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 ١٣٩۶ی پرسش بھ تاریخ سیزدھم مھر ی سخنرانی در مؤسسھمتن ویراستھ
  

ھا بندي انواع پژوھشدر این جلسھ قصد دارم خیلی فشرده ِشمای مفھومي عامي را معرفی کنم براي تقسیم
 کنم:شان میھدف اصلي کھ توأمان دنبالھم با دو دستان شھري، آنی حیات تھيدرباره
 دستان شھری؛ی حیات تھيھا دربارهترین پرسشبندي اصليصورت یکم،

دستان شھری ھاي گوناگون حیات تھیی جنبھھامان دربارهھا و نادانستھی دانستھكردن گسترهمساحي دوم، 
دستان شھري را ی حیات تھيتنیده از مطالعھ دربارهدر ایران. برای تحقق این منظور نیز چھار سطِح درھم

ادوارد پالمر تامپسون ظري نگارانھ و نکشم کھ از برخی آثار تاریخدر قالب چارچوبي مفھومي پیش می
 ام.شان کردهاستخراج

 ی اقتصاد سیاسی قرار دارد.اش بر عھدهدستان شھری کھ مطالعھ، سطح ھستی طبقاتی تھیاول 
، سوم شناسي است.ی جامعھاش بر عھدهدستان شھري كھ مطالعھی طبقاتي تھيی زیستھ، سطح تجربھدوم 

نیز  چھارم ی مطالعات فرھنگي است.اش بر عھدهشھري كھ مطالعھدستان ھاي طبقاتي تھيسطح گرایش
 ی علم سیاست است.اش بر عھدهدستان شھري کھ مطالعھجمعي یا انفرادي طبقاتِي تھيسطح كنش دستھ

ً بر عامل تعیینمالحظھ خواھید کرد کھ تکیھ ی طبقھ است، اما بھ سایر عوامل تأثیرگذار از كنندهام عمدتا
ی مطالعات جنسیتی و مطالعات شان عمدتاً بر عھدهبررسی  ت و قومیت نیز اشاره خواھم کرد کھجملھ جنسی

دستان شھری نیز نگاری تھیی اجتماعی با تاریخی اندیشھقومیتی است. نسبت این ھفت شاخھ در حوزه
ی اجتماعی اندیشھ کوشم عیاری فکری میی این ھشت حوزهآخرین فقره از بحث خواھد بود. سرانجام در آینھ

 دستان شھری را اجماالً بسنجم.ی مطالعات تھیدر ایران در زمینھ
  

چھ کسانی در  دستان شھری.سطح ھستی طبقاتی تھی کنم، یعنی ازاز نخستین سطح شروع می            
ی شرایط دستان شھری جای دارند؟ پاسخ: کسانی کھ بھ درجات گوناگون مشمول ھمھجایگاه طبقاتی تھی

 شوند.زیر می
ی مادی، دانش و مھارت انسانِی واجِد ارزش مبادلھ نابرخوردار باشند از سھ منبع اصلی قدرت: سرمایھ اوالً 

ی سایر نھادھای غیردولتِی غیربازاری ی دولت و چھ در بدنھدر بازار کار، و اقتدار سازمانی چھ در بدنھ
 ھای بازرگانی و غیره.ھا و اتاقاوجینظیر سندیکاھا و شوراھا و اصناف و ان

  ً ی كارگر براي تأمین معاش خویش ناگزیر باشند نیروي كارشان را در بازار ، گرچھ مثل اعضای طبقھثانیا
ی کنندهاند یا اگر ھم عرضھی نیروی کار خویشن یا ناتوان از عرضھکار عرضھ کنند، اما بھ علل گوناگو

نیروی کار در بازار کار ھستند بھ علل گوناگونی نظیر ركود اقتصادی اصوالً تقاضایی برای نیروی کار 
 ی بیکاری.کارند یا ھمواره دستخوش بلیھثباترو یا بیناماھرشان در بین نیست و ازاین

 ً طلبد نابرخوردار باشند از سھ نوع نیل بھ سطح متعارف زندگی در ھر برھھ از زمان میدر حدی کھ  ثالثا
ی گیر نظیر خانوادهھای نھادھای اجتماعی ضربھھای اجتماعی دولت و حمایتمنبع حمایتی، یعنی حمایت

انی کھ ی کسی مدنی. مجموعھھای انواع نھادھای جامعھی گسترده و محلھ و حمایتای و خانوادهھستھ
دستان شھری جای زمان بھ درجات گوناگون داشتھ باشند در جایگاه طبقاتی تھیگفتھ را ھمشرایط پیش

ھای اعظمی از گرد، بخشنشینان، فروشندگان دورهاند از حاشیھدستان شھري عبارتمصداق تھي  دارند.
ھاي وسیعي از كار، بخشثباتفروشان، بسیاری از موتورسواران معیشتي، كارگران روزمزد بيدست



ی ساکن در ی ساكن در شھرھاي بزرگ، مھاجران خارجی فقرزدهبیكاران، مھاجران روستایي فقرزده
ھای غیررسمی، متکدیان، گاهھای وسیعی از ساکنان سکونتکار، بخشثباتشھرھا، كارگران ناماھِر بی

ی قدرت و گفتھی پیشگانھلگوی توزیع منابع سھسرپناه، كودكان كار، و غیره. اھا، معتادان بیخوابكارتن
گیر و ھای دولت و نھادھای اجتماعی ضربھدستان و حمایتتھی  میزان تقاضا برای نیروی کار ناماھر

ھای پس از انقالب ھمواره دستخوش اند و در سالی مدنی ھرگز وضعی ایستا و ثابت نداشتھنھادھای جامعھ
اش و انبساط سازوکارھای نشینی از اجرای وظایف اجتماعیثالً دولت با عقباند، مدگرگونی قرار گرفتھ

ی سازی خدمات شھرِی مورِداستفادهدستان شھری و کاالییبازاری در سپھرھای گوناگون حیات تھی
دستی شھری افزوده ی تھیدستان و رھاسازی بازار کار، بھ سھم خود، بر گسترش ابعاد و عمق پدیدهتھی

ھای پدیدآمده در ی قدرت و ھم دگرگونیگانھدستان شھری از منابع سھمیزان نابرخورداری تھی است. ھم
اند ھاییی شرایط و دگرگونیگفتھ اصوالً وجھی ساختاری دارند، یعنی مجموعھھای پیشمیزان و نوع حمایت
ترین متولي بررسي این صلیپیوندند. اشان بھ وقوع میدستان شھری و مستقل از ارادهکھ بر فراز سِر تھی
ی الگوی دستان شھری عبارت است از علم اقتصاد و درواقع اقتصاد سیاسي. مطالعھسطح از حیات تھي
ھا از ھایی ساختاری کھ نوع و میزان حمایتی دگرگونیاضافھی قدرت در جامعھ بھگانھتوزیع منابع سھ

ی اقتصاد سیاسی دھند وظیفھشان را شکل میبقاتیرو ھستی طزنند و ازایندستان شھری را رقم میتھی
ً طی دھھاست. چنتھ ھاي اخیر در این زمینھ بسیار خالي است. بخش ی اقتصاد سیاسي در ایران خصوصا

دستان شھری است و مندانھ در پی استتارکردن وضعیت تھیاعظمی از علم اقتصاد در ایران اصوالً ھدف
کننده و ترقی علم اقتصاد در ایران نیز بیش از آن کھ کارکرد تبیینی ماقتصاد سیاسی در نقش مؤلفھ

ای کھ از چرایی دھنده داشتھ باشد نقش صدای اعتراضی را ایفا کرده است. درک ضعیف و نابسندهتوضیح
دستی شھری در ایران داریم عمدتاً معلول ھمین نقصان سھمگین ی تھیگونگی گسترش و تعمیق پدیدهو چھ

 دستان شھری است.ی ھستی طبقاتی تھیاقتصاد سیاسی دربارهمطالعات 
  

ھاي نقدي و . میزان دریافتيدستان شھريی طبقاتي تھيی زیستھسطح تجربھ بھ دومین سطح بپردازم،
گفتھ ی پیشگانھھاي سھی قدرت و حمایتگانھدستان شھري كھ در اثر الگوي توزیع منابع سھغیرنقدي تھي
جا بھ کنید اینر قیاس با سطوح متعارف زندگي در ایران بسیار ناچیز است. مالحظھ میشود دمشخص مي
ترین راه کنم چون این معیاِر پولي ھمیشھ سریعدستان شھری اشاره میھای نقدی و غیرنقدی تھیدریافتی

اند: یعني ریھای ناچیز فقط سایھ و بازتاب واقعیت دیگبراي سنجش و درک مطلب است، وگرنھ این دریافتی
ھا. ھمین شان از انواع حمایتعدم دسترسي افراد بھ منابع قدرت و نیز نوع و میزان ناکافی برخورداری

ان شی طبقاتیی زیستھشود تجربھدستان مشخص میھا کھ در سطح ساختاری بر فراز سرِ تھیمیزان دریافتي
رھایی نظیر آموزش و بھداشت و سالمت و بخشد، سپھرا در سپھرھای گوناگون حیات اجتماعی تعیّن می

یابي و کار و درمان و مسكن و خرید اجناس مصرفي و فراغت و تفریح و ازدواج و معاشرت و دوست
ی زیستھ بھ معناي انتخاب فرد در برابر ی جنسی و تغذیھ و مصرف كاالھاي فرھنگي و غیره. تجربھرابطھ

اش شکل گرفتھ است. ھ بر فراز سر و مستقل از اردهھاي ساختاري است کآن نوع شرایط و دگرگوني
گیرد و اش شکل میی ھستی طبقاتیی طبقاتی فرد در سپھرھای گوناگون زندگی در دایرهی زیستھتجربھ
ھای ی تجربھبخشد. مجموعھی طبقاتی فرد را تعیّن میی زیستھرو ھستی طبقاتی است کھ تجربھازاین
ھای دستان شھری حاصل انتخابی زندگی تھیدھد. شیوهاش را تشکیل میدگیی زنی فرد نیز شیوهزیستھ

شان شان در مواجھھ با شرایط ساختارِی ھستی طبقاتیغالباً ناگزیری است کھ در سپھرھای گوناگون حیات
 ی زیستھدستان شھری، یعني سطح تجربھی این سطح از حیات تھيترین متولي مطالعھآید. اصلیبھ عمل می
دستان شھری در ایران دچار فقر ی حیات تھیی مطالعھشناسي است. اگرچھ در زمینھشان، جامعھطبقاتي

ی دیگري در ایران، حیات شناسان، در قیاس با متخصصان ھر رشتھمفرط مطالعاتی ھستیم، اما جامعھ
ترین نمونھ از برجستھاند. دو ی خویش قرار دادهتری موضوع مطالعھدستان شھري را بھ میزان بیشتھي



ھاي خیاباني است و دیگري شناسانھ در ایران یکی پژوھش آصف بیات با عنوان سیاستھای جامعھپژوھش
ی علوم اجتماعی دانشگاه تھران ارائھ شده ھا در دانشکدهرضا صادقي کھ تازگیی دکتری علينیز رسالھ

 است.
  

دستان ی طبقاتِي تھيتجارب زیستھ دستان شھری.یھاي طبقاتي تھسطح گرایش اما سومین سطح، یعنی
شان ھا و معناھایي را در ذھن فردیھا و آرزوھا و ارزششان احساسشھري در سپھرھای گوناگون زندگی

االذھانی گیرد از میانجی زبان ممکن است شکل بینھای انفرادی شکل میآفریند. این معناھا کھ در ذھنمی
 خواه، یکی از فعاالنتخلص شاعری است با نام عبدهللا وطن» فلزبان«ارید مثالی بزنم. بگیرند یا نگیرند. بگذ

اش شعری سرود با این مضمون: ی شخصیی زیستھآگاِه کارگری، کھ چند سال قبل بر اساس تجربھ
پزنش ست از کیک بزرگ ارزش، کھ بھ جان میی کوچکیدستمزد، اجر نیست، پاداش نیست، تکھ«

اش بھ این ھای زندگیاش در محل کار و سایر ساحتی طبقاتیی زیستھفلزبان بر اساس تجربھ ».کارگران
تمامی محصول کار کارگران است اما کارفرمایان شود بھچھ در جامعھ تولید میمعنا رسیده است کھ ھر آن
در قالب دستمزد ی کوچکی از کل تولید کارگران را دولتی فقط ارزش پولِی تکھدولتی و خصوصی و شبھ

شان دریغ ھا را از سازندگان اصلیدھند و ارزش پولی سایر تکھکھ گویی اجر و پاداش است بھ کارگران می
کوشد با میانجی زبان ی کارگر شاعر برخاستھ است و شاعر میی زیستھدارند. در این معنا کھ از تجربھمی

گذاری بر وزن ی و نوعی مطالبھ نھفتھ است: ارزشگذاراش دھد نوعی ارزشھا انتقالشعری بھ سایر ذھن
تِر برِی ھر چھ بیشی افزایش سھمو اھمیت کار کارگر کھ اگر نباشد ھیچ تولیدی در بین نیست و مطالبھ

ی ی زیستھکارگران از فرایندھای تولید و توزیع در جامعھ. این معنا و این ارزش و این مطالبھ از بطن تجربھ
ھای دیگری انتقال یابد. شاعر تا چھ حد ده است و بھ میانجی زبان ممکن است بھ ذھنکارگر شاعر برآم

ای کھ تواند این معنا را بر الیاف نرم مغزھای دیگران بنویسد؟ بستگی دارد بھ نوع توازن قوا در منازعھمی
اند دیگری داشتھ یی زیستھگیرد. دیگرانی کھ تجربھبر سر تولید و تثبیت انواع معناھا در جامعھ درمی

ی متضادی را پیش بکشند. یک نمونھ از ھمین نوع معناسازی را با ھم توانند معنا و ارزش و مطالبھمی
است، معادلی فارسی » آنترپرونور«ی خارجِی برای کلمھ» کارآفرین«ام بھ معادل فارسی مرور کنیم. اشاره
ی اقتصادی در سال زاده در کتاب توسعھیروس ابراھیمقلم سدانم احتماالً نخستین بار بھکھ تا جایی کھ می

ی شصت خورشیدی ھنوز چندان مقبول نیفتاده جعل شده است. این اصطالح احتماالً تا اواخر دھھ 1351
معادلی متعارف بدل شد. امروز   ی ھشتاد نیز بھی ھفتاد خورشیدی رواج یافت و طی دھھبود. طی دھھ

کھ این معادل را بھ کار نگرفتھ باشد. معاونتی در وزارت کار داریم با ھمین  شناسیمتر فرھنگ لغتی میکم
ای دانشگاھی داریم بھ ھمین عنوان. مباحث مرتبط با این معادل بھ دروس آموزش عمومی و عنوان. رشتھ

رسی ھا و مقاالت فراوانی با استفاده از ھمین عنوان داریم. اصطالح فاآموزش عالی راه یافتھ است. کتاب
ً معطوف است بھ کارفرمایان خصوصی و » کارآفرین« گرچھ فقط بھ کارفرما اشاره ندارد اما عمدتا

یمن ایم کھ بھبا این معنا مواجھ» کارآفرین«وکار. در متن و بطن اصطالح داران و صاحبان کسبسرمایھ
داران زایی کرد و اگر سرمایھتوان اشتغالداران است کھ برای امثال فلزبان میآفرینی سرمایھحضور و نقش

نباشند خبری از دستمزد و حقوق برای کارگران نیست. این معنا، برعکس، بھ ضرورت حضور و 
ھای طبقاتی کند. منازعھ بین معناھای گوناگون اصوالً بخش مھمی از منازعھدار تأکید میآفرینی سرمایھنقش

یک نمونھ از » کارآفرین«شده در اصطالِح ی معنای موردنظر فلزبان با معنای جعلاست. منازعھ
اندازند. ھا با ھم راه میھای فرھنگی بر سر خلق معنا در َجنگ گفتمانھایی است کھ انواع فُرمکشمکش

کنند پرشمارند: انواع ھنرھا، ادبیات، شعر، داستان، ھای فرھنگی کھ با میانجی زبان مستمراً معنا خلق میفُرم
جوک، مناسک، نقاشی، عکاسی، کاریکاتور، کتاب، مقالھ، دیوارنوشتھ، ترانھ، موزیک، رمان، فیلم، تئاتر، 

ھای طبقاتی در اند. این کھ گرایشبیلبوردھای شھری، ھمھ و ھمھ، ھمواره در حال خلق معنا در جامعھ
ً بستگی بھ این دارد کھ چھ معناھایی از دل جنگ گفتمانجامعھ چھ نوع گرایش ا میان ھھایی باشند عمدتا



شان ضرورتاً ھای زیستھھای طبقاتی افراد و تجربھآیند. بین گرایشھای فرھنگی سربلند بیرون میانواع فرم
ی ھای فرھنگی و نتیجھآفرینی میانجی زبان و عملکرد فُرمیک وجود ندارد. بر حسب نوع نقشبھتناظری یک
گیرند. در ایران امروز عمالً بقاتی نیز شکل میھای طھای گفتمانی است کھ انواع خاصی از گرایشمنازعھ
ھای ھای تلویزیونی و کانالھای سینما و ادبیات و سریالھای گفتمانی و خلق معنا در حوزهبینیم منازعھمی

ای و عکاسی و بیلبوردھای شھری و غیره تا حد بسیار زیادی بھ زیان منافع و مصالح طبقاتی ماھواره
ھای فرھنگی برای تولید معناھا و ورده است. ارتشی از کارگزاراِن انواع فُرمدستان شھری رقم ختھی

اند. بخشی از علل فقدان آگاھی آمیز مشغولدستان شھری بھ فعالیِت موفقیتھایی بر ضد منافع تھیارزش
یرد کھ گتوان تبیین کرد. آگاھی طبقاتی ھنگامی شکل میدستان شھری را از ھمین راه میطبقاتی میان تھی

اعضای فالن طبقھ اوالً بھ اشتراک منافع بین خودشان و ثانیاً بھ تفاوت و حتا تضاد منافع خودشان با منافع 
جاست دستان شھری مطلقاً محسوس نیست. از ھمینسایر طبقات پی ببرند. این نوع آگاھی طبقاتی میان تھی

مان دستان شھری در سطح دوم موردبحثیی طبقاتی تھی زیستھتوان بھ یک عامل مؤثر بر تجربھکھ می
بخشد، شان را تعیّن میی طبقاتیی زیستھدستان شھری است کھ تجربھراه ببریم. اگرچھ ھستی طبقاتی تھی

ی اند بر تجربھھا سربلند بیرون آمدهھای طبقات فرادست نیز کھ از جنگ گفتمانھا و گفتماناما ایدئولوژی
ھای ھا و معناھای برآمده از تجربھھا و آرزوھا و خواستگذارد. احساسأثیر میدستان شھری تی تھیزیستھ
دستان شھری نیز ی طبقاتی طبقات فرادست در ایران امروز با صالبت بر الیاف نرم مغزھای تھیزیستھ

و  ھاشان است اما عامل ایدئولوژیی زیستھی تجربھکنندهحک شده است. عامل طبقھ کماکان عامل تعیین
شان دستان شھری و مدافعان فکری و عملیشان تأثیرگذار است. تھیی زیستھھای رقیب نیز بر تجربھگفتمان

ی سومین ترین متولی پژوھش دربارهاند. اصلیتمامی قافیھ را باختھھا بھدر ایران امروز در جنگ معناسازی
اش ھای مربوطھطالعات فرھنگی و رشتھھای طبقاتی، مدستان شھری، یعنی سطح گرایشسطح از حیات تھی

ھایی کھ مطالعات فرھنگی در شناسی و غیره است. پرسششناسی شناختی و نشانھنظیر نقد ادبی و زبان
دستان ھای غالب میان تھیاند از این کھ معناھا و ارزشدستان شھری باید پاسخ دھد عبارتی حیات تھیزمینھ

گونھ اند و چھدستان شھری کدامنع تکوین آگاھی طبقاتی میان تھیگیرد و مواگونھ شکل میشھری چھ
دستان ھای طبقات فرادست میان تھیھا و گفتمانکنند و حضور پررنگ انواع ایدئولوژیآفرینی میمانع

آورد و غیره. مطالعات فرھنگی در ایران کھ عمر درازی شان پدید میھایی را برای زندگیآمدشھری چھ پی
دستان شھری نپرداختھ است. مطالعات فرھنگی در ایران، برخالف ارد مطلقاً بھ ھیچ جنبھ از حیات تھینیز ند

ً رنگھای شکلنخستین سال ای مایھگیری مطالعات فرھنگی در بریتانیا کھ ھویتی رادیکال داشت، عمدتا
ھای خود قرار پژوھش اصطالح متوسط را موضوعی بھکارانھ دارد و در بھترین حالت فقط طبقھمحافظھ

ھای کارشناسی ارشد در سھ دانشگاه تھران و عالمھ طباطبایی و علم و نامھداده است. از باب نمونھ، پایان
دستان شھری اختصاص ھرگز بھ تھی 1390کم سال ی مطالعات فرھنگی تا دستفرھنگ از بدو تأسیس رشتھ

 نیافتھ بود.
  

 دستان شھری.ھای طبقاتِي تھیسطح كنش یعنی رسم بھ چھارمین سطح،سرانجام نیز می
ی منافع طبقاتي خود. اما در این چھارمین سطح، یعنی در سطح سوْم سخن از دانستن بود، آگاھي درباره

ی پیشبرد منافع طبقاتی خود، توانایِی ھای طبقاتی، صحبت از توانستن است، توانایی در زمینھسطح کنش
دستان شھری بر این مدعا بر تحوالت جامعھ. در سطح سوم از حیات تھیزدن ُمھر منافع طبقاتی خویش 
شان شدندستان شھری و مغلوبھای طبقات فرادست میان تھیی معناھا و ارزشپای فشردم کھ، در اثر غلبھ

شان تکوین نیافتھ است. اگر بر عامل فقدان ھای گفتمانی، حدی محسوس از آگاھی طبقاتی میاندر منازعھ
جمعی طبقاتی ھای دستھیابی و مبادرت بھ کنشھای سیاسی برای تشکلچنین فقدان فرصتی طبقاتی ھمآگاھ

دستان شھری چندان قادر نیستد ُمھر منافع خودشان را بر تحوالت اجتماعی بینیم کھ تھیرا نیز بیفزاییم، می
مطلقاً ھیچ نوع عاملیتی ندارند. از نگاه دستان شھری بزنند. از این مدعا البتھ نباید چنین استنتاج کرد کھ تھی



ھای پنجاه و شصت خورشیدی است، دستان شھری عمدتاً طی دھھی تھیاش دربارهآصف بیات کھ پژوھش
ھا و جمعی تظلمطور دستھاند کھ از طریق آن بتوانند بھدستان شھری فاقد نوعی سازوکار نھادیتھی

ً بھ دولت تحمیل کنند و ازاین ھای خودشان را اوالً تقریر کنندخواستھ رو استراتژی پیشروی آرام و و ثانیا
ھای خالی و گیرند. تسخیر خانھھای فردی برای دورزدن دولت و طبقات فرادست را در پیش میتالش

ھای غیرقانونی وسازھای غیرقانونی، شیوهکاره در جریان انقالب، تصرف زمین و ساختھای نیمھآپارتمان
ھای آوری زبالھ، تأسیس تعاونیاندازی مسجد و درمانگاه و سیستم جمعاز آب و برق شھری، راه در استفاده

اند. گردی، خدمات خیابانی و غیره، جملگی، از اجزای این استراتژیفروشی، دورهمصرف محلی، دست
یدی اتخاذ ی نود خورشاش رویکرد مشابھی را برای اوایل دھھی دکتریرضا صادقی نیز در رسالھعلی
دستان شھری ھای خیابانی تھیای کھ در نوع اجرای سیاستھای گستردهکند، توأم با شناسایی دگرگونیمی

ی خدمات شھری نظیر آب و برق و گاز، ی تھیھی اخیر بھ وقوع پیوستھ است. در حوزهدر گذر سھ دھھ
فقیرنشین عمالً روند آزادسازی دستان شھری در مناطق ی تھیی فردی و پراکندهھای روزمرهمقاومت
ھا ھجوم ی شغل، موتورسواران معیشتی بھ خیابانکند. در حوزهھای خدمات شھری را مختل میقیمت
کنند و در برابر اقتصاد بازار آزاد عمالً اقتصاد آورند و فضای شھری را برای امرار معاش تصرف میمی

ھاشان در ھای نااستوار خانھنشینان بر روی سقفحاشیھ ی مسکن،کنند. در حوزهدر ھوای آزاد را باب می
دستان ی مایحتاج روزانھ، تھیی تھیھکنند. در حوزهی شھرھا پیشروی عمودی میفضای عمودی حاشیھ

دستان با ھا نیز تھیی خیریھکنند. در حوزهی کسبھ را تصاحب میبدھکار عجالتاً یا دائماً اموال و یا سرمایھ
ھای زمانی گوناگون، آورند. بیات و صادقی، در برھھگوناگون بھ منابع مالی خیرین فشار می ھایتاکتیک

ھا در حدی و با قوتی نیست کھ بتواند اوالً تغییری دھند. اما این عاملیتدستان شھری را نشان میعاملیت تھی
ھای مگیری بر نوع و میزان حمایتی قدرت پدید بیاورد و ثانیاً تأثیر چشگانھدر نوع الگوی توزیع منابع سھ

ی کنندهدستان شھری مطلقاً تعیینھای طبقاتی تھیی مدنی بر جای بگذارد. بنابراین، عاملیتدولت و جامعھ
شان از خود کھ تأثیری نھ چندان چشمگیر بر سطح ساختاری ھستی طبقاتیشان نیست، ولواینھستی طبقاتی

ن تریتمامی تدافعی است و نھ تھاجمی. اصلیدستان در بھترین حالت بھھیبر جای بگذارد. بنابراین، مقاومت ت
شان، علم سیاست ھای طبقاتیدستان شھری، یعنی سطح کنشی سطح چھارم از حیات تھیمتولی مطالعھ
ھ ای کدستان شھری نپرداختھ است. شناخت البتھ نابسندهحال، علم سیاست در ایران چندان بھ تھیاست. بااین

 شناسان است.دستان شھری در ایران داریم عمدتاً محصول فرعی مطالعات جامعھسیاست تھی از
  

دستان شھری دارد اما عوامل کننده در حیات تھیی تعیینجا فقط بر عامل طبقھ بود کھ جنبھتأکیدم تا این
دست شھری در ی تھیشناسانھاند. بر حسب این کھ جنس زیستتأثیرگذاری نظیر جنسیت و قومیت نیز مھم

ی زیستھ و گرایش اجتماعی بدو تولد چیست و بر حسب این کھ از چھ قومیتی است، ھستی اجتماعی و تجربھ
رو مطالعات جنسیتی و مطالعات قومیتی نیز اش نیز تفاوت خواھد یافت. ازاینو نوع و میزان کنش جمعی
شان و بُعدھای جنسیت و قومیت و تأثیرگذاری دستان اھمیت دارندی حیات تھیگفتھدر ھر چھار سطح پیش

دستان شھری در ایران ی حیات تھیگذارند. نھ مطالعات جنسیتی در زمینھدستان را بھ بحث میبر حیات تھی
ی فکری نیز با فقر مفرط رو در این ھر دو حوزهاست و نھ مطالعات قومیتی. ازاینھیچ خوش درخشیده 

 ایم.مطالعاتی مواجھ
  
ای گانھھای ھفتدستان شھری در قالب ھر یک از رشتھی حیات تھیگفتھسایی ھر یک از سطوح پیششنا

کھ تاکنون محل تأکید قرار گرفت، اگر اجازه داشتھ باشم از تمثیل بھره بجویم، در حکم یک قاب عکس از 
تحرک بلکھ ھای غیرمای از عکسچھ قرار باشد ما نھ مجموعھدستان شھری است. چنانحیات تھی

نگاری دستان شھری در گذر زمان را در اختیار داشتھ باشیم ناگزیر باید بھ تاریخاصطالح فیلم حیات تھیبھ
ی سطوح و زوایای ی اجتماعی دربارهھای گوناگون اندیشھنگاری است کھ، با اتکا بر یافتھرجوع کنیم. تاریخ



ی دھد. ما در زمینھشان در گذر زمان بھ دست میزندگیدستان، روایتی پویا از گوناگون حیات اجتماعی تھی
 ایم.دستان شھری نیز با فقر عمیق پژوھشی مواجھنگاری حیات تھیتاریخ

  
ھای غیررسمی بھ کِل گاهبندی کنم. بیاید نگاھی بیندازیم بھ نسبِت جمعیت ساکن در سکونتاجازه دھید جمع

اند. ھای غیررسمیگاهدھی سکونتمندسازی و سامانتوان ی مصوبِ جمعیت آن شھرھایی کھ دارای مطالعھ
درصد، در  14درصد، در اصفھان  28درصد است، در ارومیھ  25در تبریز  1393این نسبت در سال 

درصد،  11درصد، در شیراز  42درصد، در زاھدان  31درصد، در اھواز  34درصد، در مشھد  7کرج 
درصد  19درصد، در ھمدان  15درصد، در رشت  34کرمانشاه  درصد، در 11درصد، در کرمان  9در قم 

درصد است. اگر این رقم را شاخصی برای  21درصد. میانگین این چھارده شھر حدوداً  26و در اراک 
ای در سابقھدستی شھری بھ گستره و عمق بیی تھیکنیم کھ پدیدهدست فرض کنیم، مالحظھ میجمعیت تھی

تری از جمعیت ساکن در شھرھا در اثر الگوی عمیقاً ھای ھر چھ وسیعبخش ایران معاصر رسیده است.
شان بھ ھای ساختاری کھ بر فراز سرشان و مستقل از ارادهی قدرت و دگرگونیگانھنابرابِر توزیع منابع سھ

ان توفیقی گیرند اما اقتصاد سیاسی در ایران چنددستان شھری قرار میپیوندد در جایگاه طبقاتی تھیوقوع می
شان مان در حیات روزمرهدر درک و شرح این وضعیت نداشتھ است. این بخش عظیم از ساکنان سرزمین

وجھ ھیچھا بھشناسی ما گرچھ از سایر رشتھچشند و جامعھی طبقاتی تلخی را میھمواره طعم تجارب زیستھ
ھری در اختیارمان قرار نداده است. دستان شی تھیتر نیست اما ھنوز تصویر جامعی از تجارب زیستھعقب
ترند اما مطالعات فرھنگی در ھا مغلوِب طبقات فرادستھا و معناسازیدستان ھمواره در جنگ گفتمانتھی

ً بھ دیده دستان در اثر نابرخورداری از نیروی سیاسی متشکل و نداشتن شان نگرفتھ است. تھیایران مطلقا
و تحمیل مؤثرشان بھ دولت  ی عمومیشان در عرصھاز تقریر تظلمات جاپا در تاالرھای قدرت نیز ناتوان

ھای و طبقات فرادست ھستند اما علم سیاست در ایران نھ بھ این ناتونی پرداختھ است و نھ چندان بھ شکل
دستان دستان. ایضاً نقش جنسیت و قومیت نیز در حیات تھیجمعی تھیگوناگون ولی ھرازگاھِی کنش دستھ

ً تاریخشھری چ نگاری ندان توجھ مطالعات جنسیتی و قومیتی در ایران را بھ خود جلب نکرده است. نھایتا
ی تاریخی نیز در ایران چندان صدایان از اعماق دھلیزھای تاریک گذشتھاز پایین برای انتقال صدای این بی

ری در ایران افزوده دستی شھی تھیوجھی نداشتھ است. در شرایطی کھ مستمر بر گستره و عمق پدیده
 اند.توجھدستان شھری عمیقاً بیی اجتماعی در ایران بھ تھیشود، ھم دولت و ھم اندیشھمی

  
 »نقد اقتصاد سیاسی«برگرفتھ از 

	


