هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،5شماره1
بهاروتابستان،1394صص70ـ49

نظام روابط اجتماعی و فرهنگ کار در بین مکانیکیهای همدان:
مطالعه موردی خیابان چَپَرخانه

اسدالهنقدی
رضاطاهرینیا


علي

تاريخدريافت1394/3/10:
تاريخپذيرش1394/10/12:

چکیده
شهرمیدانعملنیروهایاجتماعيمتعددیاست.شهرمعاصرايرانيبیشترشهر -ماشیناست.
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بخشهایجامعهوهمچنینفرهنگمسلطدريکمیدانجغرافیایخاصيگردهمآمدهودرطول

کردهاند .چاپارخانه همدان به عنوان يک فضای شهری دربردارنده
خردهفرهنگي را تولید  
زمان  
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مبتنيبراقتداراستادکاربرایحفظشاکلهکاریبراساسفاصلهمیانسرمايه
استادشکلميگیردودربسترمداخلهگرهایگوناگوندونمود”اقتدارعیان“ و”اقتدارپنهان“
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مقدمه و بیان مسئله
گستردهایدارد .امروزه خیابانها و

شهدار و 
همزيستي ري 
شهر ايراني با مشاغل غیررسمي 
دستفروشيها (اخیراًبااستفادهازوانتونیسان)
فضاهایشهریمحلاستقراربقاليها  ،

بنگاههایمسکنوماشینو...هستند.ورودبههريکازمشاغلخدماتيغیررسميوتداوم
قاءشغليمستلزمشناختمشاغلمرتبط،تبعیتازقوانین،آدابورسوم،هنجارها

حیاتوارت
و شرح وظايف در آن زمینه کاری است” .به طوری ]کلي[ هر واحد اجتماعي کوچک
توانددارایيکمجموعهقواعدوابزاریباشدکهازطريقآنميتوانفرهنگآنرااز


مي
فرهنگ واحد ديگر متمايز نمود“ (رفیعپور .)299 :1387 ،در بستر فرهنگي هر جامعه
مشاغلي وجود دارند که در بخش دولتي و ساختار اداری آن قرار نميگیرند و به لحاظ
چگونگيورودافرادونظامروابطاجتماعيوشغليحاکمبرآنهادارایويژگيهایخاصياند
هایرسميتبعیتنميکند.دربخشغیررسمي قوانیننانوشتهایوجوددارد

کهازسیستم
که به واسطه آن افراد خاصي ميتوانند وارد شوند .نظام روابط اجتماعي ويژه اين بخش
سلسلهمراتبشغليراتبیینميکند.ايننظامبراساسعوامل

تداومحیاتآنراتضمینو
وروابطاجتماعيخاصخردهفرهنگخودراتولیدوافراد(عناصر)درون سیستمخودرا

انتخابميکند.ايننظامآنهاراباروشهایکنترلغیررسميوجامعهپذيریخاصوادارو

يامجاببهپذيرشواجرایقوانینغیرمدونحاکمبرسیستمميکند.اينبخشبهدلیل

آنکه خارج از چارچوب رسمي استخدام؛ بیمه و تأمین اجتماعي و بازنشستگي و ...است
نامیدهميشود .

بخشغیررسمي
اگر مشاغل مرتبط با هم در يک حوزه جغرافیايي و مشخص از شهر گِرد همديگر
جمعشوند،اجتماعيراشکلميدهندکهميتواننمادهاوقواعدحاکمبرآنرامشاهده
خردهفرهنگ بر دستگاهي از ارزشها ،سلوكها ،شیوههای رفتار و طرز
کرد .از آنجا که ” 
زن دگييکگروهاجتماعيکهازفرهنگمسلطجامعهمفروض،متمايزوليباآنمرتبط
است،اطالقميشود“ (سازگارا)98 -99:1377،؛پسميتوانداذعانداشتاجتماعاين

مشاغلنمودیازيکخردهفرهنگرابهنمايشميگذارند .


سانشناسان از
”در اکثر کشورهای توسعهيافته امروز جامعهشناسان و ان 
طبقهها يا اقشار اجتماعي -حرفهای 1سخن ميگويند که هر يک دارای
فرهنگهای ويژه خود هستند .در کشورهای درحالتوسعه با


خرده
روبهرو هستیم.ازجملهباتعداد
شناسيهایمتفاوتيازاقشارحرفهای 


گونه
شماریازاصنافکههرکدامخردهفرهنگويژه خودرادارند“ (فکوهي،


بي
 .)289:1385



social-professional

1
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ثبتشده (دائموموقت)درقالبچهاراتحاديهبهصورت
حدود 1115واحدصنفي 
رسميثبتومشغولبهفعالیتاندودرمجموعحدود 95درصد اينافرادسوادديپلمو
پايینتر از آن دارند اما  آمار دقیقي از شاغلین بخش خدمات خودرو در همدان يا اغلب
شهرهای ايران به دلیل ماهیت گسترده و سیال بودن بخش غیررسمي باالخص در
کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته؛ وجود ندارد اما مشاهدات میداني هر کنشگری از

فضاهایشهریايراننشاندهندهنرخباالیافرادشاغلدراينبخشاست.برخالف ساير

زيربخشهایاشتغالغیررسميمانندخدمات،فروشندگيويامنشيگریاينبخشفضايي
مردانه است :در مطالعه فانخوزر در پنج کشور اسپانیولي زبان امريکای مرکزی نیز سطح
پائین آموزش و تفاوت زياد زنان و مردان در بخش غیررسمي ديده شده است (فافخوزر،
 .)1740:1996
شهرهایايرانبهويژهکالنشهرهاجوالنگا هماشینهستندوماشینيکيازنمادهای

شهراست.ارزشاجتماعيماشینازيکسووعمرزيادخودروبههمراهکیفیتنهچندان

باالیتولیددرايرانازسویديگرسببشدهاستتاتعمیرونگهداریماشینشغليعمده
وپرمشتریباشد.بهدلیلنبودبرنامهساماندهيوتجمیع،دروازههاومبادیورودیهمدان
همچون همه  شهرهای ايران محل استقرار صدها واحد مرتبط با خدمات خودرو است و
ييناپذيریازکالبدشهرايرانيشدهاست.
خودرووخدماتتعمیرونگهداریآنبخشجدا 
محاسبه کمي فعالیت اين بخش (شاغلین و گردش مالي آن) نشانگر اهمیت آن از بعد
اق تصادی و اشتغال است ،از بعد اجتماعي نیز حضور جمعیت باالی شاغالن با ساختار
جامعهپذيری ونیزآسیبهایاحتماليمؤيداهمیتاينفضایشهریدر

اجتماعيويژه،
قالبيکگروهاجتماعيباويژگيهایخاصاست .

”تاريخ،حِرَفوپیشههایشهریبیشترمبتنيبرنظامخاصيبودهاستکهبه
نظاماستاد -شاگردی معروفاست .شاگرد بايد ماهها و بلکه سالها در يک
صنعتويکمغازهکار کند وباحداقلدستمزدوگاهبدوندستمزددر
ازا یيکتأمینحداقليازخوراكوپوشاكبهکسبمهارتبپردازدتاخودبه
مرورزمانبهيکاستادکارتبديلشود“(الشیخي .)85:1362،


نظام استاد_ شاگردی در نظام پیشهوری شهرهای ايران و به ويژه بازار سابقه
یداردامادرسالهایاخیرمتناسبباشرايطموجودبازتولیدشدهاست.ايننظام

ديرينها

هنجارهاوارزش هایخودرادرفرايندیمتناسبباکنشگرانجامعهوهمسوباتغییرات
فرهنگ مسلط بازآفريني ميکند تا هم هنجارهای خردهفرهنگي خود را حفظ کند و هم
امکان ادامه  حیات را از دست ندهد .هاروی معتقد است :هر عصر ،محیط خود را شکل
منعکسکنندههنجارهایاجتماعيهمانعصرباشد(هاروی .)14:1379،

ميدهدتا
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جارهایخردهفرهنگيخاصاستکه

دهنده هن


انعکاس
چاپارخانه (چَپَرخانه)همدان
به عنوان میدان تحقیق مطالعه خواهد شد .چاپارخانه در آغاز شکلگیری به لحاظ
شناختهميشود و

جغرافیاييحومهشهربودهاستوامروزبهلحاظاجتماعينیزحاشیه 
خردهفرهنگ خود را به همراه دارد؛ هرچند ”بدون شک ،بخش بزرگي از فرايندهای

ميکنند“ (هاروی .)15 :1379 ،در غیاب و
اجتماعي مستقل از اشکال فضايي عمل  
کمبودهای بخش رسمي اشتغال برای جويندگان کار ،مشاغلي مانند خدمات خودرو،
يها سهم مهمي در ايجاد اشتغال برای تازهواردان،
بنگاهداری و وانت 
مغازهداری و  

حاشیهنشینان و فقرای شهری دارند ،ناکارآمدی بخش رسمي را جبران و برای بخش

رافراهمميکند” .مطالعهدرنظامآموزشيکارگاهيوتحوالت

عظیميامکانتأمینمعاش
آن،حداقلاينفايدهراداردکهميتوانعناصرنظاممذکورراشناساييکردهودرآموزش
نوين به کار بست .چگونگي استفاده از سنت و روش آموزش کارگاهي ميتواند به بهبود
کیفیت آموزش نیروی انساني مورد نیاز صنعت ماشیني کمک نمايد“ (فیوضات:1372 ،
 .)20


پرسشهای پژوهش
اينمطالعهبه دنبال پاسخگويياينپرسشهابودهاست:چهالگوهايي میاناستادکارانبا
شاگرداندرمحدودهشهریچاپارخانهبهعنوانيکمیدانعملخردهفرهنگمکانیکيرايج

است؟وويژگيهاومختصاتکاروفعالیتصنفمکانیکيچیست؟ورقابتياهمیاریمیان

شاگردکارانوتغییرماهیتنظاماستاد -شاگردیدراينمیدانفرهنگيتابعچهعواملي
است؟ونهايتاًقانونکاردراينبسترفرهنگي-اجتماعيتاچهمیزانيموردتوجهاست؟ 


پیشینه پژوهش
میترا)2004(1بابررسيخرد 800خانواردرمحلههایفقیرنشینوبازارکاردهلي؛آنهارا
بهدهگروهبراساسنوعحرفه تقسیمميکند.ویدريافتکهشبکههایاجتماعي (شبکه
ميکنند.فِلَپ
خويشاوندی،طبقهوقومیت)بهطورمعمولبهافزايششانساشتغالکمک 
و بُکسمن )2001( 2در مطالعهای با عنوان تأثیر سرمايه اجتماعي در شروع دوره زندگي
ميکنندکهشبکهبهعنوانيککلیدبرایموفقیتشغليبسیارسودمنداست.
شغليمطرح 
االتمتحده
وود3درمطالعهایباعنوانتجزيهوتحلیلشاگردیدرحرفهساختوسازدراي 
به تجزيه و تحلیل فرايند يادگیری کارآموزان و نقش دورههای کارآموزی؛ به عنوان يک
مسیر دستيابي آموزش عالي ميپردازد .اين پژوهش به برجسته کردن اهمیت نقش
شاگردی)درصنعتساختوسازاياالتمتحدهاشارهميکند

برنامههایشاگردی (استاد -

1

Mitra
Flap.H & Boxman.E
3
Woods
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(وود .)410:2012،گرولمَن ورونِر )2007( 1دربررسينوآوریدردورههایکارورزی:
نشانميدهدباايجادتغییراتيدرشیوه استاد-شاگردیکیفیتافزايشو

کیفیتوهزينه 
هزينهکاهشمييابد .لیپسکام)2010( 2بهبیانويژگيهایاستاد،شاگردونحوهارتباط
آنها پرداخته است .مطالعه بر شخصیت طرفین ،تجربههای قبلي ،برخورد و شیوه
اعتمادسازیاولیهتأکیددارد .

چارچوب مفهومی
يدهنده
در پژوهشهای کیفي يک نظريه و يا مجموعهای از نظريهها برای محقق آگاه 
ميکنند تا با دقت و حساسیت نظری
هستند و او را به وجود پديده مورد نظر حساس  
خاصيموضوعرابررسيکند؛بنابراينطبیعياستکهنبايداينتصورايجادشودکهنظريه
مورداستفادهتمامشاکلهتحقیقرادربرخواهدگرفت .
بهاعتقادبورديو،3سرمايهاجتماعيبهعنوانشبکهایازروابطيکوديعهطبیعييا
اجتماعينیست،بلکهامری استکهدرطولزمانبرایکسبآنبايدتالشکرد.بهتعبیر
بورديو،سرمايهاجتماعيمحصولنوعيسرمايهگذاریفردیياجمعيوآگاهانهياناآگاهانه
باهدفتثبیتوبازتولیدروابطاجتماعياستکهمستقیماًدرکوتاهمدتيابلندمدتقابل
استفادههستند (روحاني .)1390،برایبورديو،پیوندهایبادوامومتراکمازاهمیتخاصي
برخوردار  است چرا که میزان سرمايه اجتماعي هر فرد بستگي به تعداد روابط و میزان
فرهنگي،اجتماعيواقتصادی)تملکشدهتوسطهرفرددارد (فیلد.)17:1386،

سرمايه (
بورديوزمینهراشبکهایازروابطدرنظرميگیردکهجداازآگاهيوارادهافرادوجودداردو
آنراعرصهرقابتهاقلمداد ميکند  :زمینهمانندنوعيبازاررقابتياست کهدرآنانواع
تراست.سلسلهمراتبروابط


سیاست)ازهمهمهم
هااستفادهميشود؛زمینهقدرت (

سرمايه
قدرتوزمینهسیاسي،ساختارهمهزمینههایديگرراتعیینميکند(ريتزر .)682:1388،
تشده نیست ،بلکه
کنش موجود در يک عرصه صرفاً بازتاب مکانیکي موقعیتهای تثبی 
هایمتضادموضعگیریاست(جالييپور .)320:1387،

محصولانواعطرح

جواربودندرفضایاجتماعيزمینهسازاختالطاست،افرادیکهدريک

” 
هم
برش ،در يک منطقه محدود از اين فضا قرار ميگیرند ،درعینحال هم به
عالقهمندترند و هم عزم به نزديکي با هم برای آنها
نزديکي به يکديگر  
نهتراست“(بورديو )41:1380،
کمهزي 
آسانترو 



1

Grollmann- Rauner
Lipscomb
3
Bourdieu
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” نانلینمنابعاجتماعيرابهعنوانمنابعنهفتهدرشبکهاجتماعيفرد
توانندبه


کند.افرادازطريقپیوندهایمستقیموغیرمستقیممي

تعريفمي
آنها دست يابند.از اين رو فردی که يک موضع باالتر را اشغال ميکند به
علت قابلیت دسترسي آن موضع به مواضع ديگر ،کنترل بیشتری به منابع
اجتماعينیزدارد.اينتصويرازساختاراجتماعيومنابعاجتماعيداللتبر
اينداردکهبینسطحيکموضعدرساختارسلسلهمراتبيومیزاننفوذی

ميتواندبرمواضعديگربرایمقاصدابزاری(بهدستآوردنمنابعبیشتر)
که 
اعمالکندوبینسطحآنموضعدرساختارسلسلهمراتبيومیزاناطالعاتي

تواندکسبکندرابطهایمستقیموجوددارد“ (قدسي؛-87:1382


کهمي
 .)85


گروههای
بوکار 
”نقششبکههایاجتماعيدرمطالعهیقلمروهایبستهکس 
ميکنند،
قوميونقاطيکهگروههایمذکورجایپایخودرادرآنهامحکم 
نیز مهم است .قلمروهای بسته مراکز تجمع فشرده بنگاهها و دکانهای
مهاجرانياگروهقوميهستندکهنسبتقابلمالحظهایازنیرویکارهم
ميکنند وحضورفیزيکيمتمايزیدرفضاهایشهری
قومخودرااستخدام 
بهوجودميآورند“(تاجبخش .)329:1384،


وارهها
عادت 
هرموقعیتدرفضایاجتماعيدارایعادتوارههایخاصِخودشاست ”،

هم به مانند مواضع و موقعیتهای اجتماعي که مولد آن عادتوارهها هستند ،تفاوت
.عادتوارهها،عملرانهبهصورتتحمیلبلکهبهصورتيک

يافتهاند“(بورديو)35:1380،

ضرورت منطقي پیش ميبرد؛ ”هیچ کار ديگری نميتوان انجام داد يا من نميتوانم طور
ديگری عمل کنم“ (همان .)300 :عمل تحت تأثیر شديد عادتوارهها است اما نه به اين
عادتوارههابراعمالشخصبهآنصورتاست
معنيکهبرشخصتحمیلميشوند.تأثیر  
کهانگارشخصازنوعيمحاسبهعقالنيوياقاعدهایتبعیتکردهاست(همان).برایدرك
راشناختوبرایشناختعادتوارههابايستيفضایحاکم

افراد،بايستيعادتوارهها 

رفتار 
ياموجودرادركکرد.

روش پژوهش
پژوهشگرانابتداباهدفبرداشتهایمیدانيضمنمشاهده میدانپژوهشبابرخيافراد
اطالعرسان  کلیدی مانند اعضای اصناف و افراد معتمد و قديمي فعال در محدوده

مصاحبههایاکتشافيانجامدادند؛سپس بااستفادهازمصاحبهنیمهعمیقوعمیقسعي

شد تا به مفاهیم حساس و اصلي زمینه و میدان تحقیق دست يابند .در اين مرحله
پژوهشگرانبرایطرحپرسشهایاولیه بارهابهمیدانتحققرفتندوبامشاهده،مصاحبهو

تهیه عکس تالش کردند از فضای گاراژها و کارگاههای چاپارخانه شناخت يابند و با
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تعمیرکارها و مسئولین اصناف صحبت و در چند مرحله به صورت حضوری با مسئولین
واحدهای آموزشي فني و حرفه ای استان و شهرداری منطقه سه نیز مصاحبه کردند.
همچنین به صورت حضوری (دو بار) و تلفني با واحد آموزش روستايي سازمان فني و
حرفهایکشور (متولياصليطرحاستاد  -شاگردینوين) مصاحبهانجامشد .مجموعاين

اقدامهادرکنارمطالعاتکتابخانهایسببشددرفرايندیتقريباًدوماههتصويراولیهایاز
نیمهساختاريافتهومشاهداتهدفمند

اينمحیطشکلبگیردومبناييبرایآغازمصاحبه
ايجادشود .
ازطريقمصاحبهمفاهیمحساسواصليزمینهراباطرحسؤاالتکلي(مانندلطفاًدر
همقطارانت چگونه
مورد روابط روزانه خود در محیط کار توضیحاتي بده؟ يا روابطت با  
است؟)بررسيشدوسپسباورودبهمیدانتحقیقگامهایبعدیرابرایپژوهشعمقو
تاحدامکانپرسشهارا

شرايطمختلفومرتبطباموقعیتزمینهبرداشتهشد.پژوهشگران
وقتياستادکارتعصبانياستباشماچطوررفتارميکند؟).درمصاحبهاز

جزئيکردند (
پاسخگويانسؤاالتيازقبیلمیشهبیشترتوضیحبدی؟منظورتازاينکلمهچیه؟مثالي
بزن؟ و ...را پرسیده شد تا از طريق چنین مکالمههايي عمق معاني و تفاسیر نهفته در
اصطالحاتوواژگانآشکارشود .
پرسشهای پژوهش بر تأثیر رويدادهای عیني يا نحوه مواجهه فرد با شرايط

فعالیتهايشمتمرکزاست .جامعهآماریبنابرموضوعآنشاملکلیه واحدهایخدمات

مرتبطباتعمیرونگهداریخودرومستقردرچاپارخانهاست .چرخه نمونهگیرینظریدر
تماميمراحلگردآوریدادهتارسیدنبهاشباعنظریمقولههامدنظربود.اشباعنظری
مقولهمبنایداوریدرباره زمانتوقفنمونهگیریازگروههایمختلفبود .پژوهشحاضر
پسازتکمیلمصاحبهبا37نفربهاشباعنظریرسیدهاست .

نمودار:1چرخهگردآوریدادههاتحقیق 

منبع:نگارندگان 
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میدان پژوهش
محلههای شهر همدان اغلب بر اساس پیشه و حرف شهری ،مذهب يا موقعیت اجتماعي
ابانکشيهای 1310به
ساکنانشکلگرفتهبودند (نقدیوهمکاران)1393،کهبعدازخی 
بعد و تحوالت شهرسازی اغلب اين محالت يا از بین رفتهاند يا دچار تغییرات اساسي
شده اند .اين محالت دارای بافت اجتماعي خاص و حتي رسوم فرهنگي متمايزی بودند:

هاو...دالبرحرفهوفنياستکهيا


تراشان،قصابان،صابوني

بافان،قاشق
محالتيچونشا 
ل
شدهاند
در خود محله صورت ميگرفت و يا ساکنان آن از اين صنف تشکیل مي 
(قدکچي.)22:1387،محلهچاپارخانه( چپرخانه)يکيازمحالتقديميشهرهمداناست؛
چاپارخانه به مکاني گفته ميشود که در گذشتههای دور چاپارها در آنجا مستقر بودند و
نامه هاومحصوالتپستيراتوسطاسبوکالسکهبهديگرنقاطکشورميبردندومکانآن
امروزهدرانتهایخیابانشهدا قراردارد (آژنگ.)39:1387،ادارهپستونامهمحليدر
هميشود(گروسین .)96:1384،
همدانکهمحلچاپارهابودوامروزهچَپَرخانهنامید 
درفرهنگهمدانيچاپارخانهياچَپَرخانهبهيکمفهومفرهنگي-شغليوابستهاست
و به افرادی نسبت چَپَرخانهايي داده ميشود که دارای شغلي مرتبط با ماشین 1و دارای
خردهفرهنگمحله چاپارخانهياچَپَرخانهای)باشند.امروزهمردمشهرهر
فرهنگخاصي ( 
يگويند .
فردتعمیرکاردرهرنقطهشهرهمدانراچَپَرخانهایم 


یافتههای پژوهش
شاگردیوخردهفرهنگچاپارخانهرا

يافتههانشاندادنظامروابطاجتماعي نظاماستاد_
رمجموعه اقتدار عیان استادکار و

ميتوان در قالب دو الگوی اقتدار استادکار شامل دو زي
اقتدارپنهاناستادکاروالگویروابطاجتماعيتعامليتبیینکرد .


الگوی اقتدار استادکار
فرهنگهای شغلي با جغرافیا ،هنجارها ،قواعد ،روابط ،نظام ارزشي و شکل

ساختار  
خرده
تعامل میان کنشگران قابل مطالعه است .خردهفرهنگ چاپارخانه و هويت اين منطقه
جغرافیاييازشهرهمدانبهمشاغلمرتبطباماشینوابستهوحفظساختارفرهنگيآنبه
پايداری نظام استاد -شاگردی منوط است .بر اساس مصاحبهها ميتوان گفت؛ مهمترين
عاملحفظايننظامدرقالب ”اقتداراستادکار“ خودرانشانميدهد.بهنظرميآيددر
طولپیدايشنظاماستاد-شاگردی؛استادکارهاهموارهتالشداشتهاندبهشکلهایمختلف
اقتداروتسلطخودرابرمحیط وفرايند کاروشاگردانحفظکنند.دوشیوهنموداقتدار
استادکارها يعني”اقتدار عیان“ و ”اقتدار پنهان“ به لحاظ شرايط زمینهای و شرايط علي

هایماشیناطالقنميشود.

عنوانچپرخانهایبهبنگاههایمعامالتونمايشگاه

1
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شکلگیریمشابههستند .داليل وروداينگروهازافرادبهبخشاشتغالغیررسميمورد
مطالعهيعنيچاپارخانهريشهدرنیازهایمادیافراددارد .

انجامشده؛ دو دسته نیازهای مادی آني و تأخیری بر
”بر اساس مصاحبههای  
ورود افراد به چاپارخانه تأثیرگذار بوده به گونهای که ميتوان نیازهای آني
ورودکنندگانرابهدوشکلنیازتأمینيونیازترمیميتشريحکردونیازهای
تأخیریآنهابهواسطه  دونیازفرارازبیکاریونیازبهمنزلتاجتماعيبرای
محققینقابلفهمبودهاست“(نقدیوهمکاران .)145:1393،


بورديو ورود به بخشهايي مانند اشتغال را مستلزم داشتن حداقلي از سرمايههای
موردنیاز آنزمینهميداند.شاغالندرزمینه سرمايهفرهنگيبايدمهارتوآگاهيخودرا
افزايشدهندتااصطالحاًبهمرحله استادکاریبرسند.اختالفمیزانسرمايههایگوناگون
استادکارباشاگرداندراوايلورودشاگردبهيکمغازهدربعدسرمايه فرهنگيواجتماعي
العادهای برخوردار بوده است) زمینهای را
(منزلت اجتماعي که در گذشته از اهمیت فوق 
يکند .نکته ديگر اختالف سرمايه اقتصادی
جهت تولید قدرت برای استادکار فراهم م 
استادکار در مقايسه با وضعیت شاگردان است .نظم در چاپارخانه مستلزم وجود قواعد و
هنجارهایبرآمدهازقدرتواقتداراستادکاراست .

”سالهازجرکشیدمتابهاينجارسیدم؛اگهنگاهکنيچندتاازانگشتهاموهم
ازدستدادم...بايدکليعمرصرفکني“(محسن،استادکار72،ساله) 
” اگهشاگردیرابیرونکنیمديگهجاييبهاينراحتيبهشکارنمیدنتانیاد
اَزَموندستخطبگیره“(رضا،استادکار41،ساله) 
”اگهاوسايکروزاَزَمونخوششنیادممکنهاونروزشاگردونمونراکهتقسیم
ميکنن؛بهمونکمتربِدَن“ (سجاد،شاگرد16،ساله) 


اقتدار استادکارها در سلسلهمراتب شغلي قابل مشاهده است .افزايش بازدهي و
مکار مهمترين دلیل شکلگیری اين سلسلهمراتب است .واگذاری اختیار از سوی
تقسی 
استادکاربهشاگردبزرگوقدرتاوبرمواردیچونتقسیمشاگردانهمیانشاگردها،تقسیم
وظايفودادندستوربهسايرين(البتهدرسايهنظارتاستادکار)بخشيازايناقتداراست .

”پادوتازهترينوکوچکترينشاگردبودکهبايداولیننفرمياومدگاراژ،آخر
شَبَميهشاگردکهازشاگردپادوباالتربودکارهاووسايلتحويلميگرفت،بايد
چِک ميکرد که همه چیز سر جاش باشه و خلیفه هم نظارت کلي داشت.
استادکارهمکهباالسرهمشونقرارداره“(وحدت،استادکار61،ساله) 
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آبوجارو ميکنه و پیچها و وسايل ميشوره ،يک شاگرد هم باز
”شاگرد پادو  
ميکنه،اصطالحاًآچربدستهويکيديگهميبندهوشاگردبزرگواستادکارهم
نظارتميکنن“ (وحید،شاگردبزرگ23،ساله) 


اين سلسله مراتب دارای نام مشخصي نیستند و صرفاً بر اساس توان و تجربه کاری
افرادووظايفمحولازسویاستادکاروياشاگردبزرگشکلميگیرند.اگردرجاييتعداد
شاگردهابهاندازه کافي (حداقل 3نفر)باشدميتوانگفتکهچهاررده شغليوجوددارد
شاگرد کوچک (شاگرد پادو) ،بقیه شاگردها ،شاگرد بزرگ (خلیفه) و در باالترين مرتبه
استادکار .

الگوی اقتدار عیان استادکار
د رگذشتهاستادکارهابرایآنکهبتوانندبرشرايطکاریوموقعیتشغليخودمسلطباشند
ازشیوههایعريانبراینشاندادناقتدارخوداستفادهميکردند.بخشيازاينروشبه
آموختهشده

صورت ناخودآگاه برآمده از شرايط جامعه است که در شکل عادتوارههای 
نجربهانتخاباستراتژینفوذمستقیمدرسطوحمختلفميشود.برخي

نمايانميشودوم

آموزش،رفتارهمشاگردیهابا

ازاينکنشهادرقالبمقوالتي مانندکنترلرفتار،شیوه 
يکديگرقابلبررسياست .

 )1کنترل رفتار
درگذشتهوحتيامروزهبعضيازاستادکارهاتالشداشتند(ودارند)تارفتارشاگردخودرا
ميکنندکهشاگرددرهیچ
تحتنظرداشتهباشند.ايناستادکارهابرایخودحريميتعريف 
حالتيبهخوداجازه نزديکشدنبهآنرانميدهدوصرفاًحضوراستادکاربرایکنترل
رفتارآنهاکفايتميکند.ازطرفيديگرشاگردهابهداليلمختلفاينفضایاجتماعيرابه
رسمیتميشناسندوگاهبودناينشکلارتباطراالزمميدانند 1.

”بعضياوساکارهاشاگردهارادعواميکردن،معموليبود،يهجوریرسمبود “.
(رضا،استادکار41،ساله) 
”شاگرد پیش اوسا سرشو شُونه نميکرد تا اون دست نميشست بقیه دست
يشستن“(محسن،استادکار61،ساله) 
نم 


هایماگوشميدادنددر

 1درزمانيکيازمصاحبه هادونفرازشاگردهایاستادکاریچندلحظهبهصحبت
حالي که شاگرد بزرگ در مورد سؤال توضیح ميداد و بالفاصله با اشاره استادکار (به گونهای که پرسشگر
متوجهنشود)بیرونرفتندکههوایبیرونازکارگاهبسیارسردبود.
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کنترلفراشغليازسویبرخياستادکارهابهدلیلآنکهبرایخودنقشپدرگونگيو
یباالييقائلهستندديدهميشود .

امانتدار


”تمامرفتارماروزيرنظرداشت،باکيمیريم،کجامیريم.اگهجمعهيهجايي
ميرفتیم و اون خوشش نمياومد و متوجه ميشد بايد بهش پاسخ ميداديم.
خوبدوستنداشتشاگردشبدبِگرده“(رضا،استادکار41،ساله) 
”مناالنرفتارشاگردهاموکنترلميکنم؛ببینمباکيمیان،باکيمیرن،از
دورهواشونودارمومواظبهستمالبتهتاجاييکهبشهخوبامانتمردمه“
(عباس،استادکار55،ساله) 


برخالفگذشته برخياستادکارهاباآنکهممکناست نسبتبهشاگردهابرایخود
نقش کنترلي (بزرگتری) قائل باشند اما حدود وظايف و مراقبتهای خود را محدود به
حیطه کاری و فضای کارگاه و تعمیرگاه ميدانند .کنترل در همان محدوده مکاني خاص
(فضایتعمیرگاهوکارگاه) ودر همانبازه زماني کاریوجودداردکهاصطالحاًازآنبه
عنوانکنترلمحدودبهشغلنامبردهميشود .

ريم،چکارميکنیم.

” اوساکاراصالًباماکاریندارهکهباکيميگرديم،کجامي
وليتومحیطکاربايدمواظبرفتارمونباشیم“(سعید،شاگردکوچک) 


 )2روش آموزش
رفرهنگيواجتماعيخاصکهدارایخردهفرهنگويژهایاست

چاپارخانهبهعنوانيکبست
عالوه بر تأثیری که از شرايط کالن جامعه ميپذيرد خود دارای قواعد آموزشي است که
متناسبباتغییراتساختاریجامعهيکفرايندتاريخيروشآموزشيراباخودبههمراه
دارد.درالگویاقتدارعیاناستادکارروشآموزشيمورداستفادهروشاستادمحورنامیده
شده است .آنچه در تمام اين روش و ساير روشهای آموزشي اهمیت دارد اين است که
شاگردبايدخودش”فنروازدستاوسابِقابِه .نهاينکهاوسانخواديادبدهنميشهگفت“
(محسن،استادکار61،ساله) 
نکنندهاولیناصلآموزشو
ضربالمثل”صدتابزنهچلنگر؛يکينزنهآهنگر“تبیی 

يادگیری در چاپارخانه است .در روش استاد محور استادکار تقريباً هیچ رابطه عاطفي با
شاگردنداردوارتباطمیانشاگردواستادکار بهقدریسردوخشکاستکهگاهشاگرد
حتيبهخودايناجازهرانميدهددرموردکاریکهانجامميدهد؛سؤالکندزيراانتظار
هیچ پاسخي از طرف استاد ندارد و آموزنده به طور طبیعي احساس ميکند که پرسیدن
سؤالکارمعقوليبهنظرنمي رسدبلکهتنهابايدبراساسمشاهدهوبهمرورزمانچیزی
بیاموزدوياآموختههایقبليراتثبیتکند .
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”اون موقع ديکتاتوری بود و ما اجازه نداشتیم که سؤال بپرسیم ،اگر
ميپرسیديم با يِه لحني جواب ميداد ،يا چِش غُرِه ميرفت که يه همچین

اجازهاینداریياميگفتچِشدارینگاهکن“(حمید،استادکار50،ساله) 
”بايد با نگاه کردن ياد ميگرفتي؛ اصالً توضیحي نميداد ،سؤال هم
ميپرسیدی بیخود بود؛ چون تو کله آدم نمیره“ (حمید ،شاگرد بزرگ34 ،

ساله) 


اينروشآموزشيراميتوانخودآموزیيااستادمحورنامیدزيراشاگردميبايست
تمامحرکاتوشیوههایکاریاستادکار،خلیفه(شاگردبزرگ)وشاگردهایقديميتررابه
دقتتحتنظرداشتهباشدتااصطالحاًآنچهراکهالزماستبانگاهکردنازآنها”بِقابَد“ .1

 )3رفتار هم شاگردیها
وقتيازرفتارهمشاگردیهاباهمديگرصحبتميشودکهدريکواحدبهطورهمزمان
چندشاگردوجودداشتهباشد.اينموضوعبیشتردرسالیانگذشتهقابلبررسيبودهاست.
براساسيافتههایحاصلازمصاحبهصحبتهایروزانهدراوقاتبيکاریدرموردمسائل
روزمره،شوخيهایمتداولمحیطهایکارگریماننداذيتکردنهمديگروياصحبتدر
موردازدواجوآيندهاست.درشرايطيکهاستادکارازاقتدارعیانبرایادارهمغازهاستفاده
ميکند؛احتمالآنکههمشاگردیهاباهمديگررفتاریتعارضيداشتهباشندوجوددارد.در
ميکنند وبرایهمديگر”کُرکُری“
رفتارتعارضيگاهيشاگردهابرایهمپاپوشدرست 
گیرندوعلیههمجبههگیریميکنند.اگراستادکاردرمیان


ايرادمي
ميخوانند،ازکارهم 

شاگردهااصطالحاًجاسوسداشتهباشدوشاگردهااورابشناسندسختموردبيمهریو
بيتوجهي قرار ميگیرد .به نظر ميآيد که معموالً استادکارها نسبت اختالف شاگردها
واکنش منفي نشان ميدهند .هرچند شنیده شده است که برخي استادکارها از اين
اختالفهابرایتسلطخودبراوضاع،بهرهالزمراميبرند.بايدتوجهشودکههرگزروابطدر

شکلتخاصميفراگیرنیست .

”موقعشاگردیباهمکرکریميخونديم،بعضي راپوردبعضيديگهرابهاوسا
تازهوارد توسطسايريندستانداختهميشد“ (رضا،استادکار،
ميدادن.شاگرد 
61ساله) 
”کلکلوکرکریداشتیم،اوساکارمونهمزيادخوششنمياومدکهماباهم
خوبباشیم( “.استادکار52،ساله) 


1اصطالحرايجدرچاپارخانه






نظامروابطاجتماعيوفرهنگکاردربینمکانیکيهایهمدان:مطالعه61 ...



الگوی اقتدار پنهان استادکار
گذر زمان و عوامل مداخلهگر گوناگوني باعث ميشود عادتوارههای جديدی در سطح
جامعهشکلبگیرد.دراينشرايطاستادکارهابرایآنکهبتوانندنظموشرايطدلخواهخود
را اجرا کنند ،به شیوههای غیرمستقیم و با تغییر رفتار و ارتقاء آن به سطح کنش
تعاملگرايانهموقعیتکنترلگرخودراحفظميکنند.کنترلرفتار،شیوهآموزشوروش

آموزشازجملهاينشیوههااست .


 )1کنترل رفتار
شکلکنونيروابطاستادباشاگردناظربرارتباطتازهایاستکهدرگذشتهسابقهچنداني
نداشته است ودر آنازاقتداراستادکارهاکاستهشدهوفرايندارتباطيشکليتعاملييافته
استبهگونه ایکهشاگردديگرمانندگذشتهازبودندرکناراستادکارخودترسويابه
قول خودشان حیای الزم را ندارد و تا حدودی ”زمانه“ يعني شرايط فعلي جامعه را در
ميدانند .
شکلگیریايننوعرابطهمؤثر 

”االن ديگه اونقدر اوضاع عوض شده که من صبحانه ميگیرم؛ با شاگرد کف
مغازه ميشینیم؛ ميخوريم .اَصَن اون قبل از من دستشو ميشوره و میره“
(حمید،استادکار50،ساله) 
”االنديگهشاگردها،اوساهستند،چيمیگي؟(پاسخبهسؤال:چقدرازاوسات
حسابميبری؟)“(سجاد،شاگردکوچک16،ساله) 


 )2رفتار همشاگردیها با یکدیگر
بیشترروابطمیانشاگردهامبتنيبردوستيورفاقتتعريفميشودواکثريتافرادمورد
مصاحبه که فضای چند شاگردی را تجربه کردهاند از شوخيها و روابط دوستانه با ساير
شاگردیصحبتميکردندامااذعانداشتندکهاينروابطبهمرورزمانشکلگرفتهواز


هم
طرفيتابعخواستونگرشاستادکاربهشیوهروابطآنهابودهاست .

يزاريم .اگه جور بشه تفريح
”با هم خوبیم؛ شوخي ميکنیم؛ سربهسر هم م 
ميريمتابوعلي“(وحید،شاگردبزرگ23،ساله) 

”معموالًوقتيسِنمونباالميرفتوبیشترباهمبوديمديگهاستادکارمثِقبل
گیرنميداد“(رضا،استادکار41،ساله) 


عوامل مداخلهگر بر تغییر الگوی اقتدار استادکار
عبارتاند از افزايش سن

مؤلفههای مداخلهگری که در مصاحبهها اشاره شدند 
مهمترين  

شاگردان،افزايشآگاهيفردیوجمعي"،افزايشمهارت،تغییرمنزلتاجتماعيوباورهای
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شوندگانمطرحميکردندوقتيبهمحیطکارواردشدهاندبهمرورزمانوبا


مصاحبه
مذهبي.
افزايش سن آنها در رفتار استادکارها تغییرات واضحي شکلگرفته است و استادکار برای
شاگردبزرگخوداحترامبیشتریدرمقايسهباسايرينقائلبودهاست .

” منوقتياومدمهمدانبیستوچندسالمبود.اونجاکارکردهبودمسِنَماز
شاگردهای ديگه بیشتر بود؛ برا همین با بقیه شاگردها فرق داشتم“ (محسن،
استادکار72،ساله) 
” من االن شاگرد بزرگم .احترام اوسامو دارم اونم احترام منو داره .هرچي سن
میرهباالترخوببیشتراحترامشونگهمیدارن“(علیرضا،شاگردبزرگ23،ساله) 


افزايشآگاهيفردیوجمعيجامعهنسبتبهحقوقووظايفخودوديگرانباعث
شدهاستتافشارهایاجتماعيدرجهتحفظحقوقکارگرانوشاگردهانمودپیداکند .
”آره؛ االن زورمون زياده ،بايد جواب بِدن ،نگاه ميکنیم :اين چیه اون چیه؟
برامونتوضیحمیدن“(سجاد،شاگردکوچک16،ساله) 
” االنديگهاوضاعفرقکردهنهشاگردهامِثلشاگردهایقديمياندنهاوساها
مثلقديماً“(حمید،استادکار50،ساله) 


افزايشمهارتشاگردهايکيازعواملياستکهمنجربهتغییراقتدارعیانبهشکل
جديدی از ارتباط يعني اقتدار پنهان ميشود .در مواردی شاگرد بزرگ امتیازاتي برابر با
استادکارخوددارداماکماکاناحتراموحفظ”حیا“ نسبتبهاستادکاربهقوتخودباقي
است .
”من االن با اوساکارم توماني کار ميکنم اما همیشه حواسم هست اون اوسا
کارمه“(داوود،شاگردبزرگ44،ساله) 


شوندگانميگويندکهمشاغلموجوددرچاپارخانهدرگذشتهازمنزلتاجتماعي


مصاحبه
باالييبرخورداربوده اندوليدرگذرزماناينارزشاجتماعيکاهشيافتهاست.امروزهاگر
شاگردی برای کار مراجعه کند و شرايط بیمهای و مانند آن مسئلهای نداشته باشد او را
يکنند وسعيدارندشاگردخودراازدستندهندبههمیندلیلدرنوعروابطخود
جذبم 
ميکنند .
باشاگرددقتبیشتری 

”خونوادهتصمیمگرفتنبفرستنمچپرخانهنهاينکهنداشتیمميگفتناينجابری
حاليکهدرسمخوببودميگفتنفنيبشم“ (علي،استادکار62،
در 
بهتر هست  
ساله) 
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” االن ديگه شرايط عوض شده اگه شاگردی هم بیاد ديگه نمیشه مثل قبل
باهاشبرخوردکردمیذارهمیره“(رضا،استادکار50،ساله) 


بعضيازمصاحبهشوندگانبراينباوربودندسختگیریاستادکاراندرگذشتهناشي
از ضعف اعتقادی بوده است .هرچند اين عامل به اندازه سه مداخلهگر ذکرشده تأثیرگذار
شوندگانآنرامهمتلقيميکردند” .اگهاوساکارآدممعتقدیبود

نیستامابرخيمصاحبه
اينجوریبرخوردنميکرد.منخودماَصالًباشاگردهامتندینکردم؛عصبانيهمنميشدم“
(رضا،استادکار )61،

نمودار:2نظامروابطاجتماعي(الگویاقتداراستادکار) 

منبع:نگارندگان 





الگوی روابط اجتماعی تعاملی
لوازميدکيفروشيهاييدرچاپارخانهوجوددارندکهنیازهای مادیشاگردانآنهارااين
زمینهکشانده استامانیازآنهاعمدتاًازجنسنیازهایمادیآنينیست.ايندستهازافراد
گاهيبهخاطربیکاری،عدمجذبدرمشاغلرسميووجوددرآمدمناسبوارداينمشاغل
ميشوند .

آموزشوپرورش هممصاحبهدادم

تبدني گرفتمرفتمدنبالکار.
”لیسانستربی 
اما اونقدر کشش دادن ديگه ترجیح دادم بیام اينجا آقا باال سر خودم باشم“
(شاگرد33،ساله) 
”اولش به خاطر اينکه بابام نميتونست کار کنه اومدم اما بعدش به خاطر
درآمدشموندگارشدم“ (داوود،کارشناسيازدانشگاهبوعليسینا،شاگرد23،
ساله) 
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برایورودبهمشاغللوازميدکيافرادبايدازبرآيندسرمايهای(اجتماعي،اقتصادیو
فرهنگي)کافيبرخوردار باشند.درتماممصاحبههاتأکید شده است ورودافرادبهاينبازار
بدونداشتنسابقهخانوادگيدرچاپارخانهتاحدودیغیرممکناست.اينمشاغلازمنزلت
وسعيبرحفظآندارند.مصاحبهشوندگان

ي (خانوادگي)برخوردارند 
درونگروه 
اجتماعي 
ميگفتندازدورانکودکيوارداينمشاغلشدهاندوبههمیندلیلدرزمانتصمیمگیری

از سرمايه  فرهنگي يعني آگاهي از شغل مورد نظر و مهارت شناختي کافي خود استفاده
کردهاند .


”بعدازسالهادوبارهبرا کاراومدمدنبالشغلپدریتوچَپَرخانه.اينجاهمه
مي شناسنم.بابامبودهويکيازداداشمهماينجاست“ (احمدمعلمبازنشسته،
صاحبکار59،ساله) 
"ازبچگيتواينکارم.تمامفوتوفنشوبلدماگهبخوامبرمدنبالکارهديگه
بايدکليوقتبذارمتايادبگیرمهمین ادامهمیدمگسترشمیدم“ (دانشجو،
شاگرد22،ساله) 


کنش و واکنشهای اين عرصه اشتغال در زمینه چگونگي رفتار صاحبکاران با
شاگردان (دراکثريت قريببهاتفاقمواردفرزندانصاحبکارها) موردپرسش قرارگرفت؛
آنهابهرفتارپدرانهدرمحیطکارمورداشارهکردند.پدرتالشداردعالوهبرآنکهدرمحیط
کار نظم دلخواه وجود داشته باشد اما احساسات فرزندی -پدری نیز وجود داشته باشد.
استراتژیحاکماسترعايتاصلتعاملپدری-فرزندیاست .

” پسرم رو آوردم زير پَرو و بال خودم و مواظبش هستم ،جلو چشم خودمه.
کسيهمبهشزورنميگه“(جابريان،صاحبکار62،سال) 


بخشيازروابطاجتماعيدرروشآموزشخودرانشانميدهد.دراينبخشتوجه
اصليبرافزايشآگاهيازويژگي وسايل مغازهوکاربردهایآنهاوتالشبرایشناختبازار
است.آموزشبهمرور زمانصورتميگیرد.طولدوره آموزشبرایچگونگيفروشابزار
کوتاهوبرایشناختبازاروهمچنیننحوهارتباطبامشتريانطوالنياست .

” هرمشتریيکجوریبايدباهاشرفتارکني.بعضيخودشونمیانتومغازه
ميگردنهرچيميخوانوَرمیدارنبعضيهماگهمشتریخاصينداشته
باشیمجوابمیديم،اينچیزاروبهمروريادگرفتیم( “.مرتضي،صاحبکار،
30ساله) 
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درمغازههاييکهچندبرادربهعنوانشاگردمشغولبهکارهستندانتظاریبه جزء
رفتاربرادرانهوجودندارد.دربرخيمواردقاعدهبزرگتری-کوچکتریحداکثرهنجارمورد
ترتنبیهيدرنظرگرفتهميشود .

توجهشاگردهااستوبهواسطهآنبرایبرادرکوچک

جایگاه قانون کار
قانونکارسالیانزيادیاستتالشداردعرصههایمختلففعالیتيراتحتچترحمايتي
خودقراردهداماباايناوصاف دربسترخردهفرهنگچاپارخانه هنوزاينقوانیننمودی
نکننده روابطکاریموجوداست.دربررسيبرخي
نیافتهوهنجارهایموجود،قواعدتعیی 
موارد چون ساعت کاری ،دستمزد ،قرارداد کاری و بیمه ميتوان به نمود خردهفرهنگ
چاپارخانه آگاهي يافت  .ساعت کاری مشاغل موجود در چاپارخانه در طول زمان تغییر
چندانينداشتهاستوبهشدتتابعمیزانفعالیتاست.براساسمصاحبههادوالگویکار
محورومستقلوجوددارد.بخشاعظمفعالیتهایچاپارخانهدرگذشتهوحالتابعالگوی
کارمحوربودهاست.دراينالگو،ساعتکاریمبتنيبرمیزانفعالیتموردنیازبرایانجام
اتمامسفارش هایمشترياناستوتازمانکهمشتریهستواتمامسريعکارازسوی

و
مشتری خواسته ميشود شاگردها و استادکار در محیط کار ميمانند .در گذشته ساعت
کاری”ازوقتيآفتابدرمیادتاوقتيغروبميکنه“ بود.دربعضيمواقعحتيروزهای
جمعهوگاهشبهابايدبهکارمشغولميشدند .

”بستگيبهکارمشتریداشت؛مجردبودمدرماهگاهي  20روزميشدکه
کارميکرديم“(حمید،شاگردبزرگ34،ساله) 

شبانهروز

”ازصبحتا10شب،يکساعتظهرميرفتیمنهار.جمعههمکارميکرديم.
تاهرموقعمشتریباشه“(علي،استادکار62،ساله) 

درالگویمستقلمشاغليمانندلوازمفروشيهاباآنکهفعالیتآنهاوابستهبهمشاغل
موجوددرچاپارخانهاستومیزاندرآمدآنهامبتنيبرمشتريانياستکهبهآنهاارجاع
ميکنند.
دادهمي شوندامادرانتخابساعتکاریتاحدودزيادیبهصورتمستقلعمل 
يکيازشاخصههاييکهاينافرادبرایشغلخودبیانميکنند؛آزادیانتخابساعتشروع
واتمامفعالیتاست،آنهاخودرا”آقاباالسرخود“ميدانند .

”اينجاآقایخودشه(درموردپسرشلیسانسبرق)هرموقعدلشبخوادمیاد
و هر موقع بخواد میره .خودش به کار آزاد راضیه“ (احمد ،صاحبکار59 ،
ساله) 
”به خاطر  اينکه بتونم درس بخونم تراشکاری رو وِل کردم؛ اينجا آزادترم“
(مرتضي،صاحبکار30،ساله) 
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گروهيديگرازهنجارهارادرنظامپرداختحقوقآنهاقابلبررسياست.بخشياز
اُجرتکاریيادستمزد مبتنيبريادگیریدرمقابلکاربدونمزدبودهاستهرچند امروز
حداقلدستمزدبهآنهاپرداختهميشود.ايندستمزدحداقليبرایگروهيازافرادباالخص
تازه واردها ممکن است که در حد مايحتاج زندگي معمولي نیز نباشد اما چون حرفهای

مي آموزدباکمبودحقوقمشکليندارد.سهشیوهپرداختدستمزدبهشاگردوياشاگرد

بزرگوجوددارد)1:شاگردانه)2،دستمزدثابتو)3دستمزدمتغیر .
گروهيازشاگردهابهصورتتوافقيازحقوقثابتيبرخوردار هستند.دستمزد ثابت
معموالًبهدوشکلهفتهایوماهانهوجوددارد .

”منهفتهایهفتادتومان (هفتادهزار)ميگیرمديگهبراممهمنیستکهکار
باشهيانباشه( “.شاگرد16،ساله) 


دستمزد متغیر شیوه ای ديگر از پرداخت است که به میزان درآمد روزانه مغازه
تعدادمراجعهکنندههاودرآمدبیشترباشدبههماننسبتدستمزد

وابسته است.هراندازه 
افزايشخواهديافت.ايننوعازپرداختبهنامهایتومني،کمیسیونيودرصدیمعروف
است”.مناالنتومنيکارميکنم.تومني 5قِرانمنوَرميدارم5قرانهماوسا“(داوود،
شاگردبزرگ44،ساله) .
اربابرجوعبهشاگردهامازادبرحقالزحمهپرداخت
شاگردانهپولياستکهازسوی 
اربابرجوعدردادنشاگردانهمختاراستامابهلحاظعرفيشاگردانهامری
ميشود.هرچند 
اربابرجوع به راحتي نميتواند از پرداخت شاگردانه
رايج است و بنا بر رسم چاپارخانه  
خودداریکندزيرابهشدتتحتفشارهایاجتماعياست.عرفاًشاگردانهازسویشاگردها
مطالبهميشود.مطالبه شاگردانه درمغازههایچندشاگردیبرعهده شاگردکوچکاست.
دربرخيازمغازههااينتقاضاازسویاستادکارباعنوان”شاگردانهاينشاگردمونيادت
نره“ صورت ميگیرد .شاگردانه توسط شاگرد بزرگ تقسیم ميشود اما سهم هر شاگرد
توسطاستادکارتعريفميشودوشاگردخلیفهصرفاًمسئولیتتقسیمآنرابرعهدهدارد .

قراردادمیانکارگروصاحبکاراز مواردمورداعتنایقانونکاراست؛اماعدموجود
قرارداد مکتوب در چاپارخانه شیوهای مرسوم است .قرارداد مبتني بر اصول نانوشته اين
مصاحبهشوندگان در مصاحبههايشان ميگفتند؛ ”ما اصالً

خردهفرهنگ است .برخي از 

خودمونميدونستیمکهاينجاچیاقانونه؛نیازنبودکسي براتبگه؛اگهکسيهمبلدنبود
شاگردهایديگهبراشميگفتن“ .اگرازسویاستادکارويامتقاضيکارنیازبهبیانقاعده
و يا قانوني احساس ميشد اين قرارداد صرفاً به صورت شفاهي بیان ميشود و طرفین
ميبايستبراساسآنبههمديگراعتمادنمايند.امروزهبهنظرميآيدکهقراردادمکتوبدر

هایزمانيکوتاهمدتموردتوجهقرارميگیردامابهامریرايجتبديلنشدهاست .

بازه
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”اگرچیزیقراردادميشدفقطبهصورتلفظيبود .همشدستاوساکاربود
ماکهجرئتاعتراضبههیچينداشتیم“(حمید،استادکار50،ساله) 
“تو چپرخانه رسمنیست قرارداد بنويسن ،همه چي لفظیه“ (فرهاد ،شاگرد،
15ساله) 


جدول:1مقايسهويژگيهاینظامروابطاجتماعي(الگویاقتداراستادکارباالگویتعاملي) 

موضوع

روابط اجتماعی

الگوی اقتدار استادکار

تعاملی

اقتدار عیان

اقتدار پنهان

شرايطزمینه 
ای

میزانتفاوتدر
سرمايههایاجتماعي،

فرهنگيواقتصادی

میزانتفاوتدر
سرمايههایاجتماعي،

فرهنگيواقتصادی

سرمايهاجتماعي
خانوادگي 
منزلتاجتماعي
درونگروهي 

داشتنآگاهياز
شغلومهارت
شناختي 

شرايطعلي

نیازهایمادی

نیازهایمادی

بیکاری،عدمجذب
درمشاغلرسميو
درآمدمناسب 

مداخلهگرها

اختالفسنيزياد،عدم
آگاهيفردیوعمومي؛
مهارتپايین

کاهشاختالفسني،
آگاهيفردیوعمومي،
مهارت(يدی/شناختي)

مهارتآموختهشده
دردورانکودکيو
آگاهيفردیو
عمومي

نفوذمستقیم

نفوذغیرمستقیم

تعامل

رفتارباشاگرد

کنترلفراشغلي
محدودبهشغل

رفتارتعاملي

رفتارپدرانه

استراتژیاستادکار

برخياز

رفتارهمشاگردی

تعارضي

تعاملي

رفتاربرادرانه

پیامدها

روشآموزش

صرفاًازطريقمشاهده

ازطريقمشاهدهو
سؤال

مشاهده،کسب
تجربهوانتقال

خشونت

فیزيکي-لفظي

لفظي

پدرانه 

جايگاهاستاد

پدرگونهبودن

برادربزرگي

پدری 

منبع:نگارندگان 

نتیجهگیری
يشوند .کیفیت پايین
شهرهای ايراني بیش از هر چیز با ماشین و خیابان شناخته م 
نها سبب شده است تا شغل بسیار
خودروها ،نرخ باالی تصادفات و عمر طوالني ماشی 
گستردهومتنوعخدماتخودروئيدرهمهشهرهاايجادشود.اينعرصهبرایخوددارای
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پذيریويژهایاست.اينمطالعه به


روابطاجتماعيوجامعه
فرهنگ ،زبان وواژگان ،نظام 
دنبال مطالعه روابط استاد -شاگردی در محله چاپارخانه همدان و شناخت فرهنگ کار و
روابط در اين فضای شهری بوده است .يافتههای ما نشان ميدهد اين عرصه در حال
دگرديسي روابط و ويژگيهای فرهنگي است اما همچنان بخش مهمي از میراث فرهنگي
يافتههامحققاندوالگویاصلي
خودرابازتولیدونسلبهنسلمنتقلميکند.بر اساس  

اقتداراستادکاروالگویتعاملي راشناساييکردند.الگوینخستدارایدوزيرالگویفرعي
است؛اقتدارعیانکهبیشتردرگذشتهرايجبودهاستواقتدارپنهانکهبهدلیلتحوالت
اجتماعيدرسالهااخیرشکلگرفتهاست.دراينفضایاقتدارطلب استادکارهادررقابتي

کاریباهمبهسرميبردند،اينرقابتعالوهبرجنبههایمادیمانندجذببیشترمشتری
درافزايشمنزلتاجتماعينزدشهروندانومیزانمهارتفردنیزخودرانشانميدهد.در
میان مداخلهگرها نقش سه عامل سن ،میزان مهارت ،آگاهي فردی و عمومي مهم است.
اقتداراستادکارخودرادرشکلهاوبااستراتژیهایجديدبازتولیدميکند.براینمونهبا

افزايشسنشاگردمیزاناقتداراستادکارازشکلتسلطبهتعاملتغییرمييابد.ديگرآنکه
هایارتباطدهنده عمودی

هراندازه میزانمهارتشاگردافزايشيابدبههماننسبتمؤلفه
استادکارباشاگردتضعیفوبهتبعآنقدرتاستادکارودرنتیجهاقتداراودچارکاهشو
شود.همچنانکهبرخيمصاحبهشوندگانتأکید کردندتغییرشرايطجامعهبراين

تغییرمي
فضاوروابطدرونآننیزتأثیرگذاشتهاستواستادکارهانميتوانندمانندگذشتهباشاگرد
خودبرخوردکنندزيراشاگردپذيرایهرگفتهایازسویاستادکارخودنیستوديگرمانند
گذشته احترام استاد را نگه نميدارند .اين گزارهها وجود مؤلفه تأثیرگذار ديگری يعني
ازقدرتاستادکاربهکليچشمپوشي

يتوان 
آگاهيفردیوعموميرانشانميدهد امانم 

کرد.روندتحولازاقتدارعیاناستادکاربهاقتدارپنهاناستادکاراست .
يدانستند امابهدلیلآنکهاستادکارانيااز
اگرچهاغلبشاگردها بیمه راحقخودم 
توان مالي کافي برخوردار نیست يا مايل به پرداخت حق بیمه نیستند کمتر استادکاری
يگیرد بیمهشدنخوداستادکاربه
شاگردخودرابیمهميکند.حداکثراتفاقيکهصورتم 

همراهماهرترينشاگردیاست.اغلبقراردادمکتوبيوجودندارد،درگذشتهفردباورودبه
چاپارخانهميدانستکهقواعداستاد-شاگردیچگونهاستاماامروزدرصورتلزومازسوی
استادکاراينقواعدبرایشاگردقبلياابتدایورودتشريحونوعيتوافقضمنيونامرئيو
مبنایفعالیتدوجانبهمحسوبميشد.ساعتکارینیزازالگویکارمحوروالگویمستقل

چکدامباقانونکارهماهنگنیست .
تبعیتميکندکههی 
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