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  تجربۀ زیستۀ طبقات فرودست در مواجهه با ویروس کرونا

  تهران 17انی و نظافتی منطقۀ مورد مطالعه: کارگران روزمزد ساختم

  

   1نسب محمد یزدانی

  

  )06/10/99، تاریخ پذیرش 07/05/99(تاریخ دریافت 

  

  چکیده 

تهران در مواجهه با  17این پژوهش، تجربۀ زیستۀ کارگران ساختمانی و نظافتی منطقۀ 

اي آنها کند. دلیل انتخاب این دو گروه، موقعیت حاشیهویروس کرونا را بررسی می

قدرتی ت. در این پژوهش از مفاهیم نظري نابرابري عینی، نابرابري تفسیري، بیاس

شناختی این سوبژکتیو، و داغ ننگ، براي تحلیل استفاده شده است. رویکرد روش

آوري داده مصاحبۀ عمیق، و روش تجزیه پژوهش پدیدارشناسی تفسیري، تکنیک جمع

کارگر مرد  7نفر شامل  12تعداد  حجم نمونهها تحلیل روایت است. و تحلیل داده

گیري هدفمند و گلوله برفی بود و کارگر زن نظافتی است. روش نمونه 5ساختمانی و 

دهند شیوع می  نتایج تحقیق نشانتهران هستند.  17ها ساکن منطقۀ شوندهمصاحبه

هاي بهداشتی نشینی این دو گروه شده است؛ توصیهحاشیه ویروس کرونا باعث تعمیق

هاي کرونا و شرایط عینی و واقعی این دو گروه گذاري دهندة فاصلۀ عمیق سیاست شانن

هاي نقدي و غیرنقدي محدود گذار به کمکهاي سیاستها و برنامهاست؛ تمام طرح

گرایی نهادي تقلیل یافته و توجهی به تغییر جایگاه  گذاري به خیریهشده و سیاست

  ساختاري طبقات فرودست نشده است. 

ویروس کرونا، پدیدارشناسی تفسیري، طبقات فرودست، کارگران  واژگان کلیدي:

  روزمزد ساختمانی، کارگران نظافتی، داغ ننگ فرودستی

  

  و بیان مساله  مقدمه

شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد که در دنیاي نابرابر امروز، ویروس کرونا تنها چیزي 

شناسد، و همه را به یک میزان در معرض خطر قیر و غنی نمیکند، فاست که عادالنه رفتار می

دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و  1398ششم اسفند دهد. قرار می
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که بعد از اعالم نتیجۀ مثبت تست کرونایش از  ویدیوي سلفی آموزش پزشکی نیز در بخشی از

شناسد،  روس دموکراتی است، فقیر و غنی نمیاین ویروس، وی«خود تهیه کرده بود، عنوان کرد: 

واقعیت این است که شاید ویروس فقیر و غنی نشناسد اما  1»شناسد. مسئول نمی مسئول و غیر

جایگاه فرد در سلسله مراتب اجتماعی، از یک سو احتمال ابتال و از سوي دیگر میزان خطر را 

پوستان  دهد که سیاه در آمریکا نشان میدهد. تحلیل آمار مبتالیان به ویروس کرونا افزایش می

برابر سایرین در معرض ابتال و مرگ و میر ناشی از ویروس  5/2این کشور عمدتاً به دلیل فقر، 

اند. شاید  برابر بیش از ثروتمندان از ویروس کرونا آسیب دیده 7کرونا قرار دارند. در اسپانیا، فقرا 

برابر کرونا، همبستگی زیاد عامل فقر با دو عامل  پذیري فقرا در ترین توضیح براي آسیب مهم

اي و سن زیاد در میان افراد باشد. شواهد دیگري  هاي زمینه دیگر ریسک، یعنی وجود بیماري

شوند و  سال زودتر به بیماري مزمن مبتال می 15تا  5نیز وجود دارد که افراد فقیر احتماالً بین 

  2هاي مزمن هستند. یماريدرصد بیشتر در معرض ابتال به ب 10یا 

هاي اجتماعی ـ اقتصادي مختلف، تجارب متفاوتی در مواجهه با ویروس افراد با موقعیت

هاي مختلف کرونا دارند. بررسی این تجارب متنوع، سبب درك بهتر نسبت به وضعیت گروه

گران ها که در ابعاد مختلف در حاشیه قرار دارند، کارجامعه خواهد شد. یکی از این گروه

پذیر این طبقه در مواجهه با هر اي و آسیبساختمانی و نظافتی هستند. موقعیت حاشیه

اي نیز نیازمند درك جامع شود. بهبود این موقعیت حاشیهتر میبحرانی، بیش از پیش وخیم

  موقعیت آنان است.  

دهی و سازماناند، و شناسایی این افراد شغل ثابت ندارند، از هر گونه بیمۀ اجتماعی محروم

گویند و گویی دغدغۀ آنها را دارند، که اند. امروز اما، بسیاري، از این طبقه سخن مینشده

هاي انسانی آن را نادیده گرفت اما شاید بیشتر ناشی از ترسی است که توان جنبههرچند نمی

و فیروزکوه در  طبقات برخوردارتر، از گسترش این بیماري توسط این افراد دارند. نمایندة دماوند

افرادي که نام و نشانی ندارند و بیمه «و » نشینپنج میلیون حاشیه«مجلس شوراي اسالمی به 

براي این » فکري اساسی«اشاره، و صحبت از » کنندنیستند و به صورت روزانه امرار و معاش می

به  ، که در زمان بحران چیزي شبیه»فکري اساسی« 3).1399فروردین  22کند (طبقه می

نیز سبب نشد دولت نگاهی » فکري اساسی«شوخی است. اما این ترس فراگیر و صحبت از 

ساختاري به این طبقه داشته باشد، و مانند گذشته به اعطاي کمک هزینه و تسهیالت (نه 

_______________________________________________________ 
1 https://www.yjc.ir/fa/news/7260652/ 
2 https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-52344529 
3 http://etedaal.ir/fa/news/238521 
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چندان مناسب) بسنده شد. که البته بهبود در وضعیت این طبقه حاصل نخواهد شد اما بار 

  کاهش خواهد داد.  انتقادات از دولت را

ها در مورد افزایش قابل توجه افراد فرودست ناشی از ویروس کرونا و در این میان، نگرانی

حدود «شود ، برآورد می1بر اساس گزارش سازمان امدادي آکسفامبیکاري افزایش یافته است. 

 2ر شوند.در نتیجۀ پیامدهاي اقتصادي کرونا در جهان به فقر شدید گرفتا» میلیون نفر 500

بانک جهانی نیز در مورد گسترش فقر در جهان هشدار داده است. علی ربیعی سخنگوي دولت 

هاي بازار کار، میزان  مطرح کرد که در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست

میلیون شغل  3/3میلیون نفر شامل  4میلیون نفر خواهد رسید. این  4بیکارشدگان به بیش از 

این ارقام حاکی از وضعیت بسیار وخیم  3هزار شغل غیررسمی است. 700ه و حدود شد بیمه

  هایی است که در حال تبدیل شدن به این طبقه هستند.  طبقۀ فرودست فعلی و گروه

بار را تأیید ها، این وضعیت فاجعه آوري اقتصادي خانواده دربارة تاب 4آخرین نظرسنجی ایسپا

ه این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا درصد در پاسخ ب 34کند. می

 	؛»توانم همین االن هم نمی«اند  چه زمانی از نظر اقتصادي مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده

اند  درصد گفته 22درصد، سه یا چهار ماه بوده؛ و  9اند یکی دو ماه؛ پاسخ  درصد پاسخ داده 35

   5ماه و بیشتر.  پنج

گذاري و تحقیقات اجتماعی طبقۀ فرودست باید مورد توجه قرار چه در مورد سیاستآن

خطابۀ ارتجاع، انحراف، بیهودگی، ) در کتاب 1382هیرشمن (گیرد، شنیدن صداي آنان است. 

هاي مختلف شهروندان، مثل  وگوي سیستماتیک میان گروه ، فقدان ارتباط و گفتمخاطره

کند و معتقد است دیوار بلندي خواهان و مرتجعان را نقد میترقی کاران یاها و محافظهلیبرال

وگوي  توان به سطوح دیگر از جمله فقدان گفتها وجود دارد. این موضوع را میبین این گروه

متأسفانه بسیاري از گذاران، و غیره، تعمیم داد. سیستماتیک میان کارگران، کارفرمایان، سیاست

هاي رفاهی همواره از باال به پایین و مرکزگرا گذارينین سیاستهاي اجتماعی و همچپژوهش

ویژه در زمان وقوع بحران، سبب  گذاري از باال به پایین، بهبوده است. مرکزگرایی و سیاست

آنها شده است و در بهترین  نشنیدن صداي طبقۀ فرودست و نادیده انگاشتن درك و تجربۀ

هم به نفع مرکز بوده است. شناخت درك و تجربۀ طبقۀ اي روایت شده که باز حالت به گونه

_______________________________________________________ 
1 Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) 
2 https://www.dw.com/fa-af/a-53074460?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf 
3 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/23/2241018/. 
4 Iranian Students Polling Agency (ISPA) = مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
5 http://ispa.ir/. 
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کند بلکه هاي مختلف (مانند بحران کرونا) نه تنها شناخت ما را غنی میفرودست از موقعیت

تر از همه، نقد  ها داشته باشیم، و مهماي از سیاستگرایانهکمک خواهد کرد تا ارزیابی واقع

  سازد.رودستی را خلق کرده است ممکن میزمینۀ اقتصادي ـ سیاسی را که موقعیت ف

هاي طبقات فرودست در مواجهه با ها و داستاناین پژوهش قصد دارد با شنیدن روایت

تر از زندگی و موقعیت این طبقات ارائه کند، و از گرایانهبحران کرونا، از یک سو تصویري واقع

عی و نقد مناسبات قدرت بهره هاي اجتماها براي ارزیابی سیاستسوي دیگر، از این روایت

ترین آنها، یعنی کارگران ساختمانی و  گیرد. به این منظور، در میان طبقات فرودست، ضعیف

هاي خود از مواجهه با ویروس کرونا را ارائه کنند. وجه کارگران نظافتی انتخاب شدند تا روایت

م حمایت مستمر از سوي سازمان اشتراك این دو گروه، درآمد ناپایدار و متکی به کار روزانه، عد

یا نهادي خاص، فقدان بیمه، و عدم رعایت بسیاري از قوانین کار در قبال آنان است. بنابراین، 

اند هاي را که در آن بودهاین پژوهش درك و احساس این کارگران از خود و دیگران و موقعیت

  همزمان با شیوع کرونا بررسی خواهد کرد. 

گروه در مواجهه با کرونا دو وجه دارد: وجه اول به درك آنها از ویروس  تجربۀ زیستۀ این دو

تر، تجربۀ زیستۀ آنها در قبال پردازد. وجه دوم و مهمکرونا به مثابۀ امري زیستی ـ بهداشتی می

هاي سالمت، کند. یعنی تجربۀ آنها نسبت به توصیهرا ارزیابی می 1سیاستکرونا به منزلۀ زیست

  هاي غیردولتی و مردمی.هاي سازمانی، و کمکهاي دولتکمک

  در ادامه در صدد پاسخ به سؤاالت زیر هستیم:

اي کارگران روزمزد ساختمانی و نظافتی چه درکی از ویروس کرونا و چه مواجهه )1

 اند؟با آن داشته

 پیامدهاي شیوع گستردة ویروس کرونا براي این دو گروه چه بوده است؟ )2

یروس کرونا چقدر با واقعیت زندگی این دو گروه گذاري در حوزة وسیاست )3

 اند؟ها را داشتههمخوان بوده و این دو گروه آیا امکان پیروي از این سیاست

 هاي حمایتی از این دو قشر حاکم است؟گذاري بر سیاستچه رویکرد سیاست )4

 

  مالحظات نظري

کرد افراد از طریق در این رویاست.  2اجتماعیگرایی نظري این مطالعه برساخت رویکرد

کنند. سخن گفتن و روایت و شرح هاي مختلف را بیان می وگو، درك خود از موقعیت گفت

-ها و روابطی است که داشتهدهندة درك آنان از موقعیتداستان زندگی توسط کنشگران، نشان

_______________________________________________________ 
1 biopolitics 
2 social constructivism 
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و  گرایی اجتماعی و روایت تجربه، هویت کنشگر در طول زندگیاند. بر اساس رویکرد برساخت

ها و دانش و ها در کنار ارزشگیرد. درك از روابط و موقعیتبر اساس تجربۀ زیسته شکل می

سازد و ارتباط این هویت در مواجهه با کرونا مشخص تجربۀ زیستۀ کارگر، هویت کارگر را برمی

ها به عنوان نمایندة موقعیت ساختاري طبقۀ فرودست در نظر شود. در این پژوهش، سوژهمی

آفرین هستند که محقق را گرایی، مفاهیم نظريِ حساسیتاند. ذیل رویکرد برساخته شدهگرفت

کنند. بنابراین، مانند رویکردهاي دیگر نیازي به چارچوب نظري در میدان تحقیق هدایت می

اي که در پژوهش دقیق و کامالً مشخص وجود نخواهد داشت. در این بخش، مفاهیم نظري

  شوند.  اند تشریح میدهحاضر به کار گرفته ش

در وهلۀ اول بسیار مهم است که ویروس کرونا و شیوع آن را به موضوعی صرفاً پزشکی و 

، متفکر انگلیسی، شیوع ویروس کرونا بحرانی 1سالمت تقلیل ندهیم. به تعبیر ویلیام دیویس

نه رکود  داري است. ویژگی اصلی آن مرگ استهاي پیشین سرمایهجهانی و متفاوت از بحران

). البته، در کنار مرگ، بایستی از هم 4: 1399، به نقل از کاشانی، 2020اقتصادي (دیویس، 

گسیختن خانواده بر اثر مرگ اعضا، بر هم خوردن نظم موجود، سقوط و ورشکستگی اقتصادي، 

  و غلتیدن بسیاري در دامن فقر را نیز در نظر داشت. 

راهگشا  2سیاست فوکواي زیستی، مفهوم زیستسئلهبراي فراتر رفتن از کرونا به مثابۀ م

شوند، اما ذیل ها به لحاظ زیستی برابر انگاشته میخواهد بود. طبق این مفهوم، هرچند انسان

و سیاسی شدن زندگی، همین اندام بیولوژیک و زیستی تبدیل به انسان » زندگی اجتماعی«

سیاست همواره   زیست« ،3لورنتسینیتعبیر شود. به شده می سیاسی همراه با نابرابري نهادینه

سیاست به هیچ رو آن سیاستی نیست که  پذیري افتراقی است. زیستسیاست مندرج در آسیب

مگی به گونۀ هم با یادآوري این نکته که ه  هاي اجتماعی و نژادي را محو کند آن نابرابري

تعلق داریم، بلکه سیاستی است که از لحاظ ساختاري مبتنی 	شناختی واحد و یکسانی زیست

  منزله پذیري به ها از طریق تولید و تکثیر آسیب بندي در ارزش زندگی است بر استقرار پایگان

  ).1399، لورنتسینی» (ها ابزار حکومت بر انسان

از آنجا که همه را بر اساس «ویروس کرونا «معتقدند  4لوك نانسیـ  متفکرانی نظیر ژان

البته مساواتی ». دهد کند، ما را در وضعیت مساوي قرار می ضرورت ایستادگی جمعی متحد می

قدر  که آنممتاز است؛ کسانی   گوید صرفاً مساوات ثروتمندان و طبقۀ که نانسی از آن سخن می

_______________________________________________________ 
1 William Davies 
2 Paul-Michel Doria Foucault 
3 Daniele Lorenzini 
4 Jean-Luc Nancy 
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اند که خانه یا آپارتمانی براي گذراندن قرنطینه داشته باشند؛ و نیز کسانی که نیاز  اقبال خوش

توانند دورکاري کنند. اما وضعیت آنانی که مجبورند هر روز سر کار بروند  ندارند کار کنند یا می

ندارند که از خیر دستمزدشان بگذرند چه توانند دورکاري کنند یا استطاعت این را  چون نمی

شود؟ وضعیت آنانی که سقفی باالي سر خود ندارند چه؟ ... این ویروس ما را در وضعیتی می

ما اساساً بر تولید   کند که جامعۀ آورانه آشکار می دهد، بلکه برعکس شرم مساوي قرار نمی

). بنابراین، 1399، لورنتسینی» (ستوار استپذیري افتراقی و نابرابري اجتماعی ا آسیب  وقفۀ بی

هاي سیاست به مسئلۀ ویروس کرونا بنگریم، نه تنها نابرابرياگر در قالب مفهوم زیست

  بل رؤیت خواهد بود. وضوح قا ساختاري بلکه تأثیر این ویروس در بازتولید و تعمیق نابرابري به

» طبیعت«او مخالف ایدة نیز چنین دیدگاهی نسبت به رابطۀ طبیعت و انسان دارد.  1هاروي

به عنوان چیزي بیرون و مجزا از فرهنگ و اقتصاد و زندگی روزمره است و نگرشی نسبی و 

ارد. شرایط وجه وجود ندبه هیچ » طبیعی«دیالکتیکی به آن دارد. از این منظر، بالیاي حقیقتاً 

هاي انسانی با تراکم دهد. جمعیتخوبی این نسبت را نشان می مطلوب براي انتقال ویروس به

رسند. براي مثال، مشهور است که اپیدمی سرخک زیاد هدف آسانی براي میزبانی به نظر می

یابند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده تنها در مراکزي با جمعیت شهري بزرگ گسترش می

هاي رفتاریشان بر چگونگی ها، ترددهایشان و عادتروند. نوع تعامل انسانسرعت از بین می به

- ). از طرفی، تأثیرات اقتصادي و جمعیت31: 1399گذارد (هاروي، ها تأثیر میانتقال بیماري

هاي پیشین الگوي اقتصادي بستگی دارد (هاروي، ها و ضعفشناسانۀ شیوع ویروس به شکاف

- هاي واگیردار طبقه یا مرز یا محدودیتهاي متداولی رایج است که بیماري. افسانه)32: 1399

اي از حقیقت را دارند. در ها شمهشناسند. این افسانههاي اجتماعی دیگر را به رسمیت نمی

، تقدس مرزهاي طبقاتی به قدري قوت داشت که موجب تولد 19واگیري وبا در طول قرن 

شدن آن) شد و تا امروز ادامه دارد. اما امروز  سالمت (و تخصصی بهداشت عمومی و جنبش

کند. نتایج اقتصادي و دستمزد و آثار و نتایج اجتماعی داستان دیگري را روایت میطبقۀ کم

جا آشکار است. اوالً، نیروي کاري اند که در همه گذشته» عادي«هاي اجتماعی از صافی تبعیض

تعداد رو به افزایش بیماران مراقبت کند، عمدتاً در بسیاري از نقاط  رود ازکه از او انتظار می

جهان جنسیتی و نژادي و قومیتی شده است. همانند نیروهاي کار مبتنی بر طبقه که براي 

در صف » نیروي کار جدید«توان دید. این هاي حمل و نقل دیگر میها و بخشمثال در فرودگاه

کند: نیروهاي کاري هستند که به واسطۀ ت و پنجه نرم میاول است و با بدترین شرایط دس

- اي به دلیل صرفهشدن بدون هیچ پشتوانه شغلشان بیشتر در خطر ابتال به بیماري و اخراج

_______________________________________________________ 
1 David Harvey 
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جویی اقتصادي ناشی از ویروس، هستند. براي مثال این پرسش مطرح است که چه کسانی 

د. پرسش دیگر این است که چه کسانی در تواننتوانند در خانه کار کنند و چه کسانی نمیمی

صورت بیماري استطاعت جدا کردن یا قرنطینه کردن خودشان را دارند (با حقوق یا بدون 

هاي تمام ویژگی 19- کند. پیشرفت کوویدتر میحقوق). این موارد شکاف اجتماعی را عمیق

ما کرونا را «هایی از قبیل  دهد. بنابراین، لفاظیواگیر طبقاتی و نژادي و جنسیتی را نشان می

تواند با آنچه در حال وقوع است مطابقت داشته باشد از سوي دولت نمی» دهیمشکست می

  ).38: 1399(هاروي، 

سیاست فوکو یا آنچه را هاروي در مورد نسبت طبیعت و انسان قائل است اگر مفهوم زیست

که این پژوهش مبتنی بر آن اي در نظر بگیریم به عنوان موضع کالن یا چارچوب ساختاري

توان داراي دو وجه دانست: وجه اول، نابرابري عینی و است، در نتیجه نابرابري موجود را می

وجه دوم، درك و تفسیر کنشگر از موقعیت نابرابرش است. طبیعی است که این درك و تفسیر 

، این درك و سیاست شکل گرفته است. عالوه بر آنمحصول شرایط عینی است و درونِ زیست

تفسیر از یک سو وابسته به نابرابري عینی است و از سوي دیگر محصول عوامل ساختاري دیگر 

  از جمله فرهنگ، دین، رسانه، و غیره. 

که ذیل رویکرد  2فریکر 1»نابرابري تفسیري«بنابراین در وجه دوم نابرابري، مفهوم 

بود. این مفهوم متکی به تفسیر کنشگر گیرد براي تحلیل راهگشا خواهد گرایی قرار میبرساخت

عدالتی است. نابرابري تفسیري، ناشی از روابط نابرابر عینی در جامعه است. در از نابرابري و بی

: 2012این وضعیت، نابرابري بیشتر جنبۀ ذهنی دارد تا عینی اما محصول شرایط عینی (فریکر، 

   ).98رابري اجتماعی است (همان: ناشی از تبعیض در روابط نابرابر قدرت و نابو ) 96

تواند مفید باشد؟ این مفهوم بیشتر اما چرا این مفهوم در درك تجربۀ زیستۀ کارگران می

هستند. » ايحاشیه«رود که به صورت تفسیري براي اعضاي گروه غیربرخوردار به کار می

ودن نسبت به اي مفهومی سیاسی ـ اخالقی است و معرّف مطرود و فرودست بموقعیت حاشیه

هاي متعددي دارند و کسی که در البته عامالن اجتماعی کم و بیش هویت. دیگر بازیگران است

هاي اش به حاشیه رانده شده است، ممکن است در زمینهیک زمینه به دلیل هویت پدیدارشده

در  ايبنابراین، موقعیت حاشیه). 98دیگر سطحی از مشارکت و عاملیت را داشته باشد (همان: 

هر موقعیت و مکانی قابل تصور است: محل کار، خانواده، فضاي شهري، و غیره. از این حیث، 

_______________________________________________________ 
1 hermeneutical inequality 
2 Miranda Fricker 
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هاي فراوانی در حاشیه هستند. از محل کار تا محل کارگران ساختمانی و نظافتی در موقعیت

 گذاري و غیره.  زندگی، در رسانه و سیاست

عدالتی که تجربۀ اجتماعی نوعی از بی« کند:فریکر نابرابري تفسیري را این گونه تعریف می

کند و دلیل آن تعصب ساختاري در منابع هرمنوتیکی جمعی فرد را از درك جمعی پنهان می

دهد که کارگر به دلیل در اینجا، نابرابري تفسیري زمانی رخ می ).100: 2012(فریکر، »است

هاي مختلف موقعیت تر) از او (هویت کارگر) در تفسیر نگرش و تلقی دیگري (جمع بزرگ

کند ولی دیگريِ عام درکی از این یعنی کارگر احساس نابرابري میاحساس نابرابري کند. 

قدرتی شود او احساس بیکند. همین موضوع سبب مینابرابري ندارد و تجربۀ او را درك نمی

رکی دیگران ادافهمد ولی ترس از بیبراي مثال، یکی از کارگران نظافتی، نابرابري را می. کند

بگریزد، تا آبرویش نرود؛ تحت حمایت  1»داغ ننگ«شود موقعیتش را پنهان کند و از سبب می

  . گیرد تا داغ ننگ نبیندکمیتۀ امداد قرار نمی

-رسیم. نابرابري تفسیري محصول حاشیهقدرتی میاز بحث نابرابري تفسیري به احساس بی

). اولین 98قدرتی است (همان: ه شکلی از بینشینی تفسیري هموارنشینی تفسیري، و حاشیه

). 784: 1959قدرتی را ذیل ابعاد ازخودبیگانگی تعریف کرد (سیمن، ) بی1959( 2بار سیمن

هاي علوم اجتماعی  قدرتی، بیشترین کاربرد را در آثار و نوشتهازخودبیگانگی به عنوان بی ایدة

انتظار یا احتمال مد نظر فرد که رفتار : کندقدرتی را این گونه تعریف میسیمن بیداشته است. 

قدرتی این بی (همان). تواند وقوع نتایجی را که او به دنبال آن است تعیین یا تقویت کنداو نمی

  محصول شرایط عینی و مناسبات قدرت است

دهد، به این معنا است که قدرتی به عنوان شکاف بین انتظار و آنچه رخ میکارگیري بی به

نزدیک است؛ یعنی: کنترل درونی و بیرونی  3خه از ازخودبیگانگی بسیار به دیدگاه روتراین نس

ام کنترل دارم (کنترل ها. آیا من به شخصه بر موقعیت و رویدادهاي زندگیافراد بر موقعیت

کننده هستند (کنترل  درونی) یا عوامل بیرونی از قبیل شانس، بخت، یا مداخلۀ دیگران تعیین

خواهد انجام دهد زمانی که کنشگري از شکاف بین آنچه او می). 785: 1959(سیمن، بیرونی)؟ 

کند و از این موقعیت ناراحت  قدرتی میشود، احساس بیو آنچه او قادر به انجام است، آگاه می

معنا با فقدان کنترل شخصی بر  و هم) سوبژکتیو( اي ذهنیقدرتی پدیدهشود. بنابراین، بی می

)، از آنجا که نتایج از طریق نیروهاي 1987( 4راس و میروسکی. به تعبیر است امور زندگی

_______________________________________________________ 
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قدرتی سوبژکتیو، گردد، بیخارجی از قبیل دیگرانِ قدرتمند، تقدیر، بخت، و شانس تعیین می

اگر بخواهیم این مفهوم را مانند . معنایی ذهنی از عدم توانایی براي نیل به اهداف خواهد بود

کنند کنترل تام بر زندگی خود بگیریم، در یک سر طیف، افراد احساس می پیوستار در نظر

کنند هیچ نقشی در آیندة خود نخواهند داشت دارند، و در سر دیگر طیف، افراد احساس می

قدرتی توان سؤاالت زیر را در رابطه با بیبنابراین می .1)203: 2014 پاووِلس و اسونسون،(

شود کنشگر احساس کنترل بیرونی یا درونی ۀ اجتماعی سبب میسوبژکتیو طرح کرد: چه زمین

توان پرسید کارگر چقدر احساس کنترل (درونی یا بیرونی) در داشته باشد؟ در این پژوهش می

  مواجهه با کرونا دارد؟ و این احساس ناشی از چه زمینۀ اجتماعی و چه مناسبات قدرتی است؟

فسیري است. همان طور که در بحث نابرابري تفسیري نیز کامالً ت» کنترل«تلقی کنشگر از 

گفتیم، عالوه بر نابرابري عینی که عامل مهمی در تفسیر کنشگر از موقعیتش است، عوامل 

ساختاري دیگر نیز باید مد نظر قرار گیرد. از جمله تلقی و درك کنشگر از معناي زندگی، 

  .2)88: 2016هاوتن، ادي (تنبینی، و در مجموع، عوامل فرامهاي اساسی، جهانارزش

توان می 3در مطالعات فرودستی، میان مفهوم نابرابري تفسیري فریکر و داغ ننگ گافمن

اي نداشته است. براي پیوند این دو مفهوم پیوند برقرار کرد؛ هرچند فریکر به این مفهوم اشاره

برچسب احتمالی از باید بر جنبۀ تفسیري داغ ننگ تأکید شود؛ تفسیري که کنشگر نسبت به 

توان دو نوع داغ ننگ را بر اساس مرجع ادراك تفکیک کرد. سوي دیگري خواهد داشت. می

توان در جامعه شاهد بود، تا حدودي عینیت دارد و نسبت به فرد یا نخست، داغ ننگی که می

شود بیرونی است؛ براي مثال، این اعتقاد که کارگر و طبقۀ فرودست گروهی که اعمال می

کند و در نتیجه احتمال ابتال به ویروس کرونا در او بیشتر خواهد بهداشت را کمتر رعایت می

کند. چون بود. نوع دوم، ادراك و تفسیر کنشگر از داغ ننگ احتمالی که دیگري بر او اعمال می

توان آن این نوع داغ ننگ مبتنی بر ادراك و تفسیر کنشگر از موقعیت خود و دیگري است، می

توان ذیل مفهوم نابرابري تفسیري فریکر گنجاند. براي مثال، درونی نامید. نوع دوم را می را

رغم نیاز شدید، از ترس داغ ننگ احتمالی مایل به دریافت کارگر یا طبقۀ فرودستی که علی

خدمات حمایتی از کمیتۀ امداد امام خمینی نیست. گافمن سه دستۀ گسترده از داغ ننگ را 

هاي جسمی و ظاهري؛ داغ ننگ ند: داغ ننگ جسمانی ناشی از محدودیتکتفکیک می

شخصیتی شامل افراد داراي مشکالت ذهنی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، سوابق جنایی و 

اي که مبتنی بر نژاد، ملیت، قومیت و مذهب است هاي جنسی؛ و داغ ننگ قبیله گرایش

_______________________________________________________ 
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رمی به این فهرست افزود: داغ ننگ فرودستی. بر توان دستۀ چها). می204: 1390(عباداللهی، 

اساس مفهوم نابرابري تفسیري و داغ ننگ درونی که توضیح داده شد، در اینجا، تفسیر فرودست 

اش در ذهن جمعی مهم خواهد بود؛ فارغ از اینکه این داغ ننگ در جامعه از موقعیت فرودستی

ننگ بر اساس رویکرد نابرابري تفسیري، در ذهن  وجود داشته باشد یا نه. بنابراین در اینجا، داغ

  وجو خواهد شد که البته محصول شرایط عینی است.  سوژه جست

اي این مفاهیم به ما کمک خواهند کرد تا تجربه و ادراك کارگر را به عنوان سوژة حاشیه

ی) قدرتی سوبژکتیو او را کشف کنیم، و شرایط عینی (زمینۀ اقتصادي ـ سیاسبشناسیم، بی

  ها را مورد ارزیابی انتقادي قرار دهیم. ایجادکنندة این موقعیت

شود؛ تجربۀ زیستۀ او که در نهایت، این کارگر و تجربۀ او نیست که تجزیه و تحلیل می

اش است به ما کمک خواهد کرد تا موقعیت ساختاري آنها را دهندة موقعیت ساختاري نشان

  ارزیابی کنیم.

  

  روش پژوهش

رفت. به این  1به سؤاالت این پژوهش باید سراغ سنت پدیدارشناسی تفسیريبراي پاسخ 

این روش، هرمنوتیکی . مورد بررسی قرار خواهد گرفتها ها و واکنشها و روایتمنظور کنش

- مطالعه، ابژه است؛ پدیدارشناختی است زیرا مرجع است، زیرا مبتنی بر تفسیر و روایت پاسخگو

هاي هستند؛ معنایی که هر پاسخگو به موقعیت» معنا«بلکه خود،  هاي خارج از معنا نیستند

بنابراین نه . هاها است نه لزوماً خود تجربهشدة تجربه تمرکز بر معناي ادراك. دهدمختلف می

ها نیز استخراج شونده از این موقعیتتنها روایت زندگی تحلیل خواهد شد بلکه درك مصاحبه

   .2)146: 2004(لیندست و نوربرگ،  گرددمی

شدة هاي روایتروش تجزیه و تحلیل این پژوهش، تحلیل روایت خواهد بود. داستان

افراد و . هایی مانند آزار بدنی، گرسنگی، دستمزد کم و استثمار استکارگران، مملو از زخم

را آنها آنچه را هستند و آنچه . دهندها از طریق روایت داستان زندگیشان به خود معنا میگروه

ذکر داستان زندگی، روایت نابرابري  .3)451: 2012کنند (الدگارد، آرزو دارند باشند بیان می

هاي مختلف است. سرگذشت راوي، چگونگی بازتولید نابرابري در شده و ساختاري نسل نهادینه

  . روایت، هم مربوط به تجربه و هم بازآفرینی تجربه استکند. هاي مختلف را عیان مینسل

_______________________________________________________ 
1 hermeneutic phenomenology  
2 Lindseth & Norberg 
3 Ladegaard 
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آوري داده، مصاحبۀ عمیق با کارگران ساختمانی و نظافتی است. حجم نمونه تا ش جمعرو

کارگر زن  5کارگر مرد ساختمانی و  7نفر مصاحبه شد؛  12اشباع نظري ادامه یافت و با تعداد 

(محلۀ ابوذر یا فالح  17ها ساکن منطقۀ شوندهگیري هدفمند بود و مصاحبهنظافتی. روش نمونه

قع در جنوب غرب تهران بودند. مصاحبه با کارگران روزمزد ساختمانی از طریق سابق)، وا

مراجعۀ محقق به میدان مقدم (تقاطع خیابان ابوذر و خیابان حقیقی)، محلی که کارگران 

کنند، حاصل شد. انتخاب زنان نظافتی نیز از روزمزد ساختمانی هر روز صبح در آنجا تجمع می

صورت گرفت: نخست با یک کارگر نظافتی زن که محقق با او  1طریق تکنیک گلولۀ برفی

آشنایی داشت، مصاحبه صورت گرفت، و او فرد دیگري را معرفی کرد، و فرد دیگر نیز فرد دیگر 

 1399اردیبهشت ماه  22تا  18ها در فاصلۀ زمانی را معرفی کرد، و به همین ترتیب. مصاحبه

 دهد:ا را نشان میهشوندهسیماي مصاحبه 1انجام شد. جدول 

  2: سیماي نمونۀ تحقیق1جدول 

  محل تولد  تحصیالت  شغل  سن  نام  مورد

  روستا  سوادبی  کارگر ماهر  53  حسینعلی  1

  تهران  ابتدایی  کارگر ماهر  56  منوچهر  2

  روستا سوادبی  کارگر ساده  33  اهللاعین  3

  روستا سوادبی کارگر ساده  55  اهللاآیت  4

  روستا سوادبی ساده کارگر  54  اهللافتح  5

  روستا  ابتدایی کارگر ساده  50  علی  6

  روستا  سوادبی  کارگر ساده  48  اسماعیل  7

  روستا سوادبی  کارگر نظافتی  48  کبري  8

 روستا  نهضت کارگر نظافتی  45  زینب  9

 روستا  ابتدایی کارگر نظافتی  53  زهرا  10

 روستا سوادبی کارگر نظافتی  44  بهجت  11

 روستا سوادبی کارگر نظافتی  42  سهیال  12

  

  ي پژوهشهایافته

 پیشینۀ اقتصادي ـ اجتماعی: بازتولید نسلیِ نابرابري )1

_______________________________________________________ 
1 snowball sampling  / snowball technique 

  ها باشند. شونده شده مشابه اسامی مصاحبه ا سعی شد اسامی انتخابباشند، امتمام اسامی، مستعار می  2
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قدرتی سوبژکتیو محصول نابرابري عینی است. براي کارگران گفتیم نابرابري تفسیري و بی

ت بلکه روزمزد ساختمانی و نظافتی، نه تنها وضعیت اکنون آنها حاکی از این نوع نابرابري اس

دهندة بازتولید نسلی نابرابري است که  شده نشان پیشینۀ اقتصادي و اجتماعی افراد مصاحبه

فرودستی را در چند نسل بازتولید کرده است. موقعیت فرودستی ویژگی مشترك تمام افراد 

ها. بجز والدین یک نفر که شوندهشده در سه نسل است. نسل اول) والدین مصاحبهمصاحبه

اي ها همگی خاستگاه روستایی داشته و از خانوادهشوندهران بودند، دیگر مصاحبهساکن ته

توان این گونه خالصه کرد: بدون روستایی برآمده بودند. ویژگی مشترك والدین این افراد را می

هاي بسیار ناچیز (حداکثر دو هکتار)، ترین منبع درآمد در روستا) یا مالک زمین زمین (مهم

سواد و همگی کارگر سادة روستایی بودند. نسل دوم) خود جمعیت، بدون مهارت، بیخانوادة پر

سواد یا سواد در حد خواندن و ها. متولد و رشدیافتۀ روستا (بجز یک نفر)، بیشوندهمصاحبه

-شوندهنوشتن، کارگر ساختمانی (ساده یا ماهر) و نظافتی روزمزد. نسل سوم) فرزندان مصاحبه

  راي تحصیالت پایین و غیردانشگاهی و بیکار یا داراي مشاغل ناپایدار بودند.ها. عمدتاً دا

یا به » برابري فرصت«یک اصل بسیار ساده و حداقلی براي هر ساختار مدعی عدالت، 

) است. فقدان اطالعات از گذشتۀ والدین 1381(فیتزپتریک، » برابري در نقطۀ آغاز«تعبیري 

توان گفت دو نسل بعدي شود اما میت در مورد وضعیت آنها میها، مانع از قضاوشوندهمصاحبه

اند، و در سه نسل نابرابري ها و طبقات، برخوردار نبودهاز نقطۀ آغاز برابر در مقایسه با دیگر گروه

  گوید:ساله دربارة گذشتۀ خود می 53حسین بازتولید شده بود. علی

خواهر  7ام  فوت شدند. گیسال12خرم آباد هستم. مادرم در  ]روستاهاي[اهل 

کردیم و شغلمان کشاورزي و دامپروري  برادر دارم. در روستا زندگی می 2و 

کردیم. بعد از پنج شش  بود. بخاري هیزمی داشتیم از جنگل هیزم جمع می

  فرزند به دنیا آورد.  4سال پدرم دوباره ازدواج کرد و از همسر دوم هم 

-نفر بی 9سالگی،  12حسین دارد. با فوت پدر در یاهللا نیز وضعیتی مشابه با علعین

هاي دیگر نیز گویاي خانوادة پرجمعیت و شوندهشوند. وضعیت خانوادگی مصاحبهسرپرست می

-سختی روزگار می ها از خانوادة کارگري هستند. بهشونده زندگی پرمشقت است. تمام مصاحبه

  ایگاه طبقاتی خود ندارند. رسد هیچ فرصتی براي تغییر جگذرانند و به نظر می

براي این طبقه دو مسیر براي تغییر جایگاه طبقاتی وجود دارد: کسب مهارت و تحصیل. با 

رغم آگاهی از این دو مسیر، شرایط زندگی این حال، هیچ کدام این دو مسیر را نپیمودند. علی

ینۀ زندگی خود را تأمین آنها امکان حرکت در این دو مسیر را سلب کرده بود. این افراد باید هز

سال  33اهللاِ جوان، که فقط کردند و فرصتی براي کسب مهارت یا تحصیل نداشتند. عینمی
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رود تحصیالت بیشتري دارد و با توجه به گسترش آموزش ابتدایی پس از انقالب انتظار می

 8وشتن دارد. داشته باشد، فقط دورة ابتدایی را به اتمام رسانده است و فقط سواد خواندن و ن

اند برادر و خواهر او نیز همین وضعیت را دارند و با توجه به مشکالت معیشتی هرگز نتوانسته

همگی مجبور بودیم کار کنیم تا خرج زندگی دربیاید. دوست «گوید: تحصیل کنند. او می

  » شد والّا.داشتم درس بخوانم اما نمی

شود و صرفاً به شود، پاسخی دریافت نمییوقتی از چرایی عدم کسب مهارت از آنها سؤال م

کنند. اما عالوه بر مشکالت معیشتی باید به این نکته توجه داشت مشکالت معیشتی اشاره می

آموزي چندانی وجود ندارد. موقعیت که این افراد ساکن روستا بودند و در روستا امکان مهارت

تغییر موقعیت طبقاتی را از این افراد  نابرابر روستا نسبت به شهر یکی از دو راه ممکن براي

کنیم سالۀ متولد تهران مقایسه می 56سلب کرده است. وقتی وضعیت این افراد را با منوچهرِ 

کرده خواهر و برادر دارد که همگی تحصیل 5سواد، گردد. منوچهرِ بیاین وضعیت آشکارتر می

دد و در امور تأسیساتی فعالیت دارد: گرهستند. منوچهر نیز خود کارگر نسبتاً ماهر محسوب می

  کشی، فاضالب، و غیره.لوله

ها خود نیز شوندهتوان مشاهده کرد. اکثر مصاحبهبازتولید نابرابري را در نسل سوم نیز می

فرزند دارند که اکثر آنها مدرك تحصیلی دیپلم یا کارشناسی  7تا  2خانوادة پرجمعیتی دارند. 

یا در مشاغل ناپایداري مانند اسنپ یا شاگردي مغازه یا کارهاي مشابه  دارند اما یا شغلی ندارند

کردة این افراد نیز عمدتاً با افراد  مشغول هستند؛ برخی دچار اعتیاد هستند؛ دختران ازداوج

  اند. طبقۀ خود ازدواج کرده

یو را قدرتی سوبژکتدهد چگونه نابرابري عینی، بیروایت این افراد از گذشتۀ خود نشان می

رقم زده است. وقتی این افراد در برابر این پرسش قرار گرفتند که چرا مهارتی نیاموختی یا 

کردند. مسئله این نبود که این افراد ادامۀ تحصیل ندادي، همگی به عدم امکان آن اشاره می

 خواستند موقعیت طبقاتی خود را تغییر دهند یا از مسیرهاي این تغییر آگاهی نداشتند؛نمی

ریزي قدرتی آنها بود. جایگاه آنها این امکان را فراهم نکرده بود تا براي آینده برنامهموضوع بی

انداز آینده براي آنها امروز و فردا بود. براي آنها چگونگی گذراندن امروز و فردا کنند؛ چشم

گی ضرورت و اهمیت داشت، نه چیز دیگر. آنها هیچ نوع احساس کنترل درونی نسبت به زند

آمدها داشتند. ادامۀ تحصیل ندادند چون نه هزینۀ خود نداشتند؛ چشم به اتفاقات و پیش

برَد و حداقلی آن را داشتند و نه زمانش را. کسب مهارت نیز چنین بود؛ کسب مهارت زمان می

  در روستا امکانش میسر نیست. 

 تعمیق فرودستی )2
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ه با کرونا چه تغییري کرده است؟ جایگاه فرودستی و بازتولید بین نسلی آن در مواجه

گونه حمایت دولتی و غیردولتیِ اندازي ندارد، همواره بدهکار است، از هیچگروهی که هیچ پس

- اي دارد، وقتی با وضعیت کرونایی مواجه میمستمر برخوردار نیست، و جایگاهی کامالً حاشیه

  دهد؟ شود، چه تغییري در جایگاهش رخ می

الشعاع قرار داد، فشارهاي نیم شیوع ویروس کرونا بسیاري از مشاغل را تحتداهمان طور که می

ویژه بر صاحبان مشاغل و کسب و کار وارد و بسیاري را بیکار و روانۀ خانه کرد. اما آنچه  زیادي به

براي کارگران ساختمانی روزمزد و نظافتی رخ داد چیزي شبیه به فاجعه بود. درآمد این گروه کاهش 

و از کاري اخراج نشد، چون اساساً شغل ثابت و رابطۀ قراردادي با کارفرمایی نداشت. درآمد نیافت 

 15الی  4شوندگان پیش از کرونا ماهی این گروه به چیزي در حد صفر رسید. اگر به گفتۀ مصاحبه

نشستند به ها بیکار بودند. در میدان مقدم میکردند، با شیوع کرونا هفتهروز (بهترین حالت) کار می

داد. امید کاري. میدانی شلوغ و پر رفت و آمد که آنها را بیشتر در معرض این ویروس قرار می

  گوید: دهد میساله که بیشتر کارهاي تأسیساتی انجام می 56منوچهرِ 

شون مثالً یه شیر ببندیم. میگن آقا نه نیا.  کسی اجازه نمیده بریم خونه«

  »بره.راضی بود آب شیرش همین جوري 

ساله، به دلیل داشتن بیماري آسم و ترس از ابتال به کرونا، دو ماه کامل  50علی،  

  گوید: ساله می 33اهللاِ نشین بود. عینخانه

  ». هزار تومن 200ام؛  در دو ماه اخیر فقط دو روز کار کرده«

ر نظافتی زن که کارگ 5مراتب بدتر است. هیچ کدام از  این وضعیت براي کارگران نظافتی به

ساله و مطلّقه که آشنایان او را براي  44اند. بهجت بودند در دو ماه اخیر هیچ درآمدي نداشته

  گوید:کنند، میکارهاي نظافت به یکدیگر معرفی می

ترسند. همیشه دم روز به عید تا االن هیچ کاري نکردم. مردم می 20از « 

  ».  عید خیلی خوب بود. سرم شلوغ بود

  گوید:یاهللا مآیت

بعد از دو ماه بیکاري، همین هفته دو روز رفتم سر کار. دیگه گفتم از «

اش میشه. وقتی که جیب آدم خوب آدم شرمندة زن و بچه ،خونه بذارم برم

خصوص مرد، جیبش خالی باشه جلوي زن و بچه بره، نداشته  خالی باشه، به

میگم، سخته. واقعاً باشه، واقعاً شرمنده میشه. این رو یه چیز واقعیت دارم 

افتادة  عقب 650میلیون و  1سخته. االن میگم سه ماهه خدا شاهده نزدیک 
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زندگیم. از اون طرف پول گاز، برق، آب. هیچ کدومش رو ندادیم. همین 

  »جوري مونده. یعنی یک چیز فاجعه باري. خدا فقط به دادمون برسه.

  

سیاست بدان است که در بخش زیست تعمیقِ فرودستی این افراد پس از شیوع کرونا امري

  خواهیم پرداخت. 

 ویروس کرونا به مثابۀ امري زیستی ـ بهداشتی )3

اي و اند؟ موقعیت حاشیهاین دو گروه تا چه میزان این ویروس و خطرات آن را جدي گرفته

فرودست آنها چقدر در مواجهه با ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی اثرگذار بوده است؟ در 

هایی وجود داشته است مبنی بر ورد رعایت بهداشت از سوي طبقات فرودست، همیشه کلیشهم

اینکه این افراد کمتر از دیگران به مسئلۀ بهداشت توجه دارند. این کلیشه در زمان شیوع 

اي صورت نگرفته است اما تجربۀ ویروس کرونا هم مشهود بود. هرچند در این زمینه مطالعه

شوندگان این فرضیه را قوت بخشید که در نگاه  سش از اطرافیان و مصاحبهزیستۀ محقق و پر

کنند. اما روایت پاسخگویان این بسیاري، افراد طبقۀ فرودست بهداشت را کمتر رعایت می

کند. هرچند اطالعات کافی براي مقایسۀ میزان رعایت بهداشت از رو می کلیشه را با چالش روبه

هاي هاي جامعه وجود ندارد ولی روایتهه با کرونا با دیگر گروهسوي طبقات فرودست در مواج

ها حاکی از هاي متنوع این طبقه با ویروس کرونا است. تمام روایتپاسخگویان حاکی از مواجهه

هاي بهداشتی از سوي خانوادة این افراد است اما در میان آنها جدیت در رعایت دستورالعمل

اي از روایت برخی از آنها یی را خیلی جدي نگرفته بودند. خالصهبودند کسانی که وضعیت کرونا

  به این صورت است:

زنم ولی زیاد اعتقادي به این چیزها ندارم. مراعات باید  االن ببین ماسک می

کنند. خونه میرم دست و بالمو  ها مراعات میبکنند. االن تو خونه بچه

کننده و دستکش  میشورم. ولی خب بیرون دیگه آب نیست. ضد عفونی

  ساله).  48ها دارند (اسماعیل، خونه هست. بچه

ها خیلی حساسند، تا دست و صورتم رو نشورم، حموم نرم، نمیذارن خدایی بچه

مخ بودنمه یا از برم داخل. ولی من خودم ترسی از کرونا ندارم، نمیدونم از بی

داشتم موقع اینکه از زندگی سیر شدم. اذیت شدیم، پیر شدیم، موي سفید ن

ساله، همۀ ریشم سفید شد. دستکش و ماسک دارم بعضی مواقع  5اومدن. 

  ساله). 50(علی،  کنمکنم بعضی مواقع استفاده نمی استفاده می
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من دیابتی هستم. این دو ماه کالً رعایت کردیم. نزدیک دویست سیصد  

  ساله).  42تومان فقط دستکش و الکل و ضد عفونی خریدیم (سهیال، 

من و هم دخترم خیلی رعایت کردیم. کالً خونه بودیم. فقط براي خرید  هم

  ساله).  53رفتم (زهرا، بیرون می

هاي بهداشتی تأکید دارند و ها بر رعایت توصیهشوندهشود تقریباً تمام مصاحبهمالحظه می

سوي  گیرند. بنابراین کلیشۀ  عدم رعایت بهداشت ازها را به کار میدر حد امکان توصیه

افرادي  1»فرهنگ فقر«هاي اجتماعی که ریشۀ آن در رویکرد فرودستان در مقایسه با دیگر گروه

گیرد. در نظر گرفتن ویروس کرونا به مثابۀ است کامالً مورد تردید قرار می 2مانند اسکار لوئیس

گذارد و گفتمان فرهنگ فقر را ) نه تنها بر این ادعا صحه می1399، لورنتسینیسیاست (زیست

هاي بهداشتی را شود این گروه توصیهدهد آنچه سبب میکشد بلکه نشان میبه چالش می

قدرتی سوبژکتیو است که ناشی از نابرابري عینی و تعمیق نابرابري در کمتر رعایت کنند بی

     .دورة شیوع کرونا است

 سیاستمواجهه با کرونا به مثابۀ زیست )4

سیاست به مواجهۀ کارگران روزمزد ساختمانی و کارگران نظافتی با اگر در چارچوب زیست

فرض را بپذیریم که تمام تجربۀ کارگران با ویروس  وضعیت کرونایی بپردازیم، باید این پیش

گذاري و تجربۀ زیستۀ سیاستتوان شکاف بین کرونا امري سیاسی است. در این چارچوب می

- اي طبقات فرودست با آنچه میاین کارگران را مشاهده کرد. فاصلۀ زیادي بین موقعیت حاشیه

نامید وجود دارد. مواجهۀ یکدست و یکپارچۀ حاکمیت در قالب » گذاري کروناسیاست«توان 

میقاً مورد عالقۀ این گفتمان که ع«دهد. هاي بهداشتی این شکاف را نشان میآموزش و توصیه

هاي حکمرانی هم هست در روزهاي کرونایی قدرت و قوت بیشتري گرفته و تمامیِ دم و  شیوه

اي  هاي خود را به کار انداخته است تا آگاهی را ببخشد و فرهنگ را بسازد. اما مسئله دستگاه

 ).1399 (حیدري،» بنیادین را در پرانتز نهاده است و آن هم منطق قشربنديِ اجتماعی است

  هاي سالمتالف) توصیه   

گذاري و وضع موجود طبقات خوبی گواه شکاف بین سیاست هاي سالمت بهارزیابی توصیه

دهندة این شکاف  فرودست، از جمله کارگران روزمزد ساختمانی و نظافتی است. اولین نشان

واقع در  مربوط به فضاي شهري است. کارگران روزمزد ساختمانی هر روز در میدان مقدم

- منطقۀ فالح (ابوذر) از مناطق محروم جنوب غرب تهران به امید یافتن کار دور هم جمع می

_______________________________________________________ 
1 culture of poverty 
2 Oscar Lewis (1914—1970) 
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شوند. میدانی که حاال به دلیل افزایش خودرو و به منظور کاهش بار ترافیکی به چهارراه تبدیل 

- هاي کنار خیابان وقت میشده است. این کارگران در اطراف این چهارراه و بر روي جدول

کنند. محلی که عالوه بر کارگران، پاتوق گذرانند و با کمترین فاصله با یکدیگر گپ و گفت می

فروشی و افراد معتاد هم هست. بنابراین، این افراد حتی زمانی که  هاي میوهدستفروشان و وانت

  در انتظار کار هستند در معرض ابتال به کرونا هستند. 

هاي بهداشتی کرونا ین افراد فاصلۀ زیادي با توصیهعالوه بر فضاي شهري، فضاي خصوصی ا

هاي مربوط به افراد مشکوك به کرونا، استفاده از اتاقی مجزا و در صورت امکان  دارد. از توصیه

ها شوندهاژ منزل مصاحبهاستفاده از سرویس بهداشتی مجزا است. این در حالی است که متر

ها بیشتر انتزاعی یک اتاق خواب است. این توصیهمتر مربع و عمدتاً داراي فقط  70کمتر از 

کنند. بنابراین، عمالً رعایت نفر زندگی می 7الی  4شود وقتی بدانیم در این متراژهاي کم، می

شده، کسانی بودند که با یک یا دو پذیر نخواهد بود. در میان افراد مصاحبهها امکاناین توصیه

یمی سکونت داشتند و از آشپزخانه و حمام مشترك با اي قدفرزند خود در یک اتاق در خانه

  کردند. دیگران استفاده می

  گوید:ساله، که دو فرزند دارد، می 54اهللا، فتح

 فقط که ،اجاره تومان هزار 600 ماهی با رهن یلیونم دو هستم، مستأجر« 

 یک با و است حیاط در بهداشتی سرویس و آشپزخانه .است اتاق یک

  .» است مشترك دیگر خانوادة

شود، تغذیۀ مناسب براي افزایش گذار مطرح میکرّات از سوي سیاست توصیۀ دیگري که به

هایی که حاکی از آن است که محرومیت 2013تحقیقات یونیسف در سال ایمنی بدن است. 

شوند، مخصوصاً  روز اول زندگیشان (با احتساب دورة جنینی) متحمل می 1000کودکان در 

هاي بعدي زندگی آنها دارد ناپذیري بر دورهتغذیۀ مناسب، تأثیر شدید و بازگشت محرومیت از

روایت پاسخگویان در این زمینه حاکی از کاهش معنادار کیفیت تغذیه در ). 8: 1398(گالب، 

  دورة کرونا است. خالصۀ روایت دو نفر از پاسخگویان در مورد تغذیه:

کنیم دیگه،  خرج کنیم. قناعت میمجبوریم کمتر فقط اجاره خونه میدیم و 

 53حسین، زمینی، گوجه (علی خوریم، بیشتر سیب مثالً گوشت قرمز نمی

  ساله)؛ 

(هزار) تومان خریدم. بدترین برنج  65اي  خورم. کیسه برنج هندي دارم می

کنم. چارة  بازاره. نرفتم (برنج) محسن بخرم. االن با اون برنج سر می

 ساله). 56ي ندارم (منوچهر، ا دیگه
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اکثر پاسخگویان تمایلی به اظهار نظر در مورد تغذیه نداشتند. دو روایت باال بیشتر اهمیت 

حسین ها بهتر است. علیشوندهیابد وقتی بدانیم شرایط این دو نفر نسبت به دیگر مصاحبه می

هر روز کارگر ماهر است و نسبت به کارگران ساده درآمد بیشتري داشت. اگر کارگر ساده براي 

حسین با بنایی یا )، علی1398کند (دستمزد یک روز در سال هزار تومان دریافت می 100کار، 

کند. همچنین، منوچهر که در تأسیسات هزار تومان دریافت می 300کاري، سه برابر یعنی گچ

هزار  300میلیون و  1آب و فاضالب مشغول است، تنها موردي است که حقوق بازنشستگی (

توان استدالل کرد وضعیت دیگران که تمایلی به صحبت در مورد دارد. بنابراین، می تومان)

تر است، و شاید به همین دلیل و عزّت نفسی که معموالً تغییر وضعیت تغذیه نداشتند، وخیم

  این طبقه از آن برخوردارند، راجع به تغذیۀ خود صحبتی نکردند. 

پذیري افتراقی و نابرابري اجتماعی بازتولید و  آسیب  وقفه بنابراین در این شرایط به طور بی

کند. همان طور که قدرتی سوبژکتیو را تشدید می) و بی1399، لورنتسینیشود (تقویت می

از اظهار نظر در مورد تغذیۀ گفتیم، جز دو نفر که وضعیت بهتري داشتند، دیگر پاسخگویان 

خانواده امتناع کردند. نگاه غیرمستقیم و سکوت این افراد وقتی با سؤال در مورد تغذیه مواجه 

) و داغ ننگ فرودستی است؛ وضعیتی 2016هاوتن، تنقدرتی سوبژکتیو (شدند مصداق بارز بی

ان از تغییر است و از کند کنترلی بر زندگی خود ندارد و ناتوکه از یک سو فرد احساس می

سوي دیگر از موقعیت فرودستی خود شرمسار است. وضعیتی که فارغ از نابرابري عینی، ناشی 

)؛ احساسی که نسبت به احساس 2012از تفسیر خود کنشگر از وضعیتی است که دارد (فریکر، 

  نسبت به خود دارد.» دیگري عام«

  هاي دولتیب) کمک

 مؤثري هاي سیاست است تا خواسته هادولت از خود توصیۀ ینآخر در پول المللی بین صندوق

 آنها ترعمیق سقوط از تا بگیرند، پیش در آنها هايخانواده و غیررسمی کارگران از حمایت براي

 29). همچنین، اصل 2020 پول، المللی بین صندوق سایت( شود  جلوگیري نداري و فقر به

  د دارد:قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تأکی

برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، از 

کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به 

هاي پزشکی به صورت بیمه و غیره خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهاي 

هاي مالی می و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتعمو

  فوق را براي یک یک افراد کشور تأمین کند.
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قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد چتري حمایتی از اقشار  29بنابراین، طبق اصل 

فرودست، چه پیش از شیوع کرونا و چه در زمان شیوع آن، است. نیازي به گفتن نیست که این 

ل هرگز به طور کامل محقق نشده است و براي مثال فقط در مورد بازنشستگی، در بهترین اص

سال در کشور به مزایاي بازنشستگی مشارکتی دسترسی  65درصد افراد باالي  30حالت تنها 

  ). 17: 1398دارند (گالب، 

وزمزد خواهیم بدانیم کارگران رسؤال ما در اینجا تأکید بر وضعیت کرونایی است، و می

اند؟ در خبرها و از رسانۀ ملی بارها هاي دولتی بهره بردهساختمانی و نظافتی چقدر از کمک

فروردین اعالم شد  26در ها شد. براي مثال، صحبت از کمک بالعوض دولت به این گروه

کنندگان یارانۀ نقدي پرداخت خواهد  هزینۀ یک میلیون تومانی به صورت وام براي دریافت کمک

تا  200اعالم کرد امشب  1399فروردین  30همچنین، سازمان برنامه و بودجه روز شنبه  1شد.

میلیون خانوار واریز خواهد شد (کانال تلگرامی کمپین  3هزار تومان کمک بالعوض براي  600

اي عنوان حقوق کارگران). کریم یاوري مشاور وزیر کار شرط دریافت بیمۀ بیکاري را سوابق بیمه

ن). یا در طرحی دیگر، مطرح شد کارگران ساختمانی، رانندگان، دستفروشان و کارگران کرد (هما

میلیون تومانی خواهند بود (همان). اما دریافت این وام  2دیده از کرونا، مشمول دریافت وام  آسیب

هم منوط به داشتن سابقۀ بیمۀ تأمین اجتماعی و معرفی از سوي سازمان تأمین اجتماعی بود، که 

  شده، امکان دریافت این تسهیالت را نداشتند.  ز یک نفر از افراد مصاحبهبج

تمام پاسخگویان وام یک میلیون تومانی را دریافت و آن را صرف اجارة منزل یا 

توان دانستند و معتقد بودند نمینمی» کمک دولت«هاي خود کرده بودند. برخی آن را بدهکاري

این، بجز وام یک میلیون تومانی، این افراد هیچ گونه کمکی از وام را با کمک یکی دانست. بنابر

  سوي دولت دریافت نکرده بودند. 

تفسیر پاسخگویان از حمایت اجتماعی و درکی که از ماهیت، کارکرد و وظیفۀ دولت 

ها شاهد آن هستیم که این دو گروه هیچ ها بود. در روایتداشتند از نکات قابل توجه در روایت

دانند؛ نه دیگري و نه حتی خود را. اینجاست که دوباره ئول وضعیت فعلی خود نمیکس را مس

دهد، از این جهت که نه تنها خود فرد بلکه گویی دولت در قدرتی سوبژکتیو خود را نشان میبی

معناي عام نیز نقشی در موقعیت فرودستی آنها ندارد؛ گویی موقعیت آنها تقدیري است الهی، 

هاي بالعوض، و تسهیل در ر. تقاضاي پاسخگویان از دولت محدود به وام، کمکازلی و الیتغی

  بیمه شدن است:

_______________________________________________________ 
1 https://www.khabaronline.ir/news/1376943 
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دولتم میگه بودجه نداریم، یه وامی بده یه مبلغی بالعوض بده، اگه وام 

  ساله)؛  48بتونم بگیرم میذارم رو رهن و اجارة کمتري میدم (اسماعیل، 

این موقعیت که خداییش انتظار داشتم دست من رو بگیره. مخصوصاً تو 

خیلی تو فشاریم. خیلی تو فشاریم منتهی کسی به ما کمک نمیکنه (علی، 

  ساله)؛  50

من انتظار زیادي ندارم فقط میگم کمکی به این کارگرا بکنین. یه حقوقی 

  ساله)؛  33اهللا، حداقل (عین

من دارم میگم ما باألخره مال همین مملکتیم، باید یه کاري بکنه که 

ف و ضعفا ازش راضی باشند، مثالً همین یک تومان رو میتونست ضعی

هاي خودشو داره. تو تحریمه. االن کشور ما  بیشتر بده، دولت هم سختی

واقعاً تحریمه چون قلدرترین کشور جهان ایران رو تو تحریم قرار داده. 

باألخره باید اینا رو بفهمیم. مال این مملکتیم. خیلیا هستن میگن اي داد 

یداد اشتباهه. نمیدونم یه چیزایی رو دولتمردا میدونن ماها نمیدونیم ب

  ساله). 55اهللا، (آیت

ها، دولت به مثابۀ یک منبع اقتصادي است و دولت ایدئال شوندهدر نگاه تمام مصاحبه

ها شاهد نقد دولتی است که مبلغی به صورت وام یا کمک بالعوض اعطا کند. در این روایت

ا را محکوم به فرودستی کرده، موقعیت اي که آنري طبقات فرودست، زمینهجایگاه ساختا

هاي حقوقی و هاي زندگی نیستیم. ظرفیتاي آنها، شکاف شهر و روستا و توزیع شانسحاشیه

هاي اجرایی دولت، انتظار از دولت براي تغییر جایگاه ساختاري طبقات فرودست و حمایت

فرما و غیره هرگز عنوان نشد. شاید در نظر بسیاري از این افراد حقوقی از این قشر در برابر کار

با این آگاهی کم نباید انتظار نقد موقعیت ساختاري داشت. در رد این ادعا باید گفت آگاهی 

اي آنها است. منفرد بودن و عدم کارگران هم محصول موقعیت ساختاري فرودست و حاشیه

دم آگاهی است. یکی از وجوه نابرابري تفسیري دهی آنها یکی از دالیل این عسازمان

اي است؛ نوعی از کند، نحوة درك نابرابري و موقعیت حاشیهسیستماتیک که فریکر مطرح می

منفرد  .)100: 2012کند (فریکر، نابرابري که تجربۀ اجتماعی فرد را از درك جمعی پنهان می

عامل تصادفی و محدود آنها سبب شده بودن کارگران روزمزد ساختمانی و کارگران نظافتی و ت

کنند اما آن را به نابرابري سیستماتیک موقعیتی که در است تا این کارگران نابرابري را درك 

زنند. اند نسبت ندهند و آن را به عوامل بیرونی چون تقدیر و شانس پیوند میآن واقع شده

ترین هاي کارگري از مهمد اتحادیهصنفان خود و وجو تعامل گسترده و مستمرّ کارگران با هم
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بخش عوامل ساخت آگاهی کارگران است و کارگران ساختمانی و نظافتی از این دو شرط آگاهی

هاي اي این دو گروه را مقایسه کنید با موقعیت کارگران در کارخانهاند. موقعیت حاشیهبهرهبی

یتجزاي صنعت مدرن هستند واحدهاي عظیم تولیدي که جزء ال«نویسد: می 1صنعتی. برمن

دارند تا به یکدیگر وابسته کنند و آنان را وا میتعداد کثیري از کارگران را گرد هم جمع می

). منفرد بودن کارگران 75: 1383(برمن، » شوند و در جریان کار با یکدیگر همکاري کنند

د آگاهی نداشته باشند؛ روزمزد و نظافتی سبب شده آنها به یکدیگر وابسته نباشند؛ از منافع خو

هاي هاي دولتاین تصور از دولت که از ویژگیدرکی از موقعیت ساختاري خود نداشته باشند. 

گرایی که امروزه گسترش یافته است، پیوند با رویکرد خیریه )1970، 2(مهدوي رانتیر است

  وثیقی دارد که به آن خواهیم پرداخت. 

ها جایگاه ساختاري طبقات فرودست در روایتنکتۀ دیگري که در مورد ایدة دولت و 

نشینی تفسیري فریکر دارد، این است که گویی این افراد شود و پیوند وثیقی با حاشیهدیده می

  ندارند: » سواد«هیچ حقی براي خودشان قائل نیستند چون 

ایم؛ وقتی درس نخوانی نباید ما انتظاري نداریم چون درس نخوانده«

  ». باشی انتظاري هم داشته

کنند توانمند نیستند و نه تنها به لحاظ عینی این افراد به دلیل نداشتن سواد احساس می

پندارند اي میدر حاشیه قرار دارند بلکه به لحاظ تفسیري (درك از موقعیت) نیز خود را حاشیه

نها، کنند. در صورتی که به روایت خود آو به تعبیر هاروي موقعیت خود را طبیعی تفسیر می

-اي طبیعی میدلیل عمدة درس نخواندن وضعیت معیشتی خانواده بود اما همگی آن را پدیده

قدرتی مطلق را در بین پاسخگویان شاهد هستیم: نه دولت و ها بیپنداشتند. در این گونه روایت

اند. آنچه زندگی و مسیر آن را مشخص نه خود فرد هیچ نقشی در ایجاد وضعیت فعلی نداشته

داري هاروي این نگاه را در نظام اقتصادي سرمایهه خارج از اراده و توان آنها بوده است. کرد

هاي پاسخگویان این پژوهش هم تعمیم داد: توان آن را به روایتکند که میخوبی توصیف می به

هاي نولیبرال خوب رفتار اند تا مثل سوژهها تربیت شدهنیروهاي کار در اکثر نقاط جهان مدت«

کنند (که به این معناست که براي پیشامد هر مشکلی خودشان یا خدا را سرزنش کنند، اما 

» داري مشکل اصلی باشد)هرگز جرأت نکنند که به فکرشان هم خطور کند که شاید سرمایه

  ).39: 1399(هاروي، 

  نهاد و افراد حقیقیهاي غیردولتی، مردمهاي سازمانج) کمک 

_______________________________________________________ 
1 Marshall Howard Berman 
2 Mahdavy 
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دگان حاکی از آن است که در دوران کرونا، هیچ گونه کمکی از شونتجربۀ زیستۀ مصاحبه

اند؛ به استثناي دو نهاد یا افراد خیر دریافت نکردههاي غیردولتی یا مردمسوي نهادها و سازمان

هاي مختصري از مشتریان آشنا و همیشگی پرداختند و کمکتن از زنان که به امور نظافتی می

هاي معیشتی شدند که بستهاین افراد با این سؤال مواجه می اند. وقتیخود دریافت کرده

دولتی مانند کمیتۀ امداد یا نهاد یا نهادهاي شبههاي مردمها و سازمانفراوانی از سوي خیریه

اند داشتند این اخبار را از رسانۀ ملی دنبال کردهسپاه تهیه و توزیع شده است، همگی اظهار می

ها بودند اما نها نرسیده است؛ در حالی که همگی خواستار این کمکاما هرگز چیزي به دست آ

از فرایند دریافت آن اطالعی نداشتند و چیزي به دست آنها نرسیده بود. روایت یکی از 

  پاسخگویان:

نرفتم، ندادن، بلدم نبودم. اینقدر میگن کجا میره .... من تمام اینارو گوش 

اش میرم زنگ زد گفت  خانما که خونه کردم. این کجا میره. اتفاقاً یکی از

سهیال خانم برو اینارو بگیر، همه میگیرن. گفتم کجا برم بگیرم؟ واال اینا رو 

میگن ولی هیچ معلوم نیس کجا میره به کی میدن اینارو ... کو؟ (سهیال، 

  ساله). 42

ه هم به دلیل ها و نهادهاي غیردولتی برخوردار نبودند بلکاین افراد نه تنها از کمک سازمان

اینکه شبکۀ روابط محدود و ناپایدار دارند و هم اینکه عمدتاً اقوام و خویشان این افراد جزء 

شوند، از سوي افراد حقیقی نیز هیچ گونه کمکی دریافت نکرده طبقات فرودست محسوب می

دهی سازد: اینها هرگز ساماناي این افراد را برجسته میبودند. این وضعیت موقعیت حاشیه

اند، در هیچ نهاد یا سازمانی عضو نیستند تا در مواقع بحرانی شناسایی شوند، به دلیل کار نشده

روزانه شبکۀ روابط ناپایدار دارند و در مواقع بحرانی هیچ کس نیست به فریاد آنها برسد، از 

  خانوادة عمدتاً فرودست هستند و کسی از اقوام امکان کمک به ایشان را ندارد.

خواهند تحت حمایت نهادي قرار بگیرند از ترس داغ ننگ بر آن، حتی کسانی که می عالوه

پرداختند تمایل داشتند زنند. تمام زنانی که به امور نظافتی میو آبرو دست به چنین کاري نمی

کردند تحت حمایت کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) قرار بگیرند اما از فرایندي که باید طی می

دانستند. آبرویی میس داشتند و تحت حمایت کمیتۀ امداد قرار گرفتن را معادل بیشدت تر به

حتی چند تن از این زنان از عدم تمایل دوستان خود براي مصاحبه با بنده به دلیل ترس از 

  پخش تصویر یا صدایشان روایت کردند. 

 172هزار و  939تعداد  1395بر اساس آمارهاي کمیتۀ امدام امام خمینی (ره)، در سال 

- 25: 1398نفر زن سرپرست خانوار نیازمند حمایت تحت پوشش این نهاد بوده است (گالب، 
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روند. روایت یکی از ). اما هستند چنین افرادي که در عین نیازمندي به سراغ آن نمی26

  پاسخگویان:

ها میگن  ها نمیذارن. بچه من چند بار خواستم برم کمیتۀ امداد بگیرم. بچه

میگن میان جلوي در و آبروریزي میکنن، ما غرور داریم، از اولش نه. 

نذاشتن. االن براي یه همسایه اومده بودن جلوي در. ده تا همسایه از باال از 

پایین دیده بودن. آوردن عکس انداختن. دخترم میگه وسایل آوردن. میگه 

 ها دیدن. فهمیدن. اگه کسی نفهمه کمک میکنن من قبولتمام همسایه

 ساله).  48کنم (کبري،  می

) و ما آن را به 1381، 1عالوه بر داغ ننگ که محصول حمایت گزینشی است (فیتزپتریک

شدت  گرایی که امروزه در جامعۀ ایران بهعنوان داغ ننگ فرودستی مطرح کردیم، خیریه

نیز دارد.  رغم ثمرات و نتایج مثبت و غیرقابل انکار، پیامدهاي منفی دیگريگسترش یافته، علی

ها و نهادهاي حاکمیتی و گرایی سازمانتوان بررسی کرد: خیریهگرایی را در دو وجه میخیریه

  نهاد. هاي مردمگرایی سازمانموازي با دولت، و خیریه

گرایی در هر دو وجه، سلب مسئولیت از دولت و اولین نتیجۀ بسط و گسترش خیریه 

نهاد است. تحت این شرایط، نابرابري هاي مردمانچرخش به سوي نهادهاي حاکمیتی و سازم

شود و اقشار فرودست بیش از پیش به حاشیه رانده خواهند شد. ساختاري نادیده گرفته می

یابد و کسی از موقعیت ساختاري ها تقلیل میها و حمایتامید طبقات فرودست به کمک

شد و خواستۀ نهایی طبقات  ها خواهدها و کمککند. تنها راه نجات، خیریهپرسشی نمی

  ها شاهد آن بودیم. فرودست به دریافت کمک تقلیل خواهد یافت؛ وضعیتی که در روایت

  

  گیريبندي و نتیجهجمع

هاي سطح خرد را مطالعۀ تجربۀ زیستۀ طبقات فرودست سرشار از اطالعاتی است که هم تحلیل

  سازد. ري را عیان میشده و ساختا هاي نهادینهسازد و هم نابرابريممکن می

اي و نابرابر این دو گروه پاسخگویان حاکی از موقعیت حاشیه در تحلیل سطح خرد، روایت

قدرتی سوبژکتیو، و داغ بود. نابرابري عینی در سه نسل تداوم داشت و نابرابري تفسیري، بی

برابري ننگ فرودستی، ویژگی مشترك پاسخگویان و محصول نابرابري عینی بود. گفتیم نا

عدالتی مربوط است. همان طور که مالحظه شد، تفسیري به درك کنشگر از نابرابري و بی

اي جمعی به رغم آگاهی از وضعیت نامساعد خود، هیچ درکی از موقعیت حاشیهپاسخگویان علی

_______________________________________________________ 
1 Fitzpatrick 



 1399 ، تابستان2ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

158 

اي نتیجۀ مثابۀ یک طبقه یا قشر نداشتند. این عدم آگاهی یا عدم درك از موقعیت حاشیه

سازمانی این کارگران است. اما این نوع ادراك از جایگاه دو پیامد دیگر هم ن و بیمنفرد بود

هاي قدرتی سوبژکتیو و داغ ننگ فرودستی. روایت تمام پاسخگویان در موقعیتداشت: بی

دانستند. آنچه ي را مقصر نمی1قدرتی سوبژکتیو بود.  آنها هیچ عاملمختلف، حاکی از بی

کرد نه ساختارهاي اقتصاد سیاسی بود و نه خود آنها. تقدیر را تعیین میزندگی و جایگاه آنها 

الهی و گذشتۀ خانوادگی، آنها را در این وضعیت قرار داده و جایگاهی که هم اکنون دارند کامالً 

- رسد. آنها هیچ احساس کنترل درونی بر زندگی خود ندارند. عالوه بر بیبه نظر می» طبیعی«

اش ودستی را نیز شاهد هستیم. یعنی تفسیر فرودست از موقعیت فرودستیقدرتی، داغ ننگ فر

پرداختند در ذهن جمعی. داغ ننگ فرودستی، در روایت پاسخگویان زن که به امور نظافتی می

و در صدد دریافت کمک از کمیتۀ امداد یا دیگر مراکز حمایتی بودند، کامالً مشهود بود. 

نوع تغذیه در دوران شیوع ویروس کرونا، بار دیگر داغ ننگ  همچنین، سکوت پاسخگویان دربارة

  فرودستی را عیان ساخت.  

نشینی این دو گروه شد. زندگی روزمرة آنها که شیوع ویروس کرونا، باعث تعمیق حاشیه

پیش از کرونا ثبات چندانی نداشت، پس از شیوع کرونا بیش از پیش مختل شد. اکثر آنها دو 

رونا یا هیچ درآمدي نداشتند و یا در بهترین حالت فقط دو روز کار کرده ماه پس از شیوع ک

هاي دولتی و غیردولتی دوخته بودند. سازمان، چشم به کمکبودند. کارگرانِ روزمزد منفرد بی

انتظاري که هرگز تحقق نیافت. نبود اتحادیۀ کارگري یا نهادي که این افراد را شناسایی کند، 

  کند. را تشدید میمنفرد بودن آنها 

شده و ساختاري در  دهندة نابرابري نهادینه اي این افراد، نشانموقعیت فرودستی و حاشیه

سطح کالن است. نوعی نابرابري سیستماتیک که در سه نسل تداوم دارد. راهکارهایی که از 

ابري شود دو ویژگی دارد که محصول همین نابرگذار در شرایط کرونایی مطرح میسوي سیاست

هاي بهداشتی عام هیچ نسبتی با موقعیت و سبک شده است. نخست، بسیاري از توصیه نهادینه

گذار و شرایط عینی و  دهندة فاصلۀ عمیق سیاست ها نشانزندگی این طبقات ندارد. این توصیه

-گذار به کمکهاي سیاستها و برنامهواقعی کارگران ساختمانی و نظافتی است. دوم، تمام طرح

اي ساختاري این طبقه که شود؛ هرچند موقعیت حاشیهاي نقدي و غیرنقدي محدود میه

ها را نیز نخواهد داد، اما اي فراتر از این کمکها نابرابري است، امکان طرح و برنامهمحصول دهه

شود و به هیچ وجه تغییر گرایی ختم میها در بهترین حالت به خیریهگذارياین گونه سیاست

  و جایگاه ساختاري طبقات فرودست را مورد توجه قرار نخواهد داد.   ماهیت 

_______________________________________________________ 
1 agent 
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