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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 job-
instability 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 non-

marginal 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. 
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 1398های آبان شناختی ناآرامی لیل جامعهتح

در ایران است که  1398های آبان هدف این مقاله، فهم سازوکارهای وقوِع ناآرامی
برای تدوین آن، از مطالعات اسنادی، مشاهدات میددانی، ماداه،ه، و آمارهدای 

ای کده بسدشر ایم. در مرهلۀ نخست، با مطالعدۀ اکششدافِی منطقدهرسمی بهره برده
نشینی، و نوِع مشاغِل غالب در آن ی از این رویداد بود، فقر، نابرابری، هاشیهبخش
زمینده تشدخید دادیدم. در  داد بعدد و در  رتدو عنوان مفاهیم کلیددی دراینرا به

آمده دریافشیم که نه فقر، نه ندابرابری، و دستمرت،ط با مفاهیم به مشأخرهای نظریه
ی با وقوع این رویددادها  یوندد بیشدشری داشدشه کارث،اتنشینی، بلکه بینه هاشیه

دهنددد کدده در برخددی از منددا قی کدده هددا نشددان میهددا ،  رار اسددتب بااین
ایم. ایدن ها رواج داشدشه اسدت، شداهد وقدوع نداآرامی ن،دودهکاری در آنث،اتبی
نشددینی، و یددا از ایددن مددوارد نفقددر، نددابرابری، هاشیهمعناسددت کدده هی آنبه

تنهایی قادر به ت،یین چرایی وقوع این رویدادها نیسشند. سرانجاد، به کاری(،ث،اتبی
توسط ابرار مفهومی  ریکاریدا مدا را  1398مکانِی رویدادهای آباِن  ششی،انِی تنوِع 

های سدو هدددایت کددرد کدده تضلیددل موطددوع موردمطالعدده را بر ایددۀ اندیشددهاینبه
یری کلی، با تعدیل رویکرد نظدری  عنوان نشیجهکین بنا کنیم. بهاسشندینگ و ریف
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 مقدمه

ردتدری نیدر اند، جن،ش زیادی فرا ،قاتی بوده ۀتا انداز، های بررگ اجشماعی که جن،ش درهالی  هدای خر
از وطدعیت جامعده،  برداششی . چنیناند یافشهسامان  یکه هو  مفهود  ،قاتِی مشخا اند داششه دوجو

نظر نویسدند ان ایدن  (. بده138۶بندی شده اسدت نکدایمی،  صورت« جن،شی ۀجامع»هو  مفهود 
 ۀمسدلل» بدا 1390 ۀدر دهد را بدا خدود دارد، ها از اعشراضای   یوسشه ۀکه تجرب معاصر ایران  ژوهش،

شدین ید  رمدوا بداهدایی  چنان تفاوت خود مسلله است، ،داده رخ ۀواقعبا اینکه شد.  رو روبه« فمضاع
 در یدا جامعده،هدا  تغییدِر ندوِع اعشراض ،مثدا  یبدرا بشدود می موجدب دیگری را نیر ۀکه مسلل دارد

بدر  افروندیگر  ۀیا مسلل تواند می ،داششه باشد بنیادینیهای  تفاوت  یشیند مشابه رکه با موا  ای  ونه به
عد همچندان  یابشددای ۀمسلل طمن اینکه ی،دربا چنین موا رویارویی رمند اصلی خود باشد. د مسلله بر

قدرار  توجده جدید است که باید مورد ۀمسلل ،خوردار است، اینرموطوعیت داششه و از اهمیت باالیی ب
شدده   یشدینمدوارد  بدامشفاوت  هایی بروز اتفاق س،بو چه عواملی  ها د ر ونیچه که  یرد. باید دید 

 ری،ان بدوده کده  به دسدت یهای اسالمی نیر ایران با واخواهی  یری نظاد جمهوری است.  س از شکل
درخواهیم یافدت کده ندوع و  دد 1390 ۀانقالب تا ده ابشدایاز  دآمده   یش رخدادهایبا اندکی تأمل در 
از میدان  معنا کده این بده بتفداوت دارد یشدین با تماد موارد  ،میبودآن شاهد  1390 ۀجنس آنچه در ده

 ای بدا تدورد در زمینده قرار  رفشندلیل  به 1398آبان  یها شده در ایران، ناآرامی مردمی واقع یرخدادها
 ایین آمدن شدید قدرت خرید مدردد نشمشدیری،  ( و1399دنیای اقشااد،  ۀخوان روزنام باال نسایت

(، وسدعت 2019 یشه،  ب دهقان1399ابشکار،  ۀنروزنام (2نشدت درنظر  رفشنو همچنین با  ،(1398
ارت،دا  بدا  ( کده بی1399ب مددنی، 1399ابشکدار،  ۀنروزنام (3نو  یامدهای آن ،(۶7: 1399نمدنی، 

ن مدوارد یتر توجده یکدی از قابل کم دسدت ،تدرین نده مهدم نیست، ا در رخ داد 139۶ماه  آنچه در دی
 ی، تضرکدات مربدو  بده کدو1373، وقدایع سدا  13۶0 ۀده رویدادهای رزمینه بوده است. ا  دراین

بدا  ،1398در آبدان  بدار و این ،بود ی، مربو  به نقا  خاص1388انشخابات   س ازدانشگاه و هوادث 
 ،خدا  ۀنه در یا یا چندد منطقد  یشین،و برخالف موارد  139۶ماه  مواجهیم که مانند دی دیرویدا

ها و تفداوت آن بدا  این ناآرامی ۀکه دربار یاده است. وجوهمخشلفی از کشور رخ د های که در بخشبل
: 1399ب مددنی، 1399شدهرهای در یدر نتابندا ،  ۀدامند ،رویدادهای  یشین اهمیت اساسی دارندد

ررنگ زنان28 در  واقدع شددن ( و115: 1399( و جواندان نمددنی، 131: 1399نمدنی،  (، هضور  ر
فقیدر نمددنی،  و (91: 1399ب مددنی، 1398میرزاخدانی، ن (4نشدهرِی  ای و  ایین منا ق اکثرًا هاشدیه

 دلیدل مشدأخر د. بدهکند اهمیت منطقی تضلیل آن را آشدکار مدی و رتوکه طراست ( بوده 47: 1399
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هدا را  نیر این ناآرامی ها بیششر آنکه  شماری دربارۀ آن وجود دارد انگشت یها تضلیل ،بودن این رویداد
نشدینی را در  هیو هاش ی،ندابرابر ، فقدر،ی، بیکدارریدا سرمایه شااد ،قاتی تضلیل کرده و اق ۀاز دریچ

ایم تدا  کوشدیده ،موارد ونه  ایناهشما  تأثیر  به اذعان طمن نیر . ما(5ندانند کننده می ها تعیین  یوند با آن
 ،اسداس بدرایناند.  تری داشدشه کنندده زمینه نقش تعیین چگونه دراین و، یا عوامل کداد عاملکه دریابیم 
 است. 1398چرایِی وقوع هوادث آبان  بر ، م،شنیمقاله  رسش

 پژوهش  روش. 1

نمددنی، اسدت ای بدوده  مربو  بده مندا ق هاشدیه 1398های آبان  از  رار  زیادی بخشازآنجاکه 
ایدن  ،(1388جامعده تعلدق ندارندد نرطدایی،  یبه جریان مسدلط فرهنگد ،شود ( که  فشه می1399

  د (1388از فرهندگ عامده نرطدایی،  یبخشد نعندوا به د « فرهنگی مطالعات» بچارچو در  ژوهش
بدر  ،مطالعدات فرهنگدی نه به فاقِد چارچوِب مشخد بودربا اشا (1388رطایی ن انجاد شده است.
دی از نظداد رتضلیدل مدو ،تضقیدق کیفدی در مطالعدات فرهنگدی جان کالد فرایند» این نظر است که

تر فرهنگی و تداریخی قدرار  رفشده اسدت. هددِف  چوب وسیعکرانمند مضلی است که در مشنی از چار
ای تداریخی  شمو  نیست، بلکه تاباندن نوری تازه به برهه ای عاد یا جهان نظریه ۀعرط ،چنین تضقیقی

کندد کده  از چارچوب ساخشاری و نظری وسیع آغداز می ،موردتضقیق است. مضقق ۀمطالع از رهگذر
مدوردی خدا  را معش،در  ۀانشخاب مطالع ،دهد و همچنین می تر قرار تضقیق خاصی را در مشنی وسیع

توان در مرکر ساعت شنی درنظدر  رفدت: فدرد  واقعی را می 1د. براساس این رویکرد، فیلدوور کن می
 ۀکندد و در مرهلد دقت و با جرئیات مطالعه می به ،خود را که موردی خا  است ۀمطالع ۀابژ ،مضقق

سدنجد و  تر می را در چارچوب وسدیع یق موردیهای تضق ضقق یافشهای که م مطالعه، در مرهله ی ایان
شدود و مانندد سداعت شدنی،  دهد، اهشمااًل تغییر مدوردنظر هاصدل می موردارزیابی و بضث قرار می

 «.افشد مورد نظر دوباره ته ساعت می ۀتوسع
ب ا رچه از زوایایی بدا است 2شناسی اسشوارت میل مشابه رو هاطر،   ژوهشروند کلی 

اسدشدال  قیاسدیب  (2اسشقراب  (1بر سه عنار است:  م،شنی ،شناسی میل مشفاوت است. رو آن 
سدداخشن  سددوی مشدداهده به ریددق از  ، رو  (. در ایددن111: 1392 ددذیری نسدداعی،  . اث،ات3

آمده، بدا رجدوع بده  دسدت به ۀآخر نیر نظرید ۀرویم و در مرهل آن مشاهدات می ۀای دربار نظریه

                                                             

1. Field Work 

2. Mill, J. S. 
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سدود نیعندی  ۀدر مرهلد ،در چارچوب مطالعدات فرهنگدی  ژوهش. (۶نشود واقعیت آزمون می
بدرای  د شناسدی میدل  شود. در این مرهله از رو  جدا می میلاسشوارت ( از رو  ی ذیر اث،ات
ها( در برخدی واهددها نمندا ق  موردمطالعه نناآرامی رویداد  د در ارت،ا  با رو  اخشالف ،مثا 

غایب است. در قالب ایدن  ،دیگر ی..( هاطر و در برخ.و ،ضلهاعم از اسشان، شهر، م  ونا ونی
ها  ها خواهیم بود. در اینجا هضور و غیاب عوامل با هضور و غیاب تفاوت تفاوت در  ی رو  

آن عوامل با وقوع یا عددد که  بررسی کنیمباید ی یعن بها( همراه است نوقوع یا عدد وقوع ناآرامی
تغییری دارد یا خیر. ا ر علشی یافت شود کده تغییدر آن بدا  هم ها در منا ق مخشلف وقوع ناآرامی

ها( هماهنگ باشد، همان علت واقعه خواهد بدود نر.  . بده:  موردمطالعه نناآرامی ۀتغییر واقع
نکرده و   یرویهاطر از چنین منطق عّلِی مضضی  ۀمقال ،(. درمقابل114-115: 1392ساعی، 

شداهد وقدوع  ،خاصدی هدای ویژ یهضدور  منطقده و درمدثاًل در ده  است کده ا در بر این نظر
 دیگدری در مندا قرویداد موردنظر ا ر  ،تر بیان روشن به بکند کفایت می ،ها بوده باشیم ناآرامی

 زیراتضلیل وارد نخواهد کردب آسی،ی به  ،رخ نداده باشد، اند ها بوده این ویژ ی دارایها نیر  که آن
ها در سایر منا ق شده باشد و  ناآرامی یموجب خاموش ،دیگری یمشغیرهامداخلۀ  ممکن است

 وجود دارد. ی دیگرها نردیا و در مکان ۀها در آیند اهشما   سشر  آنکه  معناست این بهاین 
 بدوده ویددادهابخشدی از ایدن ر ربسدش ،آن مشمایرِ  ۀکه دو نقط جایی ،کرج 4 ۀ، منطقاساس راینب

 دلیدل ایدن منطقده بده ،ایدم دهرکده در ادامده آو  ونه همانن منظور است. یبرای ا تمرکر ما مضور، است
 فرهنگدی مشناقضدی دارد. ایدن د وطدعیت اقشاادی ،نشین فقیرو  ،دربرداششن سه بخش مرفه، مشوسط

مدا را بده فهدم  یتواندد تاهددود مشفداوت آن می ۀها در دو نقط ناآرامیی  یر شکل ،همچنین ویژ ی و
بدرای فهدم  یدر جسدشجو ر اساس کار مدا ،بنابراینب دیا کندنر 1398آبان  رویدادهایچرایِی وقوع 

 یو آمارهدا ،ها بدر مشداهدات، ماداه،ه اسدت، زیرین آنچه در این سا  اتفداق افشداده یهارسازوکا
 اسدت.شدده  تشکیلنشین  و طعیف ،مخشلِف ثروتمند، مشوسط های های است که خود از مضل منطقه

مربدو  بده  تنها کدرج، نده 4منطقده  ۀهای ما دربار مااه،ه و ،آمارها، مشاهدات معناست که آن به این
 .(7نهاخواهدبودآنۀکهدرپیوندباهمبل،نشینیامرفه،ای،متوسطایحاشیهمنطقه

 آ اهدانبدا  ها، روزنامده در منششرشدده ببرای تدوین این مقاله، طمن مراجعده بده مطالد
داران،  بنگداه ،هدا ماداه،ه کدردیم ا آنکده بد ی. افدرادانجداد دادیدمهایی  ماداه،ه کلیدی نیدر

 انده بودندد کده سدابقه سدکونت یدا  دهزیا های هو ساکنانی از این مضلد ،ناسفیدان، معشمد ریش
ماداه،ه  21تعدداد  ،رسدید. درمجمدوع سدا  می 30بده بداالی  ،ها در ایدن منطقده فعالیت آن
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 داالیش مفداهیم یدا  نده ،ها کده هددف مدا از ایدن ماداه،ه  فشنی است. انجاد شدزمینه  دراین
 مربو  به آن بود.  ونا ونهای  تر منطقه و ویژ ی دقیق که شناسایی ،سازی مضمون

 هدف ۀواکاوی منطق. 2

ایدران مخشلدف نقدا   از  یکی از منا ِق هدِف مهاجران، شهر تهران به کالن نردیکی دلیل به ،شهر کرج
مهاجر بدوده نمرکدر  405/253 تعداد ی ذیرا ،1390تا  1385های  سا   و در  ای که  ونه بهاستب 

مهداجرت بده  نشیجدۀنفدر در  024/188 نیر تعداد 1395تا  1390های  ( و بین سا 1390آمار ایران، 
ش یافدرا (.  دواه ایدن میدران مهداجرت نیدر1395جمعیت آن افروده شده اسدت نمرکدر آمدار ایدران، 

راد و  شدهر اسدت. کاویدانی الننشدین در ا دراف ایدن ک غیررسدمی و مندا ق هاشیه یها  اه سکونت
های  بدر هاشدیه افرون ی،ررسمیند که اسکان غا هبه این نشیجه دست یافش ( در  ژوهشی1392عریری ن

درهدا   ددد درآمد است یند هضور اکثریت مهاجِر کماکه بر د روسشاها و منا ق  یرامون آن نیر  در ،کرج
تهران، باالترین میدران در کدل کشدور  از شود  س ها به کرج که  فشه می  سشر  است. این مهاجرت

دهدد و  بدودن آن را بازتداب می  کار رِی تهران ۀهاشی (، هم90-123: 1390ال،رز،  ریاست ناسشاندا
تدوان  رو، می نیهمداز اسدتبشدهر  نشینی در ا راف این کالن روزافرون هاشیه شیافرا دهندۀ هم نشان

دانسدت.  ای در  یوندد بیشدشر بدا مندا ق هاشدیه ،شد،اهت لضاظ بهکلی نوع سکونت در آن را  یسیما
اشد،اع  ۀجیدر نش ،(1389توسعه فیریکی این شهر نفرهودی و مداهی،  ۀبضران عدد  یوسشگی در زمین

ای در ا دراف آن نفرهدودی و  جدیدد و هاشدیه های همضلد ی یر جمعیت در برخی مندا ق و شدکل
 بر این مدعاست. (  واهی1389مداهی، 

 نیدمسدکونی ا یاهددهاواز  درصدد 1/44 کده دهند نشان میزمینه  اینی موجود درآمارها
از  یدرصدد اسدت. نیمد 5/52صدورت مالکیدت نیدر  تارف به ۀو نضو ی،جاریاسش، شهر کالن

ل کد از درصدد 1/23و  رنددمشدر مربدع مسداهت دا 100زیدر ایدن شدهر، مسدکونی  یواهدها
 نیدر مشعلدق بده درصدد 4/43و  ذیر  هدای آسدیب ار  روهیددراخش ای، اجارهمسکونی  یواهدها

ایدن و مشدشر  تمداد  عمدده مشدکل (.139۶نزیداری و دیگدران،  (8ندرآمد است کم یها  روه
و فقدددان امنیددت در  (9ن، رسددمیت نداشددشن سددکونت مالکیددت های غیررسددمی  اه سددکونت

سداخشارهای ارزشدی و الگوهدای رفشداری  ید ر دون ب(1392نمشکینی و دیگران،  (10نسکونت
اوطداع نابسدامان  ب(1389نادر،  آبادی و رهیمی جدید نزنگی ی یری هنجارها کلموجود و ش

همچدون افدرایش برهکداری،  ،(1397س،ک،ار و دیگدران،  نفرجی یهای اجشماع آسیب لضاظ به
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منی جدانی و مدالی 139۶افرایش نرخ  الق نبهادری و دیگران،  باعشیاد، جرد و جنایت ( و نداام
تدرین  هدا مهدم ای آن ت هاشیهیموقعاست،  فشه شده  ( است که1397موهد و دیگران،  نفا می

ایدن تدراکم ، کلی ور بده (.1397س،ک،ار و دیگدران،  هاست نفرجی زمینه در این تأثیر ذار عامل
 یهدا کاربری ، تغییدراکنانفرهنگدی سد ینداهمگون در ی،نشدین هاشیه افرایش از ناشی یشیعمج

جمعیدت آن  ینیازهدا اسب امکانات فرهنگی باتن (، عدد1389نفرهودی و مداهی،  (11نشهری
افدرایش  ،(1380فرهنگی و اجشماعی نزلکی،  یها یدن ناهنجاریاش،اع رس (، به1380نزلکی، 
مانندد افدرایش کودکدان  یدر مدواردچنین، ( و هم1389، رناد آبادی و رهیمی نزنگی درمیران ج

 ت.( در کرج نمود یافشه اس1391سیانس، ینرس نایمانی و (12نکار
تشکیل شدده  ده منطقهزدوا ، ازشهر این شی نیسشند.یچنین وطع منا ق کرج در تماد ، فشنی است

«( فدردیس»و (« 4 ۀمهرشدهر نمنطقد»، «هاار »، «کرج کهنن»آن  ۀدر چهار منطق تنهاکه  (13ناست
، «آباد شددع،ان»، «آبدداد رجب»، «دشددترمه»، «آباد هسددین»ای چددون  غیررسددمی یها  اه ونتکسدد

و  ،«هادار»، «سعدی شیخ» ،«آباد تر »، «مراداب»، «سهرابیه»، «هیدرآباد» ،«اک،رآباد» ،«اداخشرآب»
شددهر( بددا وسددعت رنمه 4 ۀمنطقدد، میددان ایددندر(. 139۶دارد نبهددادری و دیگددران،  دوجددو «کددال »

 (1399داری کدرج، رنشده کدرج یدر جندوب غربد واقع نفر، 175/124 تیهکشار و جمع 178/1۶50
 و هدا  ایدن منظور شناخت دقیق  ذشدشه به .شهر است کالن این یها  اه ن سکونتیرت مشناقض از ییک

 کلیددیآ اهدان خ،رنگداران و رجدوع بده آمارهدا، بدا  بمکشدو هدای  رمراجعده بده  را منطقه، طمن
 یمرکدر ۀاسدت کده هسدش ایدنشده  ویدای  های انجاد . هاصل مااه،هکردیم  نیر مااه،هزمینه  دراین

اسدتب مجاور، اها ده شدده  های هان زیادی در مضلتوسط مهاجر ،مانز ردر  ذ (2و  1منطقه نفاز   این
 یدازده مضلده تقسدیم بده ،منطقده ایدن. شمار آورد بهنشین  مرفه یا توان آن را منطقه که دیگر نمی ای  ونه به

تدوان آن  می (14نبه آمارهای رسمی توجهو با  آ اهان، با میدانی، مااه،ه تاشود که با اتکا به مشاهد می
 ، شدهر 4ط نفداز سمشو های ه(، مضل2و فاز  1مرفه نفاز  های ه. مضل(15نبندی کرد سه قسمت  ،قهدر را 

و  ،آباد، اخشرآبداد آبداد، شدع،ان رجب آباد، مهردشدت، نشین نهسدین طعیف های ه( و مضل5و فاز  ،دریا
کندد. در قسدمت  شدین تقسدیم میرنین و فقیتمندنشدوثر شدو بخد این منطقه را بده ،ِارد اک،رآباد(. بلوار

 (1۶ناند ( در یدا مسدیر واقدع شدده5و فداز  ،دریدا ، شهر 4مشوسط نفاز  ۀبلوار نیر سه مضل شمالی این
 اکثریدتکده رسدد  نظدر می ، بده(17ننشدین طعیف های همضل یتوجه به تراکِم جمعیش با (.1 ۀ شمارهننقش

بده کدرج  ی خدوداد که برای به،ود وطعیت اقشاادراف نی. ا(18ناند ها تشکیل داده این منطقه را آن جمعیت
 ۀضلدمشدش  از ایدن ییکد ربده سدکونت در مج،دو ،اسشطاعت مالی دلیل عدد ، به(19ناند مهاجرت کرده
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، رانندد ی در یشدومانند کدار ری سداخشمان، دسشفر یغیردائم وقت و  اره های شغلو به   ن شدهیرنشیفق
مت از سددو ق در 1398آبدان   فشنی است، هدوادث. (20ندان دهرروی آو ی خش تراکت ت،لیغات و ،نپسا

 های همضلدد لدر هدفاصدد یو دیگددر ،4نشددیِن فدداِز  مشوسط ۀیکددی در مضلدد اندددب ایددن منطقدده رخ داده
 یهدا  ر را، نیمدا و همچند یدانیدمشاهدات م .(21ننشین ندر امشداد بلوار ِارد( فیثروتمندنشین و طع

 ،4در فداز   رفشه شدکل یهدا ناآرامی کده شددت دهدد می ا نشانه ری رارو خ، یافشه در مط،وعات بازتاب
 .(22ند مشابه در بلوار ِارد بوده استراز مو رکمش

 گانه آن یازده های کرج و محله 4 ۀ. منطق(1شماره ) ۀنقش

 
 139۶، من،ع:  لپایگانی و دیگران

 که بخش زیادی ازاینبا وجود که  ریافشیمد 1398های آبان  به آمارهای مربو  به ناآرامی توجه با
نشین نیر شاهد این  ند، ولی در منا ق مشوسط و مرفها های رخ داد در منا ق هاشیه رویدادها این

وقدوع ایدن  یدیچرا فهدم ی د رد ا در، رو همدین از ب(1399مدنی،  ر.  . به:ن (23نایم وقایع بوده
نشدیِن هاطدر  یفعط و، مرفه، مشوسط ۀسه منطق کم دست یمیدان های داده باشیم، بهرویدادها 

منطقده کده  ابه ید ،کارتر شدن  آسان س،ب، برای همین ب بهها نیاز خواهیم داشت ناآرامی این در
از مشداهدات   و بدا اسدشفاده یمدرکد ، بسدندهباشد (24ننوع منطقه سه از اینیی بازنما توانست می
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جده یبده ایدن نش ،آندر مدورد موجود  یرسم یبه آمارها توجهبا ، نیهمچن و ،ها اه،هام میدانی،
مانندد فقدر،  یدرو مدوا ،منطقده تمداد رطدعف( د کداری نبدا شددت و ث،ات یب که میدست یافش

 هایی از آن غل،ه دارد. در بخش ینشین و هاشیه ،بیکاری، نابرابری

 1398آبان  یها گیری ناآرامی شکل یاز الگو ییرمزگشا. 3

وارد اسدت  ای جدی نقدهای ،1398آبان  یرویدادهاتضلیل  ،قاتی ر بکه اشاره کنیم  باید ابشدا
آمارهدای مربدو  بده ایدن  بده توجهبا . اشاره خواهیم کردها  مطالب این فراز به آن یال که در البه

 کددرد. یددلو تضل حمطددر ی، ،قدداتیددۀ زاو را از هددا آن ازشددی بخع وقددو تنهددا تددوان می، هدا ناآرامی
د ردر مدوا و نددا هنداد ای رخ هاشدیه قدر مندا ، تنهدا هدا آناسدت کده  اینت یواقع، این باوجود

کده  سد،ب  این هبیم. ا هبدود نشین نیدر مشوسط و مرفه  ق در منا رویدادها این شاهد وقوع ،یبسیار
نشدین را ندارندد، وقدوع  جامعه، توان سدکونت در مندا ق مشوسدط و مرفه  ،قات  اییناعضای 

تدوان  نمی  ،نیبندابراب ای نسد،ت داد هدای هاشدیه  روه تدوان بده ها در این مندا ق را نمی ناآرامی
دانسدت.  یها م،شند نشین  ،قات کف جامعه یا هاشیه بر تنهارا  ایرانر د 1398آبان رویدادهای 

بدا  د دای  فرا ،قه ی، در  ی مفهومرویدادهاتضلیِل منطقِی این  که برایکند  می ایجاب همین امر
که چندین  ای یابرار مفهوم . ا رچه یافشنباشیم دد از  ،قات مخشلف یهای بخش فشنر  ربدر تواِن 
مفهددود  یبرد انشقدادرکدا رسدد بشدوان بددا نظدر می اسدت، ولدی بدده دشددوارداشدشه باشدد  یشیقدابل

 .(25ندکرعه فراهم لموردمطا یها را برای تضلیل ناآرامی یبسشر مناس، ،2اسشندینگ «1کاریاِی ی ر»
 .(25ندکر

بدرای  یتدأمل جدیدد و قابدل دانیدم ،عمدل، درآن هدای ویژ یبدر کدار و  کسرما کرِ ربا تم
تدا امدروز ادامده داشدشه اسدت.  آن دربدارۀ وکشف شد که کندوکا ها ااددانشاق و شناسان جامعه

کاری در آرای مارکس وجود داششه و  دس از او نیدر بسدیاری بده  ث،ات بی های نظری ا رچه ریشه
هدایی  ی رداز مفهوددار  واد ،، اما کاربست عملی آن در شناخت واقعیدتاند وارد شدهعرصه  این

 ریکاریدا او، در دسشگاه نظدری  یمضور زمینه انجاد داده است. مفهود نگ دراینیاست که اسشند
 دردد.  انداز( می از خدود در آیندده نچشدم یر ذهندیتاو ،و به ت،ع آن ،نوع شغل هو  است که

                                                             

1. Precaria 

2. Standing, G. 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
 1398های آبان شناختی ناآرامیتحلیل جامعه نژاد و همکار /عبداله ولی 233

 221-252، صص 64، پیاپی 4ماره ، ش1400 پاییز

 1ریدت ریک ،اشدشغا  داشدشه باشدد وقدت هر شرایطی ا ر به کاری غیردائمدی یدا  اره شخد در
 فشندی ای.  چه در منا ق هاشیه و ن سکونت داششه باشدینش منا ق مرفه ب چه درآید شمار می به

 ،کده اعضدای آننکشده نیسدت  این  معنای  ذیر به  ژوهش، این در  ریکاریا بر ما دیتأک است،
لین مسوه نیر اند. ما دادهیل یا  ،قه را تشک تواند یا  نمی  ریکاریابر این نظریم که  ،2رایت با ار

لین (2۶ن ،قه باشد برد رکدا، رسدد نظدر می به بخش دود، فال نهم(. ر.  . به:: 1399رایت،  نار
عِد  ،جمعیت یمسا کامالً  یمعنا در مفهود این مثابه  یا به ،درآمد مانند ،قشربندیبرهسب یا بر

فهومی تا هدد از این ابرار مایم تا  کوشیده، هرروی به .(27نتر باشد مناسب« اجشماعی ۀمقول»یا 
 تضلیل واقعیت بهره ب،ریم. برایامکان 

: 2011اند ناسدشندینگ،  خدمات رانده شده سوی جدا و به ،یند تولیداها که از فر کریتی ر
: 1379، 3کین نریدف (28نخطرندا  ۀ( در آیندد58: 2011(، خطری بررگ ناسشندینگ، 17-1۶

شددن اسدت کده عامدل  هدای جهانی د ر ونی خطرنا ، ۀمنظور از آیند اند. ( توصیف شده315
نیدر هدم  ( و خطرندا  بدودن آن2۶: 2011 سشر  آن بدوده ناسدشندینگ،   یری و اصلی شکل

(، هدم 59: 2011ناسدشندینگ،  ردکسدی بده آن وجدود دا ورود هدر معناست کده اهشمدا  این به
( 289-290: 1379کین،  نریف شود می ران رکا ساز افرایش اططراب و کاهش سالمت زمینه

ر.  . بده: : 2011اسدت ناسدشندینگ،  نا دذیر بینی شی  ،برای کلیت جامعه  یامدهای آن هم و
شددن  الییبا  رح بضدث کا ،نگیاسشند های اندیشه کاران در ث،ات بی (. شرایط8و  ۶ های لفا

 بیششری نس،ت به کار ر  یدا کرده ی ذیر که کارخانه، انعطافاست بیان شده   ونه این ،4کارخانه
 شانسدیل تغییدر کداربری کارخانده،  سد،ب ب، بهیدترت ایدن و بده (31: 2011اسدشندینگ، ن 5است

بدرای امنیدت  یطدمانش توان کارخانه را اند که دیگر نمی شده یدچار نوسانات ،شغلی یها فرصت
از   ددسبددیش از یددا دهدده  ،نگیشندسددا (.29-31: 2011شندینگ، سددنا شددمار آورد بهشددغلی 

ایدن ندوع کدار را علدت مسدشقیم رشدد  یگیدری،  6 ذیر انعطافکار  رۀبارکین د ضات ریفیتوط
یح طدآن را بدا تو یوطعیت شغلی اعضدا ( و30: 2011دانسشه ناسشندینگ،  یجهان ی ریکاریا

                                                             

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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 ،3دسذتمددیپذییرو انعطداف ،2ردیلکد دذیری عم ، انعطاف1عدددی ی ذیر انعطاف سه شکل
 .(29نکند می لیتشریح و تکم

خیل عظیم افدرادی بدا  ناممکن بوده و با ،ت شغلی باث،اتیوطع ،شرایطی چنین ۀجینشر د
در ، وجده . ایدن(31نشدویم رو می روبه (30ننا ذیر یبین شیوقت با دسشمرد   موقت و  ارههای  شغل

بدرد، رجدید ا العاتی و ارت،ا ات دو یها فناوریکه با است آمده   ونه این کین فیر های یهنظر
هدای اقشاداد هدذف  سدرعت در صدنایع و بخش ل را بدهای که مشاغ سازیرها و خودکا روبات

وارد به بازار کدار در کشدورهای جهدان  ون تازهیصدها میل ییافشِن کار کافی برا کنند، اهشماِ   می
در ایدران  1380 ۀاز دهدچیدری کده (ب 314: 1379کین،  رسد نریدف نظر می نامضشمل به ،سود

به آمارهایی که ارائه  توجهبا ا این تفاسیر و لمس است. ب ، قابل ذششهنس،ت به ی ششریوطوح ب ا ب
شدمار  بهموردمطالعه و منا ق مشابه را  ریکریت  ۀمنطق توان بخش زیادی از ساکنان می ،کردیم

ایران فرا رسدیده و عامدل خطرندا   یخطرنا  برا ۀاست که آیند ایناین سخن  . معنای(32نآورد
قدرار   ،رایاقشااد نلول ۀسای شدن و زیر جهانی در عار ،سو ازیاران ای آن نیر سر برآورده است.

تر اینکه جمعیدت  مهم ۀو نکش استانروا و تضریم  دچار یالملل لضاظ بین به ،دیگر سوی از رد ودا
رشمار ده بروز  ی،چنین شرایط در ند.هسش د به آنوور ۀیا آماد وارد شده به بازار کار ها شاشی ۀ ر

 دور از انشظار نیست.است، بینی شده  که  یش یوجوه خطرناک

اسدت کده زوا   یفرماسیون جدیدد ۀندر دیدآو ر،هاط ، عارمطرح شدآنچه  به توجه با
ت افدرادی بدا ،نسد ،هالشی آن است. در چنین ویژ یترین  مهم ی،کار ث،ات کار ثابت و رواِج بی

موقدت( بسدیار کمشدر  های شدغلت نو دارندد ان یدجمع ۀماند مشاغل دائمی در مقایسه با باقی
 بشدده توصدیف کدرد  ریکاریایی ۀمعاصدر را جامعد ۀتدوان جامعد می ،ترتیب این هبدخواهد بود. 

  دذیر امکانشدهر،  شما  تا جنوب و از شرق تا غرِب  ازدر آن ها  هضور  ریکریت ای که جامعه
و کیفیدت سدکونت را.  درآمد را تعیین خواهد کرد و میران درآمد نیر نوع نمیرا ل،شغ است. نوِع 

طدمن ریشده داشدشن در  ،نشدینی و هاشیه ی،که فقر، ندابرابر ه باشیم،نا، باید درنظر داششم براین
، از تر روشدن بیان بده بنیر باشند ی ریکاریای های شغل توانند  یامد  ونا ون می یعوامل ساخشار

یعندی  ،همدین مدورد اخیدر ی،و مشداغل  ریکاریدای ی،نشین هاشیه نابرابری، بیکاری، میان فقر،
                                                             

1. Numerical flexibility 

2. Functional flexibility 

3. Wage System Flexibility 
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باشدد. در یدا معندا، ایدن  تر ، زیربنداییدیگدر نس،ت به مدوارد تواند کاری است که می ث،ات بی
و  ،توانددد بدده نشددایجی ماننددد فقددر، نددابرابری بیشددشری می اسددت کدده بددا اهشمددا  یکددار ث،ات بی

 رح است که نده فقدر،  قابل  ونه این ادعای ما  بنابراین، ب(33نرعکسبینجامد و نه ب ینشین هاشیه
 نیسدشند، 1398هدای آبدان  قادر به ت،یین رویدداد ناآرامی تنهایی به ینشین هاشیه نه و ی،نابرابر نه

هدای آبدان  است که در ارت،ا  بدا وقدوع ناآرامی ی ریکاریای مشاغلب در قالی کار ث،ات بلکه بی
-1395آمدار ایدران ن های مرکدر به داده که ، هنگامیها  بااین .(34ندارد یششریاهمیت ب، 1398
درحذا گونهمشاغلدرسراسذرکشذوریابیمکهایندرمی ،کنیم یمراجعه م زمینه این ( در1390
؛استافدایشبهگونهایکهمورددراستانتماموها کشذورمتتلذک ال،شده بدا شددت و منذاق
بیان   بده (.1395 ب1390 ب1385مرکدر آمدار ایدران،  ر.  . به:ن ندک ( صدق میمشفاوت طعف
و  ی،، خراسدان شدمالیبخشیار و ل، چهارمضا یاردب یها اسشان  ونا ون نا قبین م در تر، روشن

(، مشدداغل 85و  ،82، 81، 79: 1399انددد نمدددنی،  ن،ودههددا  ینیددر کدده بسددشر وقددوع ناآرام قدم
یدا  ینشدین هی، هاشیندابرابر فقدر،، بندابراینب افدرایش بدوده اسدت غل،ه داششه و روبه ی ریکاریای

ولدی  ب(35ننیسدشند 1398آبان  یها ناآرامیتفسیر  یی قادر بهتنها به یا هی  ی،اییمشاغل  ریکار
با آن وسعت که هم در مندا ق مرفده، هدم در  رویدادهایی یونِد  ۀکه نقط ه باشیمداشش توجهباید 

کداری  ث،ات تدوان در بی می تنهدان رخ داد را ینش منا ق مشوسط و هم در منا ق طعیف و هاشیه
قددرِت ت،یدیِن  توانسدت می مفهومی کمشر یی، ریکاریا جر مشاغل به، رت بیان روشن به ب(3۶نیافت

ایدن عامدل  ،که دیددیم چنان، این باوجود .(37نرا داششه باشد 1398آبان  یها تنوِع مکانِی ناآرامی
. (38نای داشدشه باشدد کنندده قانع یکنندد  ت،یین ،موردمطالعه رویدادهایبا   یوند در نیر نشوانست

 یجوو جسدتبده کندد  زمینده ایجداب می درایدنتنهایی،  بدهشدغل  الزد ندوِع  ِی نیت،ی کفایت عدد
 نهفشه است. ها شغل ونه  که در  ِس این ای بپردازیم خایاه

 کاریدا را بدا صدفتی ر ،کین ریف ،نوعی و به ندینگشاس  یششر مطرح کردیم، که  ونه همان
آن کدامندد  ا رچده  است که وجدوه خطرندا  . ها   رسش این(39نکنند خطرنا  توصیف می

منطدق  ،ایدران ۀجامعد مدورد درکده رسد  نظر می به های خا  خود را دارند، ولی اسشدال  ها آن
« درآمد  ذیری در آسیب»و « شغلی ینا ایدار» های کار یری ع،ارت بههکمفرما باشد.  دیگری

افدرایش میدران به  تواند می یکار ث،ات که بی معناست این به ،ی ریکاریایهای  شغل برای توصیف
عدد امید بده  ،نگیهمان چیری است که اسشند دقیقاً  بینجامد. این ینشین و هاشیه ی،نابرابر فقر،
 ای شدکننده وطدعیت در هدا کریتی ر ،تر اینکه کند. واطح می را بر آن اسشوار ها  ریکریت ۀآیند



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 1398های آبان شناختی ناآرامیتحلیل جامعه نژاد و همکار /عبداله ولی 236

 221-252، صص 64، پیاپی 4، شماره 1400 پاییز

. بدا (40نداشدشه باشددها  ر زند ی آنب یشگرف تأثیر تواند می ای ساخشاری و هر تامیمرند دا قرار
تدرس از » ،رسدد نظر می ایران به کاران در ث،ات در همایت از بی های موجود تیمضدود به توجه

تع،یدر « ترس از فقدر»بوده باشد.  ای کننده تعیین عاملزمینه،  دراین« ششریب ترس از فقر»یا  «فقر
لب مشداغل نا ایددار اقشااد عار هاطر در قا شناخشی است که هسشی از ن،ود امنیت یتر ساده
در کشدوری  ر ذی کنید فردی با درآمد آسدیب . تاور(41نارمغان آورده است کاران به ث،ات بی برای

وطدعیت نا ایددار وی  رفشده  بدون درنظدر  درفشن ،ساخشاری در آن های کند که تامیم زند ی
ر را بدا بددت دن در وطدعیشیشداز  رفشدار  همواره ترِس  ،شخد ،چنین شرایطی ۀشوند. در نشیج

نا هدانی  مانند افرایش د د ذار چنین تامیمی  سیاستکه د یهمراه دارد. ها  درنظر بگیر خود به
 ی رای نیدتیاشداره، عدتدرِس مور نشدد فعا  ۀنشیج بگذارد. اجرا و بهکند را اتخاذ   دد نیقیمت بنر

 در چندینآنچده  است کدهاین  معنای کنش در اینجا به یی را نیتیع به ما ۀاشار بود. خواهد کنش
جلدو یری از  بدرای مندد صرفًا مکدانیکی و غیرنیت ، واکنشیزند می ها سر تی ریکر ازشرایطی 

ای که بشوان بده   یری  ،قه شکل به یکار ث،ات ، بیتر روشنبیان  به بخواهد بود اوطاع بدتر شدن
کده اسدت تر  مناسدبرو،  ازایدن بشدود خدشم نمی ،نسد،ت داد ای را جمعی آ اهانه های آن کنش
بلکده رفشارهدای جمعدِی  ،مند و نظاد یکنِش جمعِی عقالی نه ،این دسشگاه تضلیلی ها در ناآرامی

 ریکاریا  ۀزیاد دامن دلیل وسعت که به یرفشار درنظر  رفشه شوندب 1 ونه جماعت بر هرکت یم،شن
 .(42نشهر و کشور رخ دهد همۀ نقا  در توانسشه است

بخشدی از به این نکشه توجده کندیم کده باید  1398 آبان یاه ناآرامی ی ریکاریای تضلیل در
ای بدرای  یشدرفت اسدشفاده کنندد،   لده عندوان به ،این نوع مشاغل از اند کردهها تال    ریکریت

ناسدشندینگ،  3و بخش نیر ناراطدی 2اند بخشی به میران دریافشی هاصل از این نوع کارها راطی
به به،ود اوطاع نداششه و  یی ناراطی است که امیدها  ریکریت ،(. م،نای تضلیل ما59: 2011

. با توزیع هسشندبدتر شدِن اوطاع نگران لضظه  زمینه، هر های دولشی دراین همایت دلیل ن،ود به
ها در آن  ناراطدی میدران کده یمنا قکه در توان انشظار داشت  می  ونا ونمنا ق  ها در دسشه این

میران غالب بدودن هدر  نیر بهدیگر منا ق  باشیم و در دی شدیها ناآرامی وقوع شاهد ،زیاد است
ای  ها در منا ق هاشیه یناآرام وقوع  اهشما یه،وزا این . از(43نیا زیاد شود کم ،دسشه، این شدت

                                                             

1. Crowed behavior 

2. Grinners 

3. Groaners 
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و در مندا ق  ،شکننده غالب است، بیشدشر یوطعیت معیشش ،و به ت،ع آن ی ریکاریای که مشاغل
هددا در منددا ق  تعددداد  ریکریت . درعمددل،(44نچندددان عجیددب نخواهددد بددودنیددر ن ینشدد مرفه

هدا در  اهشما  کمشری برای وقدوع ناآرامی ،رو ازاین بای است از مراکر هاشیه کمشر یا غیرهاشیه
نسد،ت بده  یشددت کمشدر کده رود نیر انشظار می وجود دارد و درصورت وقوع ربرخوردا منا ق
درد و  یهدا واکنش ایدن عید. تجم(45ننشین داششه باشدند منا ق هاشیهداده در  های رخ ناآرامی خر
کنشی هدفمندد،  از انداز غلطی کنار، نمایش و در  وشه ها  ریکریت از سوی بخشی از انهیفرد را

بدا اسدشفاده از تعدابیری چدون  رویدادهاییتوصیف چنین  ساز  ،قاتی است که زمینه و ،آ اهانه
فراتدر از بداری  ی،کنش جمعدکه است  آشکار. (4۶نشود می« م،ارزه  ،قاتی»یا « کنش جمعی»

عملدی، مشدخد و عدرد جمدع در  چنین از انجاد که هدف ای  ونه ب به ،قاتی دارد ۀم،ارز هشی
بدر کنشدی آ اهانده از سدوی  م،شنی ی، ،قات ۀم،ارز ،براین افرونبه آن جرد است.  رسیدن راسشای

نظدر  ی اسدت. بدههای کدار ر اتضادیده وجدود ،نیاز این آ اهی  ،قاتی کار ر است که  یش ۀ ،ق
باشددد. بدوده  فدراهم یری آ داهی  ،قداتی در ایدران  شدکل چندین بسدشری بدرایکده رسدد  نمی

دسدت  از وطعیت به یتر توطیح مشقن ،1398های آبان  ناآرامی یی ریکاریا تضلیل ،اساس براین
 .(47ندهد می

 یگیر نتیجه

در ایران بدوده اسدت.  1398های آبان  وقوع ناآرامی فهم سازوکارهای زیربنایی ،مقالههدف این 
های تضلیدل  ،قداتی قدرار  یدا از دسدشگاه نده در هی  ،میبه آن دست یافش سرانجادای که  نشیجه

اشدشراکی بدا مفهدود  ،قده در ، ایدم را بده آن نسد،ت داده رویددادها  یرد و نده آنچده مدا ایدن می
عندوان یدا  بده رویداد برشمردن اینیم که داد نشان این مقاله . در(48ندارد  ونا ون یدهاررویک

دی چدون فقدر، ندابرابری، ردادن مدوا دفاع نیست. م،نا قدرار  ،قاتی، قابل ۀیا م،ارز یکنش جمع
خواهد  رویدادهادر  ِس این عوامل نهفشه  مانع فهم تنهایی نیر به ی،کار ث،ات بی یا ،نشینی هاشیه
اهساسی باشد کده بدر  ،ا را دارده این ناآرامی یین سازوکار وقوع،ت توان آنچه، رسد میر نظ شد. به

طمن فاصله  رفشن از تضلیل  جه،یبوده است. درنش هاکم دد زمان در آن دد ها  ریکریت از یبخش
تدر، نسد،ت دادن آن بده بخشدی از  منطقیکده رویکدرد  بر این نظدریم رویدادها،این  رمضو  ،قه

 اند. است که به  ،قات مخشلف تعلق داششه یکاران ث،ات بی
چارچوب نظری اسدشندینگ را  ،این مقاله که در یا ایده الزد است تأکید کنیم که ،ندر  ایا
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نردیدا بشدوانیم  ۀدر آیندکه م یدواریو ام داردبیششری نیاز  های  ژوهشبه  ،کردیم براساس آن بنا
 یشدنهاد دیگدر نظدران و  ژوهشدگران  صداهب بده ،همچنین م.یآن را در منا ق دیگر نیر بیازمای

های ایدن  ، طدمن نقدد یافشده1398آبدان  یهدا ناآرامی یدتطابق بدا واقعفهم م یبرا کهکنیم  می
 .(49نبررسی و مطالعه کنندروشی دیگر نیر  یها دسشگاه ررا د آن ، ژوهش
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 ها یادداشت
آن را   ونا ون یزوایا زمینه که ای علمی دراین به دالیلی از ق،یل مشأخر بودن این رویداد و ن،ود  یشینه .1

، «خیدر  اعشراطدی»، «هرکت انقالبدی»، «جن،ش»کار یری مفاهیمی چون  وی کرده باشد، از بهواکا
، «وقایع»، «هوادث»، «ها ناآرامی» یانشخاب های واننظر کردیم. عن و... صرف ،«اغششا »، «شور »
ر یدا تدوان د هسدشند کده می یترین مدوارد خنثی ،اند کار رفشه بهمقاله  .. که در.و ،«رخداد»، «رویداد»

و  ،تشریح مسلله منظور به ،در فراز آغازین« اعشراطات» ۀکاربرد واژ ،بنابراین بکار برد علمی به  ژوهش
 های دیگران بوده است. در انشقا  تضلیل یدار امانت ینیر برادیگر موارد 

ایدن  هدای ها دریافدت. تعدداد زخمی به تعداد کششه و زخمی توجهتوان با  ها را می ناآرامی این شدت .2
آسدیب و تخریدب  ،نی. همچنده استنفر  رار  شد 230نیر  نشد ا و تعداد کششه نفر 7000ث هواد
 5۶9و  ،دولشدی و عمدومی یخدودرو 230، مردد یخودرو 422، و بخش خاوصی مرکر دولشی 497

 دهندۀ نیدر نشدانمرکدر سدوخت  123و  بانا 991 تخریب ،نیروهای امنیشی و انشظامی رخودرو و موتو
 (.1399ابشکار،  ۀنروزنام استاین هوادث  ادشدت زی

اجشمداعی جامعده،  ۀسدرمای به کاهش ،بر  یامدهای مادی افرونتوان  ناهشمالِی( آن می یز  یامدهاا .3
منی در جامعه، افدرایش امعیششی و اهساس نا ث،اتی سیاسی، بی د اقشدار نظامی ۀجدی در هوز  یامدهای
های  های اعشراطی آینده، رشد و تقویت جن،ش زنان در کنش رعمومی، افرایش اهشما  هضو نارطایشی

های  هدا، تقویدت زمینده نظاد در هل مشکالت و خروج از بضران یافرایش ناامیدی از توانای اجشماعی،
های  و تقویدت شد،که ،آمیر اعشراض و مقاومت خشونت یها تمایل به رو  اجشماعی، افرایش فرو اشی

 فال نهم( اشاره کرد. به:ر.  . : 1399نمدنی،  یاجشماع
دهدد  یداد کدرده و اهشمدا  می« اعشراطات»با عنوان  1398های خود، از وقایع آبان  مدنی در تضلیل .4

مشوسدط  ۀو  ،قد ،(71: 1399ها نمدنی،  نشین ( هاشیه47: 1399شهری نمدنی،  تهیدسشانآن را  ۀبدن
در برخدی مدوارد اسدشثنا، در اغلدب  جدر هبد» :آورده است ( تشکیل داده باشند. وی97: 1399نمدنی، 

نشین وجود داششه است. ال،شه این بددان  منا ق هاشیه ،ها  رار  شده منا قی که اعشراطات آبان در آن
 (.91: 1399اند نمدنی،  نشین در اعشراطات هضور داششه منا ق هاشیه ۀمعنا نیست که هم

کده در  دارد وجود شماری انگشت یها ، تضلیلتاس ( ارائه کرده1399که مدنی نی زمینه، جر  رارش دراین .5
 را بایدد 1398اعشراطدات آبدان کده ده اسدت ر( در  رار  خدود آو1399کنیم. مدنی ن ها اشاره می ادامه به آن

 یها در میان  روهی اتفاق افشاد کده  د اعشراض درنظر  رفت که الزد است صدای آن شنیده شود. این یتلنگر
تدرین توصدیه  رو، مهدم ازایدن بص،ر خود را ل،ریر دیده و  ا به خیابان  ذاششند ۀاسفشارهای اقشاادی سالیان، ک

منظور خدروج  به یساخشار و  یشگیری از اتفاقات مشابه اهشمالی آینده، شروع اصالهات ها برای کاهش تنش
ز تضلیلدی ا ،«از آبدان یدا سدا   دس»بدا عندوان  ییادداشش در (1399های کنونی است. صداقت ن از بضران

طدمن اعشقداد بده ی . وداده اسدت ائهرا 1398ایران در سا   یفرهنگی، ایدئولوژیک اوطاع اقشاادی، سیاسی،
 در بر این نظر است کدهدانسشه و  ها اعشراض اودتد یبرا یا این عامل را زمینه ،بضران مشروعیت در ایران وجود

 دا خواهدد زد. او طدمن اشداره بده  و دسدت ،ای که در آن  رفشار آمدده شیکیی لوبضران ژئ در ایران هر شرایطی،
تدورد سدنگین بده  تضمیدل ،ق انسداد ساخشاری در ایران، به کاهش ارز  ریا  اشاره کرده و معشقد اسدتیتعم
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 یامددهایی ازجملده بضدران فقدر،  مانند فرو   ران سهاد در بدورس، از مسدیر  ونا ونی های راهمردد از  ۀتود
فشدارهای سدنگینی قدرار خواهدد داد.  و... مردد را تضدت ،فرار سرمایه رانکاری، بض ث،ات فالکت بیکاری، بی

نابرابر در مقابل هدم قدرار  ای  ونه را به هاکمیت و مردد این وطعیت،ر اسشمراکه است  اشاره کردهنیر  درنهایت
 رایانده  عمل ی( با تضلیل1399سشند. فرهاد ور نیرفت از آن ن به برون درقای یاب خواهد داد که مردد جر با تشکل

چده در سدطح نقدد اقشاداد سیاسدی و چده در  ،نشایج عملی تضلیل نظری معشقد به ،یسشیسدر چارچوب مارک
و جهدانی و ندوع تدوازن و برخدورد نیروهدا و امکاندات تداریخی  ،ای سطح سداخشار سیاسدی داخلدی، منطقده

و عددد انشقدا   ،ها نسدل ۀات، فاصدلاعشراط با ذکر مواردی مانند اهشما  خودانگیخشه بودن رو، همین از  باست
 139۶و  1388تا جند،ش  1378ای، از اعشراطات دانشجویی  دهه های کوتاه یا سیاسی هشی در دوره ۀتجرب

 شدر  وجدود سیاسدت اسدت. وی عنوان  یش واهد به ۀ، معشقد به تشکیل ج،ه1398آبان  رویدادهایو سپس 
بدر ایدن  ،1398کنند ان اصلی هوادث آبان  وان مشارکتعن طمن اشاره به  ،قات فرودست و جوانان بیکار به

هدا و در  در خیابان هارمنافع خود آ داه بدوده و سداخشا ازخودشان ی، های سیاس  ،قات و جریان نظر است که
آبدان  کده رویددادهایاسدت  معشقدد ندوعی آیند. ا رچه او نیر به هرکت درمی قالب همین نیروهای اجشماعی به

آیندده از  کدردن مدوارد مشدابه اهشمدالی مند نظاد ا ، دغدغهی ول ،ستینگر ی ،قات ۀزاویاز  توان را می 1398
انسدان آبدان: کدار ر »با عندوان  ( نیر در تضلیلی مارکسیسشی1399واهد است. بخشیاری ن ۀ ریق تشکیل ج،ه

 رویددادها،ایدن  بر این نظر است که، 1398الساعه ن،ودن رخداد آبان  خلق طمن اشاره به ،«شده رانده هاشیه به
داری  از اقشاداد سدرمایه یکند که  یامد  ،قاتی معرفی می یبوده و آن را ن،رد« شد ان رانده هاشیه به» مربو  به

شهرها شدده  س،ب مهاجرت روسشاییان به ی،دار سرمایه مناس،ات جدیدکه عار جدید است. وی آورده است 
شدهری شدده اسدت. شداهی و  روسدشایی بده بیکدارانبیکداران  ت،ددیل شددن سداز زمینه ،که این امر نیر خدود

بسدت  در ایدران را بده بن هدا  ویایِی اعشراض تغییر ،1398آبان  وقایع بارۀ( در  ژوهشی در2020ن ع،دوت،ریری
هداکم بدر  شدرایط بر این نظرندد کدهها  معنا آن یا ند. بها هدر ایران نس،ت داد موجود و بضران اقشاادی سیاسی

بدا بضدران اقشادادی، وقدوع  که در  یوندداست ده کرسیاسی فراهم  یی رادیکالیره شدن فضازمینه را برا ،ایران
موجدود از آبدان  یهدا تضلیلبیشدشر  در اشداره کدردیم، که  ونه . هماندر  ی داششه استرا  هایی چنین اعشراض

از بدده نید ،مفدداهیم هساسدیچندین  کدار یری هشددود، هدا  آنکده بدد اسدشفاده می« اعشراطدات» ۀواژ ، از1398
ای خدا   ها بر معرفی قشر یا  ،قده تمرکِر بیششر آن ،نظری و تجربی مسشضکمی دارد. همچنین یها اسشدال 

بده  رسدیدن در راسدشای ،مند کردن موارد مشدابه اهشمدالی و تال  برای نظاد رویدادها اصلی این ۀعنوان بدن به
شددنی ، هدای  یشدین که باید با  ژوهش آنچنان 1398تضلیل وقایع آبان  بنابراین، بدلخواه آنان بوده است ۀنشیج

، فقدر، یدار فرض کردن عواملی چون اقشااد سرمایه  ،قاتی به این هوادث و علت ۀدادن م،ارز نیست. نس،ت
یکه و تنهایی ندارندد کده  علت دانیم که  یامدها نیر است. می نادرستتنهایی نیر  و... به ،نشینی نابرابری، هاشیه

ایدن  ۀبدوده اسدت. ا رچده همد رویدادهاعلت این  ،داری یا اقشااد سرمایه ینشین شود هاشیه  فشه ،برای مثا 
منضادربفرد جامعده  یهدا ویژ ی باید با درنظر  رفشن ،ها  باشند، بااین 1398توانند در  یوند با آبان  موارد می

اند و  هدا هضدور داشدشه ناآرامیو با م،نا قرار دادن مندا قی کده در ایدن  1398های منشهی به آبان  ایران در سا 
 از این وقایع دست یافت. مناس،ی به تضلیل ،ها کیف آن و واکاوی کم

را بدا اسدشفاده از  1398هدای آبدان  ا ر بخدواهیم ناآرامی ،باید  فت این موطوعبیششر  توطیح برای .۶
هضدور  1398بدان های آ در مقاد اسشقرا، برخی از منا قی که در ناآرامی ،میل  یش ب،ریم یشناس رو 
هدا،  آمدده از آن دست های کلی به به ویژ ی توجهها و با  را انشخاب کرده و با مطالعه اکششافی آن اند داششه

تضقیدق از یدا  دیگر، فرایند بیان موردمطالعه خواهیم  رداخت. به ۀواقع ینیقیاسی به ت، یبار با منطق این
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ایدن از سدود  ۀمشداهدات خواهدد رفدت. مرهلدآن  ۀدربدار ای سداخشن نظریده سوی رششه مشاهدات به
نظدرِی  ۀهای مشناسب برای آزموِن تجربدِی یافشد کار یری رو  هکه مسشلرد ب د  ذیری اث،ات د شناسی  رو 

کیدد دارد  های  ژوهش آزمایشی که میل بر آن دست آمده خواهد بود، با اسشفاده از یکی از رو  به هدا تأ
ای اسدت کده در  فرطدیه آیدد، دسدت می بهاز ایدن مسدیر  نجادسدراآزمون کشیده خواهد شدد. آنچده  به

هداِی  مگر آنکه اهشماالت بدیل از  ریق رو  بتواند به قانون  ،یعت منجر شود شناسی میل نمی رو 
هدذف شدوند ندر ایدن « تغییدرات مشقدارن»یا « ها مانده باقی»، «اخشالف»، «توافق» ژوهِش آزمایشِی 

اشداره شدد،  ژوهشدگِر مطالعدات   ونده کده همانولدی  ب(108-117: 1392سداعی،  ر.  . به:زمینه 
را در بسدشر  یدا  دژوهش خدا کندد تدا  آغداز می تر  سدشردهفرهنگی از چارچوب ساخشاری و نظری 

 د.کنهدف خود را معش،ر  ۀهای مربو  به منطق قرار داده و یافشه یتر وسیع
یابی به نشایجی بدا طدریِب ا مینداِن صدضِت که دسش ،نه تعمیم نشایج ،ما از انشخاب این منطقه هدف .7

 بوده است. 1398آبان  رویدادهایباال در ارت،ا  با 
نضدو  اند، بده که تضت  وشش نهادهای همایشی قرار داششه میران افرادی توجه بهاین وطعیت کرج با  .8

ال،درز امدداد  ۀتضدت  وشدش کمیشد 1395نفر تدا سدا   000/20آمارها،  بر ایۀشود.  بهشری آشکار می
توجهی اسدت. ایدن درهدالی اسدت کده بیشدشرین جمعیدت  ( که آمار قابل1395اند نکمیشه امداد،  بوده

کده هددود دادندد  تشدکیل میرا زندان سر رسدت خدانوار  1391امداد کرج تا سا  ۀ همایت کمیشمورد
 درصدد افدراد تضدت ۶0 کده  فشه شده اسدت ،(. همچنین1391نخ،ر راری مهر،  اند بودهنفر  000/2

اند  نفدر بدرآورد شدده 000/1۶دهندد کده هددود  امدداد ال،درز را سدالمندان تشدکیل میۀ  وشش کمیشد
بیشدشر زندان و سدالمندان در عادر  ی ذیر آسیب (.1399اسشان ال،رز،   اسالمینخ،ر راری جمهوری 

 کده در ادامده شدود مربدو  می  ریکاریدا بده موطدوع ،(2011اسشندینگ ن های هراسشا با نظری هم ،جدید
 .بررسی شده است

ِن ادرصدد سداکن 9۶تادرف بداالتر از  ۀاندد، نضدو ( آورده1392که مشکینی و دیگدران ن  ونه همان .9
 ای است. صورت قولنامه غیررسمی در کرج به های همضل
یا سا  بعدد هدم  ،فردا، ماه آینده ،شخدکه یعنی تضمینی وجود ندارد  ،«ن،ود امنیت در سکونت» .10

 سکونت داششه باشد. یلبشواند در مکان فع
اشداره و...  ،دی ازق،یل مسکونی، تجداری، خددماتی، فرهنگدیرتواند به موا می یشهر یها یبررکا .11

 داششه باشد.

دید ان اجشمداعی شدهر  آسیب یسشاد سامانده ی( با ارجاع به آمارها1391و نرسیسیانس ن ایمانی .12
نفر را سدامان داده اسدت.  ۶9۶/1تعداد  1385تا  1380های  بین سا  تنها ،این سشادکه اند  کرج، آورده

تر  یافشه یافشه بده مندا ق توسدعه مهاجرت از منا ق کمشرتوسعه ی یوند با میران باال تواند در  دیده می این
 باشد.

رسمی نیاز داششیم و این آمارها نیر مربدو  بده  یها ازآنجاکه در این  ژوهش به آمارهای سرشماری .13
از کدرج جددا و بده شهرسدشان  139۶سدا   یفردیس کده از ابشددا ۀبود، منطق 1395و  1390های  سا 

 آوردیم. شمار شد را نیر جرو کرج بهت،دیل فردیس 

ها و مشداهدات مدا  هاِی هاصدل از ماداه،ه هددف کده بدا یافشده ۀآمارهای رسمِی مربو  به منطق .14
ان زیدادی میربدان مهداجران بدوده اسدت. که این منطقه به میدر دهند می نشان ،همخوانی باالیی داششند

درصد بسیار کمی از  ،ساکنان اصلی این منطقه که آیند( نیر نشان دادند های ما نکه در ادامه می مااه،ه
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کند، عدد ث،ت  آنچه در آمارهای مربو  به مهاجرت ابهاد ایجاد می اند. جمعیت فعلی آن را تشکیل داده
 بهدا بده ایدن منطقده اسدت صدالح از میدران مهاجرت راکدر ذیمهاجرت و درنشیجه، عدد ا الع دقیق م

ولدی  ،دهندد رشدد مهداجرت را نشدان می روبده روندد ،در این جدو  شده آمارهای ارائه ا رچه ،بنابراین
میدران را در  ا در همدین ،هدا  ب تندتری داششه باشد. بااینیمهاجرت به این منطقه، ش اهشمااًل واقعیت

موردمطالعده را  ۀای از جمعیدت منطقد مالهظده توان بخش قابدل م، می ذششه ثابت فرض کنی سا  30
 (.1 شماره مهاجران درنظر  رفت نجدو 

 (1390-1395کرج ) 4 ۀمهاجرت به منطق میزان. (1) شماره جدول
 1395 1390 4منطقه 
 مرد زن مرد زن جنس

 445/62 730/61 121/54 724/55 جمعیت به تفکیک
 28/50 71/49 27/49 73/51 درصد

 تعداد مهاجرت به منطقه
932/4 902/4 148/5 140/5 

834/9 288/10 
 175/124 845/109 کل جمعیت منطقه

 1390-1395ن،ع: مرکر آمار ایران، م
 ،ایدن دهند. بداوجود وطعیت اششغا  در این منطقه، آمارها رشد عددی افراد شاغل را نشان می مورددر 

منشهدی بده  ۀسدال 5زمدانِی  ۀ، میران بیکاران نیدر در فاصدلاست مدهآ (2شماره نکه در جدو    ونه همان
هدرار نفدری داشدشه اسدت. جمعیدت  رشدی هشدت نیرتقری،ًا دو برابر شده و جمعیت غیرفعا   ،1395

دهند، بخشی از جمعیت است کده شخادًا دارای  را جوانان و زنان تشکیل می انغیرفعا  که اکثریت آن
هضدور  ۀ( دربار1399ن آمارها در ارت،ا  با منطقه موردمطالعه، آنچه مدنی نرو، ای ازاین بدرآمد نیسشند

معندا، زندان و  یا کنند. به کند را  ششی،انی می عنوان می 1398آبان  یها  ررنگ زنان و جوانان در ناآرامی
ندد ا نس،ت درخوری را به خود اخشاا  داده ،درآمد یا فاقد درآمد در این منطقه و کل کشور جوانان کم

 اهمیت باشد. دارای ،موردمطالعه ۀتواند در  یوند با واقع که می

 (1390-1395سال به باال ) 10کرج؛ افراد  4 ۀ. وضعیت فعالیت شغلی در منطق(2شمارۀ )جدول 

 4منطقه 
1390 1395 

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال
  بیکار شاغل  بیکار شاغل وضعیت اشتغال

 618/64 171/7 540/35 147/56 952/3 879/31 جمعیت
 2/60 7/6 1/33 61 3/4 7/34 درصد

 349/107 989/91 جمعیت کل

 1390-1395ایران، من،ع: مرکر آمار 
های مرکدر آمدار  تدوان برم،ندای سرشدماری را نیر می 1395و  1390های  ساخشار شغلی منطقه در سا 

زمینده  های مرکر آمار ایدران درایدن داده ترسیم کرد.است، آمده  (3شمارۀ نکه در جدو  ای   ونه ایران به
ها و نشدایج  بر ششی میان داده و صورت رفت  ژوهش به بر ایه عناوین مشخد مشاغل بود. ازآنجاکه این

اسشندینگ بنا شدد، مطدابق بدا  یمفهود  ریکاریا تضلیلی  ژوهش بر  ایۀ سرانجاد،تضلیلی انجاد شده و 
کده از   ونده  همان ،اسداس غیردائمدی تقسدیم کدردیم. بدراین دائمدی و ۀمشاغل را به دو دسدش وی،آرای 
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یندد اافدراد از فر جددا شددن اصلی عار جدیدد، ویژ یآید،  نیر برمی کین اسشندینگ و ریف های هنظری
وطعیشی را نشان  موردمطالعه نیر چنین ۀمربو  به منطق یخدمات است که آمارها سوی رفشن به و تولید

بده کارهدای غیردائمدی  یمنطقه، درصدد بیشدشر از میان شاغالن اینکه دهند  می نشان ها دهند. داده می
 یافشه اسدت،افرایش  1390نس،ت به سا   1395درصد مشاغل دائمی در سا   اند. ا رچه اششغا  داششه

 مشاغل غیردائمی، بیششر بوده است. موردافرایش در  ولی این

 (1390-1395کرج ) 4 ۀمنطق . ساختار شغلی(3) شماره جدول

 نوع مشاغل
 یسال سرشمار

1390 1395 
 درصد تعداد درصد تعداد

 3/28 058/10 2/27 870/7 دائمی
 4/67 954/23 6/65 979/18 غیردائمی
 3/4 528/1 2/7 083/2 نامشخص

 540/35 932/28 مجموع شاغالن
 635/88 845/109 کل جمعیت

 635/88 913/80 باقیمانده جمعیت

 1390-1395یران، ن،ع: مرکر آمار ام

 ۀصورت بود که بیششرین قیمت زمین و اجار این  انه به یازده های هاین مضل آ اهانمااه،ه با  نشیجۀ .15
 های همضلد یبسدیار زیداد ۀ( بوده کده بدا فاصدل2و فاز  1مرفه نفاز  های هترتیب مربو  به مضل مسکن به

آباد،  نشدین نهسدین طعیف های هششند. مضلدبعدی قرار دا ۀو شهر  دریا( در رد ،5، فاز 4مشوسط نفاز 
و اک،رآباد( نیر کمشرین قیمت را داشدشند. همدین قیمدت کدم  ،اخشرآباد آباد، آباد، شع،ان رجب مهردشت،

اینکده شدکاف قیمشدِی بدیِن ایدن  بداره مهم دراین ۀکند. نکش را توجیه می ها هتراکم باال در این مضل زمین،
( 2و فداز  1مرفده نفداز  های ه، قیمت زمدین در مضلدتر روشنبیان  به بتوجه است شدت قابل به ها، همضل

مشوسدط نیدر  های هو مضلد ردو شهر  دریا( دا 5، فاز 4مشوسط نفاز  های هاخشالف بسیار زیادی با مضل
آبداد،  آباد، مهردشدت، رجب نشین نهسین های طعیف ای با مضله زمینه اخشالف تقری،ًا چندبرابری دراین

ایدن ناهیده را  های هو اک،رآباد( داششند. از موارد دیگر نیر که اخشالف شددید مضلد ،شرآبادآباد، اخ شع،ان
 گو امکاناتی مانند آسانسدور و  ارکیند ،لضاظ نوع ساخت مناز ، زیربنا که بهاست  این ،دهد بازتاب می

آباد،  آباد، شدع،ان آباد، مهردشت، رجب نشین نهسین طعیف یها وطعیت مشاهده شد. مضله نیر همین
هایی  ها و کوچده مشر، خیابان 50با میانگیِن مشراِژ  یشامل واهدهای ،لضاظ زیربنا و اک،رآباد( به ،اخشرآباد

 مدورد. این درهالی است که چنین وطعیشی در ندبود گدی مانند آسانسور و  ارکینرموا و بدون ،باریا
و شدهر  دریدا(  ،5، فداز 4ط نفداز مشوسد های همضلد مورد( و تاهدودی در 2و  1مرفه ن فاز  های همضل

 صادق ن،ود.
شدویم، بده میدران کمدی از شددت  تر فقیرنشین به بلوار ِارد نردیدا های هاز مضل هرچه ،ها  بااین .1۶

آباد که به  و رجب ،آباد، مهردشت هسین های هع،ارت دیگر، آن بخشی از مضل شود. به شکاف کاسشه می
 .شمار آورد بهنشین  یفتوان طع بلوار ِارد نردیا است را نمی

کید کرده( 1389ن یفرهودی و مداه .17 ان بدودن زار ناشدی از هایی همضل تراکم باال در چنین اند که تأ
 ها و امکانات شهری است. زیرساخت ن،ودنکه علت اصلی این قیمت  ایین نیر  ،قیمت زمین است



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 1398های آبان شناختی ناآرامیتحلیل جامعه نژاد و همکار /عبداله ولی 244

 221-252، صص 64، پیاپی 4، شماره 1400 پاییز

زیادی از جمعیت این منطقه را  بخش ،1فاز که شود  ، ممکن است  فشه(1شماره ن ۀبه نقش توجهبا  .18
دربر  رفشده و « باغ سیب»از این فاز را  یبرر  که بخش داششه باشیمتوجه باید داده است.  جای خود در

ع،دارت دیگدر، ا رچده  اند. بده قیمت با مشراژی باال تشکیل داده  ران آن را نیر ویالهای بسیار ۀماند باقی
جمعیدت آن بسدیار  تعدداد ،هدا  از کل منطقه باشد، بدااین یمین ۀانداز این فاز به ممکن است مساهت

 نیر صادق است. 2فاز  مورد در یویژ ی جمعیش نشین است. همین کمشر از هریا از منا ق طعیف
های مخشلدف  مضلده نادار بده مغدازه مراجعده بدامنطقه  این ۀ ان یازده های هتواِن خرید ساکناِن مضل .19

ها،  از سدو رمارکت یبر بردیم که میران نسیه موطوع  ی  ها به این آن  رسش و  اسخ از . درمشخد شد
نشدین ایدن منطقده بسدیار  طعیف ۀها در شش مضلد  یرایشگاه و هشی ،ها،  السکوها ها، خرازی یینانوا

 باالست.
های  . یافشدهآ اهدان انجداد دادیدم ی را باهای مااه،ه نیر های موجود در این منطقه شغل نوع بارۀدر .20

(، مشداغلی بدا 2و فداز  1مرفده نفداز  های هاست که ساکنان مضلد اینها  ویای  مااه،ه این اصل ازه
 رشدکی و  ۀو  یمانکاران سطح باال هسشند، یا از جامع اجرانکه یا از ت  ای  ونه  درآمد بسیار باال دارندب به

و شدهر  دریدا( را  ،5ز ، فدا4مشوسدط نفداز  های همنا ق برخوردار. مضل داران مغازه یا از ،مشخااان
ندد. رداردارندد و از امنیدت شدغلی برخو یاند که مشداغلی دائمد تشکیل داده بیششر، کارمندان و کسانی

و اک،رآبداد( نیدر بیشدشر  ،آباد، اخشرآباد آباد، شع،ان رجب آباد، مهردشت، نهسین نشین طعیف های همضل
ئمِی کار ری و خدماتی در سطح کدرج و تهدران با مشاغل غیردا که هسشند  دسشه از افرادی آن ۀدربر یرند

 ایدن بدود ،شد مشخدنشین  طعیف ۀدر این شش مضلموجود  نوع مشاغل بارۀدر دارند. آنچه سروکار
و  ،کنی، دسشفروشدی سداخشمان، چداه یمانندد کدار ر هایی شدغلها بیکارند یدا بده  ساکنان آن بیششر که

مشرو یا در سدطح شدهر مشدغو   و نوجوانان نیر در بخش زیادی از جوانان در اسنپ مشغولند. یرانند 
عندوان مشداغل  کار ری ساخشمان و دسشفروشی به ،کلی ور اند. به دسشفروشی یا  خش تراکت ت،لیغاتی

 کهشد  مشخد مضله نیر وطعیت زنان این ششبارۀ در  انه شناسایی شدند. غالب در این نواهی شش
و زیاد بودن خرج و مخدارج، بخشدی  رخانوا االی افراد هرب دلیل وطعیت نامطلوب اقشاادی و تعداد به

، خیا ی و تهیه و فرو  ترشیجات ینظافت مناز ،  ا  کردن س،ر مانند هایی شغلند به راز زنان مج،و
 زند.رم،ادرت و خانگی

ی که های های بلوار ِارد باشند را در  رتو مااه،ه اند هاطراِن در ناآرامی توانسشه چه کسانی می اینکه .21
کمشدرین مشدارکت را در زیسدت  که 4با درنظر  رفشن بافت جغرافیایی فاز  ایم. هدس زده ،انجاد دادیم

و شدهر  دریدا و ن،دود  5و با توجه بده جمعیدت بسدیار کدم فداز  اند اجشماعی این منطقه داششه د فرهنگی
ۀ نقشد :نبنگریدد بده گرهای دی هبا مضل 2و  1و... میان فاز  ،اقشاادی، فرهنگی، اجشماعی های همسانی

تدوان بده سداکنان  در بلدوار ِارد را می داده رخ یهدا وزن بیشدشری از ناآرامی بر این نظریم کده(ب 1 شماره
 نس،ت داد. آباد، اخشرآباد و اک،رآباد( آباد، شع،ان آباد، مهردشت، رجب نهسینهای طعیف  مضله

کده  و  به سداکنان آن بدوده اسدت، درهدالیمرب تنها ،4، هوادث مربو  به فاز  فشیمکه  ونه  همان .22
 ۀنشدین و دو مضلد فیطع ۀشدش مضلد در بلوار ِارد را بشوان ابشدا به داده رخ یها یناآرام ،رسد نظر می به

بدر تفداوت در تدراکِم  افدرون ا دراف آن نسد،ت داد. ینثروتمندنش ۀو سپس شاید دو مضل ،نینش مشوسط
 ،هدا( رخ داد بانا ویژه بدهکه در بلدوار ِارد ن یهای شدت تخریبدو نقطه،  ها در این یناآرام هاطراِن در

 واقع شد. 4بود که در فاز  یششر از مواردیب بسیار
آبداد شدیراز نمددنی،  ( و معالی80: 1399در  وهردشت کرج نمددنی،  داده ی رخها یناآرام مانند .23
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در  رویددادهاایدن  وقدوع ،نیچنآیند. هم می شمار نشین به و مرفه رمنا ق برخوردا ( که جرو78: 1399
هدای  ناآرامی دهدد کده می  نیر نشان آید شمار می بهن ینش ای مشوسط مهرشهر که منطقه 4مانند فاز  جایی

 .اند ای ن،وده منضار به منا ق طعیف و هاشیه 1398 آبان
ربدر دشدود را  می هخواند Underclass""ما، آنچه فرو ،قه  هدفۀ منطقکه  است  فشه شود ممکن .24

اند، نه اشداره بده یدا  ،قده، کده  مشرادف دانسشه ینینش که برخی آن را با هاشیه دمفهو است. این نگرفشه
( و شدامل افدراِد  ردشدده از 83: 1995فرادسشان است نزیلی،  سویتضقیرآمیر برای فقرا از  یبرچس،

اوطداع و اهدوا   اصدل، هفرو ،قه (.53: 2019نکرونوئر،  شود ها می  آمده در هاشیه جامعه و  ردهم
و  ،اجشماعی کالسیا که با سه معیدار تضادیالت، کدار ۀ ،ق سیاسی جامعه بوده و برخالف د اقشاادی

مشوسدط  ۀ ،قد یهدا و ارز  از هنجارهدا هدا انضراف آن بر م،شنیذهنی و  بیششر ،شود درآمد شناخشه می
نشدین  طعیف های هان مضلدتعددادی از سداکن مااه،ه بادر (. 40: 1992است نرابینسون و  ربسون، 

کنیدد یدا  کجا ساکن هسشید، به مهرشهر اشداره می درکه شما  رسیده شوید  ا ر ازکه  رسیدیم  4 ۀمنطق
خود را سداکن مهرشدهر معرفدی  که  ویان تمایل داششند  اسخ بیششرکه در آن سکونت دارید   یا مضله

ساکنان منا ق دیگدر نیدر  رسدیدیم  از دیتعدا از، میان نیاورند. درمقابل آن به های هکرده و نامی از مضل
جدای  ،4 ۀمنطقدکده د بیدان کردند ویان   اسخ بیششرسکونت داششه باشید   4 ۀآیا تمایل دارید در منطق

عنوان فرو ،قه  در چارچوبتوان  های از این منطقه را می رو، بخش همین از بمناس،ی برای زند ی نیست
 نیر جای داد.

کده تدوان  ای  ونده کندب به را به دو شکل افقی و عمودی مطرح می یکار ث،ات بی( 2011اسشندینگ ن .25
افقی آن در کف  ،قات بوده و بخدش عمدودی  های مخشلف  ،قاتی را داراست. بخش  رفشن الیه دربر

 . یرد مینیر در میان  ،قات مخشلف قرار 

صورت عمودی نیدر  لف را بهبخشی از اعضای  ،قات مخش ، ریکاریا مطرح کردیم،که   ونه همان .2۶
 یهایی که س،ا زند ی یکسدان جمع» اب «های  ایگاهی  روه»توان آن را با  نمی ،بنابراینب  یرد دربر می

 ( همسان دانست.127-128: 1395نرایت و دیگران، « دارند
اجشمداعی در سداهت  دروه را چندین تشدریح  ۀ( سه هالت ممکن از مفهود  ،قد1394ن یعظیم .27
عضدِو کدم و دارای ندوعی  بدا تعدداد« شدناخشی  دروه جامعه»،  ،قده یدا نخسدتدر هالت کند:  می

است کده تعدداد اعضدای آن زیداد « آماری ۀمقول» شناخشی است. در هالت دود، یا موجودیت هسشی
یدا عنوان  بدهتوانند یا منطق وطعیشی مششر  داششه باشند. در هالدت آخدر نیدر  می ،بوده و درنهایت

 یری آ اهی  ،قاتی را بین  شکل ۀشود که ارت،ا  اجشماعی کم، اجاز می درنظر  رفشه« اجشماعی ۀمقول»
 آورد. افراد  ایین می

در بسدیاری از  نظر او، تر در آیندده بدود. بده خطرنا  جهانی اسشندینگ معشقد به مانند نیر کین ریف .28
افدرایش  سد،باری و افدرایش بیکد فنداوریجدایگرین شددن  هدای نویهدور، صنعشی و ملت یکشورها

ان سخشی اسدت کده در دیش رای از دو که نشانهاست هدف شده  جرد و جنایت و خشونت بی چشمگیر
 (.315: 1379کین،  داریم نریف

وقت و در جهت ساز اری با تقسدیم کدار  صورت موقت و  اره در شکل عددی، وطعیت مشاغل به .29
-3۶: 2011امنیت خواهدد بدود ناسدشندینگ،  ونای بد زند ی ،آن ۀکه نشیجاست بهشر در کارخانه بوده 

 دذیری  بدار در شدکل انعطاف  ذیری عدددی، این انعطاف از  ریق ایجادشدهامنیت شغلِی فقدان (. 31
سریع تقسیم کدار بدرای  است که تغییر این ذیری عملکردی  شود. اساس انعطاف تشدید می یعملکرد
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های  در کارها و موقعیت  یوسشه ،کار رانکه دهد  ه میای ممکن کرده و اجاز کارخانه را بدون هی  هرینه
 دذیری  شدکل انعطاف (. در3۶-38: 2011قدرار  یرندد ناسدشندینگ،   وندا ونیویایف  مخشلف و با

 ،در عادر جدیدد بر این نظر است کدهتمایر میان هقوق و مرایا  درنظر  رفشنبا  دسشمرد نیر، اسشندینگ
ن رسمی و دائمدی از مرایدای زیدادی امسشخدم معنا که این به بسشیمهقوق به مرایا ه از جایی جابه شاهد
کدار ران مدوقشی  کده درهالیدارنددب رو... برخو ،سفر، واد خرید خانه ۀ رشکی،  ادا ، یاران ۀبیم مانند

این کنند. ویژ ی دیگر  اسشضقاقشان است را دریافت می هم کمشر از میران  دسشمردی که آن هقوق و تنها
 بیندی اسدت  یش قابدل و دائمدی بده  رداخدت مشغیدر و غیدر بینی  یش سیسشِم  رداخت قابِل  رِ تغییشرایط، 

 (.40-45: 2011ناسشندینگ، 

 دادا  در دسدشمرد  ،کند یاد می« کار شدِن  بازکاالیی»عنوان  انگ از آن بیدر چنین هالشی که اسشند .30
ایدن  ،هدا  شدود. درعدین  رفشده نمی هی  مرایایی بدرای فدرد درنظدر تر، بیان روشن به بشود خالصه می
 (.40-45: 2011ناسشندینگ،  شود  ذیری شده و از هالت ثابت خارج می دچار انعطاف دسشمرد نیر

معکوسی با نیازهای افراد دارد. فدرد در ایدن  ای، هم،سشگی چنین تغییر ذیری این درهالی است که .31
زیدادی عقدب خواهدد افشداد. شدخد بیمدار  میران به ،ترین مشکل یا بیماری کوچا ۀنشیجر هالت، د

کده بدرای درمدان بده  هالی در بکمشری خواهد داشت ی،ت چندروزه در کار، دریافشیو غ یبیمار س،ب به
 از دریافشِی  یِش از بیماری نیاز دارد. بیششر

ا... ی ،های مذه،ی و قومی دانشجویان، شاغالن، بیکاران، اقلیت زنان، جوانان، مردان، بر ل مایتضل .32
 .دربر  یردتواند هرکسی را  ایم که می بنا کرده یکار ث،ات تضلیل خود را بر بی ، بلکهندارد ابشنا

 یددا  ای یشدرایط مسداعد شدغل ،اهشمدا  زیداد نشینی به رشدیافشه در فقر یا هاشیه اینکه فرد بارۀرد .33
لضاظ  بده ،هدا  بااین بستشکی نی ،خواهد شد یمشاغل  ریکاریای نخواهد کرد و مج،ور به تن دادن به

بیشدشر  ،ای شود سکونت در منا ق هاشیه کار در فقر فرو رود یا مج،ور به ث،ات اهشما  اینکه بی منطقی،
 است.  یشیناز اهشما  

ارت،ا  چندانی با موطوع  رخ داد،در این زمان   ور مشخد به، 1398های آبان  چرا ناآرامی اینکه .34
سدرمایه در »در کشاب خود با عندوان  ،اقشااددان یکنیم که  یکش ، اشاره میهمه ندارد. بااین  ژوهشاین 
ها توطدیح داد. وی  آن ر ایۀرا ب 1390 ۀها در ده ناآرامی ی یر شکل توان دارد که می یادعاهای« 21قرن 
نظدر بدر ایدن داندد،  را مسدلله می 21آمده در قرن  وجود بلکه نابرابری شدید به ،وجود نابرابری تنها که نه

 بیابدد می نابرابری افرایش ،دلیل همین ملی است به رشد تولید و درآمد تر از سریع ،رشِد ثروت است که
کنندد،  زانددا خدود را  س ۀهاصدل از سدرمای از درآمدد یدرصدد ،ا ر صاه،ان ثروت تر، بیان روشن به

بیشدشر رشدد هرچده اقشاداد  و بیششری خواهد داشدت سرعت ،سرمایه نس،ت به رشد اقشاادی ان،اشت
افراد خواهد رسید ن یکشدی،  ۀبه بقی ،از این رشد به صاه،ان سرمایه و بخش کمشری یبیششر درصد ،کند

شدکاف  ،تدوان  فدت می ،ارائه داده اسدت یکشیکه   یفرمولتوجه به  فال هفشم(. با ر.  . به:: 139۶
 ۀهای منشهی به ده قالب تا سا  یش از ان یها ایران از سا  ۀدرآمد در جامع ،ثروت و به ت،ع آن از ناشی

رسیده است.  یدر نابرابر یبضران ۀبه نقط 1398و  139۶های  سا  در داششه وصعودی  یروند، 1390
رسدد  می نظر رو، به ینا از  ذاردب بیششری میتأثیر  یمشاغل موقت و غیردائم دارایافراد ی بر نابرابر این
کنار شدهرها بدوده باشدیم کده  و از سوی کسانی در  وشه ها ناآرامی یری  شکلشاهد  ،1398در آبان که 

، توان رقابت با نابرابرِی « ذیری در درآمد آسیب»و « نا ایداری شغلی»ها در قالب  آن ۀوطعیت شکنند
 بود.  رفشهافرایش را از آنان  درها 
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آبدان  دهایرویدداکداری نسد،شی بدا  ث،ات یدا بی ی،نشدین منظور این نیست که فقر، نابرابری، هاشیه .35
 1398توانندد بدا هدوادث آبدان  این موارد می ۀهمکه  بر این نظریم ما نیرطمن اینکه  باند نداششه 1398

ندا بریز ،بندابراین بسدشیمایای مضکدم ب تضلیل این رویداد بر  ایه برای ایم تا کوشیده، ارت،ا  داششه باشند
م،نا باشد، چرا در منا قی کده  بود. ا ر فقر شکننده خواهد ینیت،ی ،تنهایی از این موارد به یادانسشن هر

هدا از وقدوع   رچدرا  را ،زیربنا باشد نشینی ایم  ا ر هاشیه ها بوده وقوع ناآرامی شاهدنیر اند  ن،وده ریفق
چرا برخی منا ق  ،اند  ا ر نابرابری مدنظر قرار  یرد ای نیر خ،ر داده در منا ق غیرهاشیه رویدادها این

 ،اندد  همچندین بسشر ایدن اتفاقدات بودهاست نیر ها کم بوده  که میران نابرابری در آن یهای مرفه یا اسشان
زمینده بدا مشدکل  ا نیدر درایدنیو ایدئولوژ ،زبانی ، نژادی،یقومیش های جنسیشی، شکاف قرار دادن م،نا

 بهدا هسدشیم زیدرین ایدن ناآرامی یمدا در  دی فهدم سدازوکارها ،میکه  فشد است. چنان رو یادشده روبه
هدا، تدال  بدرای  آن های دروندی الیده مقاود ما از  ذر از یواهر این مفاهیم و تمرکر بر ،دلیل همین به

زمینده  های اهشمدالی درایدن و  رسدش ها  وی ابهاد  اسخ امکان، که تاهداست دسشیابی به تضلیلی بوده 
 باشد.

ر هر نقطه از شهر وجدود داشدشه توانند د نیر اشاره کردیم که صاه،ان مشاغل  ریکاریایی می  یششر .3۶
وقدت مشدغو   مشاغل غیردائمدی و  اره ، ولی بهردکه در بهشرین مکان شهر سکونت دا باشند. شخای

و در  ردن منطقده سدکونت دایتر ای فدردی کده در هاشدیه ،ها  . درعینآید شمار می بهاست،  ریکریت 
 آید. هساب می  ریکریت به ،و  استشغلی غیردائمی مشغ کند و او نیر به زند ی می ای جارهمسکن ا

 خود خودی بدهاند  توانسشه نمیی نشین هاشیهو دی همچون فقر، نابرابری، رموا معناست که این بهاین  .37
باشدند. در شدما  شدهر و  داشدشهزمدان  صورت هدم ها در شما  و جنوب شهر به ناآرامی با وقوعی نس،ش

 شهری وجود ندارد. نی در معنای  اییننشی و هاشیه ،ن فقر، نابرابریینش منا ق مرفه
 1398مضوِر آبدان  علیدت ۀمطالع ،ما در این  ژوهش فرض اشاره کنیم که  یش است بار دیگر الزد .38

موردی نظاد کرانمند مضلدی اسدت  لتضلی ،که آوردیم، تضقیق در مطالعات فرهنگی  ونه نیست. همان
اینجا بدا چندین در ا ر  ،بنابراین بقرار  رفشه است تر فرهنگی و تاریخی  سشردهکه در مشنی از چارچوب 

منظور است که  اینبه  ،کنیم را از تضلیل هذف می یکار ث،ات و بی ،نشینی هاشیه منطقی فقر، نابرابری،
 ۀای کده واقعد  فرهنگدی  سدشردۀچدارچوب  یواقعیدت یداهر د، بدارمدوا ایدن از یداهر صرف بر ۀتکی

و مسدیر  ۀهدف ما از این کدار، تدوان ادامد بنابراین، بوان نیست، همخرخ داده استموردمطالعه در آن 
 نردیکی به هقیقت است.

در  ی رداز ایدن مفهدود و نظریده  درح ریکاریدا اسدشفاده نکدرده اسدت.  کین از مفهدود ریف ال،شه .39
 مربو  به اسشندینگ بوده است. ،آن چارچوب

کده  د موردمطالعه  ۀکه با نظر به وطعیت منطق ،عنوان یا رأِی جهانشمو  ادعایی ما نه به ۀ رار این .40
  رح شده است. دد تر کشوری قرار دارد  سشردهدر بسشر 

شددت کده رسدد  نظر می به ،ها  مردد صادق باشد، بااین ۀهم موردتواند در  می یترس ا رچه چنین .41
 .استبسیار بیششر  دد Groaners دـ ها  از  ریکریت یبرای بخش خاص این ترس

 1398های آبدان  ناآرامی یقیمت بنرین، شاهد وقوع نا هان افرایش نا هانی م،نا است که با برهمین .42
 کشور بودیم.  ونا ونشهرهای  رکناو در  وشه

کاران برای تضر  عمودی، اعضای  ث،ات کِم بی بر شانِس  افروناین نکشه را نیر باید درنظر داشت که  .43
 توجدهبا  ،بنابراین ب(57-58: 2011به آن را دارند ناسشندینگ،  و مشوسط نیر هر لضظه امکان سق ۀ ،ق
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کده  د های  ریکاریدایی شددیدتر در آیندده   سشر  فعلی، وقوع واکنش شده و روبه  ریکاریایی ۀبه جامع
دور از ذهدن  ددد داده باشد یمشوسط را نیدر در خدود جدا ۀبخش زیادی از  ،ق ،ممکن است تا آن زمان

 نیست.
نگاهی، اتخاذ هر سیاسشی که وطعیت اقشاادی صاه،ان چنین مشداغلی را تهدیدد کندد،  با چنین .44

هدا  آن سدویهدایی از  واکنش ۀها شده و این عامل نیدر برانگیرانندد فوران این نوع ترس در میان آن س،ب
. تغییدر، وجدود داردبه برخی تغییدرات نیدر  های  ریکاریایی منجر شدن این واکنش خواهد بود. اهشما 

کده بیدات   ونده آ داهی  ،قداتی نددارد. همان وجدود مرسدود آن و لدرود معنای ذاتی با  ،قه به  یوندی
رسدد  نظدر می در سطوح خرد و کالن است، بده آراد، معشقد به وقوع تغییراتی یقالب  یشرو ( در1399ن

 ند.کنرا فراهم  شرایطی بشوانند بسشر چنین  ریکاریایی نیر یرفشارهاکه 
در میدان « تدرس از فقدر»را نده بده تفداوت در میدران  ها، اولویت اصلی ناآرامی ز شدتدر بضث ا .45
هدا در ایدن  بده تدراکم  ریکریت ، بلکدهنشدین( و طعیف ،نمرفه، مشوسدط  ونا ونکاراِن منا ق  ث،ات بی

ر ها، اهشما  وقوع شددیدت با تراکم باالی  ریکریت یا بیان بهشر، در منطقه دهیم. به می اخشاا منا ق 
تدوان انشظدار  می ،داشدشه باشدند هضدورها وجود دارد و در منا قی که این افراد با تراکم کمشری  ناآرامی

ترتیدب  ها ناز زیاد به کم( به ، تراکم  ریکریتاشاره کردیمنیر   یششرکه   ونه داشت. همان یشدت کمشر
 ین است.نش منا ق مرفه سرانجادو  ،نشین ای، منا ق مشوسط مربو  به منا ق هاشیه

هدای  بده بخت یدسدشیاب بدرای( 24: 1399روی آراد تهیدسشان شهری نبیدات،  با  رح  یش بیات .4۶
کنندد  زیسدت می یمنااعضای این قشر که در شرایط نا بر این نظر است که( 29: 1399نبیات،  زند ی

ندارند نبیدات، ای همچون انقالب یا اصالهات را  توان رقم زدن تغییرات آ اهانه ،(54: 1399نبیات، 
مدردد، تغییدرات اجشمداعی را نده هاصدل م،دارزات  های در ادرا  (. وی با ارجاع به تفاوت19: 1399

 (.1399داند نبیات،  می ها هرفشارها در سطح مضل که وابسشه به تجمیع ،سیاسی از جانب تهیدسشان
، نسد،ت رو هسدشیم روبده شدده  ریکاریایی ۀممکن است این ابهاد  یش آید که ا ر امروزه با جامعد .47

 دویی نیسدت. در  اسدخ  کلی جدر کاری، چیری ث،ات بی به 1398آبان  یها ای مانند ناآرامی واقعه دادن
خدود بده دو  ،فعدا  . بخدششدود تشدکیل میبخش فعا  و غیرفعدا   از دو ،تیجمع باید اشاره کرد که
غیرفعدا  نیدر کده اکثریدت  شدود. جمعیدت کاران تقسدیم می ث،ات مشاغل دائمی و بی قسمت دارند ان

 ،کداراِن  ث،ات خدود جدای دهدد. بی را در یکداران ث،ات بی تواندد می دهدد، جامعه را تشکیل می جمعیت
آمدوزان و  ند، یدا دانششدان هسدشخرِج همسر کمدا کده  یدرد دربدر میجمعیت غیرفعدا  یدا زندانی را 

کده بده  یشگانسدیدا بازنش ،ددست آورند تضایل خود را به که سعی دارند بخشی از مخارجی دانشجویان
اندد.   ونده مشداغل روی آورده خرجی بده ایدن یدا کسدب کمدا ی دذران و وقت ازجمله تفریح ،دالیلی

. هدا  م،شندی اسدت« ترس از فقر» یری و فعا  شدِن اهساِس  شکل تضلیِل ما بر ،که  فشیم  ونه همان
 یری ترِس  شکلکه است  آشکارت. ها به یا میران نیس این نوع ترس در بین تماد  ریکریت ،باید  فت

دیگدر کاران  ث،ات ینس،ت به ب یشدت بیششر، هاِی جمعیت فعا  شدن اوطاع در میان  ریکریت از بدتر
 ۀهای ناراطِی جمعیت فعاِ  جامعه را بدن یعنی  ریکریت ،ما نه  ریکاریا که بخشی از آن ،بنابراین بدارد

های جمعیدت فعدا  جامعده در   ریکریت ۀهمکه است  دانیم. بدیهی می 1398آبان  رویدادهایاصلی 
هدای  بخشدی از  ریکریتکه توان انشظار داشت  می ،اندب و درمقابل ها شرکت قطعی نداششه این ناآرامی

  رشدماراند. عوامدل  سدهم داشدشه 1398آبدان  رویددادهایها نیر در  کریتیجمعیت غیرفعا  یا غیر ر
هدای جمعیدت  از  ریکریت شدیبخ اهشمااًل مانع شدرکت د کهنو... وجود دار ،اجشماعی، روانشناخشی
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. اندد هدا بوده هدا در ناآرامی هشدی غیر ریکریت جمعیت غیرفعا  و یها فعا  و مشوق هضوِر  ریکریت
کید داریم این است که بخشر ما ب آنچه کداراِن  ث،ات توان بده بی ها را می از این ناآرامی چشمگیری آن تأ

 داد.جمعیت فعا  جامعه نس،ت 
میدل بده ِاعمدا   ، ،قداتِی یکسدان یهدا فرض بدر ایدن اسدت کده موقعیت یهای  ،قات تضلیل در .48

شدود و  هم تمایری که میان  ،قات درنظر  رفشده می ،میان هایی مشابه از سوی اعضا دارند. دراین کنش
ت و کنشدر  بدر مالکی ،دسشگاه مارکسی . درزیادی دارنداهمیت  ،هم م،نایی که  ،قه بر آن اسشوار است

شدمار  به  های تضلیدل  ،قداتی  ایده ،مسدلط ۀ ،قات  ایین توسدط  ،قدر اسشثما ،ابرار تولید و همچنین
 ،اعضدای یدا  ،قده ،فکدری وبدر ۀ: فال یکم(. در منظوم1395رایت و دیگران،  ر.  . به:ن آیند می

 ،کنند با خود به آن وارد میزند ی یکسانی دارند که از سوی بازار و براساس منابعی که افراد  یها شانس
شود که هریا بدرای تأثیر دذاری   ،قات نیر به تفاوت در منابعی مربو  می شوند. تمایر میان توزیع می

مضور  (. در تضلیدل  ،قده58-59: 1395زند ی دراخشیار دارند نرایت و دیگران،  های بر توزیع شانس
( و تضلیدل در ایدن 130: 1395ت و دیگدران، نراید است میان  ،قات، کردار اجشماعی بوردیو نیر مرز

(. واطح 128: 1395عد اقشاادی و نمادین است نرایت و دیگران، مسشلرد درنظر  رفشن دو بر  ،رویکرد
از  یدا هی  در چدارچوب مطرح شدد، که  ونه ، آن1398آبان  یها ناآرامی یی ریکاریا تضلیلکه است 

م، ی دذیر بدودن  ریکاریدا را نمی   ،قده به اینکده مدا نیدر هتوجبا  ،همچنین  یرد. این رویکردها قرار نمی
هدای  این مفهدود و ویژ ی ۀکنند خوِد اسشندینگ که واطع و تشریح یتضلیل ما هشی در چارچوب تضلیل

  یرد. آن است نیر قرار نمی
 کدارمعندای عددد امکدان ایدن  بده ،موطوعیت نداششِن قابلیت تعمیِم نشایج در مطالعات فرهنگدی .49
 ۀنشیجدکده رسدد  نظدر می ، ولدی بدهبررسدی کدردیمیا منطقه را  تنها ،ا رچه ما در این  ژوهش ت.نیس

بدرآوردِن  ، سدرسدو موردمطالعده باشدد. ازیا رویدادبسشر فرهنگی  ای مربو  به کل یافشه آمده، دست به
 و اسدت یگاندهای   ویدای بدروز مسدلله ،در مندا ق مخشلدف کشدور 1398های آبدان  زماِن ناآرامی هم
در یدر بدا ایدن   وندا ونبازنمدایی از مندا ِق  ددد که آمد چنان دد  هدف این  ژوهش  ۀمنطق ،دیگر سوی از

 ۀای مرت،ط با مسلل آنچه درنهایت هاصل شد نه با هدف تعمیم، که اساسًا نشیجه ،بنابراین بها بود ناآرامی
مقالده نده از ایدن در مدشن  ،،ندام موردمطالعه را نیر  وشش داده اسدت. بدرهمین ۀاست که منطق ای یگانه

 .ایم سخن  فشه ورکلی  ها به هدف، که از ناآرامی ۀدر منطق ها ناآرامی
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 منابع
، در داه اسدشانداری 1390نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،(1390اسشانداری ال،رز ن

 دسشرس در:در، GISریری، دفشر آمار و ا العات  ال،رز، معاونت برنامه
https://alborz.mporg.ir  [7/9/1399.]  

لین  آ ه. :مضمدهسین بضرانی، تهران ۀ، ترجمفهم طبقه ،(1399رایت، اریا ن ار
 دسشرس در:در، سایت پیوند، «رانده هاشیه انسان آبان: کار ر به(. »1398بخشیاری، فرنگیس ن

https://peywand.org  [10/8/1399.]  
شناسدی فرهنگدی و اجشمداعی  آسیب(. »139۶ن مسعود ،تقوایی بمضمدی، هسن بهادری، آر ب بیگ

دوره ، فضاایی های مکانی پژوهش، «کرج( ۀهای فرسود دار شهری نمورد مطالعه: بافت لهلهای مس بافت
 .2 ۀ، شماراو 

اسدلله ن،وی چاشمی،  ۀ، ترجمهای خیابانی )جنبش تهیدستان شهری( سیاست(. 1399بیات، آصف ن
 شیرازه. :تهران

 : ور و علدی صد،اغی، تهدران مضمدرطا فرهدادی ۀترجم ،21سرمایه در قرن (. 139۶س ن یکشی، توما
 کشاب آمه.

مطالعات اجتماعی  ۀمجل، «شناخشی در مطالعات فرهنگی مالهظات رو »، (1388رطایی، مضمد ن
 .4، شمار دوره سود، ایران

 .13/03/1399، به تاریخ: بخش سیاست روز ،(1399ابشکار ن ۀروزنام
هسدن  ۀ، ترجمدپایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصار پساابازار ،(1379، جرمی نکین ریف

 دانش ایران. :مرتضوی، تهران
 .125 ۀ، شمارگزارش، «شود ایران می یریودوژانیرو ،کرج» ،(1380زلکی، رطا ن

ه دور، حقاو ، «تضلیل فضایی جرد در شدهر کدرج» ،(1389ن هسین، نادر رهیمی بآبادی، علی زنگی
 .2چهلم، شماره 

الگدوی تدأمین (. »139۶نهسدین  ،نژاد هاتمی باللهب  وراهمد، اهمد زیاری، سمیهب فرهودی، رهمت
دوره ، هاای جررافیاای انساانی پژوهش، «درآمدد نمطالعده مدوردی: شدهر کدرج( های کم مسکن  روه

 .4، شماره نهم و چهل
 آ ه. :، تهرانیشناسی انتقاد عقالنیت دانش علمی؛ روش ،(1392ساعی، علی ن

را اعاال  کاردب باایترین  98بانک مرکزی نرخ تاور  ساال (. 1399دنیای اقشااد ن ۀخوان روزنام سایت
 دسشرس در:در، 74 رکورد از سال

https://donya-e-eqtesad.com [3/9/1399.]  

ب نگاهی بده 1389-1398سا  اخیر  10در اقشااد ایران در  شده راه  ی» ،(1398مضسن ن شمشیری،
دسشرس در، سایت اقتصاد گردان، « ذاری، نرخ دالر، تورد و قدرت خرید مردد ، سرمایهیرشد اقشااد

 در:
https://eghtesadgardan.ir  [27/4/1400.]  
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 دسشرس در:در، درگاه شهرداری کرج ،(1399شهرداری کرج ن
https://shahrdari.karaj.ir  [7/10/1399.]  

کیدد بدر آرای  ومی  ،قده در اندیشدهتطورات مفه» ،(1394عظیمی، غالمرطا ن های مارکسیسدشی بدا تأ
 .3دوره شانردهم، شماره ، شناسی ایران مجله جامعه، «رایت

سرمایه اجشمداعی  ۀمطالعه رابط» ،(1397ن همید، اللهیاری بموهد، همیدب مهرعلیراده، عیسی فا می
 .2م، شماره دوره ده، انتظا  اجتماعی، «و اهساس امنیت اجشماعی ن یمایش شهر کرج(

 ذیری  تضلیدل فضدایی آسدیب» ،(1397ن هسدن، منیؤمد بس،ک،ار، هسنعلیب ایرانخواه، اهمد فرجی
دوره او ، ، جررافیاا و رواباا انساانی، «اجشماعی در مراکر  یراشهری نمورد مطالعه: هادار  کدرج(

 .1شماره 
شدر  وجدود  : ج،هه واهد  یش98قیاد آبان  ۀ و با مراد فرهاد ور دربارو  فت» ،(1399فرهاد ور، مراد ن

 دسشرس در:در، رادیو زمانه، «سیاست
https://radiozamaneh.com  [10/8/1399.]  

بررسی کارکردهای منا ق شهری نمورد مطالعه شدهر » ،(1389ژیال ن ب مداهی،الله فرهودی، رهمت
 .5، شماره دوره دود، جررافیای انسانی، «کرج(

 دسشرس در:در، سایت نقد اقتصاد سیاسی، «از آبان یا سا   س» ،(1399صداقت،  رویر ن
https://pecritique.com  [10/8/1399.]  

 .12و  11، شماره ماهنامه آیین، «جن،شی  ۀجامع» ،(138۶کایمی، ع،اس ن
ت،یدین اسدکان غیررسدمی از دیدد اه عددالت اجشمداعی » ،(1392سدعید ن ب عریری،راد، مراد کاویانی

 .2شماره  دوره او ،، جررافیای انتظامی، «مودآباد کرج(نمطالعه موردی: روسشای مض
ساند توساعه  ،(139۶ن مهشدید، فر ع،اسدی ب لپایگانی، فرازب هسینی، لقمانب ابشهداج، مضمدهسدین

 .139۶شهرداری کرج، اسفند  فاز یک، ۀکرج، محل 4مجالت، منطقه 
 مؤسسه رهمان. :، تهران98آتش خاموش، نگاهی به اعتراضات آبان  ،(1399مدنی، سعید ن

در داه مرکدر آمدار ایدران،  ،1385نتایج سرشماری عمومی نفاوس و مساکن  ،(1385مرکر آمار ایران ن
 دسشرس در:در

http://www.amar.org.ir 

در داه مرکدر آمدار ایدران، ، 1390نتایج سرشماری عمومی نفاوس و مساکن  ،(1390مرکر آمار ایران ن
 دسشرس در:در

http://www.amar.org.ir 

در داه مرکدر آمدار ایدران، ، 1395نتایج سرشماری عمومی نفاوس و مساکن  ،(1395کر آمار ایران نمر
 دسشرس در:در

http://www.amar.org.ir 

های   اه امنیت سکونت، کلید سکونت(. »1392ن ، مضمداک،ری بلفضلب صادقی، یداللهاابو مشکینی،
، «شهر و  لسشان( و کرج در اسدشان ال،درز شهر تهران ناسالمشهر، نسیم غیررسمی، مورد مطالعه: کالن

 .2، شماره چهارد و دوره بیست، ریزی محیطی جررافیا و برنامه
 دسشرس در:در، سایت خبری اقتصادنیوز، «98 نهان اعشراطات  ۀریش» ،(1398میرزاخانی، علی ن

https://www.eghtesadnews.com  [1/12/1399.]  
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