  )تا  گروه  آنها،  دوشادوشِ  تعبیری  به  ترِ  بگیران، 

ʼفنیحرفهʻ پیشه از  سنتی  تصور  دو  ترکیب  از  اصطالح  این  دارند.  قرار  اهل ها  یا  ور 

ای از شود با مجموعهتشکیل شده، و شامل افرادی می 22و متخصص یا فناور 21حرفه

شان را دارند، افرادی با درآمدهای باال در قالب قراردادهای ها که امکان بازاریابیمهارت

یا  کوتاه  خویش  عنوانبهموردی  مدت  کارگران  یا  حرفه مشاور  مستقل.  ها فنی فرمای 

سلحشوران در قرون وسطی هستند. تمایل آنها و  ها و نوچهمالکان، شوالیهمعادلِ خرده

ای برای جا شوند، و هیچ تکانه راحتی بتوانند جابه انتظارشان از زندگی این است که به 

 ʻروابط استاندارد استخدامیʼرکت واحد ندارند.  وقت و بلندمدت در یک شاستخدام تمام

 ی آنها سازگار نیست.  با روحیه

 ی درحال انقباضِ کارمندانِ یدی ʻهستهʼها  فنی تر از حرفهاز منظر درآمد، پایین 

چکیده  دارد،  همان  قرار  کارگرطبقهʼی  دولت  ʻی  نظام قدیمی.  و  رفاه  های های 

نگاه به آنها شکل گرفته بود. اما لشکر کارگران صنعتی ی مناسبات کار با  کننده تنظیم 

شکسته و حس همبستگی اجتماعیِ دادند، درهمهای کارگری را شکل می که جنبش 

 آنها از میان رفته است.  

رشد قرار دارد، از چپ و راست تحت و ی روبهʻپریکاریا ʼمادون این چهار دسته،  

وانهاده و گروه  بیکاران  لشکر  وفشار  از  از پسصلهای  که  ناجور  های جامعه مانده های 
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های این ساختار طبقاتیِ چندپاره در جای دیگر بحث شده است  کنند. ویژگیتغذیه می 

 های پریکاریا را شناسایی کنیم. خواهیم ویژگیجا می(. در این2009)استندینگ، 

ـ بر    طوربه شناسان  جامعه نای مبمعمول در چارچوب اشکال قشربندِی ماکس وبرـ 

که طبقه به مناسباتِ اجتماعیِ تولید و جایگاه فرد اندیشند، چنانطبقه و منزلت ــ می 

[ )وبر،  دارد  ارجاع  تولید  فرایند  کار،  1968[1922در  بازارهای  در  از    نظر صرف(. 

بگیر فرمایان، تمایز اصلی میان کارگران مزدی و کارگران حقوقکارفرمایان و خویش

به نیروی کار  تأمین  بوده است. مورد نخست  نر  یا  23کاری قطعهکنندگان  زمانی   خبا 

جبین  عرق  ازای  در  کارگر  مزد  که  تصویری  همان  یعنی  دارد،  دست  اشاره  به  اش 

بابت خدمات خود  حال آن  24. آیدمی  بر مبنای اعتماد و  قرار معلوم  از  که مورد دوم 

(.  3، ف  2008میلز،  ؛ مک گاورن، هیل و    5، ف2، ج2007گیرد )گولدتورپ،  پاداش می

تر باشند،  بگیران به مدیران، رؤسا و مالکان نزدیکهمواره انتظار بر این بوده که حقوق

که کارگران مزدی ذاتاً با بیگانگی ]از محیط و روند کار[ همراه هستند، و از در حالی

 بخشی، انقیاد، و ترکیبی از تشویق و تنبیه نیاز دارند.این رو به نظم 

های که منزلت کند، چنان منزلت، در تضاد با طبقه، اشتغال فرد را تداعی می مفهوم  

امور تعلق دارند ی  ای، مدیریت و ادارهمراتب اشتغال به خدمات حرفهباالتر در سلسله

موقعیت 2009)گولدتورپ،   اکثر  در  که  است  این  مشکالت  از  یکی  شغلیْ (.  های 

 گیرد.های بسیار متفاوتی را دربرمی دارد که منزلت هایی وجود  مراتبتقسیمات و سلسله

کارمند   و  مزدی  کارگر  میان  تقسیم  پریکاریا،  بررسی  هنگام  صورت  هر  در 

فروحقوق اشتغال  ]جایگاه[  به  مربوط  تصورات  و  دارای  می بگیر،  پریکاریا  ریزد. 

ی مبتنی بر ترین رابطهشود که کم است. از مردمی تشکیل می   طبقاتیهای  مشخصه

بگیران ندارند.  اعتماد را با سرمایه یا دولت دارند، و به این اعتبار، هیچ شباهتی به حقوق

یک از روابط مبتنی بر قرارداد اجتماعیِ پرولتاریا را ندارد، و به  همچنین پریکاریا هیچ

شد این ترتیب از امنیت و تأمینات کاری که در ازای انقیاد و وفادارِی کلی حاصل می 
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بهره است. از لحاظ های رفاه بود ــ بی بنای دولتای که سنگرارداد نانوشته ــ یعنی ق

طبقاتی، وجه ممیز پریکاریا فقدان توافقی بر سر اعتماد یا امنیت در ازای انقیاد است.  

لحاظ  به از  نقشهمنزلت  عالوه،  در  نه  زیرا  دارد،  خود  به  مختص  جایگاهی  ی نیز 

ای با منزلت  وران حرفهگنجد و نه در میان پیشه ی های فنی با منزلت متوسط ماشتغال 

می  وضعیت  این  توضیح  برای  همچون  رفیع.  پریکاریا  جایگاه  گفت  مخروط ʼتوان 

ادامه خواهیم دید که ساختار    ʻسربریده اجتماعیʼاست. در  انگاره   ʻدرآمد  با  های آن 

 آید.قدیمیِ طبقه و اشتغال جور درنمی

دهد که در مقابلِ محصالنِ پریکاریا قرار دارد. می  ژاپن تصویری از مشکالتی ارائه

 ʻکشوری مناسبʼنسبت اندکی داشته است )که آن را به  این کشور نابرابرِی درآمدِی به

مراتب سازد(. اما نابرابری از لحاظ سلسله ( بدل می 2009ی ویلکنسون و پیکت )به گفته 

شان پریکاریا ــ که وضع اسفناک اقتصادی های عمیقی داشته، و با تکثیر  منزلتی ریشه

شود ــ این نابرابری تشدید با معیارهای مرسوم نابرابرِی درآمدی کوچک جلوه داده می

جایگاه  است.  رفیع شده  منزلتیِ  جامعههای  در  مجموعهتر  با  ژاپنی  پاداشی  از  ها ای 

تیازی بسیار فراتر کند ــ اماقتصادی فرد را تأمین می -همراه است که امنیتِ اجتماعی

(. پریکاریا از این 509- 12:  2003)کربو،  شود  از آنچه با صرف درآمد پولی سنجیده می 

تواند  ها به کل محروم است، و برای همین نابرابری درآمدی به هیچ عنوان نمی پاداش

 اصل مطلب را بیان کند. 

  1980ی  هفرانسوی در دهشناسان  نخست توسط جامعه  ʻپریکاریاʼعبارت توصیفیِ  

برداشت متفاوتی از   کتابکار رفت تا کارگران فصلی و موقتی را توصیف کند. این  به

کند، هرچند جایگاهِ کارِ موقتی یکی از وجوه اصلی پریکاریا را تشکیل  این مفهوم ارائه می

دهد. فقط باید در نظر داشته باشیم که قرارداد استخدامی موقت الزاماً معادل انجام می 

 قتی نیست.کار مو

ی مثبتی به پریکاریا ببخشند، آن هم با الگوسازِی جانِ  کنند وجههبرخی تالش می 

شده در کار ثابت را طرد ی کارگر قدیمیِ غرقشیدا و آزادی که هم هنجارهای طبقه 

را. نباید سرپیچی  ̒ سفیدیقهʼهای  بگیرانِ شغلگراییِ بورژواییِ حقوق کند، و هم مادی می 

های پریکاریا شک یکی از ویژگیهای آزاده را فراموش کرد، چون بی و ناسازگارِی جان

مبارزه منتها  کارِاست.  فرامینِ  علیه  جوانان(  صرفاً  نه  )و  جوانان  درآمده  به   ی  انقیاد 
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ک است که بعد از ی  ʻجوانانِ دیروزʼای نیست. آنچه تازگی دارد، انتخابِ  ی تازه پدیده

 اند.ثبات رفته به استقبال سبک کار بیسر، پیرانهعمر کار باثبات، 

های عمومی معناهای متعددی به خود گرفته اصطالح پریکاریا با ورود به گفتگو

فراتر از کارهای موقتی با درآمد پایین، به یک حیات   precaratioاست. در ایتالیا،  

( . در آلمان، 2007ثبات در حکم وضعیت نرمال زندگانی اشاره دارد )گریم و روبنگر،  بی 

کند که هیچ امیدی این اصطالح عالوه بر کارگران موقتی، بیکارانی را نیز توصیف می 

نزدیک است    لومپن پرولتاریاکسیِ  به ادغام اجتماعی ندارند. چنین معنایی به مفهوم مار

 نیست(.  کتاب)که مد نظر این 

با   مترادف  پریکاریا  اصطالح  ژاپن،  فقیرʼدر  است،    ʻ25زحمتکشانِ  رفته  کار  به 

اول جنبش  بطن  در  اکتیویستمههرچند  و  که  ژاپن  جوانی  اصطالح به در  های 

ʼآزادکاراتحادیه بودن  ʻ26های  بهتر  کاری  و  زندگی  منزله خواهان شرایط  به  ی یک  د، 

ای  (. ژاپن دستهUeno, 2007; obinger,2009اصطالح متمایز تکوین یافت )

 freeشوند ــ نامی که از ترکیب  خوانده می  freeterاز کارگران جوان تولید کرده که  

به معنای کارگر ایجاد شده است ــ و ناچار   Arbeiterی آلمانیِ  به معنای آزاد و واژه

 های موقتی هستند. از پذیرش سبک کارِی شغل

درست نیست که پریکاریا را با زحمتکشان فقیر یا صرف استخدام ناامن معادل  

ثباتی همچنین مستلزم فقدان بگیریم، هرچند این ابعاد با پریکاریا همبسته هستند. بی 

که کارگران برخی مشاغل با درآمد اندک ممکن ، حال آننی بر کار است هویتِ امنِ مبت

ی خود باشند. برخی مفسران مفهوم عمرهای یکدر حال هموار کردن مسیر حرفهاست  

اند. این موضوع پیچیده  ثباتی را به فقدان کنترل بر ]نیرو و فرایند[ کار نسبت داده بی 

برخی بر  است  فرد ممکن  فعالی جنبه   است، چون  و  کار  کنترل ت حرفههای  ای خود 

الزم کارِ  زمان  مقدار  مهارت،  بسط  و  استفاده  بر  مثالً  باشد،  و   ،داشته  کار  زمانبندی 

 
25 The working poor 

26 Freeter unions  :    این اصطالح متمایز ازfreelancer   به معنای کسی است که به صورت

   .آزاد کار می کند
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عالوه، اشکال مختلفی از نظارت فعالیت شغلی، شدت کار، تجهیزات، مواد خام، و غیره. به 

 توان آن را به شکل استاندارد سرپرست یا مدیرِ کنندگان وجود دارد، و نمی و نظارت

 باالی سرِ کار محدود کرد.

اصرار بر اینکه پریکاریا از افرادی تشکیل شده که هیچ کنترلی بر کار و فعالیت  

با چانه زنیِ ضمنی و شغلی خود ندارند، بیش از حد محدودکننده است. زیرا همواره 

که نباید ها مواجه هستیم، ضمن این دوسویگی بر سر تالش، تعاون و کاربست مهارت 

های خرابکاری، دستبرد زدن و اتالف بودجه را از نظر دور داشت. در واقع،  ش امکان کن

با ارزیابیِ محملجنبه  های موجود تعریف  ها و گرفتاری های کنترل را باید در نسبت 

 کرد. 

ای مربوط باشد شاید خط دیگری برای ترسیم پریکاریا با همان جذابیت به پدیده

نسبت باالی آموزش رسمی، شود. افرادی با سطوح به نامیده می  ʻناهمخوانی منزلتیʼکه  

های خود  تر از آنچه مطابق تواناییهایی با درآمد و منزلتی پایینکه ناچارند به شغل

برند. این احساس در دانند تن بدهند ــ این افراد احتمااًل از ناکامیِ منزلتی رنج می می 

 (. 2008ه است )کوسوگی،  میان پریکاریای جوان ژاپن فراگیر بود

این کتاب، پریکاریا متشکل از افرادی است که فاقد هفت شکلِ امنیتِ مرتبط    در

اند، از اهداف احزاب  شده  با کار هستند. این هفت مورد که در چهارگوش زیر خالصه

های کارگری بودند که پس از جنگ جهانی دوم  ها، و اتحادیهکارگر، سوسیال دموکرات

تمام اعضای پریکاریا هر هفت شکل کردند.  خود دنبال می   ʻهروندی صنعتیشʼدر قالب  

کنند، اما در هر صورت تمام آنها را به شکل امنیت مرتبط با کار را با ارزش قلمداد نمی

 دهند.  نامطلوبی از دست می 
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بحث شده  در  معطوف  استخدامی  ناامنیِ  به  توجه  بیشتر  کار  مدرنِ  ناامنیِ  های 

فقدان قراردادهای بلندمدت و عدم حمایت در برابر از دست رفتنِ استخدام. است، یعنی  

 ای است. کننده فهم است. اما ناامنیِ شغلی نیز ویژگیِ تعیین این نگاه قابل 

مثال   این  به  دارد.  امنیت شغلی وجود  و  استخدامی  امنیت  میان  تفاوتی حیاتی 

بین سال  تله، سی  2010و    2008های  توجه کنید.  فرانسهکارمند  خودکشی   27کام 

  هزار 66کردند، که به انتصابِ یک رئیسِ جدید از خارج از مجموعه منجر شد. دوسومِ  
 

27 France Telecom 

 اشکال امنیت کار در شهروندی صنعتی

های مکفی برای کسب درآمد؛ در سطح کالن، این  فرصت -  امنیت بازار کار

 یابد.تجلی می  ʻاشتغال کامل ʼمهم در تعهد دولت به 

های دلبخواهی، اعمال مقررات بر  محافظت در برابر اخراج  -  امنیت استخدامی 

هایی بر کارفرمایانی که از این قوانین  استخدام و اخراج کردن، تحمیل هزینه

 کنند و غیره.تبعیت نمی 

توانایی و فرصت کسب جایگاهی شایسته در استخدام، به   - منیت شغلی ا

هایی برای تحرکِ ها، و در فرصتهمراه موانعی برای جلوگیری از تضعیف مهارت 

ʼ رو به باالʻ  .به لحاظ منزلتی و درآمدی 

ها در حین کار، مثالً از محافظت در برابر حوادث و بیماری  -  امنیت محیط کار

هایی بر میزان ساعات کاری،  محدودیت اِعمال ت سالمت و ایمنی،  طریق مقررا

شبانه برای زنان، به همراه غرامت برای  های غریب و غیراجتماعی، و کار  ساعت 

 حوادث ناگوار.  

فرصت برای کسب مهارت از طریق کارآموزی،   - امنیت بازتولید مهارت

 ها.آموزش پرسنل و غیره، همچنین فرصت برای منتفع شدن از شایستگی 

تضمین درآمد ثابت مکفی، که برای مثال از طریق مکانیسمِ   -امنیت درآمد  

  تصاعدیبندی دستمزد، تأمین اجتماعی فراگیر، مالیات حداقل دستمزد، رتبه

 گیرد.تر صورت می بری و باال بردن درآمد اقشار ضعیف برای کاهش نابرا

برخورداری از صدای جمعی در بازار کار، مثالً از طریق   -  امنیت نمایندگی

 های کارگری مستقلِ دارای حق اعتصاب. اتحادیه
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پست  متصدِی  بنگاه،  این  میکارمندِ  به حساب  دولتی  از های  ترتیب  این  به  و  آمدند 

تضمین  استخدامیِ  بهره امنیت  ناامن شده  دستخوشِ  را  آنها  مدیریت  اما  بودند.  یِ مند 

کارمندان را مجبور   ʻوقت حرکتʼکه با روالی به اسم  مند کرده بود، چنانشغلیِ نظام 

ای شغل و محل کار خود را تغییر دهند. استرسِ غیرمنتظره  طوربه کرد هرچند سال  می 

ها شناخته شد. به این اعتبار، ناامنی شغلی مهم ناشی از این روال علت اصلی خودکشی

 است.  

دس در  موضوع  دولتی تگاه این  اداراتِ  کارمندانِ  است.  مهم  هم  دولتی  های 

برانگیزی برخوردار است.  کنند که از امنیت استخدامیِ حسادتقراردادهایی را امضا می 

پذیرند که به هر سِمَت و در هر زمانی که مدیرانشان تصمیم بگیرند  اما آنها همچنین می 

پذیری  سفت و سخت و انعطاف ̒ انسانیِمدیریت منابع  ʼمشغول به کار شوند. در جهانی از  

 های مداوم احتمااًل با اختالل شخصی همراه خواهد بود.جاییکارکردی، جابه

ثبات و الگویی در کسب درآمد است که با تمام خصلت دیگر پریکاریا درآمد بی 

می گروه فرق  دیگر  می های  موضوع  این  توصیف  برای  مفهوم  کند.  از  درآمد ʼتوان 

جا مجبورند با درآمد خود بسوزند استفاده کرد. پُرواضح است که مردم در همه ̒ اجتماعی

و بسازند. این درآمد ممکن است یک جریان پولی یا شکل دیگری از درآمد باشد، بسته 

توان درآمد را بر حسب چیزهایی کنند. میهایشان تولید می به چیزی که آنها و خانواده 

اش را دارند. اغلب مردم در اکثر  دریافت   نها در صورت نیاز انتظارِگیری کرد که آاندازه

 جوامع چندین منبع درآمد دارند، هرچند برخی به یک منبع متکی هستند.  

توان به شش عنصر تقسیم کرد. نخست،  ی درآمد اجتماعی را می اجزای سازنده 

شود، خواه  تولید می های متکی به خود، یعنی غذا، کاالها، و خدماتی که مستقیماًتولید

جمله تمام چیزهایی که فرد ممکن است در ازبرای مصرف، خواه برای تهاتر یا فروش،  

باغچه یا زمین خانوادگیِ خود پرورش دهد. دوم، دستمزد پولی یا درآمد پولی است که 

شود. سوم، ارزش حمایت و پشتیبانی است که خانواده یا اجتماع در ازای کار دریافت می 

گیرد. های متقابل غیررسمی را به خود می کند، و معمواًل شکل بیمهی تأمین می محل

گیرد. پنجم های متعددی از کارمندان تعلق میچهارم، مزایای شرکتی است که به دسته

بیمه مزایای  است، شامل  دولتی  مساعدتمزایای  اجتماعی،  تأمین  عمومی،  های  های 
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عنداللزومواریزی  به   های یارانه  28، های  یا  یارانهواسطه مستقیم  و  کارفرمایان،  های  ی 

ها گذاری اندازها و سرمایهخدمات عمومی. و دست آخر مزایای خصوصی است که از پس 

 شود.مشتق می 

بیش امن یا  وهایی تقسیم شود که کم تواند به زیربخشهر کدام از این عناصر می 

تعیین می ضمانت  را  آن  کامل  ارزش  و  را شده هستند،  نمونه، دستمزدها  برای  کنند. 

ثابت، و اشکال متنوع و منعطف تقسیم کرد. اگر می  بلندمدت و  به قراردادهای  توان 

کند که برای یک سال آینده به همین مبلغ تأمین شده است،  فردی حقوقی دریافت می 

ات ی آن بیشتر از همین مبلغ ماهانه در قالب مزدی است که به نوسانارزش درآمد ماهانه

با برنامهوآب مزایای   همین ترتیب،ی تولید نامشخص کارفرما وابسته است. به  هوایی 

درآمد پایه، در کنار   ʻشهروندِیʼسیم شود: نخست، حقوق  قتواند به دو بخش تدولتی می

های گذشتگان است و به این ترتیب، در اصل خود، مزایای بیمه که متکی به مشارکت

ʼشدهتضمینʻ  های عنداللزوم که ممکن است با توجه به شرایط ریزی وا  دیگر  است؛ دو

های مختلفی  بینی نشده در دسترس باشد یا نباشد. مزایای شرکتی به زیربخشپیش 

گیرد، بخشی که به  چه به تمام اعضای یک شرکت تعلق می شود، شامل آن تقسیم می 

تصمیم مدیریت    هایی که بسته بهجایگاه یا خدمات گذشته فرد وابسته است، و کارانه

سو محور صادق است که از یکی مزایای اجتماعشود. همین مطلب درباره پرداخت می

بزرگ  اجتماع  از  مطالبه  به  دیگر  از سوی  و  نَسَبی،  و  خانوادگی  استحقاق  برای به  تر 

 شود.حمایت در زمان نیاز تقسیم می 

اجتماعی آن تشخیص داد، که  توان بر مبنای ساختار متمایز درآمد پریکاریا را می

پذیری است که بسیار فراتر از شکنندگی ناشی از درآمد پولی در حاکی از نوعی آسیب 

سازِی سریعِ اقتصاد در یک  ی تجاری رود. برای نمونه، در دورهی مشخص می یک لحظه

گروه  توسعه،  در حال  نیل کشور  پریکاریا  به سمت  آنها  از  بسیاری  که  های جدیدی، 

اند و محور را از دست دادهشوند که اشکال سنتی حمایتِ اجتماعد، متوجه می کننمی 

در مقایسه با بسیاری اند. آنها  در مقابل هیچ مزایای شرکتی یا دولتی به دست نیاورده

 
28 Discretionary transfers 
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منداند، و نیز در مقایسه محور بهره تر از اشکالِ سنتیِ حمایتِ اجتماعاز افراد با حقوق کم 

ای از مزایای دولتی و شرکتی دسترسی درآمد مشابه که به مجموعهبگیرانی با  با حقوق 

آسیب  هستند.  دارند،  یک پذیرتر  در  پولی  مزد  یا  درآمد  سطح  با  پریکاریا  مختصات 

محور در زمانِ نیاز، و شود، بلکه در فقدان حمایتِ اجتماعی مشخص تعیین نمی لحظه

تضمین  مزایای  فقداشده فقدان  و  دولتی،  یا  شرکتی  برای ی  خصوصی  مزایای  ن 

 گردد.های پولیِ مکمل نمودار میعایدی 

مبتنی    هویتیِ کاری و ناامنی درآمدِ اجتماعی، اعضای پریکاریا فاقد  گذشته از ناامن 

حرفه بلندمدت  دورنمای  بدون  کارهای  به  آنها  اشتغال،  هنگام  هستند.  کار   29ایبر 

ی اجتماعی، بدونِ حس تعلق به  بدون سنتِ حافظههایی  مشغول هستند، یعنی شغل

های ثابت باشد و از کدهای اخالقی و هنجارهای یک اجتماع شغلی که آکنده از فعالیت 

 ری برخوردار باشد.رفتاری، روابط متقابل و براد

بیند. این موضوع  پریکاریا خود را متعلق به یک اجتماع کارِی توأم با همبستگی نمی 

کند.  شان قرار گرفته تشدید می حس بیگانگی و ابزاربودگی آنها را در کاری که به دوش

کند.  طلبی نیل می شوند به سمت فرصتثباتی مشتق می هایی که از بی ها و نگرش کنش 

ندیشند که کار های آنها سایه نینداخته است تا با خود بیبر کنش   ʻقشی از آیندهنʼهیچ  

شان خواهد داشت. پریکاریا سزا و حتمی بر روابط بلندمدت ه ب  تأثیرو احساس امروز آنها  

ای در کاری نگاری از آینده در کار نیست، چون اساساً هیچ آینده وداند که هیچ نقش می 

ات کنند،  ʻبیرونʼدهند وجود ندارد. اصالً جای تعجب ندارد اگر همین فردا  که انجام می 

تازه اگر شغل یا فورانِ فعالیتِ دیگری تو را فرابخواند، ترک کار فعلی چندان هم خبر 

 بدی نیست. 

با وجود این از شایستگی پریکاریا فاقد هویت شغلی است،  آنها  از  های که برخی 

پرکن برخوردارند. برای برخی،  ا از عناوین شغلیِ دهانای و حتی بسیاری از آنهحرفه

ی یک هویت شغلی کننده های رفتاری و اخالقیِ تعیین جور آزادی در نداشتنِ تعهد یک

تصویر   به  بعدتر  است.  تصویر   ʻ30گر شهری کوچʼنهفته  به  البته  و  پرداخت،  خواهیم 
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جا  کامل نیستند. از آن  ، افرادی که هنوز شهروندʻ31نوشهروندانʼمرتبط با آن یعنی  

می  ترجیح  برخی  کوچ که  خانهدهند  و  باشند  ترجیح  بهگر  یکجانشینی  به  را  دوشی 

، اکثریت آنها  این  وجود  دهند، نباید تمام پریکاریا را همچون قربانی در نظر گرفت. با می 

 از ناامنی خود معذب هستند، و دورنمای معقولی برای فرار از آن ندارند. 

 

 32فعالیت، بازی و فراغتکار،  

در یونان باستان بودند، افرادی که باید در جامعه   33بانوسوا نیاکانِ تاریخیِ پریکاریا  

انجام می مولد  رنجبری می دداکار  اربابان خود  برای  بردگان، که  )برخالف  کردند(. ند 

باالدستی   بانوسوا جانب  از  دارای  که  چغربدنʼها  زمختذهنʼو    ʻهای  دانسته   ʻهای 

 34ها ی اجتماعی نداشتند. آنها در کنار متیک شدند، هیچ شانسی برای ارتقای رتبهمی 

ورانی با حق و حقوق محدود. این دو گروه کردند، یعنی پیشه )بیگانگان مقیم( کار می 

که انتظار داشته باشند هرگز در دادند، بدون اینهمراه با بردگانْ تمام کارها را انجام می 

 مشارکت داده شوند.  35شهرولت دزندگی 

یونانیان باستان بهتر از سیاستگذاران مدرن ما تمایز میان کار و فعالیت، و میان  

آنهایی که کار را انجام  فهمیدند.نامیدند را میمی   36بازی و فراغت یا آنچه خود اِسکول

  37پراکسیس کردند؛ آنها وقت خود را به  دادند ناشهروند بودند. شهروندان کار نمیمی 

فعالیتِ     دادند، به فعالیت درون و در حوالی خانه، با خانواده و دوستان.اختصاص می 

شود، برای تقویت پیوندهای بود، کاری که به خاطر خودش انجام می  ʻبازتولیدی ʼها آن

 
31 Denizen : نو نشین ، نوشهروند  
32 Labour, work, play and leisure 
33 banausoi 
34 metic 
35 polis 
36 schole 
37 praxis 
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های امروزی شخصی، برای همراه شدن با مشارکت عمومی در حیات اجتماع. با مالک

جامعه  نما،  آنها  بود،  ی  می   ویژهبهاعادالنه  آنها  اما  زنان.  با  برخورد  چرا  در  فهمیدند 

 چیز در قالب کار تولیدی مضحک است. سنجیدن همه 

یکم، یکی از اهداف وروِی قرن بیستیک مدعای کتاب حاضر این است که با پیش 

باید رهانیدنِ فعالیت از کار،  ʻی تاریک سویهʼاصلی در راستای چیرگی بر   و   پریکاریا 

فراغت از بازی باشد. در سرتاسر قرن بیستم، تأکید بر به حداکثر رساندن تعداد افرادی 

بود که به کار مشغول هستند، که با تحقیر و طرد فعالیتی همراه بود که در قالب کار 

رود که به کار مشغول شود، آن هم به هر شکل و در هر نگنجد. از پریکاریا انتظار می 

د، و تحت شرایطی که عمدتاً به انتخاب آنها نیست. همچنین از آنها  زمانی که الزم باش

شود، رود که خود را غرق در بازی کنند. چنانکه در فصل پنجم استدالل می انتظار می 

- تأمین-برای -مزد در قالب کاررود که مقدار زیادی فعالیتِ تولیدِی بیاز آنها انتظار می 

 آید. ای تصادفی به حساب می پدیدهاما فراغتِ آنها  انجام دهند. 38غلش

 انواع پریکاریا
پدیده  کنیم،  تعریف  شکلی  هر  به  را  وضعیت  پریکاریا  بود.  نخواهد  یکدستی  ی 

های زودگذر روزگار خود زند در حالی که با شغل نت سر می نوجوانی که دزدکی به کافی 

را  را سپری می تمام ذکاوت خود  نیست که  با مهاجری یکسان  کار کند  به  بقا  برای 

که نگران گیر افتادن به دست پلیس است.  کند، درحالیگیرد، سراسیمه بازاریابی می می 

ی قرار است که هزینهتاب و بییک از این دو به مادر مجردی شباهت ندارند که بی هیچ

های ساله که به شغل   ی اندوی آینده را از کجا تهیه کند، یا به مردی شصت خوراک هفته

می موق تن  احساس دهتی  این  در  آنها  تمام  اما  بپردازد.  را  درمانش  و  دوا  خرج  تا  د 

طلبانه )هرچه پیش آید مشترک هستند که کار آنها ابزاری )برای زنده ماندن(، فرصت 

 ثبات )ناامن( است. خوش آید(، و بی

 

38labour-for-Work    اشاره به مجموعه کارهایی است که بدون پاداش و برای یافتن کار جدید و یا

 شود. حفظ کار جاری انجام می 
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است. نوشهروند کسی است که    ʻنوشهروندانʼی ترسیم پریکاریا به حیث  یک شیوه 

ی به هر دلیلی حقوق محدودتری نسبت به شهروندان دارد. مفهوم نوشهروند، که سبقه 

آن تا روم باستان قابل ردیابی است، عموماً به بیگانگانی اطالق شده که از حقوق اقامت  

 اند.بهره و اشتغال برخوردار بوده، اما از حقوق کامل شهروندی بی 

ایده را با در نظر گرفتن طیفی از حقوق گسترش داد که تمام مردم  توان این  می 

سزاوار آن هستند: حقوق مدنی، یعنی برابری در پیشگاه قانون و برخورداری از حمایت  

و حفاظت در برابر جرم و آسیب فیزیکی؛ حقوق فرهنگی، یعنی دسترسیِ برابر به تمتع  

ماع؛ حقوق اجتماعی، یعنی دسترسی  ی مشارکت در حیات فرهنگیِ اجت فرهنگی و اجازه

جمله مستمری بازنشستگی و خدمات درمانی؛ حقوق ازبرابر به اشکالِ حمایت اجتماعی،  

اقتصادی، یعنی استحقاق برابر برای تقبّل فعالیتِ درآمدزا؛ و حقوق سیاسی ، یعنی حق  

اجتماع.   سیاسی  حیاتِ  در  مشارکت  و  شدن،  کاندید  دادن،  رأی  برای   شماربرابر 

کم یکی از این حقوق را ندارند، و به این  دست روزافزونی از آدمیان در سرتاسر جهان  

جرگه در  باشند،  که  جا  هر  می  ʻنوشهروندانʼی  اعتبار،  زمره قرار  در  نه  و  ی گیرند، 

توان به زندگی شرکتی نیز گسترش داد، جایی که انواع و این مفهوم را می  شهروندان.

نوشهر و  دارند. حقوقاقسامِ شهروندان  قرار  میوندانِ شرکتی  را  توان همچون بگیران 

دست چنانکه  گرفت،  نظر  در  شرکت  شهروندان  در  دادن  رأی  ضمنیِ  حقوقِ  از  کم 

گستره  که  برمیبرخوردارند  در  را  اقدامات  و  تصمیمات  از  گروهِ ای  دیگر  که  گیرد 

ی پذیرند، هرچند دستهمی داران و مالکان، تلویحاً آنها را  شهروندانِ شرکتی، یعنی سهام 

قاطعی برای رأی دادن در تصمیماتِ راهبردِی شرکت دارد. سایر افرادی که با    دوم حق

حکم نوشهروندان   - کارگرانِ ساعتی، فصلی، پیمانی، و غیره    - شرکت در ارتباط هستند  

 را دارند که از حقوق محدودتری برخوردارند.  

دهند، را انواع مختلفِ مهاجران تشکیل می   در دنیای پهناورتر، اکثر نوشهروندان

 - خورد ی دیگر به چشم می ، یک دستهاین وجود که بعدتر به آنها خواهیم پرداخت. با

سازی شاهد  اند، یعنی محکومین. دوران جهانی انگاری شدهقشر وسیعِ افرادی که مجرم

ه بیشتری دستگیر و اند. افرادِ هرچانگاری شده هایی بوده که جرمافزایش تعدادِ کنش

شوند. بخشی ای از آدمیان مجرم قلمداد میسابقه محبوس شده، و در نتیجه شمار بی
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های رفتاری به  جمله واکنش ازهای جزئی است،  انگاری به خاطر جرماز افزایشِ مجرم

می برنامه  ایجاد  غیراخالقی  مخاطرات  که  اجتماعی  مددکاری  یعنی های  کنند، 

آنها افرادِ محروم اگر حقیقت را بگویند در معرض خطر جریمه و در  هایی که  موقعیت 

 کنند.گیرند و به این ترتیب، از یکی از قوانین بوروکراتیک سرپیچی می مجازات قرار می

حرفه بدون  و  موقتی  تکاپوگرانِ  کارگران  مهاجر،  نوشهروندانِ  همیشگی،  ی 

ممجرم بر  موجی  بهزیستی...  خدماتِ  متقاضیانِ  میانگاشته،  افزوده  دیگر  شود. وجی 

گونه  به  کار  با  مرتبط  و  اقتصادی  ارقام  و  آمار  نمیمتأسفانه  ارائه  بتوانیم  ای  که  شود 

که بخواهیم آمار تخمینی از تعداد کل نفراتِ پریکاریا به دست دهیم، چه برسد به این

دهند.  دقیقی از تعداد انواع مختلفی داشته باشیم که صفوف مختلف آن را تشکیل می 

نیابتی ترسیم کنیم. اکنون گروه باید تصویری بر مبنای متغیرهای  های اصلیِ الجرم 

بررسی می دهنده تشکیل را  پریکاریا  این ی  با در نظر گرفتن  البته  آنها  کنیم،  که تمام 

ها الزاماً برای نشان ی معرّف این گروهآیند؛ به بیانی، مشخصه جور در نمیوکامالً جفت 

 کند. یک فرد به پریکاریا تعلق دارد کفایت نمی دادنِ اینکه

در شغل که  افرادی  اکثر  قرابت  برای شروع،  کار هستند  به  موقتی مشغول  های 

ای از مناسبات تولید  ی پریکاریا دارند، زیرا در شبکهزیادی برای قرار گرفتن در زمره 

گرفته قرار  نابسنده  و  کارضعیف  که  دیگرانی  به  نسبت  درآمدشان  انجام   اند،  مشابه 

های اندکی در اختیار دارند. در دوران  تر است، و به لحاظ شغلی فرصت دهند کم می 

شدت افزایش یافته  بازارِ کارِ منعطف، تعداد افرادی که کارشان نشانِ موقتی خورده به 

را  موقتی  کار  آنچه  از  محدودکننده  تعاریف  بریتانیا،  مانند  کشورها،  برخی  در  است. 

می  شغل  دهد،تشکیل  این  در  که  را  افرادی  تعداد  پشتیبانیِ تشخیص  بدون  و  ها 

استخدامی مشغول هستند دشوار ساخته است. اما در اکثر کشورها، آمار و ارقام نشان 

ی گذشته دهه   های موقتی در سهدهد که تعداد و سهم نیروی کار ملی در جایگاهمی 

که تا سال  ریع بوده است، چنانشدت افزایش یافته است. رشد آنها در ژاپن خیلی سبه

های موقتی بودند، اما نسبت آنها  ی شغلسوم نیروی کار در جرگه، بیش از یک2010
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بیش  ی جنوبی بیش از هر جای دیگری است، چنانکه با تعاریف معقول،  احتمااًل در کره

 مشغول به کار هستند.  39های موقتی و غیرمنظم از نیمی از کارگران در شغل

ی همیشگی که فرد به کاری بدونِ حرفههرچند شغل موقتی شاخصی است از این

اما این موضوع در همه با ی موارد صدق نمی مشغول است،  کند. در واقع، آنهایی که 

محور مشغول هستند و مدام فنی مشخص شدند با اشتیاق به زندگیِ پروژهعبارت حرفه

های درازمدتی پرند. از سوی دیگر، شغل ی بعدی می مدت به پروژهکوتاهی  از یک پروژه

تواند در حکم ی ثابت را پشت سر هم تکرار کند نمیکه فرد در آنها باید چند وظیفه 

بخش باشد. داشتنِ شغل موقتی ایرادی ندارد، به شرط آنکه ی بلندمدت الهام یک حرفه

نظام اقتصادِی جهانی مستلزم انبوهی از افراد  بخش باشد. اما اگر  بستر اجتماعی رضایت 

 ند.  زاثباتیِ آنها بپردبی  گذاران باید به ریشهگاه سیاست در مشاغل موقتی است، آن 

ثباتی ]در در حال حاضر، داشتنِ شغلِ موقتیْ شاخص قاطعی برای شکلی از بی 

ل دادن آید. ممکن است برای برخی، این مرحله سکویی برای شکزندگی[ به حساب می 

ی همیشگی باشد. اما برای بسیاری این سکو منجر به سقوط در جایگاه درآمدِی به حرفه

که بسیاری شود. رفتن به سراغ شغل موقتی بعد از یک دوره بیکاری، چنانتر میپایین 

تواند به درآمد کمتر برای سالیان متمادی کنند، می از سیاستگذاران بر آن پافشاری می

تری ی شغلی پایین(. به محض اینکه شخص در رده2010و هاوسمن،    منجر شود )آتور

به صورت   ʻآبرومندانهʼقدم گذاشت، احتمال تحرک اجتماعی رو به باال یا کسب درآمدِ  

زندگی بسیاری از افراد یابد. تن دادن به کارهای موقتی شاید ضرورت  دائمی کاهش می 

 اجتماعی گردد.باشد، اما بعید است منجر به افزایش تحرک 

می ختم  پریکاریا  به  که  دیگری  پارهراه  استخدام  تعبیر شود  حسن  است،  وقت 

ای اقتصاد مبتنی بر بخش سوم تبدیل شده  های پایهای که به یکی از خصلتفریبنده 

ی استخدام یا وقت به منزله . در اکثر کشورها، شغل پاره است )برخالف جوامع صنعتی(

تر آن است که شود. دقیقساعت در هفته تعریف می  30ر از  تمزد گرفتن برای کار کم 

انتخاب یا وقتپاره   اصطالحبهاین افراد را   بنامیم. زیرا بسیاری از افرادی که به  کاران 
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شوند که باید بیشتر از زمان روند، تازه متوجه میوقت می های پارهاجبار به سراغ شغل

کاران، اغلب  وقتکنند کار کنند. پارهدریافت می شده و بیشتر از مزدی که  بینی پیش 

کشی بیشتر قرار اند، احتمااًل در معرض بهرهای پایین آمده زنان، که از یک نردبان حرفه

- برای -شده به حجم زیادی از کارخواهند گرفت، و ناگزیرند خارج از ساعاتِ پرداخت

داستثماری بیشتری تن دهند،  شغلِ بدون مزد بپردازند. آنها همچنین باید به خو-أمینت

 ای انجام دهند تا بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند.  یعنی کارهای اضافه

بیکاری یاری رسانده است.  وقت به کتمانِ شدتِ بیکاری و نیمههای پارهرشد شغل

این توهم را   ʻهای صغیرشغلʼبیشتری به سمتِ  افراد هرچهمثالً در آلمان، هُل دادنِ  

ای  ه که نرخ اشتغال باال است، تا جایی که برخی اقتصاددانان اظهارات احمقانهایجاد کرد

 اند. ی استخدامیِ آلمان پس از بحران مالی بیان کرده ی معجزهدرباره

پیمانکاران  ʼو    ʻپیمانکاران مستقلʼپوشی دارند  های دیگری که با پریکاریا همدسته

سنگ پریکاریا دانست، چون بسیاری از توان هماین دو دسته را نمی  هستند.  ʻوابسته

توان ها امن و دارای هویت شغلیِ مستحکم هستند. مثالً می پیمانکاران از برخی جنبه 

فرما را در نظر گرفت. اما متمایز کردن پیمانکارانِ  یک دندانپزشک یا حسابدار خویش

جای دنیا بوده ی کار در همهسر وکالی حوزهی دردوابسته از پیمانکارانِ مستقل مایه

کنندگانِ خدمات که چطور تأمینسر اینپایانی صورت گرفته است برهای بیاست. بحث 

کنندگانِ کار خدماتی تمییز دهیم، و همچنین چگونه افرادی را که به یک را از تأمین

م. در نهایت، این  جدا سازیواسط وابسته هستند از آنهایی که کارمندانِ مکتوم هستند  

  ʻطرفینʼو وابستگی به دیگر  تمایزها دلبخواهی هستند و به برداشت ما از کنترل، انقیاد،  

بستگی دارند. در هر حال، فردی که به دیگران وابسته است تا وظایفی را به او محول  

تری برای سقوط کنند که خود کنترل اندکی بر آن کارها دارد، در معرض خطر بزرگ

 ی پریکاریا قرار دارد. به ورطه

جا رشدِ مراکز تلفنی است. ارتشی همهگروه دیگری در ارتباط با پریکاریا ارتشِ روبه 

بیگانه. در سال  خودسازی، زندگی الکترونیکی، و کار ازحاضر و نمادی شوم از جهانی 

بریتانیا مستندی تلویزیونی نمایش داد با عنوان خشم تلفنی که به    440، کانال  2008
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آنها سوءتفاهم  عصبانیِ  مشتریانِ  و  تلفنی  مراکز  جوان  پرسنل  میان  متقابل  های 

میانگین، مردم بریتانیا یک روز کامل را در هر   طوربه ی این برنامه،  پرداخت. به گفته می 

 ند، و این مقدار در حال افزایش است. کنسال صرف صحبت کردن با مراکز تلفنی می 

ای منحصراً مدرن که طی آن، تازه  رسد، پدیده در نهایت، نوبت به کارآموزان می 

التحصیالن، دانشجویان، و حتی افرادی پیش از رفتن به دانشگاه مدتی را بدون فارغ

رخی کنند. ب دریافت دستمزد یا با دستمزد بسیار ناچیز صرف کارهای خُردِ اداری می

اند که اگرچه نادقیق اما  مفسرانِ فرانسوی پریکاریا را معادل کارآموزان در نظر گرفته 

 حاکی از تشویشی است که حول این پدیده شکل گرفته است. 

ای برای هدایتِ جوانان به سمت پریکاریا هستند.  های بالقوه ها ماشین کارآموزی 

 ʻفعالʼکلی از سیاست بازار کار  ش  عنوانبههای کارورزی را  ها طرح حتی برخی دولت

ها برای ترویج اجرا کردند که برای کتمان بیکاری طراحی شده بود. در واقعیت، تالش

از طرح فراتر  اغلب چیزی  یارانهکارآموزی  به های  نیست.  پرهزینه  و  ناکارآمد  رغم اِی 

با زندگی سازمانی و آموزشها درباره لفاظی  افراد  این ا های حرفهی مأنوس کردن  ی، 

ها و  ی باالی اداری همراه هستند و ارزش ماندگاری، چه برای سازمان ها با هزینهطرح

 آورند.  چه برای خودِ کارآموزان، به ارمغان نمی

هایی است که افراد به اشکال ناامنی  باری، یک راه نگاه کردن به پریکاریا بررسی راه

ی همیشگی به  آورند که بعید است در ایجاد یک هویت مطلوب یا حرفهروی میاز کار  

 آنها یاری برساند. 

 41پریکاریاسازی
ای که افراد  ی نگاه دیگر به پریکاریا در قالب فرایند است، یعنی شیوهیک شیوه 

ʼپریکاریزهʻ   ی بدقواره متناظر با  شوند. این کلمهمیʼپرولتریزهʻ    یاʼ شدنپرولتریʻ    ،است

شدن کارگران در قرن نوزدهم منجر اصطالحی برای توصیف نیروهایی که به پرولتاریایی 

یعنی در معرض فشارها و تجاربی قرار گرفتن که به یک زندگی    پریکاریزه شدنشدند.  
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شود، زندگی کردن در حال، بدون هیچ هویت امن یا حسی از رشد  پریکاریایی منجر می 

 آید.ار و سبک زندگی به دست می ی کو توسعه که به واسطه 

شوند. مورد مشهور  بگیران به سمت پریکاریا رانده می در این معنا، بخشی از حقوق 

ʼبگیرمواجبʻ42   دهد. این مزدبگیر قرن  در ژاپن تصویر مناسبی از این موضوع ارائه می

مادام استخدام  که  بهبیستمی  الگوی  دل  از  داشت  واحد  شرکت  یک  در  شدت العمر 

غالب    1980ی  های کارگری ظهور کرد که تا اوایل دههی هواداری از آرمانپدرمآبانه 

تواند به قفس سربی تبدیل شود، راحتی می بود. در ژاپن )و دیگر جاها( قفس طالیی به

ای قدری زیاد است که محیط بیرون به منطقه آن هم زمانی که امنیت استخدامی به 

اتفاقی است که در ژاپن و دیگر کشورهای آسیای شرقی  گردد. این  ترسناک بدل می

می  پیروی  مشابهی  الگوی  از  سازمان که  یا  از شرکت  افتادن  بیرون  داد.  روی  کردند 

مینشانه  تلقی  از شکست  بارزی  مایهشد، یکی  سرافجور  و  آبروریزی  در کی  ندگی. 

ین از کمیاستِ تسراحتی منجر به خُردهتواند بهچنین شرایطی، خواست رشد فردی می

طلبانه  های فرصت چینیمراتب درونی سازمان یا حتی دسیسه های باالتر در سلسلهرده

 گردد.

خانواده یک  به  شرکت  رفت.  پیش  خود  سرحدات  تا  موضوع  این  ژاپن،  ی در 

بدل گشت؛   ʻقرار خویشاوندی ʼی استخدامی به که رابطهدرآوردی تبدیل شد، چنانمن 

ی هدیه به فرزندی پذیرفته و در مقابل انتظاری مشابه رابطه را    توگویی کارفرما کارمند 

ماحصل آن   ها کار شاق.ی فرزندی، و دههدارد، ترکیبی از نوکرصفتی، احساس وظیفه

یعنی   43، کاروشی فشانی نهایی در قالب  خدمات و جان  ی کاری در ارائهفرهنگی از اضافه 

(. اما از اوایل  Mouer and Kawanishi,2005کاری است )مرگ از فرط فزون

شدت کاهش یافته است.  بگیران به ، سهم نیروی کار ژاپنی در میان حقوق1980ی  دهه

تر اند، بسیاری نیز با کارگران جواناند تحت فشار قرار گرفتهآنهایی که هنوز دل نکنده 

پریکاریا هستند.    بهرهکل بی اند که از امنیت استخدامی آنان بهو زنانی جایگزین شده 

 
42 Salaryman   

 رود.ید به کار میفسدر ژاپن برای اشاره به کارمندان یقه  ویژهبهشناسی از حقوق بگیران که  یک نوع سنخ
43 Karoshi  



  

 
 

 ی نوین خطرناک یا، طبقه پریکار 33

مواجب جای  میدارد  را  چنانبگیر  هشداردهندهگیرد.  افزایش  در  آنها  آالم  ی که 

 گردد.های اجتماعی آشکار می ها و بیماری خودکشی

توان تصور کرد ای افراطی است. اما می بگیرِ ژاپنی احتمااًل نمونهی مواجباستحاله

روان دام  در  که  فردی  استخدامِ  چگونه  دست  شناختیِ  از  عنان  افتاده  گیر  بلندمدت 

ناراضی شود،    ʻ44ولیʼشود. اگر  ثبات رانده می دهد و به سمت شکلی از وابستگی بی می 

ی پریکاریا ی خود را ادامه دهد، فرد به جرگهیا نتواند یا نخواهد نقش ساختگیِ پدرانه

استخدام   اکتسابی.ای خودگردانی و چاالکیِ  هسرازیر خواهد شد، آن هم بدون مهارت

می  عامل  بلندمدت  همانطور  زداییمهارتتواند  شده    باشد.  تشریح  دیگر  در جای  که 

های های دورانِ چیرگی آرمان(، این موضوع یکی از بدترین جنبه 2009)استندینگ،  

   بوده است. 45کارگری 

رِ ی بیش از حد در این تعریف بود، اما ویژگی دیگکه باید مراقب مبالغه ضمن این

می  را  پدیدهپریکاریاسازی  در  که  نامید  موهومی  شغلیِ  تحرک  پستتوان  مدرن ی 

ʼغلوآمیز می   ʻ46عناوین  پدیدهتجلی  به یابد،  که  نشریهای  در    اکونومیستی  زیبایی 

(2010a.مورد هجو و ریشخند قرار گرفته است )  عنوانی به فردی با شغلی راکد و

 ʻارشدʼپریکاریایی آن را کتمان کند. به افراد القاب    های شود تا گرایشآینده داده میبی 

که لشکری را رهبری کنند یا تیمی تشکیل شود بدون اینداده می  ʻمسئولʼو    ʻمدیر ʼو  

سرشت بدنه دهند.   و  پرطمطراق  عنوان  که  متحده  ایاالت  شغلیِ  انجمن  ʼنمای  ی 

پیشهبین  اداری المللی  می   ʻورانِ  یدک  فروتنانهرا  عنوان  با  قبالً  که  )سازمانی  ترِ کشد 

عنوان شغلی   500شد(، گزارش کرده که بیش از  شناخته می  منشیان  کانون سراسرِی

متخصص مدارک ʻ ، ʼی میز پیشخوانکننده هماهنگʼی خود دارد، شامل  را در شبکه

ی کننده )خالی ̒ متصدی بازیافتʼفروش( ،  )روزنامه ̒ هامسئول توزیع رسانه ʻ ،ʻالکترونیک

این هنرمندی در خلقِ عنوانْ منحصر    شور(.)توالت ̒ مشاور بهداشتیʼهای زباله( و  سطل 
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45 labourism 
46 Uptitling  پست های دهان پر کن، عنوان نمایی 
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نیست  آمریکا  همهبه  در  بلکه  می ،  اتفاق  فرانسوی جا  که افتد.  دارند  تمایل  اکنون  ها 

 خطاب قرار دهند.  سطوح  متخصصِترِ وجههچی را با لقب خوشنظافت 

 ی را به پیچیدگیِ درونیِ فزاینده لافزایش شدید عناوین شغ  اکونومیست  ی نشریه

کند، یعنی منتسب می   2008های چندملیتی، و نیز به شرایط پس از رکود  در شرکت

. اما این شدبرقِ شغلی باید جایگزین افزایشِ دستمزدها میو  زمانی که عناوین پر زرق  

گویی نیست. بلکه بازتابی است از رشد پریکاریا که گزافهمسئله فقط یک فورانِ جدیدِ  

طی آن، مظاهرِ ساختگیِ تحرک شغلی و رشد شخصی باید بر بیهودگیِ کار سرپوش 

سلنبه پنهان اند در پس عناوین قلنبه بگذارند. ساختارهای شغلی که با غلتک صاف شده 

 این موضوع را با ظرافت بیان کرده است:  اکونومیستشوند. می 

زا است. الگوی باب روزِ مسطح کردن تورمی خود  پذیری نیز به نوبه اف ط»کیش انع

شغلیِ  تأثیر  مراتبسلسه عناوین  تکثیر  بر  مبتنی  است.  بی   متناقضی  داشته  معنی 

پرکن و مهم هستند، همانطور که سیاستمدارانِ زهوار کارگران مشتاقِ عناوین دهان

دوک ریاستِ  به  را  لدررفته  عالیه نشینِ  ریاست  یا  می نکستر  منصوب  شورا  کنند.  ی 

ی کند رزومهشدن تالش می کس از مدیرعامل تا پایین، برای جلوگیری از اخراجهمه

 گزاف پربار سازد.« وخود را با الف

در   اکونومیستی  تر است. یادداشتِ تیزبینانه ای عمیقاین موضوع حاکی از عارضه 

مدت است.  گیرد که »مزایای اعطای القاب پر زرق و برق معمواًل کوتاهپایان نتیجه می 

ماند«. گویا این رویه موجب بدبینی شده و عناوین ها برجا میاما آسیب آنها تا مدت

شک شان را بیش از پیش دورانداختنی کنند. این وضعیت بی توانند صاحبان زینتی می 

، عناوین  پوشی شدهقام افراد قابل چشم جا که میعنی از آنیک نسبتِ دوطرفه است.  

 شغلی آنها نیز نشانگر چنین موقعیتی است. 

 

 شده ذهن پریکاریزه 
چشم که  کنیم  تصدیق  تا  باشیم  تکنولوژیکی  جبرگرای  یک  نیست  انداز الزم 

پریکاریا دهد. یکی از دالیلی که  ی فکر کردن و رفتار ما شکل می تکنولوژیکی به شیوه 

رو است که اعضای آن اینخود ظاهر شود از-برای -هنوز نتوانسته در قامت یک طبقه
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نشان نمی روزافزونی  کنند. شواهد  کنترل  را  مقابلِ خود  تکنولوژیکیِ  نیروهای  توانند 

ی عمیق تأثیردهد آالت و ابزار الکترونیکی که در تمام وجود زندگی ما رخنه کرده می 

تر، بر  کننده ی فکر کردن ما، و از آن نگرانگذارد، یعنی بر شیوه ا می جبر مغز انسان به 

ی هایی هماهنگ با ایدهظرفیت ما برای فکر کردن. ناگفته نماند که این کار را به شیوه 

 دهد. پریکاریا انجام می

برنامه  با  ناتوانیِ شود که می تعریف می  47مدت ریزِی کوتاهپریکاریا  به یک  تواند 

ی امکان اندک بلندمدت استحاله یابد، که خود نتیجهانداز  ز  فکر کردن در چشمفراگیر ا

های همتا با تهدید ی همیشگی است. چه بسا گروهبرای رشد شخصی یا ایجاد یک حرفه

نمی سازگار  رفتاری  هنجارهای  این  با  که  افرادی  کردن  را به طرد  پدیده  این  شوند، 

که چه کاری انجام بشود و چه کاری انجام نشود   ای تر سازند. قواعد نانوشته برجسته

 نگینی بر دوش فرد ناهمرنگ جماعت بگذارد. ی ستواند هزینهمی 

بوک، توییتر، و دیگر  اینترنت، عادت به گشت زدن در فضای مجازی، پیامک، فیس 

 ,Carrکشی مجدد مغز آدمیان هستند )های اجتماعی جملگی مشغول سیم شبکه 

بلندمدت ما است    ی زیست دیجیتالی در حال تخریب روند تحکیم حافظه (. این  2010

انسانی می چیزی که نسل  - را مبنای هوش  قابلیت  های متمادی آن  دانستند، یعنی 

 های جدید تخیل.  های نو و شیوهاستدالل کردن از خالل فرایندهای پیچیده و خلق ایده 

گذارد؛ محرک و پاداشِ میشده هیچ جایی برای تعمق و تأمل نجهان دیجیتالی

را وادار می را پرتاب، و مغز  به تصمیمات و آنی  بیشترین توجه خود را معطوف  کند 

ای سازد. هرچند این جهانْ امتیازاتِ خاص خود را دارد، اما یکی از های لحظهواکنش

ای ی فردیت است. گویی از جامعهو ایده  ʻذهن فرهیختهʼصدمات آن از دست رفتنِ  

های متمایزی از دانش، تجربه و یادگیری فاصله گرفته و به از افرادی با ترکیب متشکل  

نیل کردهجامعه توسط جامعه ای  به صورت حاضرآماده  آن  افراد  اکثر  ایم که دیدگاه 

ید گروهی یهای سطحی که بیشتر به دنبال تأمالهایی با نظرگاه نخوانده   -ساخته شده  

 
47 Short-termism 
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و خالقهست اصالت  دنبال  به  تا  اند  زمینه  وصطالحات شیک یت.  این  در  فراوانی  پیک 

    ʻ.49شناختی  نقصʼِو  ʻ48توجه ناقص دائمیʼمانند وجود دارد، 

توان انکار تر می رویم، سخت تر میآمیز به نظر برسد، اما هرچه پیش شاید مبالغه

که این تحوالت با کرد که تغییرات ذهنی، عاطفی، و رفتاری در حال وقوع است، و این 

پریکاریا فرهیخته  گسترش  ذهن  است.  همساز  ارج  -سازی  امکان وکه  برای  قربی 

مند میان  و ایجاد پیوند نظام ، برای متوقف کردن زمان، تعمق بازتابی  ʻکسالتʼی  عامدانه 

های آدرنالین  اکنون زیر بمبارانِ دائمیِ هجمه  -ی متصور قائل بود  گذشته، حال، و آینده 

 شود در معرض مخاطره قرار گرفته است. نیکی ایجاد می که توسط آالت الکترو

تواند از ، به همان میزان نیز می آموختنی استطور که توانایی تمرکز کردن  همان

اند که ابزار الکترونیکیْ شناسانِ تکاملی مدعی دست برود یا مختل گردد. برخی زیست

های غریزی و فوری واکنش گرداند، یعنی مقید به بشریت را به حالت بدوی خود بازمی 

که گویی ذهن فرهیخته یک انحرافِ تاریخی بوده است.  به نشانگان خطر و فرصت، چنان 

زیست قهقراییِ  سیر  بی تعبیرِ  تکاملی شناختی  پیامدهای  و  است  ناامیدکننده  شک 

 هنگفتی دارد.

عملکردِزیست الکترونیکیْ  میدان   50چندکاری   بوم  آن  به  و  ساخته  میسر  را 

تحقیقات نشان    .است 51ی سوم مرتبه  ی های جامعهچندکاری یکی از ویژگی   .دهدمی 

بر که  افرادی  زیادهداده  گسترده  چندکارِی  در  ضرورت،  یا  تمایل  عادت،  روی حسب 

دهند و برای هر کار مشخص نسبت به افرادی با  های خود را هدر می کنند، انرژی می 

های ردیف اول گزینه  52تری دارند. چندکارگان وری پایینر کمتر، بهره ی بسیاتجربه

برای پریکاریا هستند، چون مشکل بیشتری برای تمرکز و برای بیرون گذاشتن اطالعات 

شان از زمان، آنها  (. ناتوان از مهار استفادهRichtel, 2010نامربوط یا مزاحم دارند )

 
48 Continuous Partial attention پاره توجه دائمی 
49 Cognitive deficits  
50 Multitasking  
51 Tertiary society 
52 Multitaskers  
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رشد، یعنی همان ی خود ظرفیت ذهن روبهبه نوبه همواره تحت استرس قرار دارند، که  

 کند. تر را ضایع می درک و دریافت آموزش تأملی با دورنمای بلندمدت

اش به برد، و سبک زندگی کالم، پریکاریا از بار اضافی اطالعات رنج می   ی خالصه

بعدتر خواهیم دید دهد.  او کنترل و قابلیت تفکیک اطالعات مفید از غیرمفید را نمی

 شود.چگونه با این پدیده مواجه می نولیبرالکه وضعیت دولت 

 

 هنجاری، اضطراب، و بیگانگیخشم، بی
شروع   Aکند که همگی در زبان انگلیسی با حرف  پریکاریا چهار مورد را تجربه می

های خشم از درماندگی در برابر راه  53. هنجاری، اضطراب، بیگانگیشوند: خشم، بیمی 

زندگی معنادار، و نیز از حس محرومیت نسبی ناشی ظاهراً مسدود برای پیشبرد یک  

اما قرار گرفتن در محاصره و زیر می  بنامند،  شود. برخی ممکن است آن را حسادت 

ای پرخروش  برق موفقیت مادی و فرهنگ سلبریتی الجرم کینه وی زرقوقفهبمباران بی 

کند که یک عمر کارهای این بابت احساس سرخوردگی نمی   انگیزد. پریکاریا تنها ازبرمی 

خواند، بلکه همچنین از این بابت که میهای مالزمِ آن او را فرامنعطف با تمام ناامنی 

شغل نمیاین  اعتمادی  بر  مبتنی  روابط  ساختن  شامل  یا ها  ساختارها  در  که  شود 

نردبان تحرک ]شغلی[ پیش    عالوه، پریکاریا هیچگیرند. به های معنادار شکل می شبکه 

میانه  افراد در  نتیجه  برود، در  باال  از آن  ندارد که  و رو  استثمار خویشتنِ شدیدتر  ی 

 زنند. انفصال ]از کار[ دست و پا می 

نمونه نشریه    یک  در  )ابزرور  که  شده  مددکار  Reeves,2010ثبت  زن  به   )

پوند درآمد و هر   هزار28ساالنه  شود که در حرف باید  ای مربوط می ساله24اجتماعیِ  

کرد« چون برخی داشت. »بسیاری مواقع شب دیروقت کار می ساعت کار می   37،5هفته  

ها در طول روز امکان مالقات نداشتند، و به این ترتیب زمان بیشتری از خود خانواده

انجام می کار می  از خانه  نیز  را  بیشتری  به روزنکشید و کارهای  این مددکار  امه  داد. 

 گفت:  

 
53 Anger, anomie, anxiety, alienation  
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های مدید به من گفته شد که  »سرخوردگی عظیم من از این بابت است که مدت

ی بعدی ارتقا یابم، و من هم وظایفی فراتر از شرح وظایف  آنقدر خوب هستم که به رتبه 

گرفتم. اما این موضوع هرگز به رسمیت شناخته نشد. فقط باید صبر   ام به عهده شغلی

ها افتاده است. از آن کنم این اتفاق برای خیلیود. فکر می کنم تا یک جایگاه خالی ش

ام.  مددکار اجتماعی باقی مانده  عنوانبه تیمی که با ایشان شروع به کار کردم، فقط من  

ای و پیشرفت شغلی کارشان را ترک بسیاری از آنها به خاطر مشکالت در حمایت حرفه

وان همراه است و اگر این مسئله به های فرا ها و مسئولیت کردند. شغل ما با دشواری 

 ماندیم.«شد شاید زمان بیشتری در این کار می رسمیت شناخته می 

ی فقدان پیشرفت و درکِ این فقدان با پریکاریا مرتبط است. او  این زن به واسطه

-تأمین-برای -به امید تحرک شغلی به استثمار خویشتن پرداخته و مقدار بیشتری کار

ست. همکاران او که پا به فرار گذاشتند متوجه شده بودند که این شغل انجام داده ا

 شغلی سرابی بیش نیست. ترفیع 

فهمیده دست دورکیم،  امیل  کارهای  زمان  از  بی کم  که  از ایم  احساسی  هنجاری 

های ناشیانه و شک این موقعیت با دورنمای شغلاعتناییِ ناشی از نومیدی است. بی بی 

گیرد، هنجاری از رخوت نشأت می شود. بیبه مراتب تشدید می ای  ی حرفهبدون آینده 

های سیاستمداران و مفسرین ی سرکوفت واسطهپای شکستِ دائمی است، و بهکه هم 

هایی که بسیاری از اعضای پریکاریا را تنبل،  شود، همانتر میی متوسطی وخیم طبقه 

به لحاظ اجتماعی بیهرباری به ناالیق،  از آن لقب می  مسئولیت وجهت،  دهند.  بدتر 

راه پیشرفت آنها است،    ʻگفتاردرمانیʼکه به خواستارانِ خدماتِ رفاهی گفته شود  این

اند برخوردی تحقیرآمیز است، و از سوی افرادی که به انتخاب این گزینه توصیه شده 

 شود.به همین شکل فهمیده می 

ی ه عالوه بر قدم زدن بر لبهناامنیِ مزمنی ک  -کند  پریکاریا با اضطراب زندگی می 

تواند توازن میان منزلت  کوچک میکه یک اشتباه یا یک بدبیاری  پرتگاه، با علم به این

با ترس از دست دادن همان مختصر دارایی همراه و  زند،  دوشی را برهم بهمختصر و خانه 

اند که بیشتر از این  کند سرش کاله گذاشته که فرد احساس میاست، حتی با وجود این

ناندارد.   و  هستند  مضطرب  ذهنامردم  هم منی  است،  فراگرفته  را  زمان شان 
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ʼبیکارنیمهʻ54    وʼازحد پرکاربیشʻ55   اند،  هستند. آنها از کار و فعالیت خود بیگانه گشته

وقفه در ترس از دست دادنِ هنجار هستند. افرادی که بی و در رفتار خود مستأصل و بی 

برند، سرخورده مییشان بههاداشته اما معمواًل به شکلی شوند. آنها خشمگینسر  اند، 

 شود.کند و با ترس برانگیخته می شده از ترس تغذیه میهن پریکاریزهذمنفعالنه. 

دهد نه معطوف  یابد کاری که انجام میشود که فرد درمیبیگانگی زمانی پدیدار می

او باشد؛ این  گزاری ه بتواند مورد احترام یا ارجبه خود او است و نه در راستای هدفی ک

می انجام  آنها  فرمان  به  و  دیگران  برای  صرفاً  ویژگیکار  از  یکی  مهم  این  های شود. 

زمرهکننده تعریف افرادی که در  اما  نظر گرفته شده است.  پرولتاریا در  پریکاریا ی  ی 

که به  شدن، چنان فرضاحمقجمله احساس  ازی ویژه نیز دارند،  هستند چندین افزوده

باشند و کالً   ʻخوشحالʼها قدردان و  شود باید بابت داشتن همین شغل آنها گفته می 

فهمند چرا و بابت چی.  شود خوشحال باش و نمیباشند. به آنها گفته می  ʻمثبتʼباید  

نامیده است    ʻ56خوردهمندِی شکستاشتغالʼکنند که بریکسون  آنها چیزی را تجربه می 

گذارد. آدمیان در چنین  شناختیِ نامطلوب به جا می ات روانتأثیرفقط  و( که فقط 2010)

اجتماعی و فقدان شدید هدف در زندگی خود شرایطی مستعد تجربه ناخشنودِی  ی 

 کند. اخالقی ایجاد میهستند. فقدان اشتغال یک خالء 

ها مواجه هستند.  توصیهرود. آنها با رگباری از این  سر پریکاریا نمیچنین کالهی بر 

لبخند بزن در    57؟ باربارا ارنریشدشواما مگر ذهن هوشمند به این سادگی تسلیم می
بمیر مثبت    ( 2009)  یا  یادآور میاندیشی حمله میبه کیشِ مدرنِ  او  شود که کند. 

( 58دو شیاد )فینس کویمبی و مری ادی   1860ی  چگونه در ایاالت متحده در دهه 

گفت  ای از کالونیسم و دیدگاهی که می علَم کردند، ملغمه را 59ی نوین اندیشهجنبش 

 
54 underemployed 
55 overemployed 
56 Failed occupationality 
57 Barbara Ehrenreich 
58 Phineas Quimby , Mary Eddy 
59 New Thought Movement 
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اندیشی به نتایج مثبتی در زندگی منجر خواهد شد. ارنریش رد اعتقاد به خدا و مثبت 

کار و امور مالی مدرن دنبال کرده است. او تشریح کرده که چگونه  واین تفکر را تا کسب

مدت که از کار بیکار شده  یزشی به کارگرانِ قراردادِی کوتاههای انگسخنرانانِ کنفرانس

تعریف    ʻشخص مثبتʼگفتند بازیکنان تیمیِ خوبی باشند، همان چیزی که  بودند می 

ی منّت به تمام کند، و به دیده زند، غرولند نمیمرتباً لبخند می ʼکردند، کسی که  می 

تر رفت و گفت برخی از آنها به  قدم پیش  توان یکمی  ʻ.دهدهای رئیس تن می خواسته

گوید »چنان تعظیم کن که امپراتور پوشانند که میی عمل می المثل چینی جامهضرب

سازی که باید بیگانه   تر پریکاریا به این الطائالتِخند تو را نبیند«. اما واکنش محتملبل

 تاب آورد دندان قروچه است. 

وجود دارد. مثالً ممکن است پریکاریا های دیگری به غیر از خشم فروخورده  واکنش

اینترنشنال هرالد ی  ای که در مصاحبهد، پدیده نی فریب و توهم درغلتی گزنده به ورطه 
می   تریبون مشاهده  جنوبی  کره  از  فردی  )با  گزارشگر Fackler,2009شود   )

 نویسد:می 

   60شیک لی چانگ»با گرمگن سفید و تمیز دانشجویی، و موبایل براق و اطلسی،  

رسد، شغلی که تا پیش  به نظر می   61ی چندملیتی هع شبیه مدیری در یک شرکت توس

اش و شغلی که به دوستان و خانواده  -داشت    از سرآسیمگی مالی سال گذشته به عهده 

 گوید هنوز به عهده دارد.«می 

او با دقت دور از چشم همگان به کارگری در یک قایق ماهیگیری مشغول شده  

گذارم. این ی خود نمیلی گفت: »قطعاً خرچنگ گرفتن از آب را در رزومهبود. آقای  

کند«. او اضافه کرد که در مکالمات تلفنی از صحبت کردن دار میکار غرورم را جریحه

کند  رود و حتی از دیدار دوستان و خویشاوندانش پرهیز می ی کارش طفره می درباره

های ماهیگیری اذعان دیگری در قایق که یک وقت موضوع شغلش مطرح نشود. کارگر

اش که شغل واقعیداشت که شغلش را به همسرش نگفته است، یکی دیگر به جای این

هایی از افول منزلت  را بگوید، به همسرش گفته بود بابت کار رفته ژاپن. چنین حکایت

 
60 Lee Changshik 
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ها شیوعی  آید که این حکایتبه گوش همه آشنا است. زنگ خطر زمانی به صدا درمی

 کند ، تو گویی خصلتی ساختاری از بازار کار مدرن است.  فراگیر پیدا می 

کنند؛ باید  اعضای پریکاریا در کار خود احساس ارزش اجتماعی و عزت نفس نمی

آمیز باشد یا خیر.  جای دیگری این عزت نفس را پیدا کنند، خواه این جستجو موفقیت

بی احساس  است  ممکن  شوند،  موفق  کااگر  شغلفایدگیِ  در  که  و رهایی  گذرا  های 

شود تا حدودی فروکش کند، چون سرخوردگیِ منزلتیِ ناخوشایند از آنها خواسته می 

شک توانایی یافتنِ عزت نفسِ پایدار در میان پریکاریا زایل یابد. اما بی آنها کاهش می 

وقفه و در عین حال منزوی بودن شده است. این وضعیت با خطر احساسِ درگیرِی بی 

 ی تنهایان همراه است. در میان توده

گردد که پریکاریا روابط اعتمادبرانگیز بسیاری  بخشی از مشکل به این واقعیت برمی

کند. در سرتاسر تاریخ، اعتماد در اجتماعات از خالل کار، تجربه می   ویژهبه اندکی را،  

چارچوب که  یافته  تکوین  ساختهبلندمدتی  برادری  برای  نهادی  از  های  فرد  اگر  اند. 

ای شکننده و ندانستنِ جایگاه خود در زندگی دچار سردرگمی شود، اعتماد به پدیده

شناسانِ اجتماعی گمان که روان(. اگر چنانKohn, 2008گردد )تصادفی بدل می 

ناامنی و انعطافِ  می  با  کنند، آدمیان استعدادِ اعتماد و تعاون را دارند، آنگاه محیطی 

باید  بی  دهد نهایت  قرار  خطر  معرض  در  را  اخالقی  اجماع  و  تعاون  از  حسی  هر 

(Haidt,2006 ; Hauser,2006در این .) صورت، هر کاری که برایمان دردسر

ی دهیم، و همواره در آستانه طلبانه از خود بروز میدهیم، رفتاری فرصتنشود انجام می

شنویم شود وقتی هر روز میتر میرفتار غیراخالقی قرار داریم. توجیه این رفتار ساده

اند، و های اخالقی را زیرپا گذاشته معیارهای مشهور بدون مجازاتی  که نخبگان و آدم

 سلوک فعلی ما نیست. ای از آینده در وقتی هیچ سایه 

در تعهداتِ رفتارِی بلندمدت   گرفتاری در یک بازار کار منعطف، افراد از تقبل یا  

می  چون  دارند،  هزیواهمه  با  رابطه نهتواند  یک  در  که  باشد  همراه  اَعمالی  و  ی ها 

نمیدوسویه والدین گنجد. جوانان خواهانِ  ی مطلوب  با  اقتصادی  تعهداتِ  با  پیوندی 

خود نخواهند بود، اگر نگران باشند که در کهنسالی ناچار به حمایت از آنان هستند، آن 

ی این کار های بالقوه هزینهرود، و افزایش طول عمر که  هم با دولتی که پیوسته آب می 
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تر همخوانی  نسلی با روابط دوستی و جنسیِ تصادفیکند. زوالِ توافقِ بینرا دوچندان می

 دارد. 

گذارِی تمام امور بر مبنای هزینه و پاداش  چیز ــ یعنی ارزششدنِ همهبا کاالیی 

معامله  ــ  شکننده بهمالی  اخالقی  مطمی  مثلِ  الگوهای  دولت  اگر  کارگرِی  شود.  لوبِ 

توجهی را، حتی اگر تأمین اجتماعی را حذف کند که نظام همبستگی اجتماعیِ قابل

آن نسازد، دیگر   نسنخی جایگزیکرد، و در ادامه الگوی همغیرمنصفانه باشد، خلق می

سازوکاری برای خلق اشکال بدیل همبستگی وجود نخواهد داشت. همبستگیِ اجتماعی 

شود. پریکاریا از هر دوی آنها محروم است.  پذیری ساخته می بینی ی ثبات و پیش بر پایه

شود که احتمالِ  در عوض، به تردید مزمن دچار است. امنیتِ اجتماعی زمانی شکوفا می 

ری برای تحرک رو به باال و پایین، برای به دست آوردن و از دست دادن وجود نسبتاً براب

اریا همراه است، و تحرک اجتماعی محدود و  ای که با رشد پریکداشته باشد. در جامعه

 تواند شکوفا شود.رو به زوال باشد، امنیت اجتماعی نمی

که هنوز  سازد، اینهای کنونیِ پریکاریا را برجسته می این موضوع یکی از خصلت 

مثابه  به  تا  دارد  طبقهکار  می -برای - ی  بگیرد.  قوام  فرایند  خود  در   ʻفروافتادنʼتوان 

ها  شده را ترسیم کرد. آدمیان با این ویژگیثباتپریکاریا یا کشانده شدن به زندگیِ بی 

ی چنین افرادی بخوانند. ترس، شوند و بعید است با افتخار خود را در زمره زاده نمی

دار، شاید؛ اما غرور و افتخار، خیر. چنین موقعیتی  های نیشبله؛ خشم؛ احتمااًل؛ کنایه

-گیرد. طول کشید تا آنها به یک طبقهی کارگر صنعتی سنتی قرار می طبقه   در تضاد با

خود بدل شوند. اما وقتی چنین شد، عزت و افتخار عمیقی پدید آورد که به ایجاد -رای ب

کمک کرد. پریکاریا هنوز به آن مرحله نرسیده  کار طبقاتی  یک نیروی سیاسی با دستور 

های رفیقانه ها، و تعاملها، وبالگ ها در راهپیماییکه برخی از آناست، حتی با وجود این

 گذارند.  ای را به نمایش می غرور جسورانه

ی خوب نیازمندِ حس همدلی آدمیان است، یعنی این قابلیت که افراد یک جامعه

بتوانند خودشان را به جای دیگران بگذارند. دو حسِ همدلی و رقابت در تنشی دائمی 

رقابت فزاینده، دانش، اطالعات، ارتباطات، و منابع را از دیگران مخفی د. افراد در هستن

شان را از میان ببرد. ترس از شکست  تواند مزیت رقابتی کنند، چون افشای آنها میمی 

 شود. یابی به پایگاهی محدود، به راحتی منجر به طرد همدلی مییا دست
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ناامنی، و    انگیزد؟چه چیزی همدلی را برمی  شاید از احساس مشترک بیگانگی، 

برخیزد. زیست فقر مشترک  دارند که همدلی در حتی  توافق  تکاملی عموماً  شناسان 

شناسند و به شکل تر است که اعضایشان یکدیگر را میباثباتی محتمل   جوامع کوچکِ

(. طی De Waal,2005مستمر با هم در تعامل هستند )برای نمونه نگاه کنید به  

ی دادند، چنانکه دوره بال می وبه احساس همدلی پرهای متمادی، اجتماعات شغلی  قرن

شاگردی سازوکار نخستین برای فهم و قدرشناسی از روابط متقابلی بود که از قواعد 

می خودتنظیم  تبعیت  صنفی  همهگرِ  در  الگو  این  دست  کرد.  به  آفریقا،  در  حتی  جا، 

کند عضوی (. پریکاریا احساس می Bryceson,2010سازی نابود شده است )جهانی 

)معمواًل بیهوده ثبات و پراکنده از افرادی است که در تقالی  المللی بی از یک اجتماع بین

 برند. شغلی به زندگی کاری خود به سر می  برای( اعطای هویت

شغل  معیشت  وقتی  برای  ناکافی  دستمزدهای  با  شوند،  ابزاری  و  منعطف  ها 

جا به   ʻ62گریای حرفهʼآبرومندانه )از نظر جامعه( و سبک زندگی مقبول، دیگر اثری از  

های اخالقی، و احترام ضابطه نخواهد ماند، یعنی تعلق به یک اجتماعِ دارای استانداردها،  

از رام برای هنجارهای رفتارِی دیرپای  متقابل در میان اعضا بر مبنای شایستگی و احت

نمیمیان می  پریکاریا  اعضای  نه می   ʻ63سازی ای حرفهʼتوانند  رود.  توانند شوند، چون 

ی خود تشکیل  دوام را در عمق شایستگی یا تجربهمتخصص شوند و نه مسیر پیشرفتی با

مای اندکی دهند. بازگشت آنها به هر شکل مشخص از کار با تردید مواجه است و دورن

 دارند.  ʻروبه باال ʼبرای تحرک اجتماعی 

ʼی اجتماعیحافظهʻ   پریکاریا ضعیف شده است. در ذات ما است که با کاری که

می  حافظهانجام  هستیم.  که  کنیم  چنان  و  کنیم  تعریف  را  خود  اجتماعی  دهیم  ی 

در بهترین ی تعلق به اجتماعی است که نسل اندر نسل خود را بازتولید کرده و  نتیجه 

های اخالقی و حسی از معنا و ثبات، چه عاطفی و چه اجتماعی، فراهم ضابطه حالت،  

دارِ طبقاتی و شغلی است که تا آرزوها و کند. این موضوع داری ابعاد عمیقاً ریشهمی 
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می امتداد  ما  طبقه سوداهای  فرزند  جوامع  اکثر  در  نمونه،  برای  که یابد.  کارگری  ی 

ی طبقهگیرد؛ فرزند  شدن داشته باشد، مورد تمسخر قرار می  سودای بانکدار یا وکیل 

لولهمتوسط  با اخم ی که خواهانِ  باشد  یا سلمانی شدن  تو تخم مواجه می وکش  شود. 

دهی که بخشی از تو نیست. تمام ما برای تعریف خود، به همان اندازه کاری انجام نمی

کنیم، به همان اندازه که وع میپردازیم، به آنچه نیستیم نیز رجکه به آنچه هستیم می 

گیریم.  توانیم انجام دهیم نیز در نظر می توانیم انجام دهیم، آنچه را که نمیمی   را  آنچه

ی آنچه که نیست  همچنین به واسطهیابد. بلکه  پریکاریا فقط با اتکا به خودْ هستی نمی

 شود. تعریف می

های همتا را فرایندهای تعامل نَسَبی و گروهپذیرِی کارْ  های حامیِ انعظاف سیاست 

بازتولید مهارتمضمحل می  برای  که  فرایندهایی  نگرشکند، همان  و  های سازنده  ها 

دهی عوض رود کاری را که انجام میاگر هر لحظه انتظار می   نسبت به کار حیاتی است.

فراتر از همه، آنچه ، همکاران و  ʻکارفرماʼترین زمان  کنی، اگر منتظر هستی تا در کوتاه

طلبی  شناسی تغییر دهی، دیگر اخالق کاری محل مجادله و فرصتخودت را با آن می

 دائمی است. 

کنند که اخالق کاری تنها از  ( استدالل می2006گرانی همچون هایت )مشاهده 

می جامعه  بی درون  انتظاری  چنین  شود.  اعمال  اجتماعاتِ تواند  از  اخالق  است.  جا 

و  کوچک میمشخصتر  نشأت  یا تر  خویشاوندی  گروه  شغلی،  گروه  یک  مانند  گیرد، 

انعطاف طبقه  نظام  اجتماعی.  ثمرهی  که  را  کاری  اخالق  تلویحاً  اجتماعات پذیری  ی 

 کند. شغلی قدرتمند است، طرد می 

درصد از شاغالن احساس    13، تنها  2009طبق بررسی گالوپ در آلمان در سال  

از کارمندان سرسختانه احساس   20که  کردند، درحالیتعلق به شغل خود می  درصد 

(. با این همه قشقرقی که برای منعطف و  Nink,2009جدایی از کار خود داشتند )

شک نشان منشأ شادی برپا شده، بی   عنوانبهبودن، و برای رفتن به سراغ شغل    پرتحرک

کار خود احساس جدایی کنیم،   از  از  ی  زمانه ن  ای در    ویژهبه سالمت است که  آکنده 

به اهمیت کار در زندگی با توجه  اما  ما، بی تردید.  شک چنین وضعیتی مطلوب های 

 نیست. 
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بیگانگی، اضطراب، ناهنجاری، و خشم در حال افزایش الجرم آن    خالصه، ترکیبِ

بنای نظام اقتصادی و ناامنی را سنگ   ʻپذیری انعطاف ʼای است که  ی جامعهروی سکه

 .خود ساخته است 

 

 مالحظات پایانی
توانیم حدس بزنیم که  توان از آمار و ارقام دقیق صحبت کرد، اما می هرچند نمی 

چهارم جمعیتِ بالغ در کم یک[، در بسیاری از کشورها، دست2011]در حال حاضر  

هایی با زمان محدود ی پریکاریا هستند. منظور فقط استخدام ناامن و داشتن شغل زمره

حمایت از نیروی کار نیست، هرچند تمام این موارد نیز شایع است. مسئله و با حداقل  

دهد،  ی همیشگی به دست می بر سر قرار گرفتن در جایگاهی است که نه حسی از حرفه

حق باشد( نه حسی از هویت شغلیِ امن، و با حق و حقوق بسیار اندک )اگر اصالً ذی 

های متمادی از افرادی که که نسلال آندر برابر دولت و مزایای شرکتی همراه است، ح

بالشک   بگیر بودند، خود را مستحقِی پرولتاریای صنعتی یا کارمند حقوق که در زمره

 دانستند.  این حقوق می 

ساالری، و پذیری، شایستهی زندگی بر مبنای رقابت ای که دربارهواقعیتِ جامعه

قصیده انعطاف  میپذیری  مسرایی  میدان  آن  به  و  است.  ی کند  نهفته  جا  همین  دهد 

وقفه ساخته نشده است؛ بنیان ی تغییر دائمی و بیبر پایه  اهی انسانی طی قرنجامعه

تدریجیِ هویت بهآن ساختِ  فضاهای  و  باثبات  است.    ʻصلبʼنسبت  های  بوده  امنیت 

صلب بودن است. یکی   پذیرْیگوید که دشمنِ انعطاف پذیری به مردم می کیش انعطاف 

های روشنگری این است که سرنوشت آدمی باید در اختیار خودش باشد، نه زهاز آمو

شود که باید به نیروهای بازار پاسخ دهد خدا یا نیروهای طبیعی. به پریکاریا گفته می 

 پذیر باشد. نهایت تطبیقو بی 

تودهنتیجه  آن  روبهی  موقعیتی  در  مردم  کلمات رشد  با  تنها  که  است  هایی 

شود. این مردم بالقوه شامل  هنجار، مضطرب، و مستعد خشم توصیف می شده، بی بیگانه 

خبگانی نیستیم که در ثروت خویش و به دور از جامعه نی شود که در زمره تمام ما می 
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انداخته بروز  لنگر  سیاسی  درگیرِی  عدم  و  جدایی  در  وضعیت  این  هشدارِ  نشان  اند. 

 یابد.  می 

دانند باید نگران رشد آن باشند؟ یک جزو پریکاریا نمیچرا افرادی که خودشان را  

دوستی است، یعنی ما دوست نداریم خودمان در چنان موقعیتی باشیم، و دلیل آن نوع

کنیم. اما دالیل هایی آرزوی شرایط بهتری را می رو، برای افرادی در چنین موقعیت ایناز

ی پریکاریا سقوط کنیم،  که به جرگه دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از ما نگران هستیم  

بخشِ   و  نخبگان  باشند.  داشته  سرنوشتی  چنین  دوستانمان  و  خانواده  نگرانیم  یا 

ها ممکن است فکر کنند در جهانی که تحرک فنی بگیران و حرفهازخودراضیِ حقوق

ام اما تصور پریکاریا در مق   مانند.اجتماعی زائل شده، خودِ آنها آسوده و مصون باقی می 

طبقه که یک  گروهی  باشد.  آنها  برای  هشداری  است  ممکن  نوظهور  خطرناک  ی 

کند  اندازی از امنیت و هویت نداشته باشد، چنان احساس ترس و سرخوردگی میچشم

که ممکن است به علت قابل تشخیص یا قابل تصورِ تقدیر خود بتازد. و جدا افتادن از 

 م رواداری منجر خواهد شد. جریان اصلی پیشرفت و ثروت اقتصادی به عد

با خود سرِ جنگ  -برای -پریکاریا طبقه خود نیست، تا حدودی به این خاطر که 

کند. یک  منزلتی سرزنش می پذیری و بی دارد. بخشی از آن بخش دیگر را بابت آسیب 

پایین می  با حقوق  را    ʻخورِ تأمین اجتماعیمفتʼتواند ترغیب شود که  کارگر موقتی 

او سهم می  بهای عرق جبین  به  و  ناعادالنه،  بیشتر،  ببیند گویی  به چنان  راحتی برد. 

وارد درآمدِ شهری القا کرد که مهاجران تازهی کمتوان به یک ساکن قدیمی در محلهمی 

های درونیِ پریکاریا  اند. تنشگرفتنِ مزایا جلو پریده  در صفاند و  کارهای بهتر را گرفته

دهد تشخیص دهند که ساختار مقابل یکدیگر قرار داده است، و اجازه نمی  مردم را در 

اقتصادی مجموعه کند. بسیاری های مشترک را تولید می پذیری ی آسیب اجتماعی و 

که پیشروی آن شوند، کماآنوفاشیستی می های نفریب و پیام جذب سیاستمداران عوام

وضوح قابل مشاهده است. به  اط دنیا به همین حاال در اروپا، ایاالت متحده، و سایر نق

برای پاسخ دادن به   ʻسیاست بهروزی ʼی خطرناک است، و  این اعتبار، پریکاریا طبقه 

 ها و آرزوهای آن ضروری است.ها، ناامنی ترس
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