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Extended Abstract
Introduction
Understanding the underlying mechanisms of the occurrence of 2019
demonstrations in Iran is the purpose of this study, which has been conducted in
the form of qualitative research in the tradition of cultural studies. Documentary
studies, field observations, interviews and official statistics were the tools we
have used in its processing. In the first stage, with the exploratory study of the
region that was the context of this event; we identified poverty, inequality,
marginalization, and the type of jobs prevailing in it as key concepts in this field.
In the next step, in the light of later theories related to the concepts obtained, we
found that neither poverty, nor inequality, nor marginalization; but job-instability
was more closely linked to the occurrence of these events. However, reports
indicate that we have not seen demonstrations in many areas where jobinstability has been prevalent. This means that none of these cases (poverty,
inequality, marginalization and instability) cannot be explanatory alone. Finally,
with the support of the spatial diversity of the 2019 demonstrations by the
conceptual tool of Precaria, we based the analysis of these events on the ideas of
Standing and Rifkin. Finally, by critically applying the conceptual tool of
"precaria" - while class analysis cannot be used in this context - we came to the
conclusion that the occurrence of these demonstrations is traceable in the form of
unintentional reaction through the formation and activation of a sense of "fear of
poverty" among destabilizers of the active population.
After the formation of the Islamic Republic in Iran, this country has been
plagued by demonstrations that with a little reflection on what happened - from
the beginning of the Islamic revolution to the 90s - we will find that the nature
what we saw in the 90s is different from all previous cases. The aspects that are
essential about the 2019 demonstrations and its difference from previous events
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are the scope of the cities involved (Madani, 2020: 28), the considerable
presence of women (Madani, 2020: 131) youth (Madani, 2020: 115); Being
located in mostly marginal (Mirzakhani, 2019; Madani, 2020: 91) and poor areas
(Madani, 2020: 47) which reveals the need to find a logical answer for its
analysis. We try to find out which factor or factors and how have they played a
more decisive role in this field. Accordingly, the question of this article is why
the events of 2019 in Iran occurred.
Methodology
Since a large proportion of the reports of 2019 Demonstrations are related to
marginal areas (Madani, 2020) which are not belong to the dominant cultural
current of society (Rezaei, 2009); This research has been done in the framework
of "cultural studies" as part of popular culture (Rezaei, 2009). The purpose of
such researches is not to present general or universal theories, but to shed new
light on historical moments through the case under study. The researcher begins
with a broad structural and theoretical framework that places specific research in
a broader context and also validates the choice of a particular case study.
According to the statistics related to the 2019 Demonstrations in Iran, we knew
that although a large part of these incidents occurred in marginal areas, but we
have also witnessed these events in the middle and affluent areas (see: Madani,
2020). Therefore, if we are to understand why these events occurred, we will
need the data of at least three affluent, middle, and poor sections. In order to
facilitate the research, we confined ourselves to one area which could be a
representation of these three types of area. Using field observations, interviews,
as well as official statistics about it, we came to the conclusion that instability
(with intensity and weakness) throughout the region; and issues such as poverty,
unemployment, inequality and marginalization prevail in some parts of it.
Conclusion and Analysis
In this study, we have shown that it is not defensible to regard 2019
demonstrations in Iran as a collective action or class struggle. Pursuing issues
such as poverty, inequality, marginalization or instability on their own will
prevent us from understanding what is behind these events. It seems that what
can explain the mechanism of occurrence of these demonstrations is the feelings
that was present on some of the precariates at that time. As a result, while
distancing ourselves from the class-based analysis of these events, we believe
that it makes more sense to attribute it to a section of destabilizers who belonged
to different classes. In the precarial analysis of 2019 demonstrations in Iran, it
should be considered that some of the precariates are trying to use this type of
job as a way to progress, some are satisfied with the amount received from this
type of work; and the ward is also dissatisfied (Standing, 2011: 59). The basis of
our analysis is the dissatisfied precarites who have no hope of improving the
situation and because of the lack of government support in these areas, they are
afraid that the situation will probably get worse at any moment. By distributing
these categories in different areas, we can expect to see severe reactions in areas
where the level of dissatisfactions is high, and in other areas, as the dominance
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of each category, this intensity will decrease or increase. From this point of view,
demonstrations is more likely to occur in marginal areas where precarial
occupations and, consequently, fragile living conditions prevail; and it will not
be so strange in affluent areas. Actually, the number of precarites in nonmarginal areas is less than in marginal. As a result, demonstrations are less likely
to occur in affluent areas; and if they do, they are expected to be less severe than
they are in the suburbs. The aggregation of these micro-individualistic reactions
by some precarites in the corners is a misleading display of purposeful,
conscious, and class action that underlies the description of such events using
terms such as "collective action" or "class struggle." It is clear that collective
action has a burden beyond even the class struggle. So that the purpose of such
an action is clear; and the collective determination is to achieve that goal. Class
struggle, on the other hand, is based on conscious action on the part of the
working class, which requires the existence of labor unions. Such a platform
does not seem to have been prepared for the formation of class consciousness in
Iran. Based on this, the pericardial analysis of 2019 demonstrations in Iran is a
more convincing explanation.
Keywords: Iran' 2019 Demonstrations, Precaria, Standing, Rifkin.
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چکیده
هدف این مقاله ،فهم سازوکارهای وقوع ناآرامیهای آبان  1398در ایران است که
ِ
برای تدوین آن ،از مطالعات اسنادی ،مشاهدات میددانی ،ماداه،ه ،و آمارهدای
اکششدافی منطقدهای کده بسدشر
رسمی بهره بردهایم .در مرهلۀ نخست ،با مطالعدۀ
ِ
بخشی از این رویداد بود ،فقر ،نابرابری ،هاشیهنشینی ،و نوع مشاغل غالب در آن
ِ
ِ
را بهعنوان مفاهیم کلیددی دراینزمینده تشدخید دادیدم .در داد بعدد و در رتدو
نظریههای مشأخر مرت،ط با مفاهیم بهدستآمده دریافشیم که نه فقر ،نه ندابرابری ،و
نه هاشیهنشینی ،بلکه بیث،اتکار ی با وقوع این رویددادها یوندد بیشدشری داشدشه
اسددتب بااینهددا  ،رار هددا نشددان میدهنددد کدده در برخددی از منددا قی کدده
بیث،اتکاری در آنها رواج داشدشه اسدت ،شداهد وقدوع نداآرامی ن،دودهایم .ایدن
بهآنمعناسددت کدده هی یددا از ایددن مددوارد نفقددر ،نددابرابری ،هاشیهنشددینی ،و
بیث،اتکاری) ،بهتنهایی قادر به ت،یین چرایی وقوع این رویدادها نیسشند .سرانجاد،
آبان  1398توسط ابرار مفهومی ریکاریدا مدا را
ششی،انی تنوع
مکانی رویدادهای ِ
ِ
ِ ِ
بهاینسدو هدددایت کددرد کدده تضلیددل موطددوع موردمطالعدده را بر ایددۀ اندیشددههای
اسشندینگ و ریفکین بنا کنیم .بهعنوان نشیجه یری کلی ،با تعدیل رویکرد نظدری
بهکاررفشه دطمن اینکه نمیتوان دراینزمینه از تضلیل ،قاتی بهدره برد د بدر ایدن
یری
نظریم که وقوع این ناآرامیها در قالب واکنشهایی ماشینوار از ریق شکل ِ
«ترس از فقر» در میان ریکریتهای جمعیت فعا ِ جامعه ،قابل یگیری است.
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مقدمه

ر
درهالیکه جن،شهای بررگ اجشماعی ،تا اندازۀ زیادی فرا ،قاتی بودهاند ،جن،شهدای خردتدری نیدر
،قاتی مشخای سامان یافشهاند .چنین برداششی از وطدعیت جامعده،
وجود داششهاند که هو مفهود
ِ

هو مفهود «جامعۀ جن،شی» صورتبندی شده اسدت نکدایمی .)138۶ ،بدهنظر نویسدند ان ایدن
ژوهش ،ایران معاصر که تجربۀ یوسشهای از اعشراضها را بدا خدود دارد ،در دهدۀ  1390بدا «مسدللۀ
مضاعف» روبهرو شد .با اینکه واقعۀ رخداده ،خود مسلله است ،چنان تفاوتهدایی بدا مدوارد یشدین
تغییدر ندوع اعشراضهدا در یدا جامعده،
دارد که مسللۀ دیگری را نیر موجدب میشدودب بدرای مثدا ،
ِ ِ
به ونهای که با موارد مشابه یشین تفاوتهای بنیادینی داششه باشد ،میتواند یا مسللۀ دیگر افرونبدر
ربعد مسللهمند اصلی خود باشد .در رویارویی با چنین مواردی ،طمن اینکه مسللۀ ابشددایی همچندان
موطوعیت داششه و از اهمیت باالیی برخوردار است ،این ،مسللۀ جدید است که باید موردتوجده قدرار
یرد .باید دید که چه د ر ونیها و چه عواملی س،ب بروز اتفاقهایی مشفاوت بدا مدوارد یشدین شدده
است .س از شکل یری نظاد جمهوری اسالمی نیر ایران با واخواهیهایی دسدتبه ری،ان بدوده کده
با اندکی تأمل در رخدادهای یشآمده داز ابشدای انقالب تا دهۀ 1390دد درخواهیم یافدت کده ندوع و
جنس آنچه در دهۀ  1390شاهد آن بودیم ،با تماد موارد یشدین تفداوت داردب بدهاینمعنا کده از میدان
رخدادهای مردمی واقعشده در ایران ،ناآرامیهای آبان  1398بهدلیل قرار رفشن در زمیندهای بدا تدورد
باال نسایتخوان روزنامۀ دنیای اقشااد )1399 ،و ایین آمدن شدید قدرت خرید مدردد نشمشدیری،
 ،)1398و همچنین با درنظر رفشن شدتن )2نروزنامۀ ابشکار1399 ،ب دهقان یشه ،)2019 ،وسدعت

نمدنی ،)۶7 :1399 ،و یامدهای آنن )3نروزنامۀ ابشکدار1399 ،ب مددنی )1399 ،کده بیارت،دا بدا
آنچه در دیماه  139۶رخ داد نیست ،ا در نده مهدمتدرین ،دسدتکم یکدی از قابلتوجدهترین مدوارد
دراینزمینه بوده است .ا ر رویدادهای دهۀ  ،13۶0وقدایع سدا  ،1373تضرکدات مربدو بده کدوی
دانشگاه و هوادث س از انشخابات  ،1388مربو به نقا خاصی بود ،اینبدار و در آبدان  ،1398بدا
رویدادی مواجهیم که مانند دیماه  139۶و برخالف موارد یشین ،نه در یا یا چندد منطقدۀ خدا ،
بلکه در بخشهای مخشلفی از کشور رخ داده است .وجوهی که دربارۀ این ناآرامیها و تفداوت آن بدا
رویدادهای یشین اهمیت اساسی دارندد ،دامندۀ شدهرهای در یدر نتابندا 1399 ،ب مددنی:1399 ،
 ،)28هضور ر ررنگ زنان نمدنی )131 :1399 ،و جواندان نمددنی )115 :1399 ،و واقدع شددن در
ً
شدهرین )4نمیرزاخدانی1398 ،ب مددنی )91 :1399 ،و فقیدر نمددنی،
منا ق اکثرا هاشدیهای و ایین
ِ
 )47 :1399بوده است که طرورت و اهمیت منطقی تضلیل آن را آشدکار مدیکندد .بدهدلیدل مشدأخر
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بودن این رویداد ،تضلیلهای انگشتشماری دربارۀ آن وجود دارد که بیششر آنها نیر این ناآرامیهدا را
از دریچۀ ،قاتی تضلیل کرده و اقشااد سرمایهداری ،بیکداری ،فقدر ،ندابرابری ،و هاشیهنشدینی را در
یوند با آنها تعیینکننده میدانندن .)5ما نیر طمن اذعان به اهشما تأثیر این ونه موارد ،کوشدیدهایم تدا

دریابیم که کداد عامل یا عوامل ،و چگونه دراینزمینه نقش تعیینکننددهتری داشدشهاند .بدرایناسداس،
ایی وقوع هوادث آبان  1398است.
رسش مقاله ،م،شنیبر چر ِ
 .1روش پژوهش
ازآنجاکه بخش زیادی از رار های آبان  1398مربو بده مندا ق هاشدیهای بدوده اسدت نمددنی،
 )1399که فشه میشود ،به جریان مسدلط فرهنگدی جامعده تعلدق ندارندد نرطدایی ،)1388 ،ایدن
ژوهش در چارچوب «مطالعات فرهنگی» دبهعندوان بخشدی از فرهندگ عامده نرطدایی )1388 ،د
چارچوب مشخد بودن مطالعدات فرهنگدی ،بدر
فاقد
انجاد شده است .رطایی ن )1388با اشاره به ِ
ِ
این نظر است که «جان کالد فرایند تضقیدق کیفدی در مطالعدات فرهنگدی ،تضلیدل مدوردی از نظداد

هددف
کرانمند مضلی است که در مشنی از چارچوب وسیعتر فرهنگی و تداریخی قدرار رفشده اسدت.
ِ
چنین تضقیقی ،عرطۀ نظریهای عاد یا جهانشمو نیست ،بلکه تاباندن نوری تازه به برههای تداریخی
از رهگذر مطالعۀ موردتضقیق است .مضقق ،از چارچوب ساخشاری و نظری وسیع آغداز میکندد کده
تضقیق خاصی را در مشنی وسیعتر قرار میدهد و همچنین ،انشخاب مطالعۀ مدوردی خدا

را معش،در

میکند .براساس این رویکرد ،فیلدوور  1واقعی را میتوان در مرکر ساعت شنی درنظدر رفدت :فدرد
مضقق ،ابژۀ مطالعۀ خود را که موردی خا

است ،بهدقت و با جرئیات مطالعه میکندد و در مرهلدۀ

ایانی مطالعه ،در مرهلهای که مضقق یافشههای تضقیق موردی را در چارچوب وسدیعتر میسدنجد و
ً
موردارزیابی و بضث قرار میدهد ،اهشماال تغییر مدوردنظر هاصدل میشدود و مانندد سداعت شدنی،
توسعۀ مورد نظر دوباره ته ساعت میافشد».

روند کلی ژوهش هاطر ،مشابه رو شناسی اسشوارت میل 2استب ا رچه از زوایایی بدا

آن مشفاوت است .رو شناسی میل ،م،شنیبر سه عنار است )1 :اسشقراب  )2اسدشدال قیاسدیب
 .3اث،ات ددذیری نسدداعی .)111 :1392 ،در ایددن رو  ،از ریددق مشدداهده بهسددوی سدداخشن
نظریهای دربارۀ آن مشاهدات میرویم و در مرهلۀ آخر نیر نظریدۀ بهدسدتآمده ،بدا رجدوع بده
1. Field Work
2. Mill, J. S.
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واقعیت آزمون میشودن .)۶ژوهش در چارچوب مطالعدات فرهنگدی ،در مرهلدۀ سدود نیعندی
اث،ات ذیری) از رو اسشوارت میل جدا میشود .در این مرهله از رو شناسدی میدل دبدرای
مثا  ،در ارت،ا با رو اخشالفد رویداد موردمطالعه نناآرامیها) در برخدی واهددها نمندا ق
ونا ونی اعم از اسشان ،شهر ،مضله ،و )...هاطر و در برخی دیگر ،غایب است .در قالب ایدن
رو در ی تفاوت ها خواهیم بود .در اینجا هضور و غیاب عوامل با هضور و غیاب تفاوتها
نوقوع یا عدد وقوع ناآرامیها) همراه استب یعنی باید بررسی کنیم که آن عوامل با وقوع یا عددد
وقوع ناآرامیها در منا ق مخشلف هم تغییری دارد یا خیر .ا ر علشی یافت شود کده تغییدر آن بدا
تغییر واقعۀ موردمطالعه نناآرامی ها) هماهنگ باشد ،همان علت واقعه خواهد بدود نر . .بده:
ّ
ساعی .)114-115 :1392 ،درمقابل ،مقالۀ هاطر از چنین منطق عل ِی مضضی یروی نکرده و
ً
بر این نظر است کده ا در مدثال در ده منطقده و در هضدور ویژ یهدای خاصدی ،شداهد وقدوع
ناآرامیها بوده باشیم ،کفایت میکندب بهبیان روشنتر ،ا ر رویداد موردنظر در مندا ق دیگدری
که آنها نیر دارای این ویژ یها بودهاند ،رخ نداده باشد ،آسی،ی به تضلیل وارد نخواهد کردب زیرا
ممکن است مداخلۀ مشغیرهای دیگری ،موجب خاموشی ناآرامیها در سایر منا ق شده باشد و
این بهاینمعناست که اهشما سشر آنها در آیندۀ نردیا و در مکانهای دیگر وجود دارد.
مشمایر آن ،بسدشر بخشدی از ایدن رویددادها بدوده
برایناساس ،منطقۀ  4کرج ،جاییکه دو نقطۀ
ِ

است ،مضور تمرکر ما برای این منظور است .همان ونه کده در ادامده آوردهایدم ،ایدن منطقده بدهدلیدل
دربرداششن سه بخش مرفه ،مشوسط ،و فقیرنشین ،وطدعیت اقشاادی دفرهنگدی مشناقضدی دارد .ایدن
ویژ ی و همچنین ،شکل یری ناآرامیها در دو نقطۀ مشفداوت آن میتواندد تاهددودی مدا را بده فهدم
ایی وقوع رویدادهای آبان  1398نردیا کندب بنابراین ،اساس کار مدا در جسدشجو ری بدرای فهدم
چر ِ
سازوکارهای زیرین آنچه در این سا اتفداق افشداده اسدت ،بدر مشداهدات ،ماداه،هها ،و آمارهدای

مخشلف ثروتمند ،مشوسط ،و طعیفنشین تشکیل شدده اسدت.
منطقهای است که خود از مضلههای
ِ

این بهآنمعناست که آمارها ،مشاهدات ،و مااه،ههای ما دربارۀ منطقده  4کدرج ،ندهتنها مربدو بده
آنهاخواهدبودن.)7
یامرفهنشین ،بلکهدرپیوندباهمۀ 
ایحاشیهای،متوسط ،


منطقه

برای تدوین این مقاله ،طمن مراجعده بده مطالدب منششرشدده در روزنامدهها ،بدا آ اهدان
کلیدی نیدر ماداه،ههایی انجداد دادیدم .افدرادی کده بدا آنهدا ماداه،ه کدردیم ،بنگداهداران،
ریشسفیدان ،معشمدان ،و ساکنانی از این مضلدههای یازده انده بودندد کده سدابقه سدکونت یدا
فعالیت آنها در ایدن منطقده ،بده بداالی  30سدا میرسدید .درمجمدوع ،تعدداد  21ماداه،ه
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دراینزمینه انجاد شد .فشنی است کده هددف مدا از ایدن ماداه،هها ،نده داالیش مفداهیم یدا
مضمونسازی ،که شناسایی دقیقتر منطقه و ویژ یهای ونا ون مربو به آن بود.
 .2واکاوی منطقۀ هدف
هدف مهاجران از نقدا مخشلدف ایدران
شهر کرج ،بهدلیل نردیکی به کالنشهر تهران ،یکی از منا ِق ِ

استب به ونهای که در و سا های  1385تا  ،1390ذیرای تعداد  253/405مهاجر بدوده نمرکدر
آمار ایران )1390 ،و بین سا های  1390تا  1395نیر تعداد  188/024نفدر در نشیجدۀ مهداجرت بده
جمعیت آن افروده شده اسدت نمرکدر آمدار ایدران .)1395 ،دواه ایدن میدران مهداجرت نیدر افدرایش
سکونت اههای غیررسدمی و مندا ق هاشیهنشدین در ا دراف ایدن کالنشدهر اسدت .کاویدانیراد و
عریری ن )1392در ژوهشی به این نشیجه دست یافشهاند که اسکان غیررسمی ،افرونبدر هاشدیههای
مهاجر کمدرآمد استددد درهدا
کرج ،در روسشاها و منا ق یرامون آن نیر دکه برایند هضور اکثریت
ِ

سشر است .این مهاجرتها به کرج که فشه میشود س از تهران ،باالترین میدران در کدل کشدور

ری تهران بدودن آن را بازتداب میدهدد و
است ناسشانداری ال،رز ،)90-123 :1390 ،هم هاشیۀ کار ِ
هم نشاندهندۀ افرایش روزافرون هاشیهنشینی در ا راف این کالنشدهر اسدتب ازهمدینرو ،میتدوان

سیمای کلی نوع سکونت در آن را بهلضاظ شد،اهت ،در یوندد بیشدشر بدا مندا ق هاشدیهای دانسدت.
بضران عدد یوسشگی در زمینۀ توسعه فیریکی این شهر نفرهودی و مداهی ،)1389 ،در نشیجۀ اشد،اع
جمعیت در برخی مندا ق و شدکل یری مضلدههای جدیدد و هاشدیهای در ا دراف آن نفرهدودی و
مداهی )1389 ،واهی بر این مدعاست.
آمارهای موجود دراینزمینه نشان میدهند کده  44/1درصدد از واهددهای مسدکونی ایدن
کالنشهر ،اسشیجاری ،و نضوۀ تارف بهصدورت مالکیدت نیدر  52/5درصدد اسدت .نیمدی از
واهدهای مسدکونی ایدن شدهر ،زیدر  100مشدر مربدع مسداهت دارندد و  23/1درصدد از کدل
واهدهای مسکونی اجارهای ،دراخشیدار روههدای آسدیب ذیر و  43/4درصدد نیدر مشعلدق بده
روههای کمدرآمد استن )8نزیداری و دیگدران .)139۶ ،مشدکل عمدده و مشدشر تمداد ایدن

سددکونت اههای غیررسددمی ،رسددمیت نداشددشن سددکونت مالکیددتن )9و فقدددان امنیددت در

سکونتن )10نمشکینی و دیگران)1392 ،ب د ر دونی سداخشارهای ارزشدی و الگوهدای رفشداری
موجود و شکل یری هنجارهای جدید نزنگیآبادی و رهیمینادر)1389 ،ب اوطداع نابسدامان
بهلضاظ آسیبهای اجشماعی نفرجیس،ک،ار و دیگدران ،)1397 ،همچدون افدرایش برهکداری،
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م
اعشیاد ،جرد و جنایتب افرایش نرخ الق نبهادری و دیگران )139۶ ،و نداامنی جدانی و مدالی
نفا میموهد و دیگران )1397 ،است که فشه شده است ،موقعیت هاشیهای آنهدا مهدمتدرین
عامل تأثیر ذار در این زمینههاست نفرجیس،ک،ار و دیگدران .)1397 ،بده ورکلی ،ایدن تدراکم
جمعیشی ناشی از افرایش هاشیهنشدینی ،در نداهمگونی فرهنگدی سداکنان ،تغییدر کاربریهدای
شهرین )11نفرهودی و مداهی ،)1389 ،عدد تناسب امکانات فرهنگی با نیازهدای جمعیدت آن

نزلکی ،)1380 ،بهاش،اع رسیدن ناهنجاریهای فرهنگی و اجشماعی نزلکی ،)1380 ،افدرایش
میران جرد نزنگیآبادی و رهیمینادر )1389 ،و همچنین ،در مدواردی مانندد افدرایش کودکدان
کارن )12نایمانی و نرسیسیانس )1391 ،در کرج نمود یافشه است.

فشنی است ،تماد منا ق کرج در چنین وطعیشی نیسشند .این شهر ،از دوازده منطقه تشکیل شدده

استن )13که تنها در چهار منطقۀ آن ن«کرج کهن»« ،هاار »« ،مهرشدهر نمنطقدۀ  »)4و «فدردیس»)
سددکونت اههای غیررسددمیای چددون «هسددینآباد»« ،مهردشددت»« ،رجبآبدداد»« ،شددع،انآباد»،
«اخشرآباد»« ،اک،رآباد»« ،هیدرآباد»« ،سهرابیه»« ،مراداب»« ،تر آباد»« ،شیخسعدی»« ،هادار» ،و
«کددال » وجددود دارد نبهددادری و دیگ دران .)139۶ ،درایددنمیددان ،منطق دۀ  4نمهرشددهر) بددا وسددعت
 1۶50/178هکشار و جمعیت  124/175نفر ،واقع در جندوب غربدی کدرج نشدهرداری کدرج)1399 ،
یکی از مشناقضترین سکونت اههای این کالنشهر است .بهمنظور شناخت دقیق ذشدشه و هدا ایدن
منطقه ،طمن مراجعده بده رار هدای مکشدوب خ،رنگداران و رجدوع بده آمارهدا ،بدا آ اهدان کلیددی
دراینزمینه نیر مااه،ه کردیم .هاصل مااه،ههای انجادشده ویدای ایدن اسدت کده هسدشۀ مرکدری
این منطقه نفاز  1و  )2در ذر زمان ،توسط مهاجران زیادی در مضلههای مجاور ،اها ده شدده اسدتب
به ونهایکه دیگر نمیتوان آن را منطقهای مرفهنشین بهشمار آورد .ایدن منطقده ،بده یدازده مضلده تقسدیم

میشود که با اتکا به مشاهدات میدانی ،مااه،ه با آ اهان ،و با توجه به آمارهای رسمین )14میتدوان آن

را در سه قسمت ،قهبندی کردن .)15مضلههای مرفه نفاز  1و فاز  ،)2مضلههای مشوسط نفداز  ،4شدهر

دریا ،و فاز  )5و مضلههای طعیفنشین نهسدینآباد ،مهردشدت ،رجبآبداد ،شدع،انآباد ،اخشرآبداد ،و
اک،رآباد) .بلوار ِارد ،این منطقه را بده دو بخدش ثروتمندنشدین و فقیرنشدین تقسدیم میکندد .در قسدمت
ن)1۶

شمالی این بلوار نیر سه مضلۀ مشوسط نفاز  ،4شهر دریدا ،و فداز  )5در یدا مسدیر واقدع شددهاند

اکم جمعیشی مضلههای طعیفنشدینن ،)17بدهنظدر میرسدد کده اکثریدت
ننقشۀ شماره  .)1با توجه به تر ِ

جمعیت این منطقه را آنها تشکیل دادهاندن .)18این افراد که برای به،ود وطعیت اقشاادی خدود بده کدرج

مهاجرت کردهاندن ،)19بهدلیل عدد اسشطاعت مالی ،مج،دور بده سدکونت در یکدی از ایدن شدش مضلدۀ
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فقیرنشین شده و به شغلهای ارهوقت و غیردائمی مانند کدار ری سداخشمان ،دسشفروشدی ،رانندد ی در

اسنپ ،و خش تراکت ت،لیغاتی روی آوردهاندن .)20فشنی است ،هدوادث آبدان  1398در دو قسدمت از
داز  ،4و دیگددری در هدفاص دل مضل دههای
ایددن منطقدده رخ دادهاندددب یکددی در مضل دۀ مشوسطنشد
دین فد ِ
ِ
ثروتمندنشین و طعیفنشین ندر امشداد بلوار ِارد)ن .)21مشاهدات میددانی مدا و همچندین ،رار هدای
بازتابیافشه در مط،وعات و خ،ر راریها نشان میدهدد کده شددت ناآرامیهدای شدکل رفشه در فداز ،4
کمشر از مورد مشابه در بلوار ِارد بوده استن.)22

نقشۀ شماره ( .)1منطقۀ  4کرج و محلههای یازدهگانه آن

من،ع :لپایگانی و دیگران139۶ ،

با توجه به آمارهای مربو به ناآرامیهای آبان  1398دریافشیم که با وجود اینکه بخش زیادی از
این رویدادها در منا ق هاشیهای رخ دادهاند ،ولی در منا ق مشوسط و مرفهنشین نیر شاهد این
وقایع بودهایمن )23نر . .به :مدنی)1399 ،ب ازهمدینرو ،ا در در دی فهدم چرایدی وقدوع ایدن

رویدادها باشیم ،به دادههای میدانی دستکم سه منطقۀ مرفه ،مشوسط ،و طعیفنشدین هاطدر
ِ
در این ناآرامیها نیاز خواهیم داشتب بههمینس،ب ،برای آسانتر شدن کار ،به یدا منطقده کده

میتوانست بازنمایی از این سه نوع منطقهن )24باشد ،بسدنده کدردیم و بدا اسدشفاده از مشداهدات
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میدانی ،مااه،هها ،و همچنین ،با توجه به آمارهای رسمی موجود در مدورد آن ،بده ایدن نشیجده
دست یافشیم که بیث،اتکداری نبدا شددت و طدعف) در تمداد منطقده ،و مدواردی مانندد فقدر،
بیکاری ،نابرابری ،و هاشیهنشینی در بخشهایی از آن غل،ه دارد.
 .3رمزگشایی از الگوی شکلگیری ناآرامیهای آبان 1398
ابشدا باید اشاره کنیم که بر تضلیل ،قاتی رویدادهای آبان  ،1398نقدهای جدیای وارد اسدت
که در البهالی مطالب این فراز به آنها اشاره خواهیم کرد .با توجه بده آمارهدای مربدو بده ایدن
ناآرامیهدا ،میتددوان تنهددا وقددوع بخشددی از آنهددا را از زاو یددۀ ،قدداتی ،مطددرح و تضلیددل کددرد.
باوجوداین ،واقعیت این اسدت کده آنهدا ،تنهدا در مندا ق هاشدیهای رخ ندادهاندد و در مدوارد
بسیاری ،شاهد وقوع این رویدادها در منا ق مشوسط و مرفهنشین نیدر بدودهایم .بهاینسد،ب کده
اعضای ،قات ایین جامعه ،توان سدکونت در مندا ق مشوسدط و مرفهنشدین را ندارندد ،وقدوع
ناآرامیها در این مندا ق را نمیتدوان بده روههدای هاشدیهای نسد،ت دادب بندابراین ،نمیتدوان
رویدادهای آبان  1398در ایران را تنها بر ،قات کف جامعه یا هاشیهنشینها م،شندی دانسدت.
منطقی این رویدادها ،در ی مفهومی فرا ،قهای د دبدا
همین امر ایجاب میکند که برای تضلیل
ِ
ِ
توان دربر رفشن بخشهایی از ،قات مخشلفدد باشیم .ا رچه یافشن ابرار مفهومیای که چندین
ِ
قدابلیشی داشدشه باشدد دشددوار اسدت ،ولدی بددهنظدر میرسدد بشدوان بددا کداربرد انشقدادی مفهددود

کاریای »1اسشندینگ ،2بسشر مناس،ی را برای تضلیل ناآرامیهای موردمطالعه فراهم کردن.)25
« ری
ِ

کردن.)25

کر مارکس بدر کدار و ویژ یهدای آن ،درعمدل ،میددان جدیدد و قابدلتدأملی بدرای
با تمر ِ

جامعهشناسان و اقشااددانها کشف شد که کندوکاو دربدارۀ آن تدا امدروز ادامده داشدشه اسدت.
ا رچه ریشههای نظری بیث،اتکاری در آرای مارکس وجود داششه و دس از او نیدر بسدیاری بده
این عرصه وارد شدهاند ،اما کاربست عملی آن در شناخت واقعیدت ،واددار مفهود ردازیهدایی
است که اسشندینگ دراینزمینه انجاد داده است .مفهود مضوری در دسشگاه نظدری او ،ریکاریدا
است که هو نوع شغل ،و به ت،ع آن ،تاو یر ذهندی از خدود در آیندده نچشدمانداز) می دردد.

1. Precaria
2. Standing, G.
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شخد در هر شرایطی ا ر به کاری غیردائمدی یدا ارهوقدت اشدشغا داشدشه باشدد ،ریکریدت

1

بهشمار میآیدب چه در منا ق مرفهنشین سکونت داششه باشد و چه در منا ق هاشیهای .فشندی
است ،تأکید ما بر ریکاریا در این ژوهش ،بهمعنای ذیر این نکشده نیسدت کده اعضدای آن،
ر
یا ،قه را تشکیل دادهاند .ما نیر همسو با الینرایت ،2بر این نظریم که ریکاریا نمیتواند یا
ر
،قه باشدن )2۶نالینرایت :1399 ،ر . .به :بخش دود ،فال نهم) .بهنظدر میرسدد ،کداربرد
ً
ر
عد قشربندی ،مانند درآمد ،یا بهمثابه
این مفهود در معنای کامال اسمی جمعیت ،برهسب یا ب ِ
یا «مقولۀ اجشماعی» مناسبتر باشدن .)27بههرروی ،کوشیدهایم تا از این ابرار مفهومی تا هدد
امکان برای تضلیل واقعیت بهره ب،ریم.
ریکریتها که از فرایند تولید ،جدا و بهسوی خدمات رانده شدهاند ناسدشندینگ:2011 ،

 ،)1۶-17خطری بررگ ناسشندینگ )58 :2011 ،در آینددۀ خطرندا ن )28نریدفکین:1379 ،3
 )315توصیف شدهاند .منظور از آیندۀ خطرنا  ،د ر ونیهدای جهانیشددن اسدت کده عامدل
اصلی شکل یری و سشر آن بدوده ناسدشندینگ )2۶ :2011 ،و خطرندا بدودن آن نیدر هدم
بهاینمعناست کده اهشمدا ورود هدر کسدی بده آن وجدود دارد ناسدشندینگ ،)59 :2011 ،هدم
زمینهساز افرایش اططراب و کاهش سالمت کار ران میشود نریفکین)289-290 :1379 ،
و هم یامدهای آن برای کلیت جامعه ،یشبینینا دذیر اسدت ناسدشندینگ :2011 ،ر . .بده:
فالهای  ۶و  .)8شرایط بیث،اتکاران در اندیشههای اسشندینگ ،با رح بضدث کاالییشددن

کارخانه ،4این ونه بیان شده است که کارخانه ،انعطاف ذیری بیششری نس،ت به کار ر یدا کرده

است 5ناسدشندینگ )31 :2011 ،و بدهایدنترتیدب ،بهسد،ب شانسدیل تغییدر کداربری کارخانده،
فرصتهای شغلی ،دچار نوساناتی شدهاند که دیگر نمیتوان کارخانه را طدمانشی بدرای امنیدت
شددغلی بهشددمار آورد ناس دشندینگ .)29-31 :2011 ،اس دشندینگ ،بددیش از یددا دهدده ددس از
توطیضات ریفکین دربارۀ کار انعطاف ذیر ،6یگیدری ایدن ندوع کدار را علدت مسدشقیم رشدد
ریکاریای جهانی دانسشه ناسشندینگ )30 :2011 ،و وطعیت شغلی اعضدای آن را بدا توطدیح

1. Precariate
2. Olin Wright, E.
3. Rifkin, J.
4. Commodification of firm
5. The firm is becoming more portable than employee.
6. Flexible
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سه شکل انعطاف ذیری عدددی ،1انعطاف دذیری عملکدردی ،2و انعطدافپذییریدسذتمدد،3
تشریح و تکمیل میکندن.)29

در نشیجۀ چنین شرایطی ،وطعیت شغلی باث،ات ،ناممکن بوده و با خیل عظیم افدرادی بدا

شغلهای موقت و ارهوقت با دسشمرد یشبینینا ذیرن )30روبهرو میشدویمن .)31ایدن وجده ،در
نظریههای ریفکین این ونه آمده است که با فناوریهای جدید ا العاتی و ارت،ا ات دوربدرد،
روباتها و خودکارسازیای که مشاغل را بدهسدرعت در صدنایع و بخشهدای اقشاداد هدذف
میکنند ،اهشما ِ یافشن کار کافی برای صدها میلیون تازه وارد به بازار کدار در کشدورهای جهدان
ِ
سود ،نامضشمل بهنظر میرسد نریدفکین)314 :1379 ،ب چیدری کده از دهدۀ  1380در ایدران
با وطوح بیششری نس،ت به ذششه ،قابللمس است .با این تفاسیر و با توجه به آمارهایی که ارائه
کردیم ،میتوان بخش زیادی از ساکنان منطقۀ موردمطالعه و منا ق مشابه را ریکریت بهشدمار

آوردن .)32معنای این سخن این است که آیندۀ خطرنا برای ایران فرا رسدیده و عامدل خطرندا

آن نیر سر برآورده است .ایران ازیاسو ،در عار جهانیشدن و زیر سایۀ اقشااد نلولی،را قدرار
دارد و ازسویدیگر ،بهلضاظ بینالمللی دچار انروا و تضریم است و نکشۀ مهمتر اینکه جمعیدت
ر رشمار دهۀ شاشیها به بازار کار وارد شده یا آمادۀ ورود به آن هسشند .در چنین شرایطی ،بروز
وجوه خطرناکی که یشبینی شده است ،دور از انشظار نیست.
با توجه به آنچه مطرح شد ،عار هاطر ،دیدآورندۀ فرماسیون جدیددی اسدت کده زوا
کار ثابت و رواج بیث،اتکاری ،مهمترین ویژ ی آن است .در چنین هالشی ،نسد،ت افدرادی بدا
ِ
مشاغل دائمی در مقایسه با باقیماندۀ جمعیدت نو دارندد ان شدغلهای موقدت) بسدیار کمشدر
خواهد بود .بدهاینترتیب ،میتدوان جامعدۀ معاصدر را جامعدۀ ریکاریاییشدده توصدیف کدردب
غرب شدهر ،امکان دذیر
جامعهای که هضور ریکریتها در آن از شما تا جنوب و از شرق تا ِ

است .نوع شغل ،میران درآمد را تعیین خواهد کرد و میران درآمد نیر نوع و کیفیدت سدکونت را.
ِ
براینم،نا ،باید درنظر داششه باشیم که فقر ،ندابرابری ،و هاشیهنشدینی ،طدمن ریشده داشدشن در
عوامل ساخشاری ونا ون میتوانند یامد شغلهای ریکاریایی نیر باشندب بدهبیان روشدنتر ،از
میان فقر ،نابرابری ،بیکاری ،هاشیهنشینی ،و مشداغل ریکاریدایی ،همدین مدورد اخیدر ،یعندی

1. Numerical flexibility
2. Functional flexibility
3. Wage System Flexibility
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بیث،اتکاری است که میتواند نس،ت به مدوارد دیگدر ،زیربنداییتر باشدد .در یدا معندا ،ایدن
بیث،اتکدداری اسددت کدده بددا اهشمددا بیشددشری میتوانددد بدده نشددایجی ماننددد فقددر ،نددابرابری ،و

هاشیهنشینی بینجامد و نه برعکسن)33ب بنابراین ،ادعای ما این ونه قابل رح است که نده فقدر،

نه نابرابری ،و نه هاشیهنشینی بهتنهایی قادر به ت،یین رویدداد ناآرامیهدای آبدان  1398نیسدشند،
بلکه بیث،اتکاری در قالب مشاغل ریکاریایی است که در ارت،ا بدا وقدوع ناآرامیهدای آبدان

 ،1398اهمیت بیششری داردن .)34بااینها  ،هنگامیکه به دادههای مرکدر آمدار ایدران ن-1395
یابیمکهاینگونهمشاغلدرسراسذرکشذوردرحذا 


درمی
 )1390دراینزمینه مراجعه میکنیم،

تماماستانهاومنذاق متتلذککشذور ال،شده بدا شددت و

ایکهدرمورد
گونه 
افدایشاست؛به 
طعف مشفاوت) صدق میکند نر . .به :مرکدر آمدار ایدران1385 ،ب 1390ب  .)1395بدهبیان
روشنتر ،در بین منا ق ونا ون اسشانهای اردبیل ،چهارمضا وبخشیاری ،خراسدان شدمالی ،و
قدم نیددر کدده بسددشر وقددوع ناآرامیهددا ن،ودهانددد نمدددنی ،82 ،81 ،79 :1399 ،و  ،)85مشدداغل
ریکاریایی غل،ه داششه و روبهافدرایش بدوده اسدتب بندابراین ،فقدر ،ندابرابری ،هاشیهنشدینی یدا

مشاغل ریکاریایی ،هی یا بهتنهایی قادر به تفسیر ناآرامیهای آبان  1398نیسدشندن)35ب ولدی
یوند رویدادهایی با آن وسعت که هم در مندا ق مرفده ،هدم در
باید توجه داششه باشیم که نقطۀ ِ
منا ق مشوسط و هم در منا ق طعیف و هاشیهنشین رخ داد را تنهدا میتدوان در بیث،اتکداری

قددرت ت،یدین
یافتن)3۶ب بهبیان روشنتر ،بهجر مشاغل ریکاریایی ،کمشر مفهومی میتوانسدت
ِ
ِ
مکانی ناآرامیهای آبان  1398را داششه باشدن .)37باوجوداین ،چنانکه دیددیم ،ایدن عامدل
تنوع
ِ
ِ
ن)38
نیر نشوانست در یوند با رویدادهای موردمطالعه ،ت،یینکنندد ی قانعکننددهای داشدشه باشدد .
عدد کفایت ت،یین ِی الزد ندوع شدغل بدهتنهایی ،درایدنزمینده ایجداب میکندد بده جسدتوجوی
ِ
خایاهای بپردازیم که در ِس این ونه شغلها نهفشه است.
همان ونه که یششر مطرح کردیم ،اسشندینگ و بهنوعی ،ریفکین ،ریکاریدا را بدا صدفت
خطرنا توصیف میکنندن .)39ها رسش این است که وجدوه خطرندا آن کدامندد ا رچده

آنها اسشدال های خا

خود را دارند ،ولی بهنظر میرسد کده در مدورد جامعدۀ ایدران ،منطدق

دیگری هکمفرما باشد .بهکار یری ع،ارتهای «نا ایداری شغلی» و «آسیب ذیری در درآمد»
برای توصیف شغلهای ریکاریایی ،بهاینمعناست که بیث،اتکاری میتواند به افدرایش میدران
ً
فقر ،نابرابری ،و هاشیهنشینی بینجامد .این دقیقا همان چیری است که اسشندینگ ،عدد امید بده
آیندۀ ریکریتها را بر آن اسشوار میکند .واطحتر اینکه ،ریکریتهدا در وطدعیت شدکنندهای
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قرار دارند و هر تامیم ساخشاریای میتواند تأثیر شگرفی بر زند ی آنها داشدشه باشددن .)40بدا
توجه به مضدودیتهای موجود در همایت از بیث،اتکاران در ایران بهنظر میرسدد« ،تدرس از
فقر» یا «ترس از فقر بیششر» دراینزمینه ،عامل تعیینکنندهای بوده باشد« .ترس از فقدر» تع،یدر
سادهتری از ن،ود امنیت هسشیشناخشی است که اقشااد عار هاطر در قالب مشداغل نا ایددار
برای بیث،اتکاران بهارمغان آورده استن .)41تاور کنید فردی با درآمد آسدیب ذیر در کشدوری
زند ی کند که تامیمهای ساخشاری در آن ،بدون درنظدر درفشن وطدعیت نا ایددار وی رفشده
ترس از رفشدار شددن در وطدعیشی بددتر را بدا
شوند .در نشیجۀ چنین شرایطی ،شخد ،همواره ِ
خود بههمراه دارد .ها درنظر بگیرید که سیاست ذار چنین تامیمیددمانند افرایش نا هدانی
تدرس مورداشداره ،عینیدت رایی
قیمت بنر یندد را اتخاذ کند و بهاجرا بگذارد .نشیجۀ فعا شددن ِ

کنش خواهد بود .اشارۀ ما به عینیت رایی کنش در اینجا بهمعنای این است کده آنچده در چندین
ً
شرایطی از ریکریتها سر میزند ،واکنشی صرفا مکدانیکی و غیرنیتمندد بدرای جلدو یری از
بدتر شدن اوطاع خواهد بودب بهبیان روشنتر ،بیث،اتکاری به شکل یری ،قهای که بشوان بده
آن کنشهای جمعی آ اهانهای را نسد،ت داد ،خدشم نمیشدودب ازایدنرو ،مناسدبتر اسدت کده
جمعدی
جمعی عقالیی و نظادمند ،بلکده رفشارهدای
کنش
ِ
ِ
ناآرامیها در این دسشگاه تضلیلی ،نه ِ
م،شنیبر هرکت جماعت ونه 1درنظر رفشه شوندب رفشاری که بهدلیل وسعت زیاد دامنۀ ریکاریا
توانسشه است در همۀ نقا شهر و کشور رخ دهدن.)42

در تضلیل ریکاریایی ناآرامیهای آبان  1398باید به این نکشه توجده کندیم کده بخشدی از
ریکریتها تال کردهاند از این نوع مشاغل ،بهعندوان لدهای بدرای یشدرفت اسدشفاده کنندد،

بخشی به میران دریافشی هاصل از این نوع کارها راطیاند 2و بخش نیر ناراطدی 3ناسدشندینگ،
 .)59 :2011م،نای تضلیل ما ،ریکریتهای ناراطی است که امیدی به به،ود اوطاع نداششه و
شدن اوطاع هسشند .با توزیع
بهدلیل ن،ود همایتهای دولشی دراینزمینه ،هر لضظه نگران بدتر ِ

این دسشهها در منا ق ونا ون میتوان انشظار داشت که در منا قی کده میدران ناراطدیها در آن
زیاد است ،شاهد وقوع ناآرامیهای شدید باشیم و در منا ق دیگر نیر به میران غالب بدودن هدر

دسشه ،این شدت ،کم یا زیاد شودن .)43از این زاو یه ،اهشما وقوع ناآرامیها در منا ق هاشیهای
1. Crowed behavior
2. Grinners
3. Groaners
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که مشاغل ریکاریایی و به ت،ع آن ،وطعیت معیششی شکننده غالب است ،بیشدشر ،و در مندا ق

مرفهنش دین نیددر چندددان عجیددب نخواهددد بددودن .)44درعمددل ،تعددداد ریکریتهددا در منددا ق
غیرهاشیهای کمشر از مراکر هاشیهای استب ازاینرو ،اهشما کمشری برای وقدوع ناآرامیهدا در
منا ق برخوردار وجود دارد و درصورت وقوع نیر انشظار میرود کده شددت کمشدری نسد،ت بده
ر
ناآرامیهای رخداده در منا ق هاشیهنشین داششه باشدندن .)45تجمیدع ایدن واکنشهدای خدرد و
فرد رایانه از سوی بخشی از ریکریتها در وشهوکنار ،نمایشی غلطانداز از کنشی هدفمندد،
آ اهانه ،و ،قاتی است که زمینهساز توصیف چنین رویدادهایی بدا اسدشفاده از تعدابیری چدون

«کنش جمعی» یا «م،ارزه ،قاتی» میشودن .)4۶آشکار است که کنش جمعدی ،بداری فراتدر از
هشی م،ارزۀ ،قاتی داردب به ونهایکه هدف از انجاد چنین عملدی ،مشدخد و عدرد جمدع در
راسشای رسیدن به آن جرد است .افرونبراین ،م،ارزۀ ،قاتی ،م،شنیبدر کنشدی آ اهانده از سدوی
،قۀ کار ر است که یشنیاز این آ اهی ،قاتی ،وجدود اتضادیدههای کدار ری اسدت .بدهنظدر
نمیرسدد کده چندین بسدشری بدرای شدکل یری آ داهی ،قداتی در ایدران فدراهم بدوده باشددد.
برایناساس ،تضلیل ریکاریایی ناآرامیهای آبان  ،1398توطیح مشقنتری از وطعیت بهدسدت

میدهدن.)47

نتیجهگیری
هدف این مقاله ،فهم سازوکارهای زیربنایی وقوع ناآرامیهای آبان  1398در ایران بدوده اسدت.
نشیجهای که سرانجاد به آن دست یافشیم ،نده در هی یدا از دسدشگاههای تضلیدل ،قداتی قدرار
می یرد و نده آنچده مدا ایدن رویددادها را بده آن نسد،ت دادهایدم ،اشدشراکی بدا مفهدود ،قده در
رویکردهای ونا ون داردن .)48در این مقاله نشان دادیم که برشمردن این رویداد بدهعندوان یدا

کنش جمعی یا م،ارزۀ ،قاتی ،قابلدفاع نیست .م،نا قدرار دادن مدواردی چدون فقدر ،ندابرابری،
هاشیهنشینی ،یا بیث،اتکاری ،بهتنهایی نیر مانع فهم عوامل نهفشه در ِس این رویدادها خواهد
شد .بهنظر میرسد ،آنچه توان ت،یین سازوکار وقوع این ناآرامیها را دارد ،اهساسی باشد کده بدر

بخشی از ریکریتها دددر آن زماندد هاکم بوده است .درنشیجه ،طمن فاصله رفشن از تضلیل
،قهمضور این رویدادها ،بر این نظدریم کده رویکدرد منطقیتدر ،نسد،ت دادن آن بده بخشدی از
بیث،اتکارانی است که به ،قات مخشلف تعلق داششهاند.
در ایان ،الزد است تأکید کنیم که ایدهای که در این مقاله ،چارچوب نظری اسدشندینگ را
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براساس آن بنا کردیم ،به ژوهشهای بیششری نیاز دارد و امیدواریم که در آیندۀ نردیدا بشدوانیم
آن را در منا ق دیگر نیر بیازماییم .همچنین ،بده صداهبنظدران و ژوهشدگران دیگدر یشدنهاد
میکنیم که برای فهم مطابق بدا واقعیدت ناآرامیهدای آبدان  ،1398طدمن نقدد یافشدههای ایدن
ژوهش ،آن را در دسشگاههای روشی دیگر نیر بررسی و مطالعه کنندن.)49
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یادداشتها

 .1به دالیلی از ق،یل مشأخر بودن این رویداد و ن،ود یشینهای علمی دراینزمینه که زوایای ونا ون آن را
واکاوی کرده باشد ،از بهکار یری مفاهیمی چون «جن،ش»« ،هرکت انقالبدی»« ،خیدر اعشراطدی»،
«شور »« ،اغششا » ،و ...صرفنظر کردیم .عنوانهای انشخابی «ناآرامیها»« ،هوادث»« ،وقایع»،
«رویداد»« ،رخداد» ،و ...که در مقاله بهکار رفشهاند ،خنثیترین مدواردی هسدشند کده میتدوان در یدا
ژوهش علمی بهکار بردب بنابراین ،کاربرد واژۀ «اعشراطات» در فراز آغازین ،بهمنظور تشریح مسلله ،و
موارد دیگر نیر برای امانتداری در انشقا تضلیلهای دیگران بوده است.
 .2شدت این ناآرامیها را میتوان با توجه به تعداد کششه و زخمیها دریافدت .تعدداد زخمیهدای ایدن
هوادث  7000نفر و تعداد کششهشد ان نیر  230نفر رار شده است .همچندین ،آسدیب و تخریدب
 497مرکر دولشی و بخش خاوصی 422 ،خودروی مردد 230 ،خدودروی دولشدی و عمدومی ،و 5۶9
خودرو و موتور نیروهای امنیشی و انشظامی ،تخریب  991بانا و  123مرکدر سدوخت نیدر نشداندهندۀ
شدت زیاد این هوادث است نروزنامۀ ابشکار.)1399 ،
ناهشمالی) آن میتوان افرونبر یامدهای مادی ،به کاهش سدرمایۀ اجشمداعی جامعده،
 .3از یامدهای
ِ
یامدهای جدی در هوزۀ اقشدار نظامیدسیاسی ،بیث،اتی معیششی و اهساس ناامنی در جامعه ،افدرایش
نارطایشی عمومی ،افرایش اهشما هضور زنان در کنشهای اعشراطی آینده ،رشد و تقویت جن،شهای
اجشماعی ،افرایش ناامیدی از توانایی نظاد در هل مشکالت و خروج از بضرانهدا ،تقویدت زمیندههای
فرو اشی اجشماعی ،افرایش تمایل به رو های خشونتآمیر اعشراض و مقاومت ،و تقویدت شد،کههای
اجشماعی نمدنی :1399 ،ر . .به :فال نهم) اشاره کرد.
 .4مدنی در تضلیلهای خود ،از وقایع آبان  1398با عنوان «اعشراطات» یداد کدرده و اهشمدا میدهدد
بدنۀ آن را تهیدسشان شهری نمدنی )47 :1399 ،هاشیهنشینها نمدنی ،)71 :1399 ،و ،قدۀ مشوسدط
نمدنی )97 :1399 ،تشکیل داده باشند .وی آورده است« :بدهجدر در برخدی مدوارد اسدشثنا ،در اغلدب
منا قی که اعشراطات آبان در آنها رار شده ،منا ق هاشیهنشین وجود داششه است .ال،شه این بددان
معنا نیست که همۀ منا ق هاشیهنشین در اعشراطات هضور داششهاند نمدنی.)91 :1399 ،
 .5دراینزمینه ،جر رارشی که مدنی ن )1399ارائه کرده است ،تضلیلهای انگشتشماری وجود دارد کده در
ادامه به آنها اشاره میکنیم .مدنی ن )1399در رار خدود آورده اسدت کده اعشراطدات آبدان  1398را بایدد
تلنگری درنظر رفت که الزد است صدای آن شنیده شود .این اعشراضها در میان روهی اتفاق افشاد کده دی
فشارهای اقشاادی سالیان ،کاسۀ ص،ر خود را ل،ریر دیده و ا به خیابان ذاششندب ازایدنرو ،مهدمتدرین توصدیه
برای کاهش تنشها و یشگیری از اتفاقات مشابه اهشمالی آینده ،شروع اصالهات ساخشاری بهمنظور خدروج
از بضرانهای کنونی است .صداقت ن )1399در یادداششی بدا عندوان «یدا سدا دس از آبدان» ،تضلیلدی از
اوطاع اقشاادی ،سیاسی ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی ایران در سا  1398ارائه داده اسدت .وی طدمن اعشقداد بده
وجود بضران مشروعیت در ایران ،این عامل را زمینهای برای تداود اعشراضها دانسشه و بر این نظر است کده در
هر شرایطی ،ایران در بضران ژئو لیشیکیای که در آن رفشار آمدده ،دسدتو دا خواهدد زد .او طدمن اشداره بده
تعمیق انسداد ساخشاری در ایران ،به کاهش ارز ریا اشاره کرده و معشقد اسدت ،تضمیدل تدورد سدنگین بده
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تودۀ مردد از راههای ونا ونی مانند فرو ران سهاد در بدورس ،از مسدیر یامددهایی ازجملده بضدران فقدر،
فالکت بیکاری ،بیث،اتکاری ،بضران فرار سرمایه ،و ...مردد را تضدت فشدارهای سدنگینی قدرار خواهدد داد.
درنهایت نیر اشاره کرده است که اسشمرار این وطعیت ،هاکمیت و مردد را به ونهای نابرابر در مقابل هدم قدرار
خواهد داد که مردد جر با تشکلیابی قادر به برونرفت از آن نیسشند .فرهاد ور ن )1399با تضلیلی عمل رایانده
در چارچوب مارکسیسشی ،معشقد به نشایج عملی تضلیل نظری ،چده در سدطح نقدد اقشاداد سیاسدی و چده در
سطح سداخشار سیاسدی داخلدی ،منطقدهای ،و جهدانی و ندوع تدوازن و برخدورد نیروهدا و امکاندات تداریخی
استب ازهمینرو ،با ذکر مواردی مانند اهشما خودانگیخشه بودن اعشراطات ،فاصدلۀ نسدلها ،و عددد انشقدا
تجربۀ سیاسی هشی در دورههای کوتاه یادههای ،از اعشراطات دانشجویی  1378تا جند،ش  1388و 139۶
و سپس رویدادهای آبان  ،1398معشقد به تشکیل ج،هۀ واهد بهعنوان یششدر وجدود سیاسدت اسدت .وی
طمن اشاره به ،قات فرودست و جوانان بیکار بهعنوان مشارکتکنند ان اصلی هوادث آبان  ،1398بدر ایدن
نظر است که ،قات و جریانهای سیاسی ،خودشان از منافع خود آ داه بدوده و سداخشارها در خیابانهدا و در
قالب همین نیروهای اجشماعی بههرکت درمیآیند .ا رچه او نیر بهندوعی معشقدد اسدت کده رویددادهای آبدان
 1398را میتوان از زاویۀ ،قاتی نگریست ،ولی دغدغها  ،نظادمند کدردن مدوارد مشدابه اهشمدالی آیندده از
ریق تشکیل ج،هۀ واهد است .بخشیاری ن )1399نیر در تضلیلی مارکسیسشی با عندوان «انسدان آبدان :کدار ر
بههاشیهراندهشده» ،طمن اشاره به خلقالساعه ن،ودن رخداد آبان  ،1398بر این نظر است که ایدن رویددادها،
مربو به «بههاشیهراندهشد ان» بوده و آن را ن،ردی ،قاتی معرفی میکند که یامدی از اقشاداد سدرمایهداری
عار جدید است .وی آورده است که مناس،ات جدید سرمایهداری ،س،ب مهاجرت روسشاییان به شهرها شدده
که این امر نیر خدود ،زمینهسداز ت،ددیل شددن بیکداران روسدشایی بده بیکداران شدهری شدده اسدت .شداهی و
ویایی اعشراضهدا در ایدران را بده بنبسدت
ع،دوت،ریری ن )2020در ژوهشی دربارۀ وقایع آبان  ،1398تغییر
ِ
سیاسی موجود و بضران اقشاادی در ایران نس،ت دادهاند .بهیامعنا آنها بر این نظرندد کده شدرایط هداکم بدر
ایران ،زمینه را برای رادیکالیره شدن فضای سیاسی فراهم کرده است که در یوندد بدا بضدران اقشادادی ،وقدوع
چنین اعشراضهایی را در ی داششه است .همان ونه که اشداره کدردیم ،در بیشدشر تضلیلهدای موجدود از آبدان
 ،1398از واژۀ «اعشراطدات» اسدشفاده میشددود ،هدا آنکده بدهکدار یری چندین مفدداهیم هساسدی ،نیداز بدده
تمرکر بیششر آنها بر معرفی قشر یا ،قدهای خدا
اسشدال های نظری و تجربی مسشضکمی دارد .همچنینِ ،
بهعنوان بدنۀ اصلی این رویدادها و تال برای نظادمند کردن موارد مشدابه اهشمدالی ،در راسدشای رسدیدن بده
نشیجۀ دلخواه آنان بوده استب بنابراین ،تضلیل وقایع آبان  1398آنچنانکه باید با ژوهشهدای یشدین ،شددنی
نیست .نس،ت دادن م،ارزۀ ،قاتی به این هوادث و علت فرض کردن عواملی چون اقشااد سرمایهداری ،فقدر،
نابرابری ،هاشیهنشینی ،و ...بهتنهایی نیر نادرست است .میدانیم که یامدها نیر علت یکه و تنهایی ندارندد کده
برای مثا  ،فشه شود هاشیهنشینی یا اقشااد سرمایهداری ،علت این رویدادها بدوده اسدت .ا رچده همدۀ ایدن
موارد میتوانند در یوند با آبان  1398باشند ،بااینها  ،باید با درنظر رفشن ویژ یهدای منضادربفرد جامعده
ایران در سا های منشهی به آبان  1398و با م،نا قرار دادن مندا قی کده در ایدن ناآرامیهدا هضدور داشدشهاند و
واکاوی کموکیف آنها ،به تضلیل مناس،ی از این وقایع دست یافت.
 .۶برای توطیح بیششر این موطوع باید فت ،ا ر بخدواهیم ناآرامیهدای آبدان  1398را بدا اسدشفاده از
رو شناسی میل یش ب،ریم ،در مقاد اسشقرا ،برخی از منا قی که در ناآرامیهای آبدان  1398هضدور
داششهاند را انشخاب کرده و با مطالعه اکششافی آنها و با توجه به ویژ یهای کلی بهدستآمدده از آنهدا،
اینبار با منطقی قیاسی به ت،یین واقعۀ موردمطالعه خواهیم رداخت .بهبیاندیگر ،فرایند تضقیدق از یدا
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رششه مشاهدات بهسوی سداخشن نظریدهای دربدارۀ آن مشداهدات خواهدد رفدت .مرهلدۀ سدود از ایدن
نظدری
تجربدی یافشدۀ
آزمون
رو شناسی داث،ات ذیرید که مسشلرد بهکار یری رو های مشناسب برای
ِ
ِ
ِ
بهدست آمده خواهد بود ،با اسشفاده از یکی از رو های ژوهش آزمایشی که میل بر آنهدا تأکیدد دارد
بهآزمون کشیده خواهد شدد .آنچده سدرانجاد از ایدن مسدیر بهدسدت میآیدد ،فرطدیهای اسدت کده در
هدای
رو شناسی میل نمیتواند به قانون ،یعت منجر شودب مگر آنکه اهشماالت بدیل از ریق رو
ِ
آزمایشی «توافق»« ،اخشالف»« ،باقیماندهها» یا «تغییدرات مشقدارن» هدذف شدوند ندر ایدن
ژوهش
ِ
ِ
ژوهشدگر مطالعدات
زمینه ر . .به :سداعی)108-117 :1392 ،ب ولدی همان ونده کده اشداره شدد،
ِ
فرهنگی از چارچوب ساخشاری و نظری سدشردهتر آغداز میکندد تدا یدا دژوهش خدا را در بسدشر
وسیعتری قرار داده و یافشههای مربو به منطقۀ هدف خود را معش،ر کند.
صدضت
میندان
طدریب ا
 .7هدف ما از انشخاب این منطقه ،نه تعمیم نشایج ،که دسشیابی به نشایجی بدا
ِ
ِ
ِ
باال در ارت،ا با رویدادهای آبان  1398بوده است.
 .8این وطعیت کرج با توجه به میران افرادی که تضت وشش نهادهای همایشی قرار داششهاند ،بدهنضدو
بهشری آشکار میشود .بر ایۀ آمارها 20/000 ،نفر تدا سدا  1395تضدت وشدش کمیشدۀ امدداد ال،درز
بودهاند نکمیشه امداد )1395 ،که آمار قابلتوجهی اسدت .ایدن درهدالی اسدت کده بیشدشرین جمعیدت
موردهمایت کمیشۀ امداد کرج تا سا  1391را زندان سر رسدت خدانوار تشدکیل میدادندد کده هددود
 2/000نفر بودهاند نخ،ر راری مهر .)1391 ،همچنین ،فشه شده اسدت کده  ۶0درصدد افدراد تضدت
وشش کمیشدۀ امدداد ال،درز را سدالمندان تشدکیل میدهندد کده هددود  1۶/000نفدر بدرآورد شددهاند
نخ،ر راری جمهوری اسالمی اسشان ال،رز .)1399 ،آسیب ذیری بیشدشر زندان و سدالمندان در عادر
جدید ،همراسشا با نظریههای اسشندینگ ن ،)2011بده موطدوع ریکاریدا مربدو میشدود کده در ادامده
بررسی شده است.
 .9همان ونه که مشکینی و دیگدران ن )1392آوردهاندد ،نضدوۀ تادرف بداالتر از  9۶درصدد سداکنا ِن
مضلههای غیررسمی در کرج بهصورت قولنامهای است.
« .10ن،ود امنیت در سکونت» ،یعنی تضمینی وجود ندارد که شخد ،فردا ،ماه آینده ،یا سا بعدد هدم
بشواند در مکان فعلی سکونت داششه باشد.
 .11کاربریهای شهری میتواند به مواردی ازق،یل مسکونی ،تجداری ،خددماتی ،فرهنگدی ،و ...اشداره
داششه باشد.
 .12ایمانی و نرسیسیانس ن )1391با ارجاع به آمارهای سشاد ساماندهی آسیبدید ان اجشمداعی شدهر
کرج ،آوردهاند که این سشاد ،تنها بین سا های  1380تا  1385تعداد  1/۶9۶نفر را سدامان داده اسدت.
این دیده میتواند در یوند با میران باالی مهاجرت از منا ق کمشرتوسعهیافشه بده مندا ق توسدعهیافشهتر
باشد.
 .13ازآنجاکه در این ژوهش به آمارهای سرشماریهای رسمی نیاز داششیم و این آمارها نیر مربدو بده
سا های  1390و  1395بود ،منطقۀ فردیس کده از ابشددای سدا  139۶از کدرج جددا و بده شهرسدشان
فردیس ت،دیل شد را نیر جرو کرج بهشمار آوردیم.
های هاصدل از ماداه،هها و مشداهدات مدا
 .14آمارهای
رسمی مربو به منطقۀ هددف کده بدا یافشده ِ
ِ
همخوانی باالیی داششند ،نشان میدهند که این منطقه به میدران زیدادی میربدان مهداجران بدوده اسدت.
مااه،ههای ما نکه در ادامه میآیند) نیر نشان دادند که ساکنان اصلی این منطقه ،درصد بسیار کمی از
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جمعیت فعلی آن را تشکیل دادهاند .آنچه در آمارهای مربو به مهاجرت ابهاد ایجاد میکند ،عدد ث،ت
مهاجرت و درنشیجه ،عدد ا الع دقیق مراکدر ذیصدالح از میدران مهاجرتهدا بده ایدن منطقده اسدتب
بنابراین ،ا رچه آمارهای ارائهشده در این جدو  ،روندد روبدهرشدد مهداجرت را نشدان میدهندد ،ولدی
ً
اهشماال واقعیت مهاجرت به این منطقه ،شیب تندتری داششه باشد .بااینهدا  ،ا در همدین میدران را در
 30سا ذششه ثابت فرض کنیم ،میتوان بخش قابدلمالهظدهای از جمعیدت منطقدۀ موردمطالعده را
مهاجران درنظر رفت نجدو شماره .)1
جدول شماره ( .)1میزان مهاجرت به منطقۀ  4کرج ()1390-1395

منطقه 4
جنس
جمعیت به تفکیک
درصد

1390
زن
55/724
51/73
4/932

تعداد مهاجرت به منطقه

1395
مرد
54/121
49/27
4/902

زن
61/730
49/71
5/148

9/834
109/845

کل جمعیت منطقه

مرد
62/445
50/28
5/140
10/288
124/175

من،ع :مرکر آمار ایران1390-1395 ،
در مورد وطعیت اششغا در این منطقه ،آمارها رشد عددی افراد شاغل را نشان میدهند .بداوجودایدن،
زمدانی  5سدالۀ منشهدی بده
همان ونه که در جدو شماره ن )2آمده است ،میران بیکاران نیدر در فاصدلۀ
ِ
ً
 ،1395تقری،ا دو برابر شده و جمعیت غیرفعا نیر رشدی هشدتهدرار نفدری داشدشه اسدت .جمعیدت
ً
غیرفعا که اکثریت آنان را جوانان و زنان تشکیل میدهند ،بخشی از جمعیت است کده شخادا دارای
درآمد نیسشندب ازاینرو ،ای ن آمارها در ارت،ا با منطقه موردمطالعه ،آنچه مدنی ن )1399دربارۀ هضدور
ررنگ زنان و جوانان در ناآرامیهای آبان  1398عنوان میکند را ششی،انی میکنند .بهیامعندا ،زندان و
جوانان کمدرآمد یا فاقد درآمد در این منطقه و کل کشور ،نس،ت درخوری را به خود اخشاا دادهاندد
که میتواند در یوند با واقعۀ موردمطالعه ،دارای اهمیت باشد.
جدول شمارۀ ( .)2وضعیت فعالیت شغلی در منطقۀ  4کرج؛ افراد  10سال به باال ()1390-1395

1390

منطقه 4
وضعیت اشتغال
جمعیت
درصد
جمعیت کل

فعال
شاغل
31/879
34/7

1395
غیرفعال

بیکار
3/952
4 /3
91/989

56/147
61

فعال
شاغل
35/540
33/1

غیرفعال
بیکار
7/171
6 /7
107/349

64/618
60/2

من،ع :مرکر آمار ایران1390-1395 ،
ساخشار شغلی منطقه در سا های  1390و  1395را نیر میتدوان برم،ندای سرشدماریهای مرکدر آمدار
ایران به ونهای که در جدو شمارۀ ن )3آمده است ،ترسیم کرد .دادههای مرکر آمار ایدران درایدنزمینده
بر ایه عناوین مشخد مشاغل بود .ازآنجاکه این ژوهش بهصورت رفتوبر ششی میان دادهها و نشدایج
تضلیلی انجاد شده و سرانجاد ،ایۀ تضلیلی ژوهش بر مفهود ریکاریای اسشندینگ بنا شدد ،مطدابق بدا
آرای وی ،مشاغل را به دو دسدشۀ دائمدی و غیردائمدی تقسدیم کدردیم .بدرایناسداس ،همان ونده کده از
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نظریههای اسشندینگ و ریفکین نیر برمیآید ،ویژ ی اصلی عار جدیدد ،جددا شددن افدراد از فرایندد
تولید و رفشن بهسوی خدمات است که آمارهای مربو به منطقۀ موردمطالعه نیر چنین وطعیشی را نشان
میدهند .دادهها نشان میدهند که از میان شاغالن این منطقه ،درصدد بیشدشری بده کارهدای غیردائمدی
اششغا داششهاند .ا رچه درصد مشاغل دائمی در سا  1395نس،ت به سا  1390افرایش یافشه اسدت،
ولی این افرایش در مورد مشاغل غیردائمی ،بیششر بوده است.
جدول شماره ( .)3ساختار شغلی منطقۀ  4کرج ()1390-1395

سال سرشماری
نوع مشاغل
دائمی
غیردائمی
نامشخص
مجموع شاغالن
کل جمعیت
باقیمانده جمعیت

1390
تعداد
7/870
18/979
2/083

1395
درصد
27/2
65/6
7 /2

تعداد
10/058
23/954
1/528

28/932
109/845
80/913

درصد
28/3
67/4
4 /3
35/540
88/635
88/635

من،ع :مرکر آمار ایران1390-1395 ،
 .15نشیجۀ مااه،ه با آ اهان این مضلههای یازده انه بهاینصورت بود که بیششرین قیمت زمین و اجارۀ
مسکن بهترتیب مربو به مضلههای مرفه نفاز  1و فاز  )2بوده کده بدا فاصدلۀ بسدیار زیدادی مضلدههای
مشوسط نفاز  ،4فاز  ،5و شهر دریا) در ردۀ بعدی قرار داششند .مضلدههای طعیفنشدین نهسدینآباد،
مهردشت ،رجبآباد ،شع،انآباد ،اخشرآباد ،و اک،رآباد) نیر کمشرین قیمت را داشدشند .همدین قیمدت کدم
قیمشدی بدین ایدن
زمین ،تراکم باال در این مضلهها را توجیه میکند .نکشۀ مهم دراینبداره اینکده شدکاف
ِ ِ
مضلهها ،بهشدت قابلتوجه استب بهبیان روشنتر ،قیمت زمدین در مضلدههای مرفده نفداز  1و فداز )2
اخشالف بسیار زیادی با مضلههای مشوسط نفاز  ،4فاز  5و شهر دریا) دارد و مضلدههای مشوسدط نیدر
ً
دراینزمینه اخشالف تقری،ا چندبرابریای با مضلههای طعیفنشین نهسینآباد ،مهردشدت ،رجبآبداد،
شع،انآباد ،اخشرآباد ،و اک،رآباد) داششند .از موارد دیگر نیر که اخشالف شددید مضلدههای ایدن ناهیده را
بازتاب میدهد ،این است که بهلضاظ نوع ساخت مناز  ،زیربنا ،و امکاناتی مانند آسانسدور و ارکیندگ
نیر همین وطعیت مشاهده شد .مضلههای طعیفنشین نهسینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شدع،انآباد،
اخشرآباد ،و اک،رآباد) بهلضاظ زیربنا ،شامل واهدهایی با میانگین مشر ِاژ  50مشر ،خیابانها و کوچدههایی
ِ
باریا ،و بدون مواردی مانند آسانسور و ارکینگ بودند .این درهالی است که چنین وطعیشی در مدورد
مضلههای مرفه ن فاز  1و  )2و تاهدودی در مورد مضلدههای مشوسدط نفداز  ،4فداز  ،5و شدهر دریدا)
صادق ن،ود.
 .1۶بااینها  ،هرچه از مضلههای فقیرنشین به بلوار ِارد نردیداتر شدویم ،بده میدران کمدی از شددت
شکاف کاسشه میشود .بهع،ارت دیگر ،آن بخشی از مضلههای هسینآباد ،مهردشت ،و رجبآباد که به
بلوار ِارد نردیا است را نمیتوان طعیفنشین بهشمار آورد.
 .17فرهودی و مداهی ن )1389تأکید کردهاند که تراکم باال در چنین مضلههایی ناشدی از ارزان بدودن
قیمت زمین است ،که علت اصلی این قیمت ایین نیر ن،ودن زیرساختها و امکانات شهری است.
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 .18با توجه به نقشۀ شماره ن ،)1ممکن است فشه شود که فاز  ،1بخش زیادی از جمعیت این منطقه را
در خود جای داده است .باید توجه داششه باشیم که بخش برر ی از این فاز را «باغ سیب» دربر رفشده و
باقیماندۀ آن را نیر ویالهای بسیار رانقیمت با مشراژی باال تشکیل دادهاند .بدهع،دارت دیگدر ،ا رچده
ممکن است مساهت این فاز بهاندازۀ نیمی از کل منطقه باشد ،بدااینهدا  ،تعدداد جمعیدت آن بسدیار
کمشر از هریا از منا ق طعیفنشین است .همین ویژ ی جمعیشی در مورد فاز  2نیر صادق است.
ساکنان مضلههای یازده انۀ این منطقه بدا مراجعده بده مغدازهداران مضلدههای مخشلدف
توان خرید
ِ
ِ .19
مشخد شد .در رسش و اسخ از آنها به این موطوع ی بردیم که میران نسیهبری از سدو رمارکتها،
نانواییها ،خرازیها ،السکوها ،و هشی یرایشگاهها در شش مضلدۀ طعیفنشدین ایدن منطقده بسدیار
باالست.
 .20دربارۀ نوع شغلهای موجود در این منطقه نیر مااه،ههایی را با آ اهدان انجداد دادیدم .یافشدههای
هاصل از این مااه،هها ویای این است که ساکنان مضلدههای مرفده نفداز  1و فداز  ،)2مشداغلی بدا
درآمد بسیار باال دارندب به ونهایکه یا از تاجران و یمانکاران سطح باال هسشند ،یا از جامعۀ رشدکی و
مشخااان ،یا از مغازهداران منا ق برخوردار .مضلههای مشوسدط نفداز  ،4فداز  ،5و شدهر دریدا) را
بیششر ،کارمندان و کسانی تشکیل دادهاند که مشداغلی دائمدی دارندد و از امنیدت شدغلی برخوردارندد.
مضلههای طعیفنشین نهسینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شع،انآباد ،اخشرآباد ،و اک،رآبداد) نیدر بیشدشر
ئمی کار ری و خدماتی در سطح کدرج و تهدران
دربر یرندۀ آندسشه از افرادی هسشند که با مشاغل غیردا ِ
سروکار دارند .آنچه دربارۀ نوع مشاغل موجود در این شش مضلۀ طعیفنشین مشخد شد ،ایدن بدود
که بیششر ساکنان آنها بیکارند یدا بده شدغلهایی مانندد کدار ری سداخشمان ،چداهکنی ،دسشفروشدی ،و
رانند ی در اسنپ مشغولند .بخش زیادی از جوانان و نوجوانان نیر در مشرو یا در سدطح شدهر مشدغو
دسشفروشی یا خش تراکت ت،لیغاتیاند .به ورکلی ،کار ری ساخشمان و دسشفروشی بهعندوان مشداغل
غالب در این نواهی شش انه شناسایی شدند .دربارۀ وطعیت زنان این شش مضله نیر مشخد شد که
بهدلیل وطعیت نامطلوب اقشاادی و تعداد باالی افراد هر خانوار و زیاد بودن خرج و مخدارج ،بخشدی
از زنان مج،ورند به شغلهایی مانند نظافت مناز  ،ا کردن س،ری ،خیا ی و تهیه و فرو ترشیجات
خانگی م،ادرت ورزند.
 .21اینکه چه کسانی میتوانسشهاند هاطر ِان در ناآرامیهای بلوار ِارد باشند را در رتو مااه،ههایی که
انجاد دادیم ،هدس زدهایم .با درنظر رفشن بافت جغرافیایی فاز  4که کمشدرین مشدارکت را در زیسدت
فرهنگیداجشماعی این منطقه داششهاند و با توجه بده جمعیدت بسدیار کدم فداز  5و شدهر دریدا و ن،دود
همسانیهای اقشاادی ،فرهنگی ،اجشماعی ،و ...میان فاز  1و  2با مضلههای دیگر نبنگریدد بده :نقشدۀ
شماره )1ب بر این نظریم کده وزن بیشدشری از ناآرامیهدای رخداده در بلدوار ِارد را میتدوان بده سداکنان
مضلههای طعیف نهسینآباد ،مهردشت ،رجبآباد ،شع،انآباد ،اخشرآباد و اک،رآباد) نس،ت داد.
 .22همان ونه که فشیم ،هوادث مربو به فاز  ،4تنها مربو به سداکنان آن بدوده اسدت ،درهدالیکده
بهنظر میرسد ،ناآرامیهای رخداده در بلوار ِارد را بشوان ابشدا به شدش مضلدۀ طعیفنشدین و دو مضلدۀ
اکم
مشوسطنشین ،و سپس شاید دو مضلۀ ثروتمندنشین ا دراف آن نسد،ت داد .افدرونبدر تفداوت در تدر ِ
هاطر ِان در ناآرامیها در این دو نقطه ،شدت تخریبهایی که در بلدوار ِارد نبدهویژه باناهدا) رخ داد،
بسیار بیششر از مواردی بود که در فاز  4واقع شد.
 .23مانند ناآرامیهای رخداده در وهردشت کرج نمددنی )80 :1399 ،و معالیآبداد شدیراز نمددنی،
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 )78 :1399که جرو منا ق برخوردار و مرفهنشین بهشمار میآیند .همچنین ،وقدوع ایدن رویددادها در
جایی مانند فاز  4مهرشهر که منطقهای مشوسطنشین بهشمار میآید نیر نشان میدهدد کده ناآرامیهدای
آبان  1398منضار به منا ق طعیف و هاشیهای ن،ودهاند.
 .24ممکن است فشه شود که منطقۀ هدف ما ،آنچه فرو ،قه " "Underclassخوانده میشدود را دربدر
نگرفشه است .این مفهود که برخی آن را با هاشیهنشینی مشرادف دانسشهاند ،نه اشداره بده یدا ،قده ،کده
افدراد ردشدده از
برچس،ی تضقیرآمیر برای فقرا از سوی فرادسشان است نزیلی )83 :1995 ،و شدامل ِ
جامعه و ردهمآمده در هاشیهها میشود نکرونوئر .)53 :2019 ،فرو ،قه ،هاصدل اوطداع و اهدوا
اقشاادیدسیاسی جامعه بوده و برخالف ،قۀ اجشماعی کالسیا که با سه معیدار تضادیالت ،کدار ،و
درآمد شناخشه میشود ،بیششر ذهنی و م،شنیبر انضراف آنهدا از هنجارهدا و ارز هدای ،قدۀ مشوسدط
است نرابینسون و ربسون .)40 :1992 ،در مااه،ه با تعددادی از سداکنان مضلدههای طعیفنشدین
منطقۀ  4رسیدیم که ا ر از شما رسیده شوید که در کجا ساکن هسشید ،به مهرشهر اشداره میکنیدد یدا
مضلهای که در آن سکونت دارید بیششر اسخ ویان تمایل داششند که خود را سداکن مهرشدهر معرفدی
کرده و نامی از مضلههای آن بهمیان نیاورند .درمقابل ،از تعدادی از ساکنان منا ق دیگدر نیدر رسدیدیم
آیا تمایل دارید در منطقۀ  4سکونت داششه باشید بیششر اسخ ویان بیدان کردندد کده منطقدۀ  ،4جدای
مناس،ی برای زند ی نیستب ازهمینرو ،بخشهای از این منطقه را میتوان در چارچوب عنوان فرو ،قه
نیر جای داد.
 .25اسشندینگ ن )2011بیث،اتکاری را به دو شکل افقی و عمودی مطرح میکندب به وندهایکده تدوان
دربر رفشن الیههای مخشلف ،قاتی را داراست .بخش افقی آن در کف ،قات بوده و بخدش عمدودی
نیر در میان ،قات مخشلف قرار می یرد.
 .2۶همان ونه که مطرح کردیم ،ریکاریا ،بخشی از اعضای ،قات مخشلف را بهصورت عمودی نیدر
دربر می یردب بنابراین ،نمیتوان آن را با « روههای ایگاهی» با «جمعهایی که س،ا زند ی یکسدانی
دارند» نرایت و دیگران )127-128 :1395 ،همسان دانست.
 .27عظیمی ن )1394سه هالت ممکن از مفهود ،قدۀ اجشمداعی در سداهت دروه را چندین تشدریح
عضدو کدم و دارای ندوعی
میکند :در هالت نخسدت، ،قده یدا « دروه جامعهشدناخشی» بدا تعدداد
ِ
موجودیت هسشیشناخشی است .در هالت دود ،یا «مقولۀ آماری» است کده تعدداد اعضدای آن زیداد
بوده و درنهایت ،میتوانند یا منطق وطعیشی مششر داششه باشند .در هالدت آخدر نیدر بدهعنوان یدا
«مقولۀ اجشماعی» درنظر رفشه میشود که ارت،ا اجشماعی کم ،اجازۀ شکل یری آ اهی ،قاتی را بین
افراد ایین میآورد.
 .28ریفکین نیر مانند اسشندینگ معشقد به جهانی خطرنا تر در آیندده بدود .بدهنظر او ،در بسدیاری از
کشورهای صنعشی و ملتهدای نویهدور ،جدایگرین شددن فنداوری و افدرایش بیکداری سد،ب افدرایش
چشمگیر جرد و جنایت و خشونت بیهدف شده است که نشانهای از دوران سخشی اسدت کده در دیش
داریم نریفکین.)315 :1379 ،
 .29در شکل عددی ،وطعیت مشاغل بهصورت موقت و ارهوقت و در جهت ساز اری با تقسدیم کدار
بهشر در کارخانه بوده است که نشیجۀ آن ،زند یای بدونامنیت خواهدد بدود ناسدشندینگ-3۶ :2011 ،
شغلی ایجادشده از ریق انعطاف ذیری عدددی ،اینبدار در شدکل انعطاف دذیری
 .)31فقدان امنیت
ِ
عملکردی تشدید میشود .اساس انعطاف ذیری عملکردی این است که تغییر سریع تقسیم کدار بدرای
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کارخانه را بدون هی هرینهای ممکن کرده و اجازه میدهد که کار ران ،یوسشه در کارها و موقعیتهای
مخشلف و با ویایف وندا ونی قدرار یرندد ناسدشندینگ .)3۶-38 :2011 ،در شدکل انعطاف دذیری
دسشمرد نیر ،اسشندینگ با درنظر رفشن تمایر میان هقوق و مرایا بر این نظر است کده در عادر جدیدد،
شاهد جابهجایی از هقوق به مرایا هسشیمب بهاینمعنا که مسشخدمان رسمی و دائمدی از مرایدای زیدادی
مانند بیمۀ رشکی ،ادا  ،یارانۀ سفر ،واد خرید خانه ،و ...برخوردارنددب درهالیکده کدار ران مدوقشی
تنها هقوق و دسشمردی که آن هم کمشر از میران اسشضقاقشان است را دریافت میکنند .ویژ ی دیگر این
سیسشم رداخت قابل یشبینی و دائمدی بده رداخدت مشغیدر و غیدرقابدل یشبیندی اسدت
شرایط ،تغیی ِر
ِ
ِ
ناسشندینگ.)40-45 :2011 ،
شدن کار» یاد میکند ،دادا در دسدشمرد
بازکاالیی
«
عنوان
ا
ب
آن
از
نگ
 .30در چنین هالشی که اسشندی
ِ
خالصه میشودب بهبیان روشنتر ،هی مرایایی بدرای فدرد درنظدر رفشده نمیشدود .درعدینهدا  ،ایدن
دسشمرد نیر دچار انعطاف ذیری شده و از هالت ثابت خارج میشود ناسشندینگ.)40-45 :2011 ،
 .31این درهالی است که چنین تغییر ذیریای ،هم،سشگی معکوسی با نیازهای افراد دارد .فدرد در ایدن
هالت ،در نشیجۀ کوچاترین مشکل یا بیماری ،به میران زیدادی عقدب خواهدد افشداد .شدخد بیمدار
بهس،ب بیماری و غی،ت چندروزه در کار ،دریافشی کمشری خواهد داشتب درهالیکده بدرای درمدان بده
یش از بیماری نیاز دارد.
بیششر از
ِ
دریافشی ِ
 .32تضلیل ما بر زنان ،جوانان ،مردان ،دانشجویان ،شاغالن ،بیکاران ،اقلیتهای مذه،ی و قومی ،یا...
ابشنا ندارد ،بلکه تضلیل خود را بر بیث،اتکاری بنا کردهایم که میتواند هرکسی را دربر یرد.
 .33دربارۀ اینکه فرد رشدیافشه در فقر یا هاشیهنشینی بهاهشمدا زیداد ،شدرایط مسداعد شدغلیای یددا
نخواهد کرد و مج،ور به تن دادن به مشاغل ریکاریایی خواهد شد ،شکی نیستب بااینهدا  ،بدهلضاظ
منطقی ،اهشما اینکه بیث،اتکار در فقر فرو رود یا مج،ور به سکونت در منا ق هاشیهای شود ،بیشدشر
از اهشما یشین است.
 .34اینکه چرا ناآرامیهای آبان  ،1398به ور مشخد در این زمان رخ داد ،ارت،ا چندانی با موطوع
این ژوهش ندارد .بااینهمه ،اشاره میکنیم که یکشی اقشااددان ،در کشاب خود با عندوان «سدرمایه در
قرن  »21ادعاهایی دارد که میتوان شکل یری ناآرامیها در دهۀ  1390را بر ایۀ آنها توطدیح داد .وی
که نهتنها وجود نابرابری ،بلکه نابرابری شدید بهوجودآمده در قرن  21را مسدلله میداندد ،بدر ایدن نظدر
رشد ثروت ،سریعتر از رشد تولید و درآمد ملی است بههمیندلیل ،نابرابری افرایش مییابددب
است که ِ
بهبیان روشنتر ،ا ر صاه،ان ثروت ،درصددی از درآمدد هاصدل از سدرمایۀ خدود را ساندداز کنندد،
ان،اشت سرمایه نس،ت به رشد اقشاادی ،سرعت بیششری خواهد داشدت و هرچده اقشاداد بیشدشر رشدد
کند ،درصد بیششری از این رشد به صاه،ان سرمایه و بخش کمشری ،به بقیۀ افراد خواهد رسید ن یکشدی،
 :139۶ر . .به :فال هفشم) .با توجه به فرمولی که یکشی ارائه داده اسدت ،میتدوان فدت ،شدکاف
ناشی از ثروت و به ت،ع آن ،درآمد در جامعۀ ایران از سا های یش از انقالب تا سا های منشهی به دهۀ
 ،1390روندی صعودی داششه و در سا های  139۶و  1398به نقطۀ بضرانی در نابرابری رسیده است.
این نابرابری بر افراد دارای مشاغل موقت و غیردائمی تأثیر بیششری می ذاردب ازاینرو ،بهنظر میرسدد
که در آبان  ،1398شاهد شکل یری ناآرامیها از سوی کسانی در وشهوکنار شدهرها بدوده باشدیم کده
ابری
وطعیت شکنندۀ آنها در قالب «نا ایداری شغلی» و «آسیب ذیری در درآمد» ،توان رقابت با نابر ِ
درها افرایش را از آنان رفشه بود.
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 .35منظور این نیست که فقر ،نابرابری ،هاشیهنشدینی ،یدا بیث،اتکداری نسد،شی بدا رویددادهای آبدان
 1398نداششهاندب طمن اینکه ما نیر بر این نظریم که همۀ این موارد میتوانندد بدا هدوادث آبدان 1398
ارت،ا داششه باشند ،کوشیدهایم تا برای تضلیل این رویداد بر ایهای مضکدم بایسدشیمب بندابراین ،زیربندا
دانسشن هریا از این موارد بهتنهایی ،ت،یینی شکننده خواهد بود .ا ر فقر م،نا باشد ،چرا در منا قی کده
فقیر ن،ودهاند نیر شاهد وقوع ناآرامیها بودهایم ا ر هاشیهنشینی زیربنا باشد ،چدرا رار هدا از وقدوع
این رویدادها در منا ق غیرهاشیهای نیر خ،ر دادهاند ا ر نابرابری مدنظر قرار یرد ،چرا برخی منا ق
مرفه یا اسشانهایی که میران نابرابری در آنها کم بوده است نیر بسشر ایدن اتفاقدات بودهاندد همچندین،
م،نا قرار دادن شکافهای جنسیشی ،قومیشی ،نژادی ،زبانی ،و ایدئولوژ یا نیدر درایدنزمینده بدا مشدکل
یادشده روبهرو است .چنانکه فشدیم ،مدا در دی فهدم سدازوکارهای زیدرین ایدن ناآرامیهدا هسدشیمب
بههمیندلیل ،مقاود ما از ذر از یواهر این مفاهیم و تمرکر بر الیدههای دروندی آنهدا ،تدال بدرای
دسشیابی به تضلیلی بوده است که تاهدامکان ،اسخ وی ابهادها و رسدشهای اهشمدالی درایدنزمینده
باشد.
 .3۶یششر نیر اشاره کردیم که صاه،ان مشاغل ریکاریایی میتوانند در هر نقطه از شهر وجدود داشدشه
باشند .شخای که در بهشرین مکان شهر سکونت دارد ،ولی به مشاغل غیردائمدی و ارهوقدت مشدغو
است ،ریکریت بهشمار میآید .درعینها  ،فدردی کده در هاشدیهایترین منطقده سدکونت دارد و در
مسکن اجارهای زند ی میکند و او نیر به شغلی غیردائمی مشغو است ،ریکریت بههساب میآید.
 .37این بهاینمعناست که مواردی همچون فقر ،نابرابری ،و هاشیهنشینی نمیتوانسشهاند بدهخودیخود
نس،شی با وقوع ناآرامیها در شما و جنوب شهر بهصورت هدمزمدان داشدشه باشدند .در شدما شدهر و
منا ق مرفهنشین فقر ،نابرابری ،و هاشیهنشینی در معنای ایینشهری وجود ندارد.
مضور آبدان 1398
 .38الزد است بار دیگر اشاره کنیم که یشفرض ما در این ژوهش ،مطالعۀ علیدت ِ
نیست .همان ونه که آوردیم ،تضقیق در مطالعات فرهنگی ،تضلیل موردی نظاد کرانمند مضلدی اسدت
که در مشنی از چارچوب سشردهتر فرهنگی و تاریخی قرار رفشه استب بنابراین ،ا ر در اینجا بدا چندین
منطقی فقر ،نابرابری ،هاشیهنشینی ،و بیث،اتکاری را از تضلیل هذف میکنیم ،به این منظور است که
تکیۀ صرف بر هریدا از ایدن مدوارد ،بدا واقعیدت یداهری چدارچوب سدشردۀ فرهنگدیای کده واقعدۀ
موردمطالعه در آن رخ داده است ،همخوان نیستب بنابراین ،هدف ما از این کدار ،تدوان ادامدۀ مسدیر و
نردیکی به هقیقت است.
 .39ال،شه ریفکین از مفهدود ریکاریدا اسدشفاده نکدرده اسدت .درح ایدن مفهدود و نظریده ردازی در
چارچوب آن ،مربو به اسشندینگ بوده است.
رأی جهانشمو  ،که با نظر به وطعیت منطقۀ موردمطالعه دکده
 .40این رارۀ ادعایی ما نه بهعنوان یا ِ
در بسشر سشردهتر کشوری قرار دارددد رح شده است.
 .41ا رچه چنین ترسی میتواند در مورد همۀ مردد صادق باشد ،بااینها  ،بهنظر میرسدد کده شددت
این ترس برای بخش خاصی از ریکریتها ـدGroanersدد بسیار بیششر است.
 .42برهمینم،نا است که با افرایش نا هانی قیمت بنرین ،شاهد وقوع نا هانی ناآرامیهای آبدان 1398
در وشهوکنار شهرهای ونا ون کشور بودیم.
کم بیث،اتکاران برای تضر عمودی ،اعضای
 .43این نکشه را نیر باید درنظر داشت که افرونبر
شانس ِ
ِ
،قۀ مشوسط نیر هر لضظه امکان سقو به آن را دارند ناسشندینگ)57-58 :2011 ،ب بنابراین ،با توجده
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به جامعۀ ریکاریاییشده و روبه سشر فعلی ،وقوع واکنشهای ریکاریدایی شددیدتر در آیندده دکده
ممکن است تا آن زمان ،بخش زیادی از ،قۀ مشوسط را نیدر در خدود جدای داده باشدددد دور از ذهدن
نیست.
 .44با چنین نگاهی ،اتخاذ هر سیاسشی که وطعیت اقشاادی صاه،ان چنین مشداغلی را تهدیدد کندد،
س،ب فوران این نوع ترس در میان آنها شده و این عامل نیدر برانگیراننددۀ واکنشهدایی از سدوی آنهدا
خواهد بود .اهشما منجر شدن این واکنشهای ریکاریایی به برخی تغییدرات نیدر وجدود دارد .تغییدر،
یوندی ذاتی با ،قه بهمعنای مرسدود آن و لدرود وجدود آ داهی ،قداتی نددارد .همان ونده کده بیدات
ن )1399در قالب یشروی آراد ،معشقد به وقوع تغییراتی در سطوح خرد و کالن است ،بدهنظدر میرسدد
که رفشارهای ریکاریایی نیر بشوانند بسشر چنین شرایطی را فراهم کنند.
 .45در بضث از شدت ناآرامیها ،اولویت اصلی را نده بده تفداوت در میدران «تدرس از فقدر» در میدان
بیث،اتکار ِان منا ق ونا ون نمرفه ،مشوسدط ،و طعیفنشدین) ،بلکده بده تدراکم ریکریتهدا در ایدن
منا ق اخشاا میدهیم .بهبیان بهشر ،در منطقهای با تراکم باالی ریکریتها ،اهشما وقوع شددیدتر
ناآرامیها وجود دارد و در منا قی که این افراد با تراکم کمشری هضدور داشدشه باشدند ،میتدوان انشظدار
شدت کمشری داشت .همان ونه که یششر نیر اشاره کردیم ،تراکم ریکریتها ناز زیاد به کم) بهترتیدب
مربو به منا ق هاشیهای ،منا ق مشوسطنشین ،و سرانجاد منا ق مرفهنشین است.
 .4۶بیات با رح یشروی آراد تهیدسشان شهری نبیدات )24 :1399 ،بدرای دسدشیابی بده بختهدای
زند ی نبیات )29 :1399 ،بر این نظر است که اعضای این قشر که در شرایط ناامنی زیسدت میکنندد
نبیات ،)54 :1399 ،توان رقم زدن تغییرات آ اهانهای همچون انقالب یا اصالهات را ندارند نبیدات،
 .)19 :1399وی با ارجاع به تفاوت در ادرا های مدردد ،تغییدرات اجشمداعی را نده هاصدل م،دارزات
سیاسی از جانب تهیدسشان ،که وابسشه به تجمیع رفشارها در سطح مضلهها میداند نبیات.)1399 ،
 .47ممکن است این ابهاد یش آید که ا ر امروزه با جامعدۀ ریکاریاییشدده روبدهرو هسدشیم ،نسد،ت
دادن واقعهای مانند ناآرامیهای آبان  1398به بیث،اتکاری ،چیری جدر کلی دویی نیسدت .در اسدخ
باید اشاره کرد که جمعیت ،از دو بخش فعا و غیرفعدا تشدکیل میشدود .بخدش فعدا  ،خدود بده دو
قسمت دارند ان مشاغل دائمی و بیث،اتکاران تقسدیم میشدود .جمعیدت غیرفعدا نیدر کده اکثریدت
جمعیت جامعه را تشکیل میدهدد ،میتواندد بیث،اتکدارانی را در خدود جدای دهدد .بیث،اتکدار ِان،
جمعیت غیرفعدا یدا زندانی را دربدر می یدرد کده کمداخرج همسرشدان هسدشند ،یدا دانشآمدوزان و
ِ
دانشجویانی که سعی دارند بخشی از مخارج تضایل خود را بهدست آورندد ،یدا بازنشسدشگانی کده بده
دالیلی ،ازجمله تفریح و وقت دذرانی یدا کسدب کمداخرجی بده ایدن ونده مشداغل روی آوردهاندد.
اهساس «ترس از فقر» م،شندی اسدت .هدا
شدن
همان ونه که فشیم ،تضلیل ما بر شکل یری و فعا
ِ
ِ
ِ
ترس
یری
شکل
که
است
آشکار
ت.
نیس
میران
یا
به
ها
ریکریت
تماد
بین
در
باید فت ،این نوع ترس
ِ
های جمعیت فعا  ،شدت بیششری نس،ت به بیث،اتکاران دیگدر
از بدتر شدن اوطاع در میان ریکریت ِ
ناراطی جمعیت فعا ِ جامعه را بدنۀ
داردب بنابراین ،ما نه ریکاریا که بخشی از آن ،یعنی ریکریتهای
ِ
اصلی رویدادهای آبان  1398میدانیم .بدیهی است که همۀ ریکریتهای جمعیدت فعدا جامعده در
این ناآرامیها شرکت قطعی نداششهاندب و درمقابل ،میتوان انشظار داشت که بخشدی از ریکریتهدای
جمعیت غیرفعا یا غیر ریکریتها نیر در رویددادهای آبدان  1398سدهم داشدشهاند .عوامدل رشدمار
ً
اجشماعی ،روانشناخشی ،و ...وجود دارند که اهشماال مانع شدرکت بخشدی از ریکریتهدای جمعیدت
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هضور ریکریتهای جمعیت غیرفعا و هشدی غیر ریکریتهدا در ناآرامیهدا بودهاندد.
فعا و مشوق
ِ
کداران
آنچه ما بر آن تأکید داریم این است که بخش چشمگیری از این ناآرامیها را میتوان بده بیث،ات
ِ
جمعیت فعا جامعه نس،ت داد.
،قداتی یکسدان ،میدل بده ِاعمدا
 .48در تضلیلهای ،قاتی فرض بدر ایدن اسدت کده موقعیتهدای
ِ
کنشهایی مشابه از سوی اعضا دارند .دراینمیان ،هم تمایری که میان ،قات درنظر رفشده میشدود و
هم م،نایی که ،قه بر آن اسشوار است ،اهمیت زیادی دارند .در دسشگاه مارکسی ،مالکیت و کنشدر بدر
ابرار تولید و همچنین ،اسشثمار ،قات ایین توسدط ،قدۀ مسدلط ،ایدههای تضلیدل ،قداتی بهشدمار
میآیند نر . .به :رایت و دیگران :1395 ،فال یکم) .در منظومۀ فکدری وبدر ،اعضدای یدا ،قده،
شانسهای زند ی یکسانی دارند که از سوی بازار و براساس منابعی که افراد با خود به آن وارد میکنند،
توزیع میشوند .تمایر میان ،قات نیر به تفاوت در منابعی مربو میشود که هریا بدرای تأثیر دذاری
بر توزیع شانسهای زند ی دراخشیار دارند نرایت و دیگران .)58-59 :1395 ،در تضلیدل ،قدهمضور
بوردیو نیر مرز میان ،قات ،کردار اجشماعی است نرایدت و دیگدران )130 :1395 ،و تضلیدل در ایدن
رویکرد ،مسشلرد درنظر رفشن دو ربعد اقشاادی و نمادین است نرایت و دیگران .)128 :1395 ،واطح
است که تضلیل ریکاریایی ناآرامیهای آبان  ،1398آن ونه که مطرح شدد ،در چدارچوب هی یدا از
این رویکردها قرار نمی یرد .همچنین ،با توجه به اینکده مدا نیدر ،قده بدودن ریکاریدا را نمی دذیریم،
خود اسشندینگ که واطع و تشریحکنندۀ این مفهدود و ویژ یهدای
تضلیل ما هشی در چارچوب تضلیلی ِ
آن است نیر قرار نمی یرد.
تعمیم نشایج در مطالعات فرهنگدی ،بدهمعندای عددد امکدان ایدن کدار
 .49موطوعیت نداششن قابلیت
ِ
ِ
نیست .ا رچه ما در این ژوهش ،تنها یا منطقه را بررسدی کدردیم ،ولدی بدهنظدر میرسدد کده نشیجدۀ
بدرآوردن
بهدستآمده ،یافشهای مربو به کل بسشر فرهنگی رویداد موردمطالعده باشدد .ازیاسدو ،سدر
ِ
زمان ناآرامیهای آبدان  1398در مندا ق مخشلدف کشدور ،ویدای بدروز مسدللهای یگانده اسدت و
هم ِ
ازسویدیگر ،منطقۀ هدف این ژوهش ددچنانکه آمدددد بازنمدایی از مندا ِق وندا ون در یدر بدا ایدن
ً
ناآرامیها بودب بنابراین ،آنچه درنهایت هاصل شد نه با هدف تعمیم ،که اساسا نشیجهای مرت،ط با مسللۀ
یگانهای است که منطقۀ موردمطالعه را نیر وشش داده اسدت .بدرهمینم،ندا ،در مدشن ایدن مقالده نده از
ناآرامیها در منطقۀ هدف ،که از ناآرامیها به ورکلی سخن فشهایم .
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