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مقدمه ی مرتجم:

برای  منابع  بهرتین  از  یکی   )2017( عربی  بهار  معنای  درک  انقالبیون:  بدون  انقالب  بیات،  آصف  جدید  کتاب 

شناختی جامعه شناسانه از جوامع دست خوش تحول خاورمیانه و فهم سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

پژوهش های  از  استمداد  با  پیشین خود  کتاب های  به سیاق  کتاب  این  در  بیات  است.  گداخته  باروت های  این 

میدانی اخیر و گذشته اش در باب تهی دستان شهری سعی دارد ریشه ی خیزش های موسوم به بهار عربی را در 

واکنش فرودستان، تهی دستان، محرومان و مردمان عادی ساکن شهرها و کالن شهرهای خاورمیانه علیه سیاست های 

نولیربالی شهری واکاوی کند. کاری که شاید از جانب پژوهشگران ایرانی، اگر نگوییم بی همتا، دست کم به ندرت 

انجام شده است. از این رو، شهر نولیربال، یا به بیان بیات، »شهِر پشت وروشده« واحد تحلیل فضایی این قبیل 

سیاست های تهاجمی رسمایه علیه بیکارشدگان، در حاشیه ماندگان، انکارشدگان و خیل عظیم آن گروه از نیروهای 

بالفعل و بالقوه ی کار است که در اندیشه ی مارکسی »ارتش ذخیره ی صنعتی« نامیده می شوند، عبارتی که البته 

بیات نشان داده چندان متایلی به استفاده از آن ندارد و به این اعتبار، نظریه ی »پیرشوی آرام« خود را در برابر 

آن صورت بندی کرده است. منت پیش رو، ترجمه ی فصل پنجم کتاب مذکور با عنوان »شهرهای عصیان« است. این 
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فصل به نوعی چکیده ی نظریات و اندیشه های تاکنونِی بیات در باب تهی دستان شهری در خاورمیانه است و از 

این نظر، اگر به صورت مستقل از کلیت کتاب هم خوانده شود، می تواند منایی کلی و معنادار از پژوهش های 

میدانی و تأمالت نظری نویسنده برای مخاطبی که به هر دلیل فرصت پیگیری نوشته های او را نداشته، به دست 

دهد. اهمیت پرداخنت به این قبیل پژوهش ها، فارغ از هر نقدی که به درستی می توان به آن داشت، امروز با 

از کنش گری  تابعی  از پیش برجسته و تبدیل به  ایران بیش  از جنبش دی ماه فرودستان  نگاه به تحوالت ناشی 

اخیر است  پرتو همین تحوالت  در  اتفاقاً  و  اعرتاضی فرودستان می شود  سیاسی-اجتامعی شکل یافته در جنبش 

و  مقاومت/رسکوب  زندگی/سیاست،  خیابان/دانشگاه،  پراکسیس/نظریه،  بین  رابطه ی  بارها  و  بارها  می توان  که 

در نهایت آمادگی نیروهای اجتامعی در مواجهه با تحوالت پیش بینی نشده به لحاظ سازماندهی را مورد بازبینی 

 )refolution( »قرار داد. اگرچه در صورت بندی بیات از »ناجنبش های اجتامعِی« کشورهای خاورمیانه »اصقالب

جای خود را به انقالب )revolution( داده و »تهاجم انقالبی طبقه ی کارگر« با »پیرشوی آرام تهی دستان شهری« 

سویه ی  منایانگر  می تواند  داد  روی  ایران  در  گذشته  هفته های  آن چه طی  هامنند  تحوالتی  اما  شده،  جایگزین 

دیگری از آن واقعیتی باشد که سال هاست از جانب رسانه ها و روشنفکران »ارگانیک« طبقه ی حاکم در ایران، 

اعم از اساتید دانشگاه، پژوهش گران، نویسندگان، مرتجامن، فعاالن به اصطالح جامعه ی مدنی و متام »سلربیتی های 

دست به دامان حاکم« انکار شده است: مرئی شدن اشباح سلب مالکیت شده و امکان زیرورو کردن نظم موجود 

از طریق کنش انفجاری آن ها؛ چیزی که خواب از چشامن سلب مالکیت کنندگان اصالح طلب و اصول گرا و اعتدالی 

و به تبع، متام جیره خواران و نوچه های آن ها ربوده است و متام آن اختالف های روبنایِی »به ظاهر« موجود در 

بین جریان های سیاسی را ذیل یگانگی زیربنایِی »به واقع« موجود حول نام مقدس رسمایه و رسکوب سبعانه ی 

واقعیت  پتک  که  باشد،  نداشته  هم  دستاوردی  هیچ  اگر  ایران  تهی دستان  جنبش  است.  آورده  گرد  فرودستان 

از جانب  انکارکنندگان آن کوبیده شده و می شود، دست کم به طور کلی بر دو »نقطه ی کور« ادعاشده  بر رس 

حامیان وضع موجود جنگلی از نور افکنده است: یکی مشخص شدن بیش از پیِش مرز میان رسکوب کنندگان و 

رسکوب شوندگان؛ و دیگری امکان واقعی تغییر بنیادین، فارغ از این که شکل این تغییر چه خواهد بود. در نهایت، 

ترجمه ی این منت تقدیم می شود به متام کسانی که »در گورستان تاریک« »زیباترین رسودها را« خوانده اند »زیرا 

که مردگان این سال، عاشق ترین زندگان بودند«.
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ممکن  بلکه  نیستند،  مربوط  اسرتاتژیک  دیدگاه های  یا  تیزبین  رهربان  نامتعارف،  شورش های  به  تنها  انقالب ها 

است به هر ترتیب گریزناپذیر باشند. هیچ امر امیدبخشی بدون توده ی مردمان عادی، آن سوژه های فرودستی 

که برای حفظ بقای خود در تکاپویند، احتامل وقوعش منی رود؛ مشارکت این فرودستان به منظور باِب روز کردِن 

اجتامعی شورش ها امری حیاتی است. زندگی شهری نه تنها از طریق پروراندن اعرتاض و مخالفت بلکه همچنین به 

واسطه ی فراهم آوری فضا برای بروز و ظهور آن می تواند انگیزه ای جهت مشارکت فرودستان در سیاسِت نامتعارف 

یا خارق العاده باشد. ظرف سه دهه ی گذشته، بسیاری از شهرهای بزرگ در خاورمیانه شاهد دگرگونی نولیربالی 

بوده اند، نوعی بازساختاربندی که ُعمق و ابعاد جدیدی به مخالفت شهری افزوده است. در این جا به بررسی این 

موضوع می پردازم که معنای شهر نولیربال تحت لوای حکومت اقتدارگرا در رابطه با فضای شهری و توده های 

فرودست آن چیست- چه نوع دشواری هایی بر دوش شهرنشینان معمولی خود نهاده و چه نوع فرصت هایی برای 

مشارکت سیاسی عرضه کرده است. این نوع شهرنشینی نه تنها موجب حاشیه نشینی فزاینده شده؛ بلکه پویش های 

جدیدی برای حضور در عرصه ی عمومی با داللت های مهمی برای »سیاست خیابانی« و »خیابان سیاسی« فراهم 

آورده و امکان های اعرتاض و طغیان مردمی را بسط داده است. هدف من، با مترکز بر خاورمیانه ی شهری، این 

است که نشان دهم منشأ حامیت مردمی از خیزش های عربی در کجاست و چگونه این خاستگاه شکل گرفته 

است. این فصل به معرفی چهارچوب و زبان تحلیلی گسرتده ای می پردازد که در فصل بعد با روایت هایی در مورد 

نحوه ی شکل گیری و انجام اعرتاضات در میادین عربی ادامه خواهد یافت.
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شهرنشینی نولیربال

از دهه ی 1980  تعدیل ساختاری  و  اقتصادی  اصالح  برنامه های  اجرای  از خالل  نولیربالی عمدتاً  منطق  گسرتش 

به بعد تأثیرات دیرپایی بر اقتصادها و جوامعِ شامل و جنوب جهان داشته است.1 این برنامه ها ُمهر برجسته 

و پاک نشدنی خود را بر فضای شهری کوبانده و باعث شکل گیری آن چیزی شده که می توان شهرهای نولیربال 

نامید. شهر نولیربال، شهرنشینی با نیروی محرکه ی بازار است؛ شهری است که بیشرت بنا بر منطق بازار شکل گرفته 

نه بر مبنای نیازهای ساکنانش، و بیشرت به منافع فردی یا بنگاهی پاسخ می دهد تا به دغدغه های عموم مردم. 

خصلت نشان شهر نولیربال مقررات زدایی و خصوصی سازی فزاینده ی تولید، مرصف جمعی، و فضای شهری است. 

تسهیالت عمومی تابع برون سپاری می شوند در حالی که منطق کسب وکار خصوصی وارد قلمروی حکم رانی شهری 

اضافی«  که هاروی »جذب رسمایه ی  آن چه می شود  از  تابعی  به  تبدیل  فضای شهری  منطق،  این  در  می گردد. 

می نامد، فرآیندی که در آن، شهر تبدیل به محلی برای سازوکار رسمایه داری در پی سودآوری می شود نه محلی 

برای برآوردن نیازهای عموم مردم.2 این بدین معنی است که دولت و مقامات رسمی، در کنار شهروندان، به 

نسبت گذشته نقش کم تری در شکل دهی به شهر دارند یا بیشرت به نفع انباشت رسمایه داری ایفای نقش می کنند 

تا به نفع ساکنان شهر. این بازساختاربندی جدید عمالً موجب تغییرات شگرفی در قلمروهای کار/تولید، مایحتاج 

جمعی، و زیست جهان )شیوه ای که مردم با آن امرار معاش کرده و در حیات روزمره ی خود فعالیت می کنند( شده 

است، مواردی که همگی داللت های وسیعی برای ترکیب بندی فضای شهری و سیاست دارند.3

یا  پوپولیست  از دهه ی 1990، دولت های سابقاً  برنامه ی تعدیل ساختاری در خاورمیانه پس  با اجرای تدریجی 

سوسیالیست بیش از پیش از عرصه ی تدارکات عمومی و رفاه جمعی عقب نشینی کردند؛ رشکت های بخش عمومی 

عقالنی سازی شدند، بنگاه های خصوصی افزایش یافتند و ساختار اشتغال شهری تغییری شگرف را از رس گذراند. 

ما اکنون شاهد کوچک شدن بخش عمومی و سنتِی کاربر1 هستیم که در دوره ی پسااستعامری در دهه های 1960 

و 1970 رویای کارگران و الیه های نسبتاً تحصیل کرده ی طبقه ی متوسط بود. هیچ بخش دیگری با مزایا، پاداش ها، 

امنیت شغلی، انعطاف پذیری و منزلت مرتبط با رشکت های بخش عمومی برابری منی کرد. عالوه بر این، در همین 

بخش عمومی بود که سازمان یافته ترین اتحادیه های کارگری رس بر آوردند و بعدها در آن اشتغال رونق یافت. 

با این وجود، در کنار عقالنی سازی نولیربالی، اشتغال در این بخش کاهش یافت؛ کارگران از کار بیکار، منتقل یا 

برای مشاغل گوناگون بازآموزی شدند، در حالی که مزایا، امنیت و رفاه آنان نابود یا ناپدید می شد. تداوم بیشرت 

1- labour-intensive
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عقالنی سازی موجب بیکاری، کار موقتی، و غیررسمی شدن2 گسرتده شد که روی هم رفته به تجزیه ی کار شهری 

انجامیده است.4 هم اکنون، بخش فراگیری از مشاغل و خدمات پراکنده ی موقتی و غیررسمی نشان گر رسنوشت 

اقتصادی شهرهای نولیربال است.5 به طور تخمینی 180 میلیون نفر از اعراب در این بخش امرار معاش می کنند.6

عقب نشینی جزئی مقامات رسمی از تدارک مصارف جمعی هامنند خدمات شهری، سالمت و آموزش رسنوشت 

 )NGO( مایحتاج روزانه ی مردم را یا به میل رسمایه ی خصوصی واگذار کرده، یا در اختیار سازمان های غیردولتی

گذاشته یا به موسسات خیریه ی مذهبی بخشیده است که بیش از پیش مملوء از اندیشه های نولیربالی اند. نه 

تنها یارانه های اصلی برای اقالم اساسی از قبیل نان، نفت و گاز قطع شده یا کاهش یافته اند؛ بلکه حذف کنرتل 

بر اجاره خانه ها نیز انبوهی از خانوارهای آسیب پذیر )مشخصاً خانواده های جوان و تازه مزدوج( را در معرض 

کاالها،  که  بود  این  معنای  به  شهری  امور  در  خصوصی  رسمایه ی  تفوق  است.7  داده  قرار  زمین  بازار  فرامین 

خدمات و فضاهای اساسی- از قبیل آب آشامیدنی، برق، حمل ونقل، جمع آوری زباله، فضاهای سبز، هوای متیز، 

حالت، سیستمی سه تایی  بهرتین  در  یا  تابع خصوصی سازی شدند  امنیت-  یا  پلیس  کار  و  درمانگاه ها،  مدارس، 

)دولتی-خصوصی-غیردولتی( متولی آن ها شد که در آن تدارک دولتِی ارزان به سبب رسمایه گذاری اندک یا به 

واسطه ی »خصوصی سازی پنهان« کاهش یافت. از این رو، در این خصوصی سازی پنهان، برای مثال، بیامران باید 

یا دانش آموزان به منظور تقاصی برای زوال آموزش دولتی  داروهای خود را به بیامرستان های دولتی می بردند 

می بایست در مدارس دولتی درس های خصوصی می گرفتند.8 بخش پرهزینه ی خصوصی رو به گسرتش رفت و 

همین اتفاق برای سازمان های غیردولتی هم افتاد، جایی که توسعه ی قابل فهم، حداقلی باقی ماند در حالی که 

سیاست هویتی )برای مثال سازمان های غیردولتی اسالمی در برابر سازمان های غیردولتی مسیحی( تقویت و باعث 

تعمیق شکاف های دینی یا قومی شدند.9 در خاورمیانه، بخش سازمان های غیردولتی نقش میانجی را در گذار به 

بازاری سازی و کاالیی سازی ایفا کرد.10

امروزه، زوال مسکن دولتی طبقه ی کارگر، با ساختارهای ویران و اهامل عمیق در مورد آن، اساساً امتداد حیات 

زاغه نشینی است.11 مسکن دولتی مرص، که از بقایای سوسیالیسم توزیع گرایانه ی پرزیدنت نارص است، تفاوت 

چندانی با سکونت گاه های غیررسمی و بی کیفیت از نظر دورافتادگی و بی توجهی شان ندارند و برای گسرتش و 

نوآوری انعطاف کم تری دارند. در آن چه که هاروی »انباشت از طریق سلب مالکیت« می نامد، دولت ها برای خارج 

کردن تهیدستان، کسانی که حق ترصف متزلزلی دارند، از مرکز شهر مساعدت می کنند تا این که بتوانند زمین های 

2- informalization
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مراکز خرید، مکان های  قبیل ساخت  از  پروژه های عظیم  دنبال  به  که  واگذار سازند  به رشکت هایی  را  مرغوب 

تفریحی یا ساختامن های اداری هستند.12 این دنباله ی سیاست قدیمی اعیان سازی است، جایی که سلب مالکیت 

در عمل به واسطه ی نیروی نامرئی قیمت های باال و بوم شناسی اجتامعِی نامساعد به وقوع می پیوندد. از این رو، 

در عوِض مسکن دولتی یا تسهیالت دوره ی دولت رفاه، امروز شاهد توسعه ی پروژه های عظیمی هستیم که عمدتاً 

خوراک نخبگان محلی و خارجی اند.

البته این پروژه ها به کلی جدید نیستند؛ بلکه از سوی سیاست های نولیربالی یی مورد تأکید و تشدید قرار گرفته اند 

که ضمناً حاکی از مترکززدایی، دموکراسی و مشارکت شهروندان هستند. ایده ی نقش تقلیل یافته ی دولت بر مبنای 

شهرداری ها  و  محلی،  شوراهای  غیردولتی،  سازمان های  خالل  از  شهری  حکم رانی  در  مدنی  جامعه ی  مشارکت 

به منظور تحویل خدمات، ساماندهی بودجه ها یا اجرای برنامه ریزی محلی شکل گرفته است. هرچند جامعه ی 

مدنی ناموزون است و بیش از هر چیز نهادهای ممتازتر قادر به تأثیرگذاری بر حکم رانی هستند، ممکن است 

برای فضای  معنایی  فراگردهای چشم گیر چه  این  ایجاد شود.  فرودستان  بسیج  برای  همچنین فرصت هایی هم 

شهری و ساکنان آن دارند؟ به بیان دقیق تر، سیاست های جمعیت فرودست شهری چگونه در این زمانه ی نولیربال 

مفصل بندی می شوند؟ طرفداران زیست غیررسمی از قبیل هرناندو دو سوتو، این بخش را به مثابه ی منود واضح 

میل عمیق مردم در جنوِب جهانی به بهبود کسب وکار آزاد تلقی می کنند. زیست غیررسمی آن گاه به عنوان بدیلی 

برای کنرتل دولتی طاقت فرسا بر اقتصاد ظاهر می شود.13 دو سوتو حتی معتقد است که انقالب های عربی تا حدی 

به واسطه ی »نیروهای بازار« در راستای »رهانیدن تهیدستان کارآفرین« به حرکت درآمدند.14 در این جا قصد ندارم 

وارد بحث بر رس ارزش چنین گزاره هایی شوم- در واقع، یک استدالل محکم حاکی از این است که سیاست های 

نولیربالی نقشی اساسی در اعرتاضات انقالبی ایفا کرده اند.15 در عوض معتقدم که انبوهی از پژوهش ها حول 

زیست غیررسمی آشکارا چیز زیادی برای گفنت در مورد داللت های فضایی زیست غیررسمی و حتی کم تر از آن، 

درباره ی تأثیرات شهر نولیربال و نوع سیاستی که ایجاد می کند، ندارند. این ها موضوعات مهمی است زیرا تأثیر 

قابل توجهی بر شکل گیری اعرتاض ها، یعنی مواد خام برای خیزش های عربی دارند.

شهِر پشت وروشده3 

3- city inside out
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به نظر من یکی از ویژگی های فضایی اصلی شهر نولیربال مربوط به فرآیندهای دوگانه ی »پشت ورو شدن«4 و 

»حصارکشی«5 است. شهر نولیربال شهری قسامً پشت وروشده است، جایی که بخش عظیمی از جمعیت شهری، 

فرودستان، مجبور به فعالیت، امرار معاش یا رصفاً زندگی در فضاهای عمومی- در خیابان ها، در یک »اقتصاد هوای 

آزاد«6 معیشتی می شوند. در این جا، فضای عمومی تبدیل به یک دارایی یا رسمایه ی ناگزیر برای مردم می شود 

تا زنده مبانند، فعالیت کنند و زندگی خود را بازتولید منایند. پرسه زنی در خیابان های قاهره، تهران، شهر تونس یا 

استانبول در میانه ی یک روز کاری، منی تواند کمکی به فهم حضور خیره کننده ی بسیاری از مردم کند که در هوای 

بازی کردن،  ایستادن، نشسنت،  اوامر رفنت،  آزاد در خیابان ها فعالیت می کنند- فعالیت هایی مثل کار کردن، پی 

صحبت کردن یا راندن. انسان تعجب می کند که چرا در این ساعت از روز که مردم باید در فضاهای بسته باشند، 

چنین راه بندان های غیر قابل تصوری وجود دارند.

بیکارسازی ها و بیکاری فزاینده )منطقه ی خاورمیانه و شامل آفریقا باالترین نرخ بیکاری جوانان یعنی 26 درصد 

را در دهه های 1990 و 2000 داشت(16 که ناشی از بازساختاربندی بخش عمومی، حذف ضامنت های شغلی و 

انتقال از تولید کارگاهی به خدمات و صنایع رسمایه بر با تکنولوژی پیرشفته بود، موجب فزونی بخشی به مشاغل 

غیررسمی موقت و پایدار شد. این مشاغل تظاهر خود را در دست فروشی خیابانی، پیک ها، رانندگان، و شغل ها 

کفاشی های  تعمیرگاه ها،  کارواش ها،  خیابانی،  )هامنند خشک شویی های  خیابانی  کارگاه های  مثل  حرفه هایی  و 

واقع در کوچه پس کوچه ها( و رستوران های دیدنی کِف خیابانی می یابند. ده ها هزار موتورسیکلت از طریق کار 

غیرقانونی در خیابان های تهران و با انتقال مراسالت پُستی، پول، اسناد، کاالها و مسافرکشی امرار معاش کرده و 

در تقابل دائم با پلیس به رس می برند. تنها چیزی حدود 100 هزار موتورسوار در هر ساعت در حوالی بازار بزرگ 

تهران رفت وآمد می کنند. در 2009، پلیس بیش از 78 هزار موتورسیکلت را در این منطقه متوقف و چیزی حدود 

292 هزار نفر را در همین منطقه جریمه کرد.17 درآمد و حامیت کاهش یافته )از قبیل یارانه های غذا و کنرتل بر 

اجاره ها( بسیاری از خانواده های تهی دست را مجبور کرده تا اعضای بیشرتی از خانواده، از قبیل زنان و کودکان، 

را برای کسب معاش به کار گیرند، کسانی که اگر انتخاب شان افتادن به دنبال حامیت دولتی نباشد و در نتیجه 

فشار بر درآمد بستگان نیاورند، اغلب به کار در اقتصاد هوای آزاد مشغول می شوند.

4- inside outing

5- enclosure

6- outdoor economy
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البته همواره گزینه ی زیسنت در پیاده رو یا رصفاً بی خامنانی هم وجود داشته است. اما با فرض این که فضا نیز 

به لحاظ فرهنگی شکل گرفته است، این پدیده ممکن است اَشکال متفاوتی پیدا کند. شهرهای خاورمیانه عمدتاً 

عاری از نوعی بی خامنانی برهنه یا »زندگی در پیاده رو« بوده اند که برای مثال خصلت نشان مببئی یا دهلی بوده. 

زیرا یک زندگی بی رسپناه تحت نگاه خیره ی عموِم »دوستان و دشمنان« بزرگ ترین شکست محسوب می شود 

و بنابراین خانواده ها را مجبور می کند تا به هر قیمتی که شده نوعی رسپناه برای خود به منظور حفاظت از 

اعضایشان نه فقط از رسما و گرما بلکه به ویژه از نگاه خیره ی عموم مردم، از این که مضحکه باشند، تأمین کنند. 

در حالی که ممکن است افراد بالغ نتوانند با رنج فرهنگی یک حیات برهنه در پیش نگاه خیره ی عموم کنار بیایند، 

کودکان واکنش متفاوتی دارند. در واقع، کودکان خیابانی- که تعدادشان در مرص 3 میلیون نفر است- به عنوان 

سویه ی تاریک شهرنشینی نولیربالی اکنون به مثابه ی نشانه های چشم گیر شهرهای بزرگ در این منطقه از جهان 

این جا، در منظره ی شهری، زیر پل ها، در گورستان ها و کوچه پس کوچه ها، کودکان خیابانی  پدیدار شده اند. در 

به اجتامعات بیرونی رو به رشدی شکل داده اند که برخی دارای نظم و ترتیب پیچیده و نیز اقتصاد هوای آزاد 

معیشتی به واسطه ی تکدی گری، دزدی، کارگری و تن فروشی هستند.18

زاغه نشینی، کار موقت، کارچاق کنی و دست فروشی خیابانی دیگر خصلت منای تهی دستان سنتی نیستند؛ این قبیل 

کارها همچنین در میان جوانان تحصیل کرده ای که دارای منزلت باال، آرزوها و مهارت های اجتامعی اند- کارمندان 

دولت، معلامن، و متخصصان گسرتش یافته است. زیست غیررسمی و ناپایدار از این رو تبدیل به سیامی هستِی 

طبقه ی متوسط تحصیل کرده شده و به یک گروه از تهی دستان طبقه متوسطی جدید شکل داده است. تا سال 

2011، 30 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی در مرص، تونس و اردن بیکار بودند. بسیاری از کارمندان دولتی که از 

مزایای انعطاف پذیِر واقعاً موجود بهره برده و مشاغل شان به خاطر وفور کار،7 مشاغل غیررسمی و فساد در بخش 

عمومی تسهیل شده، برای درآمد ناچیز خود از طریق فعالیت در مشاغل دوم و سوم، اغلب در اقتصاد هوای 

آزاد کمک خرج دست وپا کرده اند. از این رو، پی بردن به این که رانندگان تاکسی، عریضه نویسان خیابانی یا انواع 

مختلف فروشندگان در واقع معلم، بوروکرات های کم درآمد، پرسنل ارتش یا حتی متخصصانی از قبیل وکال هستند، 

امری غیرعادی نیست. به خاطر دارم که در بهار 2011 در تونس مرد جوانی که پیشنهاد داد مرا در عوض دو دینار 

به آدرس مّد نظرم راهنامیی کند، یک فارغ التحصیل دانشگاهی بود که ادبیات خوانده بود.

پیامد که هرگز در خانه  این  با  به کار در مشاغل متعدد دارند،  از دیروز متایل  اینک که مردها هر روز بیشرت 

7- overemployment
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بند منی شوند، زنان و همرسان آن ها باید بسیاری از وظایفی را عهده دار شوند که در گذشته متعلق به مردان 

بود- پرداخت قبوض، انجام امور بانکی، رسوکله زدن با تعمیرکاران ماشین، خرید روزانه، بردن و آوردن کودکان 

از مدرسه یا رفنت به ادارات دولتی. از این رو، زنان نیز، چه در خارج از خانه کار کنند یا به خرده کاری بپردازند، 

بیش از پیش تحرک یافته و در فضاهای عمومی- خیابان ها، ادارات، اتوبوس ها، ترامواها، و وسایل نقلیه حضور 

پیدا کرده اند. در برابر تصور رایج در مورد خاورمیانه ی مسلامن، سنت اسالمی، به ویژه حجاب، مانع حضور زنان 

در عرصه ی عمومی و رویت پذیری شان نشده است. اگر هم نقشی داشته باشد هامنا به تحرک زنان از طریق 

»حفاظت شان« در برابر نگاه های نامطلوب مردانه کمک کرده است. حتی اگر افزایش در بیان تقوای عمومی در 

شکل حجاب باعث فشار بیشرت بر زنان بی حجاب در فضاهای عمومی شده باشد، برای زنانی که از خانواده های 

است.  کرده  فراهم  خانه  از  بیرون  مکان های عمومی  در  بودن  فعال  در جهت  بیشرتی  آزادی  می آیند  سنتی تر 

ممکن است شگفت آور به نظر آید اما در سال 2011 حدود 2 هزار زن محجبه به عنوان راننده تاکسی در کنار 

همتایان مردشان در تهران تحت لوای جمهوری اسالمی کار می کردند. این نوع از حضور مطلوب و اجباری در 

عرصه ی عمومی در تقابل آشکار با انگاره ی آندره گرز در مورد »کار منزل« یا خانگی به عنوان »قلمروی آزادی« و 

خودتنظیمی در برابر انضباط اقتصاد اجتامعی )یا قلمروی رضورت( قرار دارد، جایی که مردم باید به خاطر بقای 

خود کار بکنند.19 در شهرهای نولیربال خاورمیانه ی امروز، اقتصاد هوای آزاد و حضور در عرصه ی عمومی هم یک 

رضورت است و )هم برای بخشی از زنان( فضایی برای ابراز وجود خود.

شهر پشت وروشده محدود به ویژگی های فضایی حیات کاری منی شود؛ بلکه به شکل قدرت مندتری در زیست جهان 

را گسرتش داده و تعمیق  نولیربالِی غیررسمی سازی زیست جهان ها  بیان ساده، منطق  به  روزمره  طنین می یابد. 

می کند، زیست جهان هایی که زندگی در بیرون از خانه ویژگی اصلی آن است. بنابراین، اعیان سازی مراکز شهری 

به منظور هم سازی با بنگاه های جهانی، گرایش به سوق دادن انبوهی از خانواده های کم درآمد و طبقه متوسطی 

)کارمندان دولتی، معلامن، متخصصان یا کارگران( به ادامه ی زندگی در زاغه ها یا نواحی اِشغالی گسرتش یابنده ای 

دارد که زندگی خارج از خانه خصلت اساسی آن هاست. نه تنها معیشت غیررسمی تا حد زیادی متکی بر اقتصاد 

هوای آزاد است؛ اجتامعات غیررسمی، زاغه ها و سکونت گاه های اِشغالی اتکای افزون تری بر فضای عمومی خارج 

از خانه دارند به طوری که ساکنان آن ها از آن مکان ها به عنوان محل کار، معارشت، رسگرمی و تفریح استفاده 

می کنند.

به هنگام پرسه زنی در کوچه پس کوچه های قاهره، شهر تونس یا حلب منی توان متوجه گسرتش بازارهای وسیع، 
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از  شاد  آن جا صدای موسیقی  در  است  نشد؛ ممکن  بسته  در محالِت  رستوران های کف خیابانی  یا  تعمیرگاه ها، 

یا  از خانواده ها، دوستان و همسایه هایی که در یک جشن عروسی رشکت کرده اند؛  چادرهای رنگارنگ مملوء 

صدای محزون تالوت قرآن که نشان از مرگ در محله دارد به گوش برسد؛ یا هیاهوی پرانرژی پرسان نوجوانی که 

فوتبال بازی می کنند به چشم آید. و متام این ها در خارج از خانه در فضای خیابان ها و کوچه ها اتفاق می افتد. 

به بیان ساده، رسپناه های تَنگ مردم تهی دست، برای مثال در سکونت گاه دارالسالم قاهره، برای برآورده ساخنت 

نیازهای فضایی این مردم بسیار کوچک و ناکافی هستند. ساکنان تهی دست که خانه هایشان فاقد حیاط، اتاق های 

کافی یا آشپزخانه ی جادار است، اگر اساساً آشپزخانه ای در کار باشد، مجبورند زندگی روزمره ی خود را به فضاهای 

عمومی خارج از خانه بسط دهند- به کوچه ها، خیابان ها، فضاهای باز یا پشت بام ها. در چنین مکان هایی است 

که تهی دستان به بازتولید فرهنگی، سازماندهی وقایع عمومی- ازدواج ها، جشن ها و مراسم ترحیم می پردازند. 

در این جا، فضاهای بیرونی به عنوان دارایی های اجتناب ناپذیر هم برای معاش اقتصادی و هم برای زندگی های 

اجتامعی-فرهنگی بخش بزرگی از جمعیت شهری ایفای نقش می کنند.20

برخالف ثرومتندانی که می توانند از یک زندگی محصوِر پرخرج بهره مند شوند، تهی دستان استطاعت رستوران های 

مسقف همیشگی، کافه ها، تفریح گاه ها یا هتل ها را ندارند. هر کس که در خیابان های قاهره در طول روزهای 

تعطیلی مثل عید قربان یا عید فطر پرسه زده باشد، امکان ندارد متوجه خانواده های شدیداً تهی دست، جوانان 

و ساملندان ملبس به لباس های رنگارنِگ مخصوص در خیابان های نیل کورنیش یا آبراهه های مجاور نشده باشد، 

افرادی که در پی تفریح و بزم های ارزان قیمت ارائه شده در آن مکان ها هستند. مردان جوان یا ساملندان بیکار، 

آن طور که در قاهره یا شهر تونس موجود است، تنها استطاعت کافی شاپ های ارزان قیمت خیابانی را دارند، جایی 

که می توانند با پرداخنت به فعالیت های تفریحی طوالنی مدت یا ایجاد »اَشکال روابط نامتعارف« ورای خانواده 

ساعت ها از وقت خود را بگذرانند.21

در تقابل آشکار با رسازیر شدن تهی دستان در خیابان، یک فراگرد هم زماِن محصورسازی هم وجود داشته که نشانگر 

تخیلی  و  واقعی  با خطرات  زاغه ها،  کنار گسرتش  در  است.  نولیربالی  از خیره کننده ترین وجوه شهرنشینی  یکی 

مربوط به جنایت و افراط گرایی شان، شاهد عزیمت تاریخی ثرومتندان به پناهگاه های امن شهرهای خصوصی، 

محالت دارای دروازه- مثل بورلی هیلز، اوتوپیا، دریم لندز و سیدی بوسعیِد شهرهای بزرگ خاورمیانه بوده ایم.22 

از متخصصان دات کام مانند و بسازبفروش های خصوصی رس  از میان طبقه ی جدیدی  ثرومتند  مافوِق  افراد  این 

پایین در  به موازات آن که طبقات  برآورده اند که همچنین مشتاق سبک زندگی های ساکنان شهر خصوصی اند. 
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فضاهای عمومی، جایی که به نظر می رسید »در همه جای آن حارض بودند«، پیرشوی آرام کردند و حضور خود را 

افزایش دادند، ثرومتندان که اکنون از حضور فیزیکی و »خطرات اجتامعی« سلب مالکیت شدگان آگاهی داشتند، 

محالت  اعیانی،  محالت  خصوصی،  ساحل های  مثل  مناطقی  رفتند-  خود  انحصاری  و  محصور  مناطق  دنبال  به 

دروازه دار، و میخانه ها، رستوران ها، و محل های معارشت، کار، و حتی عبادت خانه و منازخانه هایی که همگی دارای 

محافظان امنیتی بودند. در شهرهایی مثل قاهره، ثرومتنداِن جهانی شده به ندرت وارد منازخانه های مردم عادی 

می شوند؛ در عوض، مساجد، خطبه ها و آموزه های دینی خصوصی خود را از طریق آوردن واعظان و شیخ های 

حقوق بگیر به فضاهای امِن محیط اعیانی خود به وجود می آورند. این تنها در ریو دو ژانیرو یا ژوهانسبورگ 

نیست که بادی گاردها، پاسگاه های بازرسی، سیستم های بازرسی الکرتیکی و سیم های خاردار ضامنان حفظ حس 

امنیت نخبگان هستند؛ نخبگان تهران، شهر تونس، و استانبول نیز نگرانی شدیدی حول »خطرات شهری« ابراز 

کردند. حتی خودروهای آن ها از قفل ها، پیچ ها و آژیرهای پرابهت فروگذار نکرده اند.23

یا جریان  پرسه زنی،  دیگر فضاهای  نولیربال  و ذهنی، شهرهای  واقعی  موانع  و  بازرسی  نقاط  از  نوعی  با چنین 

آزاد ساکنان در گسرته ی شهری نیستند. خصوصی سازی خیابان ها و محالت بدین معنی است که »غیرخودی ها« 

دسرتسی خود به این مکان های اعیانی را از دست می دهند، در حالی که خطر واقعی و تخیلی جنایت و خشونت، 

تحرک ثرومتندان و نیز مردم عادی، به ویژه زنان را در بسیاری از مناطق این شهرها محدود می کند.24 عالوه بر 

این، بوم شناسی شهری ناهمگن و غیرخودی بودن که در نگاه نافذ محلی ها تشدید یافته، ممکن است به واسطه ی 

ایجاد این حس که فرد در مکانی نامناسب قرار دارد، باعث ترس یک »غیرخودِی« ناخوانده شود. انسان سپس از 

خود می پرسد که چنین نوعی از چشم اندازهای شهری با الگوی »برون خانگی شدن« و »حصارکشی« چه معنایی 

برای انگاره های عمومی و خصوصی دارد. اگر فضای عمومی عمدتاً برحسب فضای باز، دسرتس پذیر و دربرگیرنده 

تلقی می شود که مقامات رسمی کنرتل آن را در دست دارند، آن گاه چگونه همچنان فضاهایی عمومی می توانند 

وجود داشته باشند که بخش هایی از جمعیت شهری به خاطر ترس از بودن در مکانی نامناسب فاقد دسرتسی 

به آن ها هستند؟ با تبدیل فضاها به دارایی های اقتصادی خصوصی یا راه های معارشت برای مراسم های عروسی، 

ترحیم یا بازی های فوتبال چه اتفاقی برای خصلت عمومی فضاهایی می افتد که تهی دستان زندگی خود را به آن جا 

کشانده اند؟ چه اتفاقی برای محرمیّت در معنای فرهنگی و نهادینه ی آن- محافظت از مزاحمت بیرونی از قبیل 

نگاه مردم می افتد؟ چگونه زندگی های ده ها هزار خانواده ی تهی دست که در پشت بام های قاهره زندگی می کنند- 

می خوابند، بچه به دنیا می آورند و کودکان را بزرگ می کنند، می تواند خصوصی باشد؟ این فضاهای ترکیبی تفکیک 
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سفت و سخت بین امر خصوصی و عمومی در شهرهای خاورمیانه را نابود می کنند.

سیاست تهی دستان در شهر نولیربال

لوای  تحت  که  کسانی  به ویژه  شهری-  فرودستان  سیاست  برای  خاورمیانه  در  نولیربال  شهرنشینی  داللت های 

دولت های اقتدارگرا و رژیم های رسکوب گر زندگی می کنند، چیست؟ دیدگاه رایج در بین چپ ها به نظر حاکی 

از این است که شهر نولیربال شهری از دست رفته است- جایی که رسمایه حکم رانی می کند، بهره مندان در عیش 

هستند و فرودستان گیر و گرفتاری دارند. شهر نولیربال شهر نابرابری و عدم توازن خیره کننده است، جایی که در 

آن آرمان »حق به شهر«، توانایی ساکنان برای بازساختاربندی جمعی شهر، تقریباً نابود شده است.25 شواهد در 

شامری از شهرهای جنوب جهان، ازجمله خاورمیانه، به نظر می رسد که این ادعا را باورکردنی می سازند.26 برای 

مثال، مطالعات مونا فواذ درباره ی بیروت سندی است از این که چگونه سیاست های نولیربالی طی سه دهه ی گذشته 

»مردمان غیررسمی« را تضعیف کرده اند، زیرا قیمت های زمین شهری )در نتیجه ی وجود مهاجرت ها، رسمایه و 

رشکت های خارجی( افزایش یافته، کنرتل پلیس بر پیرشوی این مردم گسرتده شده، تدارک خدمات اجتامعی به 

کارگزاران غیردولتی از قبیل سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی واگذار شده و اکنون رقابت بیشرتی برای این 

قبیل خدمات ناچیز فزونی پیدا کرده، چرا که مشرتی آن ها اینک شامل طبقات متوسط بینواشده نیز می شود.27 

این در امتداد خط استدالل هاروی است مبنی بر این که تهی دستان به لحاظ ساختاری در تله ی منطق رسمایه 

اسیر شده اند و بخت کمی برای گریز از آن دارند مگر اتفاقی بیفتد که سازوکار تحقق رسمایه داری به مثابه ی 

یک کل را تغییر دهد.28 برای مثال، تهی دستان چگونه می توانند با محیط زیستی رو به نابودی رسوکار داشته 

باشند که زندگی هایشان در یک شهر را تحت تأثیر قرار می دهد، شهری که در آن اوقات فراغت، فضاهای سبز و 

هوای متیز در حال خصوصی سازی هستند؟ در حالی که ثرومتندان در پی عقب نشینی به باشگاه های سبز، محالت 

دروازه دار، تفرج گاه های آخر هفته یا اقامت گاه های دورافتاده ی دارای تهویه ی مطبوع خود هستند، تهی دستان 

گزینه های کمی دارند. حتی پناه بردن به سازمان های غیردولتی )که واسطه ی بین تهی دستان و سایر جنبش های 

اجتامعی اند( بدون داشنت متحدانی با نهادهای قوی درون دولت ها منی تواند چاره بخش باشد. هامن طور که پیرت 

اوانز عنوان می کند، تنها هم افزایی اجتامعات، سازمان های غیردولتی، و دولت می تواند قادر به رسیدگی مشکالت 

»زیست پذیری« شهری باشد.29 به بیان خالصه، شهر نولیربال قربانی »قتل عام شهری«8 به دست نخبگان جهانی 

8- urbicide
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است که شهرهایی مثل ماناگوئه را از طریق فَک کردن9 و تجزیه ی آن ها به واسطه ی منطقه بندی و بزرگراه هایی 

که محل کار و فراغت نخبگان را به محالت دروازه دار آن ها متصل می کنند، به قتل می رسانند و مابقی جمعیت را 

در فقر، جنایت و خشونت زاغه ها رها می کنند تا جان دهند.30

متفکران دیگری مثل مایک دیویس وجود دارند که در »سیاره ی زاغه ها« رویکردشان از این موضع کامالً متفاوت 

است، کسانی که به نظر می رسد واقعاً مقاومتی سفت و سخت در جانب سلب مالکیت شدگان احساس می کنند. 

در واقع، از نظر دیویس، زاغه ها هامنند »آتشفشان هایی منتظر انفجار« هستند و انفجار آن ها می تواند باعث 

پروژه ی »رهایی بخش جهانی« است.  نسبتاً جدید و غیرمنتظره ای« شود که حامل یک  تاریخی  ظهور »سوژه ی 

اگرچه زاغه نشین ها یک پرولتاریای مارکسی را تشکیل منی دهند، اعتقاد بر این است که آن ها دارای بالقوگی به 

انجام رساندن کنش های رادیکال هستند.31 در واقع، زاغه ها پیشاپیش جمعی به کلی متغیّر را تشکیل داده اند 

رسکوِب  »تکنولوژی های  با  مقابله  منظور  به  »مطرودان«  و  سلب مالکیت شدگان،  آشوب«،  »خدایان  آن  در  که 

انتحاری و »انفجارهای غیرعادی«.32  اورِولی«، اسرتاتژی آشوب چشم گیر خود را به صف می کنند- مبب گذاری 

سایر تحلیل گران مثل جو بیل و دنیس راجرز خشونت خیره کننده ی دسته های تبه کاری در آمریکای التین را به 

عنوان بازمنایی واکنش سلب مالکیت شدگان به موقعیت مطرودشان تلقی می کنند. دسته های تبه کاری، در واقع، 

با اَشکال طلیعه داِر آن چیزی متناظر هستند که جیمز هلستون »شهروندی متمرّد« می نامد، یعنی تالش از طریق 

خشونت برای حکاکی فضاهای جدید در جهت آینده های بدیِل ممکن درون بسرت طرد گسرتده شان.33 زاغه ها، به 

بیان خالصه، خرب از »جنگ های شهری قرن بیست ویکمی« می دهند، که مشابه »جنگ های دهقانی قرن بیستِم« 

اریک ولف است.34 از آن جایی که خشونت هم ثرومتندان را تحت تأثیر قرار می دهد و هم تهی دستان را، دنیس 

راجرز نتیجه می گیرد که فرودستان اساساً این جنگ را به اقتصاد سیاسی نولیربالی و مریدان آن واگذار کرده اند.35

در حالی که این تحلیل ها بینش های ارزشمندی در رابطه با فهم ما از وضع نامساعد شهرنشینان عادی در این 

زمانه ی نولیربال ارائه می دهند، همچنین پرسش های مهمی را مطرح می کنند. برای مثال، اگر در دیدگاه هاروی، 

راه حل مقابله با فراگرد سلب مالکیت در شکل گیری جنبش های اجتامعی بزرگ مقیاس در سطح جهان به منظور 

عهده  بر  را  مسئولیت  این  می توانند  چگونه  تهی دستان  است،  نهفته  نولیربالی  حمله ی  کردن  متوقف  یا  بی اثر 

بگیرند؟ اگر سلب مالکیت شدگان باید منتظر انقالبی اجتامعی برای عقب راندن شیوه ی تهاجم رسمایه داری باشند، 

در این اثنا چه باید بکنند؟ در زندگی های روزمره شان چه اسرتاتژی یی باید اتخاذ منایند؟ به بیان دیگر، برای یک 

9- disembedding
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آینده ی قابل پیش بینی، محرومان شهری در شبکه ی ساختاری نظام رسمایه داری کنونی و دولت هایی که حافظ 

آنند، گیر افتاده اند. با این حال، مایک دیویس ظاهراً خوش بین تر است. به نظر می رسد که دیویس اعتقاد دارد یک 

مقاومت اعجاب انگیز پیشاپیش رخ داده، مقاومتی که در گسرتش رسیع جنبش پنطیکاستیسم10 در زاغه های آفریقا 

و آمریکای التین و زبان و اَعامل خشن اسالم رادیکال در خاورمیانه- مبب گذاری انتحاری و انفجارهای غیرعادی 

تجلی یافته است.

با این وجود، پذیرش این استدالل دشوار است. هامن طور که پیش تر در این کتاب توضیح دادم، اسالم رادیکال را 

منی توان به آسانی به عنوان ایدئولوژی سلب مالکیت شدگان شهری تلقی کرد؛ اسالم رادیکال در عوض، خود را بر 

پایه های نگرش ها و انتظارات طبقات متوسط تحصیل کرده و گسرتده بنا می کند، کسانی که خود را در عرصه های 

اقتصادی، سیاسی و بین املللی موجود، حاشیه ای احساس می کنند.36 زمانی که دیویس از خشونت غیرعادی ناشی 

از زاغه ها سخن می گوید، به نظر می رسد که به موارد استثنایی بغداد و غزه ی فلسطین اشاره دارد، یعنی جایی 

که تهی دستی و طرد با یک اِشغال خارجی آشکار )ایاالت متحد در عراق و ارسائیل در رسزمین های فلسطین( 

ترکیب شده است. تقریباً در هیچ کجای دیگر در جنوب جهانی، از جمله خاورمیانه، ما شاهد نوع مشابهی از 

خشونت، آن گونه که زمانی در شهر صدر بغداد یا نوار غزه در میانه ی دهه ی 2000 روی داد، نیستیم. و مسیحیت 

بسیج  بر  اندکی  تأثیر  یافت،  رشد   1990 دهه ی  از  پس  آفریقا  و  التین  آمریکای  در  به رسعت  که  پنطیکاستی، 

زاغه نشین ها داشته و احزاب سیاسی پنطیکاستی، حامیت چندانی از جانب آن تهی دستان دریافت منی کنند.37 

در آفریقا، اخالقیات پنطیکاستی، »ثروت به مثابه ی فضیلتی معنوی« با روحیه ی طبقات متوسط مشتاقی که از 

باشید« کامالً مطابقت دارد.38 در  ثرومتند و هم رستگار  کلیسای خود چنین می شوند که »شام می توانید هم 

نهایت، روایت هایی که جو بیل و دنیس راجرز در باب جنگ ها و خشونت زاغه نشینان ارائه می دهند تا حد زیادی 

متمرکز بر آمریکای التین است. تحلیل آن ها از خشونت شهری به مثابه ی تابعی از مناسبات اقتصادی و سیاسی، 

غیرفرهنگی باقی می ماند. چرا چنین سطح باالیی از خشونت در بسیاری از شهرهای آمریکای التین پژواک اندکی 

در، برای مثال، زاغه های خاورمیانه، به رغم طرد اقتصادی و سیاسی کامبیش مشابهی داشته است؟ بسرتمند کردن 

با فاعلیت های مشخص و مکان های بدیل  سیاست تهی دستان درون فرهنگ های سیاسی خاص آن ها در رابطه 

Pentecostalism -10: جنبشی نوگرایانه درون مسیحیت اوانجلیکی که تأکید خاصی بر تجربه ی شخصی مستقیم 

خدا از طریق غسل تعمید روح القدس دارد چنان که در گزارش انجیل از روز پنطیکاست بیان شده است. )برگرفته 

از ویکی پدیا(
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ممکن که گروه های مختلف سلب مالکیت شدگان در محیط های ملِی متفاوت برای مخاطب ساخنت )یا نساخنت( 

طرد خویش به کار می گیرند، امری رضوری است.

در واقع، مترکز محض بر این قبیل خشونت اجتامعِی پساتنازعی هامنند دسته های تبه کاری یا مترکز بر بسیج سنتی 

بزرگ مقیاس و جنبش های اجتامعی ممکن است ما را از عطف توجه کافی به فرآیندهای پیچیده ی »زندگی به 

مثابه ی سیاست« در میان فرودستان در شهرهای جنوب جهانی منحرف سازد. متایل شدید به این قبیل دوگانه های 

قیاسی هامنند منفعل/فعال یا برد/باخت می تواند تصور مفهومی ما را در تنگنا قرار دهد و مانع از غور و بررسی 

بیشرت در مورد نوآوری پیچیده ای شود که فرودستان ممکن است بی محابا به منظور اثبات و دفاع از خود به کار 

گیرند. در این چهارچوب، )ورای محدودیت ها( به بررسی این موضوع می پردازم که شهر نولیربال ناخواسته ممکن 

است چه امکان هایی را برای مبارزه ی فرودستان، نه فقط تهی دستان بلکه همچنین زنان و جوانان، ایجاد کرده 

برابر دورمنای  پایه ی شهرهای خاورمیانه پیش می برم، جایی که شهرنشینی نولیربالی در  بر  باشد. بحث خود را 

رژیم های متعصب و جریان های اجتامعی و دینی محافظه کار توسعه یافته است. من معتقدم که این شهرنشینی 

جدید، یا شهر پشت وروشده، نه تنها نشان گر فراگرد عمیق طرد بلکه مبدع پویش های نوین حضور در عرصه ی 

عنوان  به  که  آن چه  باشد-  داشته  و سیاسی  اجتامعی  بسیج  برای  که می تواند داللت های مهمی  است  عمومی 

»سیاست خیابانی« و »خیابان سیاسی« توصیف کرده ام.39 در حالی که گروه های فرودست ممکن است دعاوی 

سنتی خود در قبال شهر را از دست داده باشند، در عوض گرایش به کشف و ایجاد مکان های جدیدی برای فرار 

دارند، جاهایی که دعاوی خود را به شکلی متفاوت بازیابی می کنند و در برخی از موارد، نخبگان را وادار به 

عقب نشینی می سازند. ابعاد اجتامعی شهر پشت وروشده ی نولیربال در بسرت دولت اقتدارگرا نوعی از بسیج مردمی 

را به وجود می آورد که من آن را »ناجنبش های اجتامعی« نامیده ام، که هم سیاست خیابانی و هم خیابان سیاسی 

را تقویت کرده و به آن ها ژرفا می بخشد.40

سیاست در خیابان

زمانی که مردم از قدرت انتخابی خود محروم می شوند یا برای تغییر امور دیگر اعتامدی به آن ندارند، به کاربست 

اعتصاب  مثل  متایل می یابند-  مطالبات شان  به  نیل  برای  مخالفان  بر  فشار  اِعامل  منظور  به  نهادِی خود  قدرت 

کردن کارگران یا دانشجویان. اما برای کسانی که فاقد چنین قدرت یا عرصه های نهادی ای هستند )افرادی از قبیل 

بیکاران، همرسان، و به طور کلی »افراد غیررسمی«(، خیابان تبدیل به سپهری حیاتی به منظور بیان نارضایتی شان 
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می شود. با این وجود، برای این قبیل گروه های فرودست، مرکزیت خیابان چیزی ورای بیان نارضایتی رصف است. 

در عوض، خیابان ها ممکن است واقعاً به عنوان دارایی یا رسمایه ی ناگزیری برای آن ها در جهت امرار معاش و 

بازتولید حیات اقتصادی و فرهنگی شان ایفای نقش کنند. به بیان دیگر، فرودستان نه تنها در راستای سازماندهی 

تظاهرات یا کنش های اعرتاضی به خیابان ها متوسل می شوند؛ بلکه برای انجام کارها، راه انداخنت کارگاه ها، فروش 

پیرشوی  خیابان،  فضای  در  معارشت  و  فراغت  اوقات  ترحیم،  مراسم  تدارک  غذا،  ارائه ی  و  کردن  آماده  کاالها، 

می کنند. در متام این عرصه ها، کنش گران درگیر مناسبات قدرت بر رس کنرتل فضا و نظم عمومی هستند. آن ها 

در سیاست خیابانی مشارکت دارند که توصیفی است از مجموعه ستیزها و داللت های هامیند آن بین افراد یا 

گروه های مشخص و مقامات که در فضای فیزیکی و اجتامعی خیابان ها- از کوچه های فرعی تا خیابان های اصلی، 

از مکان های نامرئی تا میدان های اصلی برای فرار از شهر، شکل یافته و بروز پیدا کرده است. ستیزی هامیند این 

به وجود می آید زیرا سوژه ها در استفاده ی فعاالنه از فضاهای عمومی مشارکت دارند، که تحت لوای دولت مدرن 

انتظار می رود تنها به شکلی منفعالنه و به طرقی که دولت از طریق وضع مقررات روا داشته از آن ها استفاده کنند. 

بنابراین دست فروشان خیابانی که کار خود را در کف خیابان انجام می دهند، تهی دستانی که زندگی های خود را تا 

کناره های خیابان بسط می دهند، اِشغال کنندگانی که بر زمین های دولتی دست می گذارند، جوانان طبقه متوسطی 

که رس کوچه ها و خیابان ها را در اختیار دارند یا معرتضانی که در خیابان ها تظاهرات می کنند همگی به نحوی در 

سیاست خیابانی مشارکت دارند.41 تنش های هرروزه، اگر نگوییم برخوردهای فیزیکی با مقامات، نشان از جهان 

اجتامعی فرودستان شهری دارد که آن ها را در موقعیت همیشگی ناامنی و بسیج قرار می دهد.

همچنین  خیابان ها  می یابند.  منود  و/یا  گرفته  شکل  آن  در  ستیزها  که  نیستند  مکان هایی  رصفاً  خیابان ها  اما 

را ورای حلقه های  به هویت های جمعی شکل می دهند و هم بستگی های خود  آن  مکان هایی اند که مردم در 

خانوادگی بی واسطه شان بسط می دهند تا بی نام ها و غریبه ها را جذب کنند. آن چه موجب تسهیل این گسرتش 

یکدیگر  برای  دارد  امکان  که  است  افرادی  بین  منفعل  یا  پنهان  شبکه ی  نوعی  فعلیت یابی  می شود  هم بستگی 

ناشناخته هرچند از ویژگی های مشرتکی برخوردار باشند. شبکه های انفعالی ارتباطات آنی بین افراد جداافتاده ای 

مجازی  یا  واقعی  فضای  واسطه ی  به  و  ایجاد می شوند  آن ها  نقاط مشرتک  تشخیص ضمنی  از طریق  که  است 

از این رو، دست فروشان خیابانی، که احتامالً یکدیگر را منی شناسند، همچنان می توانند  وساطت مند می گردند. 

موقعیت مشرتک خویش را از طریق توجه به چرخ دستی ها، بساط ها یا صداهای یکدیگر بازشناسی کنند. به همین 

نحو، جوانانی که نسبت به یکدیگر غریبه اند، مثل هواداران فوتبال، که مدل های موهای مشابهی دارند، شلوارهای 
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جین می پوشند یا به نحو مشخصی رفتار می کنند، به یکدیگر متصل شده و هویت های مشرتک خود را بازشناسی 

می کنند بدون آن که لزوماً ارتباطی فعال یا آگاهانه پایه گذاری کنند و بدون این که بخشی از یک سازمان باشند. 

موتورسواران غیرقانونی در تهران پا را فراتر گذاشته و یکدیگر را در مواقع طرح های جمع آوری پلیس با حرکات 

دست، روشن و خاموش کردن چراغ یا فریاد »پلیس« مطلع می سازند.

یا رسمایه  به عنوان دارایی  ایفای نقش  امتداد آن و  یا  بروز  نارضایتی، محل  به  از شکل دهی  خیابان رصف نظر 

برای معاش، داللت بر یک گفتار منادین قدرمتند دارد، گفتاری که ورای مادیت خیابان ها گام برمی دارد تا عواطف 

مسلامن«  »خیابان  یا  عربی«  »خیابان  در  که  هامن گونه  است،  سیاسی«  »خیابان  این  دهد.  انتقال  را  جمعی 

مشهود است، که مراد من از آن عواطف جمعی، احساسات مشرتک و آرای عمومی مردمان عادی در گفتارها و 

اَعامل روزمره شان است که وسیعاً و معموالً در فضاهای عمومی شهری- در تاکسی ها، اتوبوس ها، مراکز خرید، 

پیاده روها یا تظاهرات توده ای منود می یابند.42 برای مثال، عمل آگاهانه ی جویدن گیاه قات در یمن،43 یا حتی 

عمل ناآگاهانه ی عیب جویی همگانی در بیشرت شهرهای خاورمیانه، جایی که شهروندان عادی زبان به اعرتاض 

می گشایند، شکایت های خود را بیرون می ریزند و آن ها را در مألعام رّدوبدل می کنند، به نظر می رسد که یکی از 

ویژگی های چشم گیر فرهنگ عمومی در منطقه است که به منزله ی عنارصی اساسی در شکل دهی به آرای عمومی 

ایفای نقش می کنند و جزء سازنده ی خیابان سیاسی است. خیابان سیاسی آن گاه داللت بر قلمروی شناختی، فکری 

و عاطفِی شهر پشت وروشده دارد- قلمرویی که در آن عواطف بیان می شوند، احساسات مشرتک هستند و آرای 

عمومی به صورت غیررسمی در فضاهای شهری شکل می گیرند. این امر مهمی در جوامع عربی بوده زیرا زمانی که 

رژیم های اقتدارگرا سازوکارهای نهادی انتقال آرای عمومی را منی پذیرند، خیابان شهری در موقعیتی قرار می گیرد 

که به عنوان سنجه ی عرصه ی عمومی و محل بیان سیاسی ایفای نقش می کند.

این فراگرِد شهر پشت وروشده تبدیل به لحظه ای حیاتی در سیاست خیابانی و خیابان سیاسی می شود. احیای 

فضای عمومی به دست تهی دستان از خالل پیرشوی آرام، کارکردیابی و امرار معاش، برسازنده ی منودی از سیاست 

خیابانی است، در حالی که هم زمان خیابان سیاسی را تغذیه کرده و آن را برجسته می کند. به عبارت دیگر، از 

خالل این پیرشوی آرام، سلب مالکیت شدگان به طور پیوسته در مبارزات درون و بیرون از فضای شهری مشارکت 

بافتار شهر، عرصه های اجتامعی، فرهنگی و  به فُرم شهری و قالب ریزی  می کنند؛ و در ستیز بر رس شکل دهی 

فضایی  سیاست  جان دار  و  پیوسته  ماهیت  این  می شوند.  یک طرف11  به  تبدیل  و چشم انداز  بو،  حسی- صدا، 

11-party
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در میان تهی دستان خاورمیانه، این نوع سیاست را از آن چه جنبش های تسخیر موجبش شدند متامیز می سازد، 

جنبش هایی که حضورشان در فضای عمومی، و خیابان ها اساساً عامدانه و گذرا بود، نه ساختاری و پیوسته.

چگونه این تنازعات در و درباره ی بافتار شهری در جایی شکل می گیرند که در آن دولت های اقتدارگرای خاورمیانه، 

مخالفت های سازمان یافته و مداوم در برابر نخبگان سیاسی و اقتصادی را در هم می شکنند؟ من اشاره کرده ام که 

محدودیت سیاسی تحت لوای حکومت اقتدارگرا، محرومان شهری را وادار به اتخاذ شکل مشخصی از بسیج یعنی 

ناجنبش های سازمان نیافته و بی ادعا می کند. ناجنبش ها یا کنش های جمعی کنشگران غیرجمعی، اَعامل ستیزجو و 

مشرتک شامر عظیمی از مردم تجزیه شده هستند که ادعاهای مشابه اما نامرتبط آن ها تا حد زیادی موجب تغییر 

اجتامعی مهمی در زندگی ها و جامعه شان می شود، هرچند این قبیل اَعامل به ندرت از جانب یک ایدئولوژی، 

رهربی شناخته شده یا سازمان هدایت می شوند.44 برای مثال، در ریاض عربستان سعودی، زنان از طریق عملی که 

آن را »پیش بردن امر عادی«45 می نامند، هنجارهای جنسیتی معیّنی را زیر سوال می برند. گروه هایی از زنان در 

کافه های خیابانی تفکیک شده به لحاظ جنسیتی پرسه می زنند، رفت وآمد می کنند و با مردان اختالط می یابند؛ در 

مکان های عمومی دوچرخه سواری می کنند؛ یا گالری های هرنی ایجاد کرده و به آن ها رس می زنند، گالری هایی که 

هم میزبان مردان و هم زنان است. در مرص پیش از انقالب، جوانان طبقات پایین و طرفداران )دوآتشه ی( فوتبال 

که دور هم جمع شده و حضور خود را در مکان های شهری غیردوستانه بیان می کردند به عنوان ناجنبش ها فعلیت 

می یافتند، درست هامن طور که بیکاران تحصیل کرده در تونس به دنبال معاش خود بودند. به بیان کلی، ناجنبش ها 

انعکاس دهنده ی این موضوع هستند که چگونه گروه های حاشیه ای از قبیل زنان مسلامن، جوانان یا محرومان 

شهری در خاورمیانه در راستای ساخنت ادعاهای خاص خود در باب برابری جنسیتی، شهروندی و حق به شهر، به 

رغم پراکنده، سازمان نیافته و جداافتاده بودن شان می توانند موفق باشند. اما انگاره ی ناجنبش مشخصاً مربوط به 

شیوه ای است که در آن سلب مالکیت شدگان شهری در سیاست های خیابانی و خیابان سیاسی مشارکت می یابند.

سلب مالکیت شدگان در سیاست های خیابانی

ناجنبش ها شاید نشان گر برجسته ترین خصوصیات کنش گری از جانب سلب مالکیت شدگان در خاورمیانه هستند. 

اشاره ی من به پیرشوی آرام، فراگیر و پیوسته ی تهی دستان به سمت مالکان، قدرمتندان و عرصه ی عمومی برای 

مشخص،  رهربی  فاقد  که  پراکنده  تالش های  این  است.  خویش  زندگی های  به  بخشیدن  بهبود  و  بقا  مطالبه ی 

ایدئولوژی مفصل بندی شده یا سازماندهی ساختارمند هستند نشان گر بسیج های عمدتاً فردی، روزمره و دیرپایی 
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برجسته ی  شهرهای  در  می شوند.46  جمعی  کنش  شامل  اغلب  می افتند،  خطر  به  دستاوردها  وقتی  که  است 

خاورمیانه، میلیون ها نفر از مهاجران روستایی که مبادرت به سفرهای مهاجرتی طوالنی برای فرار از بدبختی ها 

و در جستجوی معیشت های بهرت و زندگی های جدید می کنند، حامالن این پیرشوی یا تجاوز هستند. آن ها حیات 

مرتوک،  ایجاد رسپناه در خروجی های شهری ظاهراً  به منظور  از زمین  به قطعاتی  با دست یابی  را  جدید خود 

یا جایی در فضاهای  پل ها، روی پشت بام ها  زیر  دورافتاده و غیرشفاف رشوع می کنند- در خیابان های فرعی، 

دوردست کالن شهرها. زمانی که خانواده ها در این زمین ها ساکن می شوند، از طریق اتصال خانه ها به تیر برق های 

مجاور به برق دست می یابند و سپس آب آشامیدنی را، اغلب به طرزی ماهرانه، به واسطه ی نصب لوله های مخفی 

یا استفاده از شلنگ های موقتی برای انتقال آب از منبع یکی از همسایه ها یا لوله های عمومی در مجاورت خانه 

تأمین می کنند. خطوط تلفن هم کامبیش به همین شکل به دست می آیند. به موازات آن که همسایه های بیشرتی 

روی  از  که  اقداماتی  می زنند-  زباله  مدیریت  و  عبادت  مکان های  و  جاده ها  به ساخت  می شوند، دست  جمع 

رضورت اقدامات جمعی می شوند.47 تا سال 2011، بیش از 65 درصد در قاهره، 40 درصد در حلب، و 25 درصد 

از متام مراکشی ها، حیاتی غیررسمی از این نوع تشکیل داده بودند.48 حدود 180 میلیون نفر از نان آوران عرب 

در چنین سکونت گاه هایی، که اکرثاً فاقد شغل دائم و مهارت های شهری بودند، می کوشند تا از طریق پیرشوی 

آراِم هزاران نفری در خیابان های اصلی، پیاده روها و میادین به عنوان فروشندگان سیّار، دست فروشان یا کارگران 

کارگاه های خیابانی امرار معاش کنند، کسانی که از مزیت فرصت های کاری مطلوبی که به دست مغازه داران و 

تاجران ثرومتند ایجادشده بهره می برند. آن ها اغلب کاالهای متنوع اما ارزان خود را آزادانه به فروش می رسانند، 

کاالهایی مثل برندهای تجاری جهانی اما تقلبی- کفش های نایک، پیراهن های گوچی یا شلوارجین های لِویز. این 

گروه های محروم در زیست جهان های خود زندگی های جمعی روزمره ی خویش را به واسطه ی هم زیستی، حل 

اختالف ها و مهار خالف کاران و مجرمانی که متایل به قرار گرفنت در چنین فضاهایی دارند، مدیریت می کنند. با 

این وجود، آن ها قادر نبوده اند تا از ناامنی های مداوم ناشی از بدهی، زیست غیرقانونی و رسنوشت های نامطمنئ 

رها شوند.49

این قبیل پیرشوی های روزانه از جانب انبوه مردم تقریباً باعث دگرگونی شهرهای خاورمیانه و به همین شکل، 

جهان در حال توسعه شده اند. در طول زمان، این پیرشوی ها اجتامعات عظیمی را با میلیون ها نفر سکنه ی دارای 

زیست جهان ها، ترتیبات اقتصادی، کنش های فرهنگی و سبک های زندگی پیچیده ایجاد کرده اند.50 تا سال 2011، 

عمدتاً  فضاهای شهرِی  این  در  زندگی می کردند.  در چنین جهانی  در خاورمیانه  درصد شهرنشینان   46 از  بیش 
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مبنای  بر  بیشرت  را  روابط شان  باشند،  داشته  خودآیین  نسبتاً  زندگی هایی  دارند  سعی  تهی دستان  تعریف نشده، 

نهادهای  و  مدرن  مفاهیم  برابر  در  که  کنند، خصوصیاتی  بنا  مذاکره  و  انعطاف پذیری  دوسویگی،  خوداتکایی، 

بوروکراسی، قراردادها و انضباِط ثابت قرار دارند اما با آن ها نیز در حال مذاکره اند. آن ها خاستار بیرون راندن و 

جدا کردن نخبگان از مناطق بزرگ سپهر شهری هستند. با انجام این کار، این سوال را مطرح می کنند که مالک، 

مدیر و صاحب قدرت در شهرها کیستند و بازیگران در حکم رانی شهری چه کسانی هستند.

متوجهم، هامن طور  هرچند  کنم،  ترسیم  فرودست  یک جمعیت  مقاومت  از  رمانتیک  تصویری  ندارم  قصد  من 

پیاده رو  و  خیابانی  زندگی  آرمانی سازی  به  نسبت  وسوسه ای  شده،  مشاهده  جدید  شهرسازی  دیدگاه  در  که 

تشخیص  مطمئناً  دارد.51  وجود  شهری  بیامری های  برای  غیررسمی  زیست  در  درمان  مشاهده ی  به  گرایش  یا 

عاملیت سلب مالکیت شدگان در توزیع کاالهای اجتامعی و فرصت هایی برای بخت های زندگی و ایجاد اجتامعات 

رسزنده شان ارزشمند است. اما چه کسی می تواند انکار کند که حمله ی نولیربالی باعث این حد از انهدام زاغه ها، 

اعیان سازی و حذف دست فروشان شده است؟ چگونه می توان بر رس این واقعیت مسلّم بحث کرد که منطق کنرتل 

در دولت مدرن، مقامات سیاسی را مجبور و مرشوط به تغییر هر فضای غیرشفاف- زاغه ها، بازارهای غیررسمی، 

زندگی های زیرزمینی یا حتی انسان های ثبت نشده- به هستارهایی شفاف و شامرش پذیر می سازد؟ در واقع، انهدام 

سکونت گاه های خودانگیخته، نابودی آگاهانه ی بازارهای خیابانی و اجرای برنامه های به سازی زاغه ها می تواند 

شفافیت و دانشی را تثبیت کند که توانایی تضمین کنرتل اجتامعی را دارد.52 با این حال، واقعیت این است که 

خود منطق شهرنشینی نولیربال فی نفسه حامل نیرویی ورای ایجاد این زیست جهان های موازی، غیرقابل درک و 

غیرشفاف است. منطق نولیربالی به سلب مالکیت و مالکیت مجدد، خصلت فراگردی در عین حال موازی را اعطاء 

می کند و در نتیجه فضای فیزیکی و اجتامعی شهری را تبدیل به محل نربدی دنباله دار برای هژمونی می سازد. 

تهی دستان به سلب مالکیت ساختاری از طریق واندادن آسان واکنش نشان می دهند- آن ها اغلب در برابر تخلیه 

و انهدام زاغه ها مقاومت کرده و این اقدامات را به لحاظ سیاسی پرهزینه می کنند. پرزیدنت موگابه سکونت گاه 

تهی دستان را نابود کرد اما این امر منجر به مخالفت و کین خواهی عظیمی شد.53 در طول اوایل دهه ی اول 

و  خیابانی  تظاهرات  به  ساکنان خشمگین رشوع  شد  باعث  گزینشی  تخریب های  قاهره،  در  بیست ویکم،  قرن 

مطالبه ی اسکان مجدد کنند؛ در تهران، تهی دستان در اوایل دهه ی 1990 تنها زمانی با تخلیه موافقت کردند که 

غرامت شان داده شد و در تونس، شورش های شهری حکومت را مجبور به اقدام جدی برای به سازی کرد. به طور 

کلی، تخلیه و انهدام زاغه ها روی می دهد، اما مردم همچنان به سمت محل های متفاوت، دوردست تر، نامشهودتر 
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و غیراسرتاتژیک تر حرکت می کنند تا آن چه را از دست داده، احیا کرده و حیاتی جدید بیاغازند. در این جنگ 

فرسایشی طوالنی، قدرت محدودیت های خود را آشکار می کند. بنابراین ادعای این که ناجنبش ها به عنوان سوپاپ 

اطمینان برای رژیم های رسکوب گر ایفای نقش می کنند، ساده اندیشانه است. این ادعا نه تنها پیچیدگی رابطه ی 

بین دولت-ناجنبش ها را از قلم می اندازد، بلکه مهم تر از آن، پیامد تغییر هنجار و پویایی های تدریجی ساختاری 

مربوط به پیرشوی آن را هم نادیده می گیرد- به دست آوردن یک موضع، تقویت آن و سپس حرکت به سمت 

کسب موضعی جدید. برای مثال، اِشغال کنندگان پس از تأمین یک رسپناه متوقف منی شوند بلکه به مطالباتی برای 

آب آشامیدنی، برق، خطوط تلفن، جمع آوری زباله، راه های هموار، امنیت و بازشناسی رسمی ادامه می دهند.

پیرشوی تهی دستان نه تنها مربوط به فضای فیزیکی زمین، گوشه ی خیابان ها یا پارک های عمومی می شود؛ بلکه 

قلمروی حسی،  زندگی،  شیوه ی  نظم شهری،  فرهنگ،  عرصه های  به  سیاسی-  و  اجتامعی  فضاهای  به  همچنین 

»بافتار شهری« نیز بسط می یابد. در شهر پشت وروشده، فرودستان تقریباً در هر کجا دیده یا احساس می شوند؛ 

در واقع، آن ها در همه جا حضور دارند. تهی دستان به مثابه ی حامالن یک عادت واره ی مشخص- شیوه ای از هستی، 

قهوه خانه ها،  اتوبوس ها،  در  و کوچه پس کوچه ها؛  پارک های عمومی  اصلی،  در خیابان های  امور-  انجام  و  رفتار 

میدان ها و پیاده روها حضور دارند. بروبچه های تهی دستان به جز در خیابان ها، کوچه پس کوچه ها یا سایر فضاهای 

عمومی مگر دیگر در کجا می توانند فوتبال بازی کنند؟ وقتی که رسپناه های کوچک شان اجازه ی حرکت فیزیکی 

محدودی به آن ها می دهد کجا می توانند از یک فراغت ارزان برخوردار شوند؟ بنابراین در هر کجا که به یک 

فضای سبز دسرتسی داشته باشند در آن پرسه می زنند، قرار کاری می گذارند، می نشینند، دورهم جمع می شوند، 

چمبامته می زنند یا می خوابند. در قاهره، توده ی تهی دستان ذره به ذره ی فضاهای سبز عمومی، جایی که می توانند 

در آن اسرتاحت یا گردش کنند، سنگ فرش های در امتداد رود نیل و میادین را به چنگ خود درمی آورند. نرده ها 

دور زمین های سبز کشیده شده اند اما زمانی که محالت تهی دستان به احتامل زیاد مملوء از زباله های جمع نشده، 

ضایعات کارخانه ها و آلودگی است، ناتوان از مقاومت در برابر پیرشوی تهی دستان می شوند. از این رو، سوژه های 

فرودست از طریق حضور پُرقدرت خود در پهنه های عمومی- با بدن های تنومند، نگاه و رفتارشان- و از خالل 

سبک زندگی، صدا و عطر خود، به طور ناخواسته نخبگان ناراضی را مجبور به عقب نشینی به پناه گاه های امن 

خود می کنند.

این نوع شیوه های زندگی در شهرهای خاورمیانه مشابه نحوه ای است که مهاجران غیرقانونی حرکت و زندگی های 

خود را در سطح بین املللی مدیریت می کنند. اکنون کنرتل های مرزی، موانع، نرده ها، دیوارها و گشت های پلیس 
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عظیم و گسرتده ای وجود دارند. با این حال، مهاجران از طریق هوا، دریا و زمین؛ پنهان شدن در پشت کامیون ها 

و قطارها؛ یا رصفاً به صورت پیاده به حرکت سیل آسای خود ادامه می دهند. موج مهاجران و پناهندگان سال 2015 

از آفریقا و جهان عرب به اروپا، کسانی که به معنای واقعی کلمه به دشواری راه خود را از میان مرزها گشودند، 

تنها شکل رسانه ای ترشده ی این حرکت سیل آسا را در برابرمان قرار می دهد. آن ها در شهرهای شامل جهانی گسرتش 

می یابند، پخش می شوند و رشد می کنند. آنان در جایی ساکن می شوند، شغل می یابند، صاحب خانه می شوند، 

خانواده تشکیل می دهند، اجتامعات خود را می سازند و برای کسب حامیت قانونی مبارزه می کنند. در واقع، 

نگرانی و وحشتی که این گروه های فرودست در میان نخبگان در سطوح ملی و بین املللی ایجاد کرده اند، به نحو 

قابل توجهی مشابه است. نخبگان قاهره به خاطر »هجوم« دهقانان از نواحی شاملی مرص افسوس می خورند؛ 

و نخبگان استانبول در مورد پیرشوی »ترک های سیاه« هشدار می دهند، منظور مهاجران روستایی تهی دست از 

آناتولی است، کسانی که به گفته ی نخبگان، روی هم رفته »شهرهای مدرن ما« را منحرف و دهاتی کرده اند. با یک 

لحن شدیداً مشابه، نخبگان سفیدپوست اروپایی نگرانی عمیق خود در باب »تهاجم خارجی ها«- آفریقایی ها، 

آسیایی ها و مشخصاً مسلامنان- را به زبان می آورند- خارجیانی که اروپایی ها آن ها را عامالن اضمحالل زیست گاه 

اجتامعی اروپا و منحرف کنندگان شیوه ی زندگی اروپایی از طریق حضور فیزیکی و عادات فرهنگی شان- رفتار، 

پوشش، مساجد و مناره هایشان- تلقی می کنند.54 این پیرشوی ها، هم در سطح محلِی شهری و هم جهانی، واقعی 

است و احتامالً ادامه می یابد. این قهرمان بازی ها چیزی بیش از اَعامل زندگی روزمره ی فرودستان شهری اند؛ آن ها 

پیامدهای سیاسی ناخواسته ای در پی دارند. این سوژها در تخصیص فرصت ها و کاالهای اجتامعی مشارکت دارند 

و مدعی حق به شهر هستند. به بیان دیگر، آن ها در مبارزه ای برای شهروندی- فراگردی مشابه آن چه پارتا چاترجی 

در کتاب سیاست اداره شوندگان در مورد هندوستان توصیف می کند- درگیر می شوند.55 از این رو، در حالی که 

شهر نولیربال بسیاری از ساکنان خود را از شهروندی یا تبعیت شهری محروم می گذارد، این نیز صحیح است که 

محرومان هم نخبگان را مجبور به عقب نشینی اجتامعی-فضایی و محصورسازی- در محالت دروازه دار، محافظان 

اسرتاتژی  به  واکنش  در  بنابراین  می کنند.  هژمونی خردشده  و  ناقص  قفل دار، حکم رانی  خصوصی، خودروهای 

نولیربالی »انباشت از طریق سلب مالکیت«، سوژه ی فرودست اقدام به بقا به واسطه ی متلّک مجدد می کند.

منطق متلّک مجدد

چرا و چگونه چنین واکنشی، یعنی بقا به واسطه ی متلّک مجدد، اتفاق می افتد؟ دو عامل اهمیت اساسی دارند. 



25

شهرهای عصیان

نخستین عامل مربوط به خصوصیات متامیز ناجنبش ها و دومی مرتبط با ماهیت محیط های سیاسی ای )شکل های 

دولت( است که ناجنبش ها درون آن فعالیت می کنند. ناجنبش ها منایانگر کنش جمعی کنشگران غیرجمعی است، 

کسانی که بیشرت متامیل به عمل هستند تا این که انگیزه ی ایدئولوژیک داشته باشند، کسانی که بیشرت دل مشغول 

کنش هستند تا اعرتاض.56 برخالف اَشکال سنتی کنش گری، که بنا به تعریف اَعاملی خارق العاده اند، ناجنبش ها 

این رو، تصمیم تهی دستان به مهاجرت،  از  ادغام شده اند.  اَعامل عادی حیات روزمره اند و در آن  جزء الینفک 

ساخت رسپناه ها، یا کار کردن، زندگی کردن، کاربرد داشنت، و پرسه زنی در خیابان ها و عبور مهاجران غیرقانونی 

روزمره اند  زندگی  عادی  اَعامل  از  منایانگر منونه هایی  برای معیشت همگی  یافنت شغل و جست وجو  از مرزها، 

از رسکوب مصون  تظاهرات، عمدتاً  یا  راه پیامیی  قبیل حضور در نشست ها،  از  استثنایی  برخالف کنش های  که 

می مانند. آن چه قدرت این ناجنبش ها را تضمین می کند، یکپارچگی کنش گران نیست، یعنی نیرویی تأثیرگذار که 

تصور می شود عامل ایجاد اختالل و بی ثباتی است و در نتیجه امتیازهایی می یابد. قدرت آن در تأثیرات پراهمیتی 

است که بر هنجارها و قواعد جامعه می گذارد و منشأ آن بسیاری از افراِد )هرچند پراکنده ای( است که هم زمان 

افراد جداافتاده ای  نولیربالی  ایده ی  انعکاس  مبارزات  نوع  این  آیا  انجام می دهند.  اما پیرشوانه  کارهایی مشابه 

است که مستقالً )ولو به طور هم زمان( در جهت نفع شخصی خود فعالیت می کنند؟ پویایی های ناجنبش ها به 

قدری پیچیده است که در زبان نولیربالی امکان بیان ندارد؛ اگرچه ناجنبش ها عمدتاً افراد و خانواده ها را تحریک 

به مطالبه خواهی آهسته و پیوسته می کنند، اما ماهیت فردی و مستقل پیرشوی آرام ارزشی نیست که ناشی از 

میل به کوشش برای خودآیینی و خوداتکایی باشد، بلکه تاکتیکی است که به موازات حرکت رو به جلوی پیرشوی 

آرام از دل اسرتاتژی سبقت گرفنت از مدعیان برمی آید. در واقع، کنش گران فردی، اگر بخواهیم در معنای کلمه 

دقیق شویم، اتم وار/جداافتاده نیستند، زیرا از طریق شبکه های انفعالی به یکدیگر متصل اند و شبکه های انفعالی 

می توانند به منظور شکل دهی به مقاومت جمعی یا جنبش های سازمان یافته در راستای تضمین دستاوردهایی که 

تحت خطر پنداشته می شوند، فعلیت یابند. 

با این حال، این امر تحت هر رشایط و شکلی از دولت منی تواند روی دهد. ناجنبش ها معموالً تحت اَشکالی از 

دولت فعلیت می یابند که یا توانایی برآوردن نیازهای مادی و اجتامعی محرومان را ندارند، یا این کار را انجام 

منی دهند یا ناتوان از آن پنداشته می شوند، که در این حالت محرومان مجبور می شوند به عمل مستقیم روی 

آورند. تهی دستان به جای شکل دادن اعرتاضات جمعی برای طلب شغل یا مسکن، ممکن است این موارد را رصفاً 

از طریق عمل مستقیم به دست آورند. تهی دستان در این کار عمدتاً موفق می شوند چرا که دولت های حاکم بر 
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آن ها »منعطف« هستند: این دولت ها به رغم منش اقتدارگرا و حضور همه جانبه ی سیاسی شان فاقد ظرفیت، 

هژمونی و کارآمدی تکنولوژیک الزم برای تحمیل کنرتل کامل بر جامعه هستند. بنابراین فضاهای کنرتل نشده ی 

اگرچه  بگیرند.  بهره  از آن ها  برای منفعت خود  باقی می مانند که گروه های فرودست خالق می توانند  بسیاری 

این دولت ها قواعد حکم رانی متعدد و سفت و سختی ایجاد می کنند، اما قوانین اغلب به راحتی زیر پا گذاشته 

می شوند؛ یا هرچند بوروکرات ها با تهی دستان رفتار خشونت آمیزی دارند اما اغلب اوقات رشوه دادن به آن ها کار 

دشواری نیست. در نتیجه، به رغم حضور ظاهراً همه جانبه، دامنه ی دولت )چه برسد به هژمونی و مرشوعیت آن( 

در واقع محدود باقی می ماند، امری که نقاط آزاد بسیاری را ایجاد می کند که ناجنبش ها می توانند برای پیرشوی 

از آن بهره بربند.57

مزیت های مدنی کنش گران نیز، ثبات قدم و توانایی نوآورانه برای دفاع از حضور خود در جامعه به همین اندازه 

حائز اهمیت اند: یعنی، ظرفیت فرودستان برای تشخیص محدودیت های خود در عین آن که فرصت های جدید را 

کشف می کنند و روش های خالقانه ی عمل را برای منفعت بردن از فضاهای موجود به منظور مقاومت و حرکت 

رو به پیش گسرتش می دهند. من به هرن حضور اشاره می کنم، یعنی توانایی سوژه های فرودست برای دفاع از 

آن چه  از  بهره برداری  محدودیت ها،  از  برای رسپیچی  آن ها  توانایی  موانع،  متام  رغم  به  خویش  اراده ی جمعی 

ممکن است و کشف فضاهای نوینی که در آن ها صدای خود را به گوش دیگران برسانند، خود را مرئی و ملموس 

سازند و به خود فعلیت ببخشند. در زمان های عادی، این سیاست حضور به عنوان سازوکاری ایفای نقش می کند 

که از طریق آن فرودستان اقدام به واژگون کردن موقعیت سلب مالکیت شده ی خود کرده و از آن چه که ممکن 

قلمداد می شود، نهایت استفاده را می برند. اما زمان های انقالبی حرکت تهی دستان به سمت پیرشوِی رساتر و 

بسیج سازمان یافته را تسهیل می کنند. ناجنبش ها، بنا بر تعریف، داللت بر افراد پیشاپیش فعالی دارند که ممکن 

از  است از کوچه پس کوچه های خود به منظور پیوسنت به شورش ها و طغیان های گسرتده تر ظاهر شوند؛ آن ها 

بین پیرشوی های روزمره و اعرتاضات انقالبی راه خود را باز می کنند، اموری که در پهنه ی فضایی شهر نولیربال 

یعنی میدان های اصلی روی می دهند. میدان ها منایانگر موقعیت فضایی و شکل سیاسی مبارزات فرودستان در 

انقالب های عربی هستند.
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