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 چکیده
خطر از دست  در ازایدر علوم اجتماعی  «یکارثباتبی»، اصطلاح های اخیردر سال

های مقاله، ارزش و محدودیتاین . تحلیلی خود رواج یافته است معنایدادن 

سیاسی  هم نظری و یمفهوم عنوانبههم  که یمختلف هایرا به شیوه یکارثباتبی

ای هکوین تاریخی این اصطلاح را در زمینهت ،در آغازگیرد. میدر نظر عمل کرده است، 

 نای بدیی رابطهرویکرد و در نهایت، کنیمریشه دنبال میهمهای شناسی و حوزهجامعه

سپس انتقادهای  کنیم.دارد، ارائه میریشه در تحلیل شرایط خاص کار که را مفهوم 

دین معنا که گفتار ب کنیم.را بررسی میمفهوم این سیاسی )اغلب پنهان(  اثرات اشی ازن

و  اند از اشکال هنجاری کارتوبه طرزی کنایی، می، یکارثباتبیوابسته به بدگویی از 

 ی، سیاست. در عوضکار مزدی تمام وقت حمایت کندحالت آرمانی ، از جمله زندگی

ثبات یب زندگی ثبات بهبیکه چگونه کار  پرسش این ،یکارثباتبیباره درانتقادی 

 ی برایکه جایگزینکند توجه میهایی گذارد و به گسستشود را باز میمیط مرتب

 .دنکنپیشنهاد میکار مزدی  ارزشمند تلقی کردن

 

 یکارثباتبیمقدمه؛ بازگشت به  -1
مواجه  «یکارثباتبی فقر و»عنوان  تحتای کوتاه نوشتن این متن، با مقالههنگام 

 یهنویسند. ه بودمنتشر شد 1کارگر کاتولیک یهنشری در 1592شدم که در ماه مه 

بود. کارگر کارگر کاتولیک  بنیانگذار با پیتر مورین(همراه )، دوروتی دیاین مقاله 

انمان خفقیر و بی که از افرادبود جنبشی متعهد به صلح و عدالت اجتماعی  کاتولیک

مربوط به عدالت اجتماعی منتشر  مباحثدر  ایروزنامه ؛کردمی پذیرایی هانوانخانهدر 

ول از کرد. من امیبه جنگ و سایر انواع خشونت اعتراض  1591 یهکرد و از دهمی

 نوانعبهاغلب ی کارثباتبی. بسیار متعجب شدم دی یهمقال چاپ به دلیل تاریخ همه

ر د لحظه تاریخی معاصرشان نِدردو یک نگرانی جدید  د یا حداقلنسبتاً جدی یمفهوم

های در سال در عنوان این مقاله که« یکارثباتبی»وجود  همچنین،. شودنظر گرفته می

                                                      
1 The Catholic Worker 
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ه ک دورانی. کننده استشوکه، هنوشته شد طلایی دوران پس از جنگ جهانی دوم ظاهراً

و تحرک رو به بالا را  یزایای دولتفوردیستی مشاغل پایدار، م-ی داری کینزسرمایه

د ای یکارثباتبیعنوان نقطه مقابل ی بود که اکنون از آن بهدوراناین ) ددامی وعده

 (.شودمی

-هدی مملو از صحن یه. مقالاستقابل توجه یشتر بنیز محتوای مقاله علاوه بر این، 

ی در نظر گرفته کاراتثببیکوتاهی از تصاویر  عنوانبهکه امروز احتمالاً  استهایی 

 استیجاری یهخان یهکه در تخلی یمبلمان وسایل واز است حیاط خلوت پر  د:نشومی

این چ این اینچ بهخوابیده زیرا  گاه عمومیاتاق خواب زنی در وسط اند؛بیرون انداخته شده

وقت شب کار  ی تا دیربسیارهای مهاجر ساعت ایخانواده ؛استقبلاً اشغال شده اتاق 

با این حال، دی به نیستند.  ی خانهبهالی هنوز قادر به پرداخت اجارهکنند ومی

ل ی وجود دارد بلکه مشکزیاد یکارثباتبی ، مشکل این نیست کهگویداش میخواننده

تر بیش یکارثباتبیخواستار  دی ،کافی وجود ندارد. در واقع یبه اندازهاین است که 

خانمانی بیشتر، یا کار او خواستار اخراج بیشتر، بینیست که  است. این بدان معنا

 -وضوح از شرایط اقتصادی بیشتر برای همسایگانش در هارلم است. او به فرسایطاقت

م محکو کند. اما، انتقاد میسازدعدالتی را ممکن میاین چنین فقر و بیاجتماعی که 

محکوم مر ا، به عقیده دی یکسان نیست. یکارثباتبیکردن این شرایط با محکوم کردن 

ه دنبال ب نفر زمانی که یکو تا  به دنبال کسب امنیت است لزوماً یکارثباتبیکردن 

 ،}چه برسد به امنیت{ که هیچی ندارند انرژی کمی برای کسانی دیگر ،امنیت است

 .ماندباقی می

ی د با دوروتی یکارثباتبی یشناختبررسی جامعه عجیب به نظر برسد کهشاید 

 عالشناس و فنگار، دینروزنامه و صرفاًاجتماعی نبود  علوم که دانشمندکسی  شود.آغاز 

وت فزمینه ها قبل از انتشار بسیاری از مطالعات در این سال که سیاسی اجتماعی بود

هایی که امروزه کردم زیرا مغایرت آن با روش یاددی  یهمقالاز ، من کرد. با وجود این

ری پیرامون این مفهوم را های جابه طرزی کنایی، بحث، شودمیده میی فهکارثباتبی

 یکارثباتبی. است یکارثباتبی تعریف دقیق، همان کند. اولین مورد از اینهاروشن می

انی برای چه کس یکارثباتبی»بهتر این باشد که  پرسشچقدر جدید است؟ یا شاید 
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به ؟ اردخاص به چه چیزی اشاره د طوربه یکارثباتبی، علاوه بر این ؟«جدید است

یافته وضعیت تعمیم شناختی وجود انسان یاهستی یی، تجربهیت طبقات، هوشرایط کار

ا اما ب ساده و اولیه هستند هاکه این پرسش رسدکل جهان امروز؟ اگرچه به نظر می به

، مطرح کردن داکنون در همه جا وجود دار یکارثباتبیاصطلاح  ظاهراًکه  توجه به این

 دازم:پرحال به ذکر منابع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه میضروری است.  آنها

 ، جوانان(2119)بانکی،  ثباتبی ، مهاجران(2115)کالِبرگ،  ثباتبیکار  یهباردر

 ثباتبی، بدهکاران (2119)آلیسون،  ثباتخوردگان بیسال، (2119)مینز،  ثباتبی

، کودکان تراجنسیتی (2119و لاسوس،  یرثبات )دوداری بی( ، خانه2119، )راس

 دیگر دانشگاهیان یدانشگاهیان دربارههمچنین، (. در دست انتشار ،)تراورس ثباتبی

که درگیر نیستند ها انسانو این فقط ( 2112اند )تورکلسون ، شتهنو کارثباتبی

ی کارباتثبیدرگیر شود نیز گفته می ی هستند بلکه چیزهایی که به ماکارثباتبی

، (2119ای )آلیسون، کتورهای هستهآ(، ر2112ها )استوارت، بزرگراه مانند هستند:

 .( و غیره2112، ما )وستون یههمین سیار

لکه ای تحلیلی بمسأله تنهاشود نهتعریف میچگونه  یکارثباتبیالبته این که 

رد ط که دهدنشان می یکارثباتبیاز دی مول استقبال غیرمع. سیاسی است ایمسأله

یک پاسخ احتمالی این . دارد ایچه عواقب ناخواسته ،و تمرکز بر امنیت یکارثباتبی

شود، به کار گرفته می« انتقادی» یمفهوم عنوانبه، اگرچه اغلب یکارثباتبیاست که 

معنای وسیع تلاش برای  کارانه بهمحافظه– کارانهی محافظههاسیاستتواند در اما می

 یهبسیاری از مباحث دربار. شود ی استفادهقاچاق به طرز -حفظ وضع موجود

 یرکاثباتبیهای اخیر پیرامون این پرسش بوده است که آیا در سال یکارثباتبی

های یا این که محرومیت ؟جدید عمل کند یک هویت سیاسی عنوانبهتواند می

توان حتی می ؟کندفظ میهای هنجاری زندگی را حوهو شی اجتماعی را بازتولید

( 784، 2111با آنچه دنیل گلدشتاین ) یکارثباتبیاستدلال کرد که گفتمان روزافزون 

 لاش برای تضمینجهانی تپارادایم یک  و پوشانده شده، امروز نامیده «امنیتِ یهلحظ»

  .های اجتماعی دیگر را غصب کرده استنگرانی یهمه ،امنیت

یک مفهوم  عنوانبه یکارثباتبیهای ، من به ارزش و محدودیتمطلب یهادامدر 

، این امر مستلزم مشخص کردن معنای هر چیز قبل از پردازم.مینظری و سیاسی 
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جا پذیری و در هر کاست با آسیبصرفاً مترادف  یکارثباتبیاست. اگر  یکارثباتبی

ازی سدهد. شفافی تحلیلی خود را از دست میپس معنا، شودکه نگاه کنیم یافت می

ل شدن قبل از تبدی گیرد.دربرمی نیز را سیاسی این مفهوم شناخت اثراتی، کارثباتبی

اسی ظاهر سی یبستر عنوانبه یکارثباتبی، اصطلاح رایج در گفتمان دانشگاهی به یک

که  کسانی ویژهبه ،ه بودی اجتماعی در اروپا پذیرفته شدهاجنبش یهشد که به وسیل

شرکت داشتند )نیلسون  2111 یدر اوایل دهه 1روز جهانی کارگر در اروپا در اعتراضات

ی بدین موضوع مربوط کارثباتبیبعدی در زمینه مطالعات (. بیشتر 2118و روسیتر ، 

کلهای تواند شعمومی باشد یا می ساز بسیجتواند زمینهی میکارثباتبیشد که آیا می

ن ، مدر اینجا است؟، این سیاست چگونه تواندمیکند و اگر  ی از سیاست ایجادجدید

از  سازی عصر خودمفهوم آشکار و حتی پنهانِ ترکم سیاسیشروط بیشتر به بررسی 

. برای انجام این کار، من از مشاهدات دی در بیش از علاقمندم یکارثباتبیلنز  خلال

 ایر امورسیعنی باید به  یکارثباتبیی در مورد گیرم که نگرانالهام می شش دهه پیش

د ، بایدر همه جا رایج است یکارثباتبیاز  که امروزه انتقاد با توجه به این اهمیت داد.

  دهیم؟که ما به چه چیزی اهمیت می پرسید

 

 ، مقوله، تجربه؟شرایط -2
، تشر شده استمنکه در سالهای اخیر  یکارثباتبی یوسیع در زمینه از میان آثار

د: متن سخنرانی پیر بوردیو در مورد انگرفتهمداوم مورد ارجاع قرار  طوربهسه اثر 

 یهپریکاریا؛ طبق( تحت عنوان 2111) گای استندینگکتاب ، (1558) یکارثباتبی
های : قدرتثباتبیزندگی ( 2117جودیت باتلر )و سرانجام، کتاب  جدید خطرناک

 ایمسأله عنوانبهرا  یکارثباتبی، این که هر سه نویسنده با وجود. و خشونتسوگ 

اساسی متفاوت تعریف  طوربهرا  آن هر کدام ، اماکنندمهم در دنیای امروز تلقی می

                                                      
1 EuroMayDay 

 نولیبرالجنبش فراملی مسببتقر در اروپا اسببت که از جنبش جهانی علیه جهانی شببدن  ییک شبببکه

ثباتی شرایط زندگی و کار را در دستور کار سیاسی بیرون آمد. هدف آن اینسبت که موضبوع افزایش بی

 قرار دهد.
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، من هر یک از آنها را برای نشان دادن سه معنای متمایز این اصطلاح در واقع. کنندمی

 یطبقاتی و یک تجربه یهمقول، یک شرایط کار عنوانبهی کارثباتبی -

 1گیرم.در نظر می -شناختیهستی

مشاغل  میزانای از افزایش ( در نقد کوتاه اما گزنده1558و )هنگامی که بوردی

داشت ، در واقع کردمیصحبت  1551 یانسه در اواخر دههرسمی در فرغیرو  وقتپاره

 یهتجربعنی بررسی ی -شناسی خودنخستین مطالعات جامعهاز یکی از  را مفهومیک 

که  آن زماندر  کرد.میاحیا  -1521 یدر الجزایر در دههوقت پارهکارگران بیکار و 

که هنوز به کتابی -را منتشر کرد  2(1529) کار و کارگران در الجزایرکتاب  بوردیو

ی نداشت. تنها در چندان یجاذبه یکارثباتبیمفهوم  -انگلیسی ترجمه نشده است

انسوی به دنبال گذاران فرشناسان و سیاستهنگامی که جامعه 1541 یاواخر دهه

 )همراه با دیگر یکارثباتبی، اصطلاح فقر بودند یهباربعدی درچند یایجاد رویکرد

نشگاهی و عمومی ظاهر شد ( در گفتمان دا«محرومیت اجتماعی»اصطلاحاتی چون 

، با فقر همراه بود یکارثباتبیی معنا، (. در این موارد2119، ؛ دی پرتی2112)باربییر، 

. با شدبه کار گرفته میانطور که در استفاده اصلی بوردیو از آن هم، با اشتغال ناامن نه

های اشتغال باعث تضعیف ضمانت نولیبرال، دیری نگذشت که اصلاحات این حال

فزایش ، اا. در اروپرا با ناامنی شغلی مرتبط کرد یکارثباتبیو بار دیگر شد وقت تمام

دیو بور اغل باقیمانده باعث شدمشدر  «پذیرانعطاف»بیکاری و معرفی روابط شغلی 

                                                      

یات انگلیسبببی زبان ی را به ادبکارثباتبیهای زمانی و مکانی، من این بررسبببی ببه دلیل محدودیت 1

محدود کردم. اما در صبورت لزوم، من به تأثیرات و پیوندهای این بحث در زبانهای غیر انگلیسببی اشاره 

( 2112ی در فرانسه و اسپانیا، به ترتیب، باربییر )کارثباتبیشبناسی خواهم کرد. برای مروری بر جامعه

ی در مناطق مختلف جهان، کارثباتبیگون معانی گونا. ( را مشببباهده کنید2119و کباویبا و مارتینز )

ی کاری و مباحثات علمی منجر به چیزی شبده است که برت هاموقعیتموضبوعات  نهادهای اجتماعی،

هدف از این کار ترجمه، تقلیل دادن مفاهیم و . نامدمی« سیاست ترجمه»( آن را 771، 2115نیلسون )

 یهنیسبببت بلکه هدف آن، دریافتن هر دو جنب واحد یی به یک دسبببتهکارثباتبیتجربیبات متعبدد 

غیرقابل ترجمه و مشبترکِ تلاش برای ایجاد اشبکال جدید ارتباط سبیاسبی اسبت )نیلسبون و روسیتر، 

2118). 

2 Travail et Travailleurs en Algérie (1963) 
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 طوربهو  «اکنون همه جا وجود دارد» یکارثباتبی( اعلام کند که 89، 1558)

 وست.ا« کتابمعاصرترین ترین و شاید قدیمی»او  کار و کارگرانکتاب  ،آمیزیناقضت

 اول یرا در درجه یکارثباتبی، اندو پیروی کردهکه از خط فکری بوردیکسانی 

؛ 2111و  2115؛ کالبرگ، 2119به کستل، برای مثال ) دانندمنوط به شرایط کار می

به کار  یکارثباتبی ،. از این منظرمراجعه کنید( 2111و  2112؛ وسکو، 2115راس، 

، وقتهپارموقتی یا ، اشتغال آن عدم امنیت شغلی یهمشخص کهشود ثبات اطلاق میبی

را  ثباتبی( کار 2، 2115ه کالبرگ )فقدان مزایای اجتماعی و دستمزد پایین است. آرن

بینی و ی که از نظر شاغل، نامشخص، غیرقابل پیشاشتغال»کند: گونه تعریف می این

عتی شمال جهان متمرکز این مطالعات که عمدتاً بر جوامع پساصن «.آمیز استمخاطره

های ، نظام1541 یدهند. با آغاز دههفوردیسم پیوند میپسا هرا ب یکارثباتبی ،اندشده

 «رپذیانباشت انعطاف» جدید راهبردبه جای خود را تولید انبوه مرتبط با فوردیسم 

، حمله به (. آزادسازی تجارت1557، نک: امین؛ همچنین 174: 1585دادند )هاروی، 

 حمایتی منجرهای تأمین اجتماعی و برنامههای ینهیافته و کاهش هزی کار سازماننیرو

اشتغال کامل همراه با مزایای دولتی و حمایت از  برای انتظار مندبه زدوده شدن نظام

 در جهاندوم کینزی پس از جنگ جهانی -رژیم فوردیستی یهمشخصکارگران شد که 

 یکارثباتیب، تحلیل نی افزایش یافت. بنابرایکارثباتبیمیزان بود. در نتیجه، صنعتی 

ای انهنش عنوانبهآن دارد و آن را « جدید بودن»کار تمایل به تأکید بر  شرایط عنوانبه

 این رویکرد نگرش مشابهی بههمچنین  1گیرد.برای دوران تاریخی معاصر در نظر می

تر راسیاسی فمسائل اجتماعی و  ثبات را بهبیدر حالی که مطمئناً کار  یعنی دارد.کار 

؛ وسکو،  2115)راس،  ثباتتحلیل آن بر ماهیت کار بیاما ، کنداز محل کار مرتبط می

پداسی،  ؛2115)کالبرگ،  تغییر روابط شغلی بر (،2119، ؛ ویلسون و ابرت2111

؛ 2119شوند )چان، که باعث ایجاد اشتغال ناامن میهای ساختاری سازوکاربر و  (2111

 .متمرکز شده است (2119، رایت
                                                      

ریکا تا پایان ثبات در ام( مراجعه کنید که معتقد اسببت کار بی2115برای نقد این تمایل به کالبرگ )1 

( نیز اشتغال ناپایدار را از منظر تاریخی مورد بررسی 2112کوینلان ). رکود بزرگ امری عادی بوده است

 قرار داده است.
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پریکاریا: طبقه جدید – رسد که کتاب گای استندینگدر نگاه اول به نظر می

 هماندر جهت  21با نگرانی فوری خود از افزایش ناامنی شغلی در قرن  -1خطرناک

از ث بحدهد که تنهایی نشان میکتاب به، عنوان . با این حالگیردنگرش بالا قرار می

یک  انعنوبه کارثباتبیکارگران  یهث درباربحشرایط کار به  عنوانبه یکارثباتبی

ود به خوانندگان خ ندینگاجتماعی اقتصادی تبدیل شده است. است یهمقولطبقه یا 

با  «precarious»است که از ترکیب ابداعی  ایواژه «پریکاریا»گوید می

«proletariat» اصطلاح تا حدی از اعتراضات . اینشکل گرفته EuroMayDay 

بسیج شده ان کارثباتبیوام گرفته شده است که حول هویت  2111 یدهه در اوایل

 یک گروه ناهمگن است که از ریکاریا، پکندینگ تعریف می. همانطور که استندبودند

. شودرا شامل می وقتپارهدارای کار مرکز تماس تا جوانان  کنانمهاجران گرفته تا کار

به  اوتمتف ی بسیارهاموقعیتکارگران دارای کند که آنچه این استندینگ استدلال می

، فقدان هویت مبتنی بر کار و از دست دادن هفت شکل مختلف امنیت ارندد اشتراک

 البته این) استهای پس از جنگ جهانی دوم کار مرتبط با شهروندی صنعتی در سال

قادر به تصدیق آن استندینگ  کهوجود داشت  فقط در برخی از نقاط جهانموارد 

 ،موارد ذیل است: تعهد دولت به اشتغال کامل شامل شغلی این اشکال امنیت (.نیست

، داشتن به بالااجتماعی تحرک  از دست دادن شغل، فرصت برایحفاظت در برابر 

تکه تکه شدن و رغم . علیغیرهو درآمد پایدار و  های صنفینماینده از طریق اتحادیه

 نگستندی، ا«فاقد آن است»آن بر اساس آنچه  و تعریف اعضای این گروه بودن تفاوتم

، حتی اگر هنوز به بنامد« گیریشکل در حال یطبقه»یک را پریکاریا اصرار دارد که 

تقد استندینگ مع، تر بگوییمنباشد. دقیق «برای خود یهطبق» معنای مارکسیستی

خشم عمیق، آن  یهمشخصاست که  «خطرناک» یهپریکاریا یک طبقکه است 

 است.بیگانگی از خود اضطراب و  ی،هنجاربهنا

 عنوانبهاند. را نقد کرده یکارثباتبیه مبتنی بر طبقه ب بسیاری از محققان این نگاه

پذیری اند که حتی اگر آسیب( استدلال کرده2118و ند روسیتر )، برت نیلسون مثال

ان در لحظات هایی که کارگرداری معاصر بدانیم، شیوههای سرمایهیکی از وضعیترا 

                                                      
1 The Precariat: The New Dangerous Class (2011) 
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پذیری را مختلف این آسیب ی اجتماعیهاموقعیتهای جغرافیایی و تاریخی، مکان

 وجبلزوماً م پریکاریاتوجهی دارد. آنها معتقدند که مفهوم تفاوت قابل ،ندنکتجربه می

 «کامل ی ثابت وهاموقعیتتنها برخی به  یکارثباتبینوعات تو تقلیل  ریختگیفرو»

 کند که تعریفمشابه خاطرنشان می طوربه( 2115)یت لوئیز و (.29 همان:) شودمی

کارگران کم درآمد در مشاغل یک رده فرض کردن موجب ، شغلی با ناامنیریکاریا پ

ک: ند )همچنین شومی یتخلاق در مشاغل مبتنی بر درآمد غالباً ناچیز با متخصصان پر

نیز ( 2119نالد مونک )رو(. 2114، ؛ استراوس و مک گرات2119نیلسون و روسیتر، 

ندینگ سازی استمفهوم از طبقه در مستقیم یهاستفادتعریف پریکاریا با  یهدر نقد اید

 ،گویدچنان که استندینگ میآنتواند نمی ریکاریاکند که پو استدلال میرود. افراتر می

در  زیرا روابط تولید جدید شناخته شود« گیریشکل در حال یهطبق» عنوانبه

 کار شرایطی برخی از کارثباتبیگوید میدهد. مونک تغییر نمیرا داری معاصر ایهسرم

 ،گیردرا دربرمیداری )در اروپا و آتلانتیک شمالی( سرمایه یندی امروزدر پیکربن

 شودیتلقی م ی کارگرطبقهدر تاریخ  ییو نه استثنا هنجاربهامری شرایطی که در واقع 

 .(2112، ؛ سیمور2118؛ نیلسون و روسیتر، 2117نک: برمن و ون در لیندن، )

ی ادعای استندینگ مبن :کنممیمهم اضافه های ین انتقاددیگری نیز بد ینکتهمن 

 میو قدی اعتباربی اصطلاحِبه  ،ی است«جدید» خطرناک یطبقه ریکاریاکه پ بر این

ولتاریا، رپ لمپننند ، ماکارگر مطابقت ندارند یهنجاری طبقهبرای کسانی که با مفاهیم 

لی را شغ ناامنیافرادی که )ریکاریا گوید که پستندینگ به صراحت میا. گرددباز می

های توصیف اما. دائمی( نیست انپرولتاریا )بیکار لمپنبا  مترادف( کنندتجربه می

که از خشم و  نیروی بالقوه انفجاری و ارتجاعی عنوانبه ااز پریکاری ویآخرالزمانی 

 عنوانهبپرولتاریا را  لمپنز مارکس ا هایتوصیفیاد ، مطمئناً شودمیی تغذیه هنجاربهنا

 هایدسیسه گیر براییک ابزار رشوه»و  «اجتماعی یهتفال»، «طبقه خطرناک»

ریکاریا پکه اصطلاح شود این باعث می. کندزنده می( 782: 1548، )مارکس« ارتجاعی

، غیررسمی و ای، حاشیهلمپنچون آخر صف طولانی اصطلاحات تحقیرآمیزی  در

ی هطبق «نظمبی»که برای تعیین و تحقیر عناصر ظاهراً قرار بگیرد  ،محروم یطبقه

 .(2119، استفاده شده است )مونک کارگر
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کار را در مرکز  شان،هایرغم تفاوتعلیستندینگ، هم بوردیو و هم ا البته

شود که این دو ث میباعدهند. این امر ی قرار میکارثباتبیسازی خود برای مفهوم

یک وضعیت عمومی زندگی  عنوانبهثباتی بیاساساً از درک جودیت باتلر از  رویکرد

 ،(2117) و خشونتسوگ های : قدرتثباتزندگی بیباتلر در کتاب د. نبشر متمایز شو

است که ما به دیگران که ماهیت اجتماعی وجود انسان بدین معنکند پیشنهاد می

ا که با رممکن است افرادی  زیرا .شویمپذیر میر برابر دیگران آسیبو دوابسته هستیم 

با  همیشه در ارتباطایم از دست بدهیم و همچنین چون ما آنها رابطه برقرار کرده

 ، حالتباتلراز نظر همیشه با خطر خشونت همراه است.  ارتباطاین  ،دیگران هستیم

انی است که با خود زندگی ظاهر پذیری مشترک انسآسیب» یهدربار ثبات بودنبی

ن برای همه بدوپذیری را ین بدان معنا نیست که باتلر آسیبا (. اما91همان: ) «شودمی

دیگر  در میان ، ملیت، توانایی و سنهیتسؤالسک، در نظر گرفتن طبقه، نژاد، جنسیت

ان کس، یکندی میاز دیگر «ترکدردنا»ها را که برخی از زندگیتمایزات اجتماعی مهم 

ما  یباتلر معتقد است که همه (.2115، ؛ همچنین نک باتلر91)همان:  داندمی

هان نابرابر در سراسر ج طوربهپذیری کند که این آسیبپذیر هستیم، اما اذعان میآسیب

فقط یک واقعیت وجودی ثباتی بیکند که زیع شده است. او همچنین تأکید میتوما 

بلکه این  ن در معرض آسیب و مرگ قرار داریمراینیست که ما زنده هستیم و بناب

از نظر  ثباتیبی، بنابراینکند. ما است که ما را به هم وابسته میواقعیت اجتماعی بودن 

 .ای استامری رابطهاساسًا  باتلر

 یکارثباتبی اقتصادی در مورد-های سیاسیکی از دلایل تفاوت نظر باتلر با دیدگاهی

داری جهانی خاص سرمایه تحلیل و محکوم کردن عملیات قطف این است که هدف او

ایط مشترک وجودی و شر عنوانبه یکارثباتبیدن تلقی کربا او ، نیست. در عوض

ی امروز پیدا کند. عمل اخلاقی در دنیا ی برایقصد دارد نقطه شروع اجتماعی زندگی

علیه تمایل ، ا بدین حوادثمریکو واکنش ارتش ا 2111سپتامبر  11پس از حملات  باتلر

 -آمیز به نام امنیتاغلب از طریق اعمال خشونت- پذیری و رنجبه فرار سریع از آسیب

ر د ماندنتحمل و کند که پیشنهاد میدر عوض او کند. نویسد و بحث میبسیار می

ز نیدیگران را  ثباتیوضعیت بیدهد که خودمان به ما اجازه می ثباتیوضعیت بی

ن شود. شایاپذیر میکه برخورد اخلاقی امکان هیم و در این تشخیص استتشخیص د
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، یادآور مکنی را تحمل پذیری خودآسیبکه ما  ذکر است که پیشنهاد باتلر مبنی بر این

 به روش هر کدامهم دی و هم باتلر . است ی بیشترکارثباتبیدی به  دوروتیدعوت 

اند ما را به سوی دیگری تودانند که میمیمنبعی  عنوانبهثباتی را وضعیت بی، خود

 سوق دهد.

تحقیق دبیات ر اسزایی بهثباتی تأثیر بوضعیت بی یسشناهستیکاوش باتلر در مورد 

 یلمهاز ک هم یکبارحتی رغم این واقعیت که او هرگز ، علیداشته یکارثباتبی یهدربار

های در نوشتهباتلر ده است. خود استفاده نکر (2117)در مجموعه مقالات  یکارثباتبی

. مورد شودتمایز قائل می یکارثباتبیثباتی و وضعیت بیدو مفهوم  میان، خود بعدی

 کند ورط اجتماعی بودن ما است اشاره میناپذیر که شپذیری اجتناباول به آسیب

های خاصی که نهادهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی شرایط زندگی را دومی، به شیوه

وجود (. با 2111، اتلربنک: ؛ همچنین 125: 2112، پوارکنند )نابرابر توزیع می ورطبه

از  ودریافت ا، یکارثباتبیمستقیم باتلر با مفهوم  درگیریو جدا از تر پیشاین، 

فاده دو است عنوانبهبخش آن چیزی بود که من ثباتی الهاموضعیت بی یسشناهستی

. مورد اول معنای دانممی یکارثباتبیاز اصطلاح  ،، هرچند به ظاهر مرتبطجداگانه

ن در اکنو یکارثباتبیین معنا که دهد. بدی را فراتر از کار گسترش میکارثباتبی

؛ 2114؛ اتلینگر، 2119یا ناامنی است )بانکی، پذیری با آسیببسیاری از آثار مترادف 

را  یکارثباتبی، (2، 2119آنا تینگ ) ،(. برای مثال2119، ؛ تینگ2112هاندل، 

گران تنها کار هکند که امروزاستدلال میکند. او ریف میتع «ثبات یهزندگی بدون وعد»

ار آن دچما به طریقی  یکنند بلکه همهنمی یکارثباتبیاحساس  بضاعتو اقشار بی

های در حال انقراض و )در حال حاضر(، گونه شامل قشر ثروتمند «ما»این  هستیم.

ات در جلب توجه این مطالع که (. اگرچه21)استاقیانوس آرام  درسیل رگیر جزایر د

آنها ما دهند، امهمی انجام می ، کاراندکه در دنیای کنونی ما نفوذ کرده هاییثباتیبه بی

که ریشه در تحلیل  یکارثباتبیتحلیلی  معنایاز دست دادن  شوند خطرمی باعث

ی با وضعیت کارثباتبی، اگر . به عبارت دیگردافزایش یاب شرایط خاص کار دارد،

، به دهد()کاری که خود باتلر انجام نمی ترکیب شودنی پذیری یا ناام، آسیبثباتیبی

 .دهیم را نشان یکارثباتبیتوانیم می، ال زیاد به هر جایی که نگاه کنیماحتم
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اند تا تلاش کرده یکارثباتبیگرفته از باتلر در مورد ، سایر کارهای الهامدر مقابل

یک  عنوانبه یکارثباتبیتحلیل  و ثباتیوضعیت بی شناختیهستیمفهوم میان 

؛ موله، 2119؛ لوری، 2111؛ برلانت، 2119، 2112پل بزنند )آلیسون،  وضعیت کار

این آثار (. 2118؛ نیلسون و روسیتر، 2112ن، لباخ و شوشئمو ؛2111لباخ، ؛ موئ2111

، دنکه در بالا مورد بحث قرار گرفت یکارثباتبیو رویکرد اول در مورد دبسیار شبیه به 

اقتصادی -های خاص کار و ساختارهای سیاسیتحلیل رژیم پردازی خود را درنظریه

 ،تأثیر این شرایط مادی بر ذهنیت ینحوه یهین به مطالعند. اما آنها همچناشتهپایه گذا

اند ردهک ، آنها بررسیمثال عنوانبهمند هستند. زنده علاقه یو تجربه درونیحالت روانی 

چگونه (؛ 2111لباخ، )موئ برداحساس تعلق اجتماعی را از بین میکه چگونه بیکاری 

کند )آلیسون، را مختل می های زندگیو برنامه روزمرهمندی زمان ،بیکاری جوانان

طراب روانی ث ایجاد اضباع امنیت شغلی؛ چگونه از دست دادن (2111؛ جفری، 2112

یک ابزار حکمرانی بدل به  ثباتبی ؛ چگونه اشکال کار(2111، شود )مولو عاطفی می

چگونه  مشروطکه اشتغال  ؛ و این(2119شوند )لوری، تحت انقیاد ساختن افراد میو 

شود )برلانت، می «زندگی خوب»یک برای متوسط  یطبقه آرزوهای هنجاریِ مانعِ

شرایط اجتماعی اقتصادی است و  مربوط به هم یکارثباتیب ،هاظر(. از این من2111

این  ، هدف(. یا بهتر بگوییم2118، شناختی )نیلسون و روسیترهستی یتجربه هم یک

را نشان دهد. من این رویکرد به  ثباتبیو زندگی  ثباتبیاست که رابطه بین کار 

ختلف این اصطلاح را ی موجوه ارزشمند در معاندانم زیرا را مفید می یکارثباتبی

هنیت ، ذهای مربوط به فرهنگرا به پرسشاقتصاد سیاسی  یمطالعه کند وترکیب می

و ائه نیز ارروش تحقیق ی یک کارثباتبی ای به. رویکرد رابطهدهدمی پیوند و تجربه

های ها و مکاندر زمان ثباتبیکند که چگونه کار و زندگی را مطرح می مسألهاین 

های اخیر پیرامون سیاست کنند. این پرسش با توجه به بحثص با هم تلاقی میخا

چه  یکارباتثبیاین که به یست چ یکارثباتبیکه  از این سؤالبا تغییر  یکارثباتبی

متضمن  پرسشین پاسخ بد .(2119، یابد )شوکائیتیسمیای ویژه، اهمیت کندکار می

ین مفهوم ا اثرات سیاسی بلکهی کارثباتبیناختی شاست که نه تنها تحلیل جامعهاین 

 را در نظر بگیریم.
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 یکارثباتبیی پنهان هاسیاست -3
ز آن سیاسی بر استفاده ا یمفهوم عنوانبه یکارثباتبی ینخستین مباحثات درباره

 اعتراضات تاریخ(. 2117کورتز، -)نک: کازاز در گفتمان جنبش اجتماعی متمرکز بود

 یربی در اوایل دههی مرتبط با آن که در اروپای غهاجنبشارگر در اروپا و روز جهانی ک

یک  عنوانبه تواندمی یکارثباتبی کرد که آیامطرح را  پرسش ، اینپدیدار شد 2111

ی زودپذیرفته شد و سپس بهراحتی به هاجنبشسکوی سیاسی عمل کند و چرا در 

ای ناهمگن از کارگران را تواند مجموعهمیاین مفهوم تا چه اندازه شد و کنار گذاشته 

؛ 2118، متحد کند )نیلسون و روسیترو چارچوب سازماندهی  مشترک در یک هویت

 ،مبارزات کارگری معاصر داشته است (. در حالی که این کار سهم مهمی در2119، شرام

 یهدربار در حال ظهور سیاست انتقادی عنوانبهکه جا به آنچه من در ایناما 

نم کهایی اشاره میدر این جهت، من به بحث مند هستم.، علاقهبینمی میکارثباتبی

ی کاراتثببی ای که تمرکز برکی ناخواستهاخیر بر سر اثرات ایدئولوژی یانکه در سال

 نوانعبهچه - یکارثباتبی ، مطرح شده است. به عبارت دیگر، محکوم کردنایجاد کرده

ن ، ایبه طرزی کنایی -سکوی سیاسیمبنای یک  عنوانبهی و چه شناختنقد جامعه

 کار عمل کند.یک نیروی محافظه عنوانبهرا دارد که  ظرفیت

 «ناخودآگاه سیاسی» یهدربار (742، 2112الی تورکلسون ) بصیرتپرتحلیل 

لسون است. تورک یکارثباتبی یهدربارعالی از سیاست انتقادی  یمثالی، کارثباتبی

د که کنگری دانشگاهی در فرانسه توصیف میجنبش کار یعه خود دربارهدر مطال

 مشخص یکارثباتبی یهندرت خود را با مقولها بهمشروط دانشگاهچگونه کارکنان 

 سألهمهایی را پیرامون های دانشگاهی کمپینرغم این واقعیت که اتحادیه، علیکنندمی

اره برای اشاصطلاح  این مداوم از طوربهها تماماستاداند و سازماندهی کرده یکارثباتبی

. نندکاستفاده میدر تلاش برای همبستگی با آنها  به سایر همکاران کم بضاعت خود

، کندف توصیآنها را کارگرانی که قرار بود وضعیت با  یکارثباتبییکی از دلایلی که 

 و ش از حد استثماردهنده وجود بینشان  یکارثباتبی، این بود که مطابقت نداشت

 یهآن را صفت ممیزبه راحتی حاضرند است که تعداد کمی از مردم  ایتحقیر شده

مده کارگر آ یاجر و طبقهمه ی، کارکنان دانشگاهی که از طبقه. علاوه بر اینخود بدانند
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ی، کاراتثببی پیرامونمان در گفتکه را  شغل بودند، نوع زندگی موقتی و تغییر دائمی

 خود وخانوادگی  یبخشی از سابقه عنوانبه – و قریب آشناامری  بود، تقبیح شده

ه شود تورکلسون استدلال کند کدانستند. این باعث میمی -تجربه زندگی اطرافیانشان

ین معنا که د(. ب789است ) 1«ناامیدی نخبگان»نوعی  یکارثباتبیسیاسی  یمقوله

ر داستحقاق داشتن مزایای دولتی  حس با انتظارات، آرزوها و یکارثباتبیانتقاد از 

که  دکترا(مقطع  التحصیلانو فارغ ، دانشجویاناد دارای امتیاز )که در این موردمیان افر

 .، پوشانده شده استترسندعیت و جایگاه امن خود در جهان میاز دست دادن موق بابت

شود که می از آن چیزی ناشی یکارثباتبیگفتمان  متصل بهناامیدی یا نوستالژی 

ها از تن یکارثباتبی اند.محوری این مفهوم نقد کردهشمالگان عنوانبهبسیاری آن را 

ایی بسیار جدید و استثن ، امریاروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتیکشورهای دیدگاه 

 هایکینزی در سال-د اجتماعی فوردیستیقراردا . زیرا در این مناطقرسدبه نظر می

، برای اکثر کارگران جنوب دست بالا را داشت. در مقابل ی دومپس از جنگ جهان

ین نام خوانده دعادی بوده است حتی اگر بامری مطمئناً همواره  یکارثباتبی، هانیج

که در اوایل قرن بیستم به  به شهر روستااز ها مهاجر (. میلیون2117 شده )میلار،مین

خودساخته در حاشیه شهرها  ی حلبی ویهامریکای لاتین هجوم آوردند و خانهشهرهای آ

صیف تو کارثباتبیتوانند می، مطمئناً در مشاغل عجیب و غریب کار کردندساختند و 

عداد روزافزون فروشندگان خیابانی، کارگران خانگی، کارگران ت یه. همین امر درباروندش

اصطلاح  بهکنندگان و دیگر کارگران بدون مزدی که در اقتصاد روزمزد، بازیافت

( استدلال کرده است 2119. رونالد مونک )صادق است، کنندغیررسمی امرار معاش می

در آمریکای لاتین در  «بودن ایحاشیه»های ی به بحثکارثباتبیتبارشناسی که 

 1541 یکه از تحقیقات در آفریقا در دهه «بودن غیر رسمی»ادبیات به  ؛1521 یدهه

در اروپا )و تا  1581 یکه در دهه «اجتماعی محرومیت»گفتمان به و  وجود آمدهب

ا در ی رکارثباتبی، تبارشناسی. این گردد، باز میشدمحبوب ( مریکاتر در احدی کم

هاست که ناامنی در کار و هد مدتددهد و نشان میبافتی جهانی و تاریخی قرار می

که  ناطقیحتی در م از این گذشته،داری بوده است. سرمایه یزندگی، بخشی از توسعه

                                                      
1 “elite disappointment” 
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 یهطبقاعضای و  ها، غیر سفیدهاجنسیتاز برخی ی یها، جمعیتفوردیسم قدرت داشت

، ؛ وان در لیندن2119؛ میتروپولوس، 2112حروم بودند )بتی، کارگر از مزایای آن م

نیز وجود دارد؛ در تحلیل او ( 2112تورکلسون )تحلیل این مورد در مثال  1(.2117

 برخاسته از تجربیات جوانان ،یکارثباتبیاخیر  هایی که گفتمانشیوه یهدربار

 یفاقات شانبرایثبات بی کارکه شمالی پاریس را  یدر حومه ی کارگرطبقههای خانواده

. همچنین این چیزی است کندمی« مسدود»برای سرزنش،  یو نه مورداست معمول 

ثباتی همسایگان پورتوریکویی خود در هارلم بی یدی امکان داد درباره که به دوروتی

 های پس از جنگ بنویسد.ظاهر طلایی سالبه در دوران

ی در بحث کار در جنوب جهانی کارثباتبیاین بدان معنا نیست که مفهوم 

، حتی اگر ( استدلال کرده است2112طور که وستون )هماناهمیت بوده است. بی

 ،کامل توسعه نیافته باشد طوربهدر اکثر جهان فوردیسم هرگز در اقتصادهای نوظهور 

 یکارثباتبیهر چند که ممکن است . ردیا یا آرزو در آنجا وجود داؤیک ر عنوانبههنوز 

آنها  کند کهمیاظهار اما او تازگی نداشته باشد،  ناطقدر این م زندگی یتجربه عنوانبه

 ا نوستالژی مربوط بهجدر این ولی هستندستی سهیم ینوستالژی فورد-در یک پسا

 ای خیالی است که اکنون دیگرمربوط به آیندهنیست بلکه  و با ثبات امن ایگذشته

ی محققانی که در جنوب جهان(. 2112لباخ و شوشن، : موئرسد )نکممکن به نظر نمی

وع موضیک  عنوانبهن نه ، تمایل دارند بداکنندی کار میکارثباتبیفهوم م یهدربار

ی پیوند گچگونآن  یمسألهیک روش تحقیق بپردازند که  عنوانبهبلکه  تتجربی ثاب

داس و است )های خاص ها و مکانزندگی در زمان یبا شرایط شکننده ثباتبی کار

؛ پارت، 2117؛ میلار، 2112؛ لی و کافمن، 2112؛ هویسون و کالبرگ، 2119راندریا، 

هد که چگونه رابطه بین کار دکار نشان می(. این 2112، ؛ شیروپ و یورگنسن2112

ی هایتموقعو  یژئوپلیتیک نقاط، در دوران تاریخی ثباتناامن و بیو زندگی ثبات بی

( استدلال 258: 2119لباخ )طور که آندریا موئکند. یا هماناجتماعی مختلف تغییر می
                                                      

ا و امتیازات کارگران هکند، حمایتوضبببوح مشببباهبده می( ببه2119طور کبه میتروپولوس )همبان1 

 زنان در یههای فوردیسببتی در واقع به کار نامرئی، بدون دسببتمزد یا بیش از حد اسببتثمار شببدکارخانه

 خانه و کارگرانِ در مناطق جنوب جهانی وابسته بود.
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 ککم «یکارثباتبی یهه دربارجهانی شدادعاهای دن ی کرمحل»، این مطالعات به کرده

 .کرده است

در نقاط مختلف جهان نیز بدین  یکارثباتبیمفهوم  ی، ترجمهدر عین حال

داری سرچشمه نظام سرمایهاز  یکارثباتبی تشخیص دهیمتوانیم میست که معنا

 ثباتیب یک کارگرزندگی است که  یهوابستگی به دستمزد برای ادامشرایط . گیردمی

، ینگ؛ دنالف2112، یبارچیز) یا آن شغل د نه فقط ساختارهای خاص اینسازمی

و بین  آن یاری است، نه استثنادی، عرف سرمایهکارثباتبی، ز این منظر(. ا2111

را با شغل ثابت و  ا معمولاً کارگر. مکارگران اعم از شاغل یا بیکار مشترک است یهمه

، یکارکارگران ب ل،در مقاب که گیریمداری در نظر میالگوی کار سرمایه عنوانبهوقت متما

ما ا. شوندی( با آن مقایسه میجهان بدون مزایا )در بیشتر مناطق جنوبرسمی یا غیر

دهد که باید همه کارگرانی را نشان می یهنهفت یکارثباتبی دوم است که یدسته

نه  ،ی کارثباتبیاین بدان معناست که . نیروی کار خود را برای امرار معاش بفروشند

 نیست بلکه شرط لازم برای ایجاد سرمایه است. ییاستثناامری داری ایهتنها در سرم

قلب کار مزدی )و نه شرایط عدم وجود آن( به عدم امنیت شغلی در  یمشاهده

 یکارثباتیباست. انتقاد از  یکارثباتبیکنونی آمیز کردن گفتمان تقبیح بغرنجمعنای 

آن را ناخودآگاه  (2112چه تورکلسون )عنصر دیگری از آن عنوانبهصراحت و چه چه به -

ظ آل حفیک ایده عنوانبهرا  مزدیکار وقت و اشتغال تمام ،-کندسیاسی توصیف می

، ریبخ، تناامنی یتواند تجربهخود میمزدی  که چگونه کارفتن این رگکند. نادیده می

. برای ستا یکارثباتبیسیاست  نوع یکی از مشکلات این ،استثمار و سوء استفاده باشد

تکنیک حکمرانی در  عنوانبهکار مزدی  یمطالعه در( 2111، فرانکو بارچیزی )مثال

کند. او نشان هم استعماری و هم پسااستعماری این بحث را ارائه میآفریقای جنوبی 

ی استفاده از کار راهی برا عنوانبه «کار وقار»بر  گردهد که چگونه مدیران استعمارمی

، دندشتلقی می« نظمبی»و  «غیرمتمدن»مردم آفریقا که کردن ط منضب در جهت مزدی

 و نددشغل مزدی خودداری کرپذیرش ند. بسیاری از کارگران آفریقایی از داشتتأکید 

اشتغالی را انتخاب کردند که در عین ع مختلفی از مشاغل معیشتی یا خوددر عوض انوا

ها تحقیر هنگام کار در کارخانهنظم و  یهتجربداد از حداقل به آنها اجازه می، ثباتیبی

دار اشتغال ناپای» ی معتقد استارچیز، بتاریخی یجتناب کنند. در این زمینهو معادن ا
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 ییتهمدرن کارِمبتنی بر محرومیت نبود بلکه امکان مخالفت با شهروندی وضعیتی از 

تأکید  مروزهدهد که چگونه ای در ادامه نشان می(. بارچیز19« )کردمیغربی را فراهم 

 با ،پس از آپارتاید در آفریقای جنوبی «ایجاد شغل»و  «حترممشاغل م»مستمر بر 

که اشتغال  در عین حال-وقت کار مزدی تمام شهروندی اجتماعی بهدادن ط رب یهادام

 زندی کارگران دامن میکارثباتبیبه  -شودروزافزونی کمیاب می طوربهثابت 

اشکال مردانگی، باعث تقویت محترم تأکید بر مشاغل ن همچنیب(. 2112)بارچیزی، 

ار ک ساختاربندی شده بر اساسکه نظم اجتماعی  . اشکالیدشوگرایی و نابرابری میملی

حلی راه عنوانبهمحترم، ی مشاغل برا ، تقاضاخلاصه طوربهده است. کرمزدی ایجاد 

ی را تقدیس که کار مزد کارانه به همراه داردی محافظه، سیاستیکارثباتبیبرای 

یا  (278ب: 2112)بارچیزی، « یکارثباتبی های سیاسیظرفیت»ز این امر ا. کندمی

که اشکال کار فراتر از کار ام بدین عنوان توصیف کردهکه من در جاهای دیگر  آنچه

، (2117، گشاید )میلارهای دیگری را برای ایجاد شغل و زندگی بممکن است راهمزدی 

 کند.می یجلوگیر

ر و گیگرداند: ما از طریق گفتمان همهبازمیمقاله  پرسش آغازین را بهقضیه ماین 

های پاسخ؟ مطمئناً یکی از دهیماهمیت میبه چه چیزی  یکارثباتبی یهکنندمحکوم

مربوط به  ، بسیاری از انتقادهایتر، کار مزدی است. یا به بیان دقیقاین پرسش

 کار چون و چرایتقدیس بی عنوانبه( 2111ویکس ) نچههمچنان به آ یکارثباتبی

 ،اجتماعی و عمل اخلاقی توصیف کرده، وظیفه یک ضرورت اقتصادی یهمزدی به مثاب

 یکارثباتیبتری به به کار مزدی بخشی از پاسخ گستردهپیوسته است. این دلبستگی 

ت برلان ،رای مثالبد. نکمیتأیید دوباره زندگی را اکنون مقبول های است که شیوه

دگی برای زن تر شدن آرزوهاعمیق به یکارثباتبیکند که شرایط استدلال می( 2111)

ن های تضمی، پاداشطبقه متوسطی یه، خانثابت یعنی، داشتن شغل –هنجارین خوب 

منجر  آنگذاری مجدد در و سرمایه -تحرک رو به بالا یهشده برای کار سخت و وعد

تحقق  مانع ،این اشکال دلبستگی، به صورت متناقضی یدگویماو  شده است.
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 چیزیامر . این اندشدهپوشانده که با آرزوی یک زندگی خوب شوند میهایی خواسته

 (.141) نامدمی 1«هنظالماخوشبینی  یهرابط» ه برلانسازد کرا می

بودن  محکوم «مالیخولیای چپ»توانیم از طریق لنز ما می از سوی دیگر،

والتر بنیامین  منظورکارگیری هب با (1555وندی براون ). را مشاهده کنیم یکاراتثببی

ه متعهد ب هی چپ سوگوارانهاسیاستکه  کندمنعکس می هایی راروش، از این اصطلاح

اسی در اینجا و اکنون از امکان تغییرات اس ی از دست رفته،هاجنبشات و ، مقولهاآرمان

، به جای زیر محترمآل اشتغال کامل و مشاغل ایده وفاداری به 2.دنکنجلوگیری می

ای تواند نمونهیک نیاز اجتماعی و اقتصادی، مطمئناً می عنوانبهبردن کار مزدی  سؤال

متر از ک پیوستگیموضوعات این براون به تعیین  یعلاقهاما . از مالیخولیای چپ باشد

 هچگونه تعهد سیاسی ب لیاوضعیت مالیخوهمان نشان دهد که او به اینست که  یهعلاق

، دیگر نیبیابه کند. تأیید نشده جایگزین میگرایی مخرب را با یک سنتایجاد اختلال 

است  مهم این و صرفاً سفت گرفتهتر اهمیت داشته باشد که فرد چه چیزی را شاید کم

بسیار قدیمی  ی( در مقاله1592ا همانطور که دوروتی دی )یه. سفت گرفت آن را فردکه 

ست که هیچ کاری که باید انجام شود این»اصرار داشت  یکارثباتبی یهباردر خود

 «.ی را سفت نگیریدچیز

 

 بندیجمع
چارچوبی برای فهم  عنوانبه یکارثباتبیاین امر ما را با توجه به ارزش  در نتیجه،

 هداد نشان یکارثباتبیاخیر از گفتمان  انتقادهای؟ رساندکجا میبه جهان معاصر 

ی در برخ :سیاسی ناخواسته ایجاد کند تواند پیامدهایاست که چگونه این مفهوم می

؛ تأکید بر کندو پنهان می، طبقاتی و جنسیتی را مبهم های نژادیمواقع نابرابری

 یکارگران خارج از شمال جهانتوجهی به منجر به بیکه  های از دست دادنروایت

که « زندگی خوب»و  «محترم»ی کار های هنجاریا حمایت از آرمانشود؛ می

 ،از این منظرنند. کمی، محرومیت و استثمار را توجیه نظم گوناگون هاست اشکالمدت
                                                      
1 “relation of cruel optimism” 

 .2119الف. نک: بنیامین، 2112نقل شده در بارچیزی،  2
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در مورد تازگی این تر کمممکن است ی کارثباتبی استناد مداوم امروزه به اصطلاح

نگرانی هژمونیک در مورد امنیت و دلبستگی به  یهصحبت کند و بیشتر دربار وضعیت

 سخن بگوید.، شداده میبرخی از افراد دبه امتیازاتی که زمانی 

ط ن اشکال کار و شرایمیارابطه  یهبارباز در پرسشیک  عنوانبه، وقتی با وجود این

د سیاسی خوهم ارزش ارزش تحلیلی و ی هم کارثباتبی ،سیمرزندگی می یهشکنند

توصیف  را از دست دادن یهربتجقطعاً  یکارثباتبی کند. از نظر برخیمیرا حفظ 

یک ذهنیت ، ی، این ممکن است به منزله امتناع از کار مزدکند. اما از نظر دیگرانمی

ای لیبرال مطابقت ندارد. در های از زندگی باشد که با آرمانسیاسی جایگزین یا شیوه

ن از دست داد یه، در همان تجربمعتقد است( 2119، همانطور که ایزابل لوری )واقع

 یچهاز دری یکارثباتبیآید. لوری به وجود میهثباتی است که ظرفیت امتناع ببی و

از طریق  «سازی ثباتبی»دهد که چگونه نگرد و نشان میسیاست میزیست نگاه

 اشیکارثباتبیکه هر کس خود مسئول قضیه این  وارد کردنسازی ناامنی و عادی

در  فردین دلیل که دکند. اما دقیقاً بمییک تکنیک حکمرانی عمل  عنوانبه است،

امکان  این»قابله با ناامنی توانمند شده است، برای ماش خودتنظیمی و خودمسئولیتی

چیز جدیدی را کار جدیدی را ترک کرده و قادریم شود که در همان زمانی ایجاد می

برخی از  (.119) «ورود به کار جدید واز کار قبلی خروج  ظرفیت یعنی، شروع کنیم:

 Precarias به نام ، مانند گروه تحقیقاتی فعالان اسپانیایییکارثباتبیبه  هاواکنش

a la Deriva  نوبتی به نامو سازمان فرانسوی کارگران هنریLes 

Intermittents ین راه را با جستجوی گسست در گفتمان امنیت/ناامنی و رد ، هم

ند هایی مانجایگزینو در عوض  اندگرفتهدر پیش  وقتنوستالژی برای کار مزدی تمام
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کنند می پیشنهادرا  9شهروندی-راقبتم 2،رفاه مشترک 1،امنیت-، انعطافپایهدرآمد 

های اخیر در کار 7الف(.Precarias a la Deriva ،2119؛ 2117کورتز، -)کازاز

                                                      
1 Flexicurity 

ی دولت رفاه در بازار هاسبیاست. یکی از securityو  flexibilityاصبطلاحی سباخته شبده از ترکیب 

وزیر سبوسیال دموکرات دانمارک پول نیروپ راسموسن در کار اسبت. این اصبطلاح را اولین بار نخسبت

ی یت برامطرح کرد. این اصبببطلاح به ترکیب انعطاف پذیری بازار کار در اقتصببباد پویا و امن 1551دهه 

 یهترکیب سببه جانب»با « مثلث طلایی»پذیری را مسببتلزم کارگران اشبباره دارد. دولت دانمارک انعطاف

( سبببیاسبببت فعال بازار کار با حقوق و 9اجتماعی و ) تأمین( 2پذیری در بازار کار همراه با )( انعطاف1)

( توافقات قراردادی 1ه دارد: مؤلفدر کمیسببیون اروپا این سببیاسببت چهار  داند.تعهدات برای بیکاران می

بازار کار بر ی موثر هاسببیاسببت( 9العمر. ( راهبردهای جامع یادگیری مادام2پذیر و قابل اعتماد. انعطاف

 تأمینحقوق کافی را  لغشببب در دوران جابجاییاجتماعی مدرن که  تأمینهای ( سبببیسبببتم7و فعال 

 کنند.می

2 Commonfare 
نشسته تا به امور مشترک  common جزء wel-fare ی مرکبول کلمهی نوساخته به جای جزء اواژه

ی داراصطلاح سرمایهاین اصبطلاح برای فاز اقتصادی کنونی کشورهای به و جمعی اشباره داشبته باشبد.

که قادر به درک کامل عمومی انباشبت توسعه یافته  یهیک نظریاز دل قابل اسبتفاده اسبت و « غربی»

بلکه  ،های تولیدی و تکنولوژیکیویژگی یمحدود شبببدن به مطالعه ید بدونتکامل روابط اجتماعی تول

ونلا ، آنتنظریه آندره آ فوماگالیدر ایتالیا نمایندگان اصببلی این اسببت.  عد شببناختیبرجسببته سببازی بُ

 .کورسانی و کارلو ورسلونه هستند

9 Caretizenship 
ت که نویسبببنده در نقد مفهومی اسببب. citizenshipو  careاصبببطلاحی سببباخته شبببده از ترکیب 

 ابداع کرده است.ان کارثباتبیی و ضرورت حمایت از کارثباتبی

در خارج از مشبباغل مزدی انجام  اسببت کهبازتولیدی و  یدیول، شببناسببایی کار تاز درآمد پایهمنظور 7 

کند که نیازهای اولیه را پوشبببش را فراهم می جهانیثابت شبببود و بدون قید و شبببرط یک درآمد می

امنیت و رفاه -( مراجعه کنید. انعطاف198، 2111ویکس )دهد. برای توصبببیف دقیق درآمد پایه به یم

جابجایی اولی با هدف حمایت از کارگران در حال  .بود Les Intermittentsمشبببترک دو پیشبببنهاد

زهای نیا تأمینبا  مزدی جایگزینی برای رژیم کار عنوانبههای مختلف و دومی میبان مشببباغل و پروژه

مراقبت شهروندی  (.2117کورتز، -ارائه شد )کازاز همبستگی یهاها و شبکهاجتماعی از طریق مجموعه

)شهروندی( با تغییر  ciudadania یکه از کلمه cuidadania اسپانیایی یاز کلمه سبتایترجمه نیز

طلاح )مراقبت( تشببکیل شببده اسببت. این اصبب cuidado و در نتیجه ایجاد کلمه "u" و "i" ترتیب
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لزومًا مستلزم  یکارثباتبی یهنشان داده است که مطالع مورد چنین پیشنهادهایی

گونه را مطرح کند که چپرسش تواند این بلکه می بازگشت به اشکال هنجاری کار نیست

 یباز کند. همانطور که بارچیزسیاسی را  هاین کار مزدی ممکن است سایر امکانبحرا

مترقی آن در  یت کار و وعدهمرکزی»ی کارثباتبی الف( استدلال کرده است، 2112)

 ترین، شاید بزرگاین کارانجام «. کشدچالش می کند و بهمی مسألهداری را سرمایه

 .باشداین مفهوم سیاسی ظرفیت 
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