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چکيده
در پژوهش حاضر ،از طريق مطالعۀ شهر گرمسار ،به رابطۀ میان فضای شهری و عامل انساانيای کاه
فضاها را هم مصرف و هم بازتولید ميکند ،پرداخته شده است .به علت ويژگي خاص گرمساار کاه از
همزيستي چند قوم در کنار هم طي چندين سال متمادی ايجاد شده ،بیشترِ توجه تحقیق به مسئله
قومیت است .پژوهش حاضر از نوع توصاییي تحلیلاي اسات و گاردروری دادههاا باه روش اسانادی،
مصاحبۀ کانوني و مصاحبه بوده است .دادههای اين تحقیق نشان ميدهند که به طاور کلاي قومیات
تأثیر معناداری بر شکلگیری محلههای گرمسار ندارد و اقوام مختلا باه صاورپ پراکناده در هماۀ
محلههای شهر زندگي ميکنند .مردم گرمسار در ذهنیتي که از شاهر خاود دارناد ،قومیات خاود را
دخالت نميدهند و از شهرشان میهومي يکپارچه در ذهن دارند .رنهاا بارای معرفاي خاود بایش از
اينکه از قوم خود ياد کنند ،از گرمساری بودن نام ميبرناد .در عاین حاال هناوز ماردم در انتخاا
همسر و نمايندۀ شورای شهر و دوست ،عضوی از قوم خود را به ديگر اقوام ترجیح ميدهند.
کليد واژگان :ردا و رسوم ،فضای شهری ،قومیت ،گرمسار ،محله

 ۱استاديار ،گروه انسانشناسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

z.anvari@ut.ac.ir

 54پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،۸شماره 2

مقدمه و بيان مسئله
شهرنشیني امروز به نوع غالب شیوۀ زندگي در دنیا تبديل شاده اسات .اکثار افاراد باه علات
وجود امکاناپ رفاهي و اجتماعي ترجیح ميدهند در شاهر زنادگي کنناد .باه هماین دلیال
مهاجرپ به شهر از جمله پديدههايي است که شهرها باا رن مواجاهاناد .بعضاي شاهرها نیاز
نتیجۀ مهاجرپ و اسکان جمعیتهای پراکنده هستند و ماهیت شهری خود را بعد از سااکن
شدن اقوام و کوچرواني که نوع زندگي متیاوتي داشتهاند ،باه دسات روردهاناد .در ايان ناوع
شهرها از يكسو باقي ماندن بعضي سانتهاای زنادگيِ ساابق ،بار فرهناز زنادگي جدياد
(شهرنشیني) تأثیر ميگذارد و از سوی ديگر ،سنتهای پیشین از سبك زندگي جديد تاأثیر
ميپذيرند (فکوهي .)۳5۱ :۱۳۸۳ ،تعدادی از شهرهای ايران به همین شیوه شکل گرفتهاناد.
شهر-عشیرههايي که به رغم شکل فیزيکي شهر در واقع يك ايل غیرمتحرک به حسا ماي
ريند و اين امر را حتي تا اندازهای به قالبهای فضايي شهر نیز منتقل کاردهاناد ،نموناهای از
اين تأثیر و تأثرند .اين پديدهها را ميتوان عشیرهای شادن شاهر نامیاد (هماان) .در چناین
شهرهايي اهمیت خانواده و قوم ،موجب ميشود وابستگان يك قوم در مجاورپ يك محادودۀ
مکاني ساکن شوند و موجب منطقهبندی قومیتي شهر شوند .شهر ايالم نمونۀ خوبي از شهر-
عشیره است که ،بعد از حدود پنجاه سال از شکلگیری ،هنوز ميتوان تجمع افراد متعلق باه
يك ايل را در محالپ مختل رن مشاهده کرد (مقصودی و انواری .)۱6۱ :۱۳۹0 ،عاالوه بار
فضای شهری و شکل گیری تجمعاپ قومي در محلههای مختل شهر ،ردا و رسومي مانناد
ازدواج و طالق و سیاستهای شهری مانند انتخاباپ شورای شهر نیاز در اياالم تحات تاأثیر
فرهنز چند ايلي ،که در اين شهر يکجانشین شدهاند ،قرار دارد (همان).
از ديگر شهرهای ايران که محل تجمع اقوام مختل است ميتوان به گرمسار اشاره
کرد .با اين تیاوپ که از شکلگیری گرمسار سالیان زيادی ميگذرد .اقوام مختلیي از جمله
قوم کرد ،عر  ،اقوام ترک و مازندرانيها از دوران صیويه تا دهههای اخیر و به داليل مختل
از جمله کوچانده شدن ،تبعید ،جنز و ديگر عوامل به اين سرزمین رمده و در رن ماندگار
شدهاند .يکي از تیاوپ های مهم گرمسار با ايالم در ارتباط اين دو شهر با میاهیم قبیله و
قومیت است .در ايالم نظام حاکم بر شهر نظام قبیلهای است يعني افراد خود را متعلق به
سلسلهمراتب قبیلهای يعني طايیه و تیره ميدانند .اما در گرمسار ما با میهوم قومیت روبهرو
هستیم .به اين معنا که چند قوم (فارس ،ترک ،عر و کرد) در کنار هم زندگي ميکنند
بدون اينکه هر کدام خود را متعلق به طايیه و تیرۀ خاصي از رن قوم بدانند .در اين تحقیق
بیشترين تمرکز ما بر میهوم قومیت است.
در نهايت گرمسار از دو جنبه مورد توجه ماست :اول اينکه تقريباً از همۀ اقوام ايراني
در رن ساکناند و دوم اينکه اين اقوام مدپ زمان طوالني (بیشتر از چند سده) در کنار هم
زندگي ميکنند .در اين مقاله ابتدا به نحوۀ شکلگیری و توسعه اين شهر خواهیم پرداخت.
سپس با توجه به نظريۀ وبر ،تونیس و ويرث اين موضوع را بررسي ميکنیم که زندگي
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چندين قوم در کنار هم و همزيستي رنان در طول زمان طوالني چه تأثیری بر شکلگیری
فضای شهری ،حس تعلق شهروندان به شهر و ردا و رسوم اين شهر داشته است.

مرور تاريخی
شهر گرمسار که در قديم به خوار ۱يا خواری( 2مربوط به دوران قبل از اسالم و ايران باستان)
معروف بوده است ،سابقۀ تاريخياش به قبل از اسالم و دوره مادهاا و پاارپهاا مايرساد .در
اوستا از خوار ياد شده و در کتیبه های رشوری نیز اين ناحیه را خاوارا و در جاای ديگار رری
خواندهاند و اين منطقه بخش بزرگي بوده که دماوند و سواد کوه فعلي جزء رن بودهاناد .ايان
شهر پس از احداث راهرهن سراسری در زمان رضاخان در سال  ۱۳۱۷به گرمسار تغییار ناام
يافاات ،ولااي ساامنانيهااا هنااوز رن را بااه خااوار مااي شناسااند (شاااه حساایني.)۳6 :۱۳۸2،
شهرگرمسار در دورههای زماني مختل کاربریهای مختلیي داشته است .ايان شاهر محلاي
برای قشالق ،تبعیدگاه و محل تاختوتاز مغولها و ترکمنها در زماانهاای مختلا باوده و
همچنین به عنوان يکي از روستاها و دهاپ رباد شهر ری و محل قشالق تجار ماورد اساتیاده
قرار ميگرفته است (عمران زاده .)۱0 :۱۳۷۸ ،مراحل توسعۀ شهر گرمسار در طول تااريخ را
ميتوان به شش دوره تقسیم کرد:
مرحلۀ اول :به صورپ شکلگیری هستههای اولیه روستايي و اسکان دائم بعضي ايالپ
و اقوام گذشته بوده است .دشت گرمسار به علت حاصلخیز بودن و بهرهبرداری از ر های
زيرزمیني در افزايش جمعیت رن تأثیر گذاشته است و همین امر باعث شده ايالپ و اقوام
گذشته در اين ناحیه سکني گزينند و به کشاورزی در اطراف قناپها ،چشمهها و رودخانه
بپردازند.
مرحلۀ دوم :راههای ارتباطي بین شرق و غر ايران که يکي از قديميترين راههای
ارتباطي است از اين شهر عبور ميکرده است .اين راه از بابل رغاز و پس از عبور از ناحیه
ايران غربي و شهر ری از گرمسار عبور کرده و به شرق ايران ختم ميشده است .اين راه
محل عبور تجار ،اقوام مهاجر ،سپاهیان و مهاجمان در طول تاريخ بوده است و به علت
مناسب بودن ر و هوای اين منطقه به عنوان اسکان مسافران انتخا ميشده است .به
همین دلیل در اين د وره گرمسار دارای موقعیت تجاری بوده و همین امر باعث افزايش
جمعیت رن شده است .گرمسار يکي از دهاپ ری محسو ميشده که هنگام تبديل شدن
شهر ری به عنوان قطب اقتصادی و تجاری بر توسعه گرمسار تأثیر گذاشته است و به مرور
اين روستا تبديل به منطقهای مناسب برای قشالق تجار و بازرگانان روستاها و شهرهای
اطراف شده است .در همان هنگام بسیاری از افراد و ايالپ مهم از شهرهای مختل به
گرمسار مهاجرپ کرده و در رنجا سکني گزيدهاند .اين دوره از مهمترين دورههای توسعه و
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شکلگیری شهر محسو ميشود .در همین دوره گرمسار از حالت روستايي به شهر تبديل
شده و در رن بازار و کاروانسراها رشد يافته است.
مرحلۀ سوم :مربوط به اوايل دوران قاجار و پايتخت شدن تهران است .با استقرار ايل
اصانلو در گرمسار ،جهت ايجاد امنیت پايتخت از حمله ترکمنها ،اين ايل نیز به ساکنین
مهم اين شهر اضافه شده که تا زمان فعلي نیز جزء مهمترين ساکنین اين شهر محسو مي
شوند.
مرحلۀ چهارم :در اين دوره با خشکساليهای پيدرپي و رشد منیي جمعیت در اين
شهر روبه رو مي شويم .اين عوامل باعث شده در اين مرحله گرمسار تبديل به تبعیدگاه شود.
هنوز در شهر ميتوان از نسل تبعیدیهای رن زمان افرادی را مشاهده کرد.
مرحلۀ پنجم :از جمله مراحل مهم در توسعه گرمسار محسو ميشود که با احداث
راههای رسیالته و راه رهن همراه است .در اين مرحله گرمسار از حالت متمرکز در کنار
کاروانسراها و بازار و ر انبار ،خارج شده و به صورپ خطي در کنار مسیرهای ارتباطي اصلي
شامل خیابان امام خمیني ،خیابان محمد منتظری و خیابان ريت اله سعیدی توسعه مييابد.
مرحلۀ ششم :از اوايل دهه پنجاه به بعد را شامل ميشود که در اين دوره ،توسعۀ شهر
به صورپ پراکنده بین بافتهای قديمي است .تغییراپ مهمي که در توسعۀ شهر در اين
دوره مؤثر بوده شامل انقال اسالمي ايران ،جنز و مهاجرپ مرزنشینان ،افزايش نرخ رشد
جمعیت در کشور و مهاجرپ روستايیان به شهر در اين دوره ،واگذاری مسکن و اراضي به
کارکنان دولت ،احداث مراکز عالي و ايجاد اشتغال در بخش صنعتي و تمرکز خدماپ در
شهر است که در طول تحقیق تا حدی به رن خواهیم پرداخت (عمران زاده.)۸ :۱۳۷۸ ،
همان طور که در مراحل مختل توسعه شهر گرمسار ديديم ،در طول تاريخ ايلها و
خاندانهای مختلیي به گرمسار مهاجرپ کردهاند و بعضي در گرمسار ماندگار شدهاند و
بعضي گرمسار را ترک کردهاند .بعضي باقيمانده و بعضي نسلشان منقرض شده و نامي از
رنها باقي نمانده است .بنابراين اين امر در شکلگیری و توسعۀ شهر بسیار مؤثر بوده ،به
طوری که ميتوان به گرمسار لقب جزيرۀ اقوام داد .برنارد هورکارد عضو انجمن ايران شناسي
فرانسه در تهران ،در کتا خود با نام کوچ و اقتصاد شباني در دامنههای جنو البرز
مينويسد ،در دامنه های جنوبي البرز در شرق تهران بیست گروه عشايری از همه استانهای
ايران گرد رمدهاند و از اين لحاظ در کنار دروازههای پايتخت چکیدۀ مردمشناسي تمامي
کشور وجود دارد (هورکارد .)26 :۱۳62،اسامي ايلهای مذکور به ترتیب از دورۀ صیويه
عبارتند از:
-

ايالپ کرد که از قديميترين ايالپ ساکن شده در اين منطقاه هساتند و در زماان
شاه عباس اول از منطقه رذربايجان و مهاباد به اين ناحیه رمدهاند.

-

ايل پازوکي ۱در زمان صیويه از شهر ارومیه به خوار انتقال داده شدهاند.
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-

ايل اصانلو ۱در زماان رقامحمادخان قاجاار ( ۱2۱0ه.ق) از زنجاان باه ايان ناحیاه
کوچانده شدهاند.

-

ايل الیکائي 2که در زمان رقامحمدخان قاجار از الکاای دماوناد و باه روايتاي ديگار
 500سال قبل از قاجارها به گرمسار رمدهاند.

-

ايل عر از فارس به خوار کوچانده شدهاند که مهمترين رنها کوتيها هستند.

-

عشاير لر و هداوند ۳که در زمان رقامحمدخان قاجار از فارس به اين ناحیه کوچانده
شدهاند.

-

ايل کرد در  ۱2۱0ه ق از بجنورد و قوچان به گرمسار کوچ کردهاند.

-

نیر4

از فارس که يکي از پنج ايل قدرتمند اتحاديه خمسه فارس (اينانلو ،بهارلو،
ايل
نیر ،عر و باصری) بودهاند که از زمان کوچاندن رنهاا اطالعاي در دسات نیسات
(شاه حسیني 26 :۱۳۸2 ،و اسدی.)50 :۱۳۷۸ ،

موقعيت اجتماعی و فرهنگی شهر گرمسار
مشخصات جمعيتی
طبق جدول  ۱تعداد ساکنان شهر گرمسار در سال  ۳۹52۳ ،۱۳۸5باوده کاه نسابت باه ده
سال گذشته  24.۸درصد افزايش داشته اسات .ايان میازان  6.۷درصاد از جمعیات اساتان
سمنان و  .05درصد از جمع یت کل کشور را تشکیل مي دهد که بر اين اساس میزان تاراکم
محاسبه شدۀ شهرگرمسار  2۸.۷است.
جدول  .۱مشخصاپ جمعیتي شهر گرمسار ،مأخذ :مرکز رمار ايران
مشخصاپ جمعیتي
تعداد جمعیت سال ۱۳۸5

۳۹52۳

درصد نسبت به سمنان

6.۷

درصد نسبت به کشور

.05

درصدرشد در  ۱0سال گذشته

24.۸

تراکم

2۸.۷

میزان رشد جمعیت از سال  ۱۳45به بعد ،در جدول  2گزارش شده است که بر
اساس رن بیشترين رشد جمعیت شهر گرمسار مربوط به سال های  ۱۳55تا  ۱۳65است که
 ۹.4۸درصد گزارش شده است .اين دهه همزمان با تغییراپ اجتماعي و حوادث مهمي مانند
انقال و جنز در کشو ر بوده که به اجبار باعث افزايش جمعیت شده است .اين افزايش و
1 Osanlu
2 Alikay
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رشد جمعیت همچنین مصادف با تغییر مناطق ايوانکي و ررادان از روستا به شهر است و تا
قبل از  ۱۳55تنها منطقۀ شهری شهرستان ،گرمسار محسو ميشده ،ولي چون شهر
گرمسار از دو نقطۀ ديگر شهری مهمتر محسو ميشود نرخ رشد جمعیت رن از دو نقطۀ
شهری ديگر بیشتر است.
جدول  .2میزان رشد جمعیت از سال  ۱۳45شهر گرمسار ،مأخذ :مرکز رمار ايران
سال سرشماری

۱۳45

۱۳55

۱۳65

۱۳۷5

کل شهرستان

۳56۷۸

4۳۳5۸
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موقعيت جغرافيايی و اجتماعی محالت در شهر
شهر گرمسار را مي تاوان باا توجاه باه دو معیاار موقعیات محورهاای ارتبااطي و خادماتي و
ويژگي های فرهنگي مذهبي به محالپ مختل تقسیم کرد .اين شهر از قديم مسایر راههاای
کاروان رو بوده و در بستر اراضي کشااورزی دشات گرمساار قارار دارد .باه لحااظ موقعیات
ارتباطي و خدماتي مرکز خدماپ تجاری روستاهای اطراف بوده است .بر اساس رخرين طار
هادی ،محدودۀ خدماتي شهر متشکل از شهر گرمسار و تماام ياا قسامتي از چناد روساتای
اطراف شهر و واحدهای مسکوني اطراف ايستگاه راه رهن و اراضي کشاورزی باین رنهاسات.
بر اين اساس شهر را ميتوان به دو شکل بافت اصلي شهر که در اطرافش چند بافت پراکنده
روستايي و مجموعههای مسکوني پراکندهاند ،مشاهده کرد .از هستۀ مرکزی شهر چند مسیر
عمدۀ ارتباطي از قديم ارتباط بین شهر و روستاهای اطراف را تأمین مايکارده کاه در حاال
حاضر اين محورها نقش شبکههای داخلي شهر را نیز ايیا ميکنند و نقش بسایار مهماي در
تعري محالپ و تقسیماپ کالبدی شهر دارند.
هر چند گذشت زمان و رشد و توسعۀ شهر اهمیت تقسیمبندی بر اساس فرهنز افراد
را کم کرده است ،ولي هنوز ميتوان تیاوپ فرهنگي را در محلههای مختل شهر را ديد.
شهر گرمسار از به هم پیوستن چند روستا تشکیل شده است و نام محالپ در قديم نیز از
نام همان روستاها گرفته شده بوده است که شامل محلۀ بازار ،محلۀ سیدرباد ،محلۀ ربدنك،
محلۀ خانيرباد و محلۀ ساره زن بوده است .اين محالپ به علت رشد و گسترش شهر در حال
حاضر دارای میهوم کالبدی خاصي نیستند .در حال حاضر شهر به دو ناحیۀ بزرگ تقسیم
مي شود که هر کدام شامل  4محله هستند و در نتیجه دو ناحیه و هشت محله را در شهر
مي توان از هم تشخیص داد که به وسیله راههای ارتباطي و خیابانها ميتوان رنها را از هم
جدا کرد (شکل.)۱
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شکل  .۱نقشۀ کنوني شهر گرمسار :ناحیه يك شامل  4محله در نیمۀ شمالي و ناحیه دو با  4محله
در نیمۀ جنوبي که با خیابان اصلي (شرقي -غربي با خط سیاه) و خیابانهای فرعي (خطچین) از هم
جدا شدهاند  ،منبع :طر تیصیلي جامع شهر گرمسار

تشريح گروهها ،جماعتها و خردهفرهنگهاي شهري
شهر گرمسار همانطور که در بخش اول گیته شد از ياكجانشایني طايیاههاای مختلا در
زمانها و دورههای مختل به وجود رمده است .با بررسي دادههای جماعروری شاده در ايان
تحقیق به اين نتیجه رسیديم که در حال حاضر طواي معروف در شهر گرمسار و فامیلهای
مربوط به هر کدام به شر زير است:
 .۱ترکها که خود از زير شاخههای جداگانه تشکیل شدهاند و معروفترين رنها ايال
اصانلوست .فامیلهای معروف که اصالتاً ترک محسو ميشوند عبارتند از :قباخلو،
عمادی (کنشلو) ،جورابلو ،میررخوری ،خاالقي ،ترامشالو ،رساتمي ،پاازوکي ،قزلاو،
پوردخاني ،تنگرودی ،زماني ،زنادی ،معصاومي ،داساتاني ،باراپ پاور ،میررخورلاو،
چارپاشلو است.
 .2الیکائيها که مانند ترکها جزء طايیههای معاروف گرمساار محساو مايشاوند.
فامیل های معروف متعلق به اين ايل عبارتند از :قنباری ،عاشاوری ،شااهحسایني،
خالصي ،محمدحسیني ،احدی ،گیلاوری ،نظاری ،کرماي ،کريماي ،اباولي ،نمکاي،
ابوالي ،ايزدبخش ،عليبیگي ،قندالي ،باصری ،ريکااني ،قاسامي ،کريماي ،قنادعلي،
پوراکرمي
 .۳طايیه لر که فامیلهای معروف رن عبارتند از :محمدی ،زندی ،موحديان ،علیازاده،
کاشي
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 .4سمنانيها که فامیلهای معروف منتساب باه رن عبارتناد از :ايجاي ،شااه جاويي،
بخارياني ،عربي ،جواهر کار ،احساني و کمالي
 .5کردها که قنبری زاده ،تمیمي ،علیزاده و مازوجي فامیلهای معاروف رن محساو
ميشوند.
 .6عر ها که شامل عر سرهنگي ،عر درازی ،عر عامری ،سنگسری ،خاابوری و
حسیني ميشوند.
 .۷فامیلهای متیرقهای نیز در گرمسار زندگي ميکنند که از شهرهای اطراف به ايان
شهر مهاجرپ کردهاند از جمله طباطباايي و طباطبااييفار کاه از زواره رمادهاناد،
کشمیرها که گیلك هستند ،قشقاييها که از فارس رمدهاند و عسکری ،عساگری و
شهرابي که اهل نطنز اصیهان هستند.

چارچوب نظري
شهر قبل از هر چیز تجمعي از گروههای مختل انساني در گسترهای محادود اسات .فضاايي
صوری شامل عناصری از قبیال سااختمانهاا ،شابکههاای حمال و نقال ،خادماپ شاهری،
نمادهای فرهنگي ،مشاغل و مجموعهی قوانین و هنجارها که باا همکااری سااکنان ،عاابران،
شاغالن ،کاررفرينان ،مردان سیاست ساخته و پرداختاه شاده اسات .شاهر باا مجموعاهای از
فضاهايي که از لحاظ اجتماعي و بر حسب شیوۀ زندگي و گروهبندیها افتراق يافتاه ،مکااني
است که امکان گسترش شبکههای اقتصادی و اجتماعي را فراهم ميرورد (فیاالکوف:۱۳۸۳ ،
 .)6۳شهر را ميتوان همچنین بهعنوان يك واقعیت بیروني و دارای قدرپ تام در نظر گرفات
که خود را بر ساير واقعیتهای اجتماعي تحمیل ميکند .از سويي شهر چرخهای است پويا و
بسیار پیچیده ،که به دگرگونيهای سیاسي ،اقتصادی ،اجتمااعي و فرهنگاي دامان مايزناد
(فکوهي )25 :۱۳۸۳ ،و به سهم خود ميتواند يك قالب فرهنگي باشد و به يك روحیه مبدل
شود (فیالکوف.)2۱ :۱۳۸۳ ،
شکلگیری شهرها در اروپا و رسیا با هم متیاوپ است .يکي از نظريهپردازاني که به
اين تیاوپ شکلگیری معتقدند وبر است .از نظر وبر ( )۱۳۷5در اروپا شهر يك سازمان
سیاسي محسو ميشود ،اما شهر رسیايي به يك سازمان قومي شبیه است .وبر اين ساختار
قومي در شهر رسیايي را مانعي برای رشد و توسعۀ روابط شهری و شهر رسیايي ميبیند .به
طوری که اين ساختار يا نظام ،که ميتواند ديني يا کالني يا کاستي باشد ،مانعي برای
رسیدن به میهوم شهروندی و توسعۀ رن محسو ميشود .از طرفي رابطۀ افراد در شهر-
عشیره با زندگي قبلي است که قابل بحث است و همانطور که وبر معتقد است «شهروندان
در شهر اروپايي از اصناف و بازرگانان تشکیل شدهاند ،ولي ساکنین شهر رسیايي اغلب زمین
داران و يا رؤسای قبايلاند که هنوز با روستا يا ايل خود در ارتباطند .بنابراين پیوند بین شهر
و روستا و يا ايل از بین نرفته است» (ممتاز .)۱۱2 :۱۳۷۳ ،تأکید وبر بر ايجاد جامعۀ مدني
است که در رن دموکراسي شکل ميگیرد و او معتقد است به داليل فوق اين امر در شهر
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رسیايي رخ نداده است .همچنین در بررسي نظام ديوانساالر شهر – عشیره بايد به بررسي
نظام قضايي پرداخت .وبر اين عامل را نیز در تمايز شهر رسیايي با شهر اروپايي مطر
ميکند که «در شهر رسیايي دستگاه قضايي حاکم بر امور شهروندان ،قانون جزا و
دادگاههايي که اهالي شهر با استقالل کامل اعضای رن را برميگزيدند ،پديدار نميشود»
(وبر .)۱22 :۱۳۸4 ،زيرا افراد نميتوانند بيطرفانه قضاوپ کنند ،در حاليکه در درون
ساختار و نظام خويشاوندی قرار دارند ،و اگر بر خالف نظر طايیه خود عمل کنند مورد
بازخواست خانوادۀ خود قرار گرفته و از خاندان خود طرد ميشوند .بنابراين تیاوپ مهم شهر
اروپايي و شهر رسیايي از نظر وبر در شکلگیری میهوم شهروندی است (وبر.)۱22 :۱۳۷5 ،
شهروندی وضعیتي است که در رن به هر فرد جامعه حق داده ميشود که بر روابط میان
نظام ديواني و اعضای جامعه نظارپ کند .شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب
حقوق ،تعهداپ و مسئولیتها معین ميسازد و چارچوبي برای تعامل افراد ،گروهها و نهادها
ارائه ميکند .با اين که شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص ميکند اما همزمان بر
بسترهای اجتماعي ،که فرد در رن رفتار ميکند ،نیز تأکید دارد .کارکرد اصلي شهروندی
اداره جامعه مطابق با اصول رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام امور در جهت حیظ
نهادهای مشترکي ا ست که اين حقوق را برقرار و پايدار نگه ميدارند .حقوق و وظاي عناصر
اصلي تشکیل دهندۀ شهروندی هستند که در رن هر فرد در رابطهای دو جانبه قرار ميگیرد.
شهروند از يکسو دارای حقوقي ا ست و از سوی ديگر وظییه دارد حقوقي را رعايت کند .اين
حقوق و وظاي در ابعاد مدني ،اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و سیاسي قابل شناسايياند .در
حکومتهای دموکراتیك هر شهروند عضو برابر و کامل اجتماعي است که به او حقوق و
مسئولیت هايي اعطا شده است .هم حکومت و هم شهروندان مسئول حمايت از اين حقوق
جهت ارتقاء منافع مشترک هستند .برقراری نظام شهروندی نیازمند منابعي برای شناخت و
رگاهي و کسب تجار و مهارپهای فکری و مشارکتي و نیز نیازمند برخورداری از سطحي
از رفاه نسبي است .اگر جامعه ای در ارائه منابع ضروری شکست بخورد و يا به نیع گروههايي
خاص عمل کند ،شهروندی دچار نقصان ميشود .پس افراد در هر جامعه نیازمند توانمندی
از طريق مناسباپ مختل هستند که شرطي الزم برای تحقق شهروندی است .از جمله
عناصر مهم شهروندی در يك جامعه تأمین نیازها و خواستهها ،رگاهي و رموزش ،فعالیتهای
داوطلبانه و مشارکت اجتماعي و سیاسي است (شیاني .)۷۷ :۱۳۸۱ ،هرچند میهوم
شهروندی ،مانند رن چه در باال گیته شد ،در همه جا به وقوع نپیوسته است .ولي ميتوان از
رن اصول اصلي شهروندی را استخراج کرد که بر حقوق مدني ،سیاسي و اجتماعي مبتني
است .در نهايت ميتوان نتیجه گرفت که شهروندی را ميتوان در جوامعي مشاهده کرد که
در رن هويت افراد ،نه بر اساس شبکههای قومي ،بلکه بر محور ارزشها و معیارهای عام
تعیین شود .اين نگرش به معنای رفع تیاوپها نیست ،بلکه شناخت و حمايت از تنوعها با
توجه به حقوق همۀ افراد و بدون محوريت هويتهای خاص مد نظر قرار ميگیرد (شیاني،
 .)۷۸ :۱۳۸۱با اين توصی شهروندی میهومي قابل بررسي در شهر-عشیره است ،زيرا افراد

 62پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،۸شماره 2

در يك ساختار قومي زندگي ميکنند که در رن حتي بعد از رمدن به شهر رابطه با قوم قطع
نشده است .وبر اين ساختار قومي در شهر رسیايي را مانعي برای رشد و توسعۀ روابط شهری
و شهر رسیايي ميبیند .به طوری که اين ساختار يا نظام که ميتواند ديني يا قومي يا
کاستي باشد مانعي برای رسیدن به میهوم شهروندی و توسعۀ رن محسو ميشود .از طرفي
در شهر-عشیره ،رابطۀ شهرنشینان با زندگي پیشین خويش است که مسئلهرفرين است.
چنان که وبر معتقد است « :شهروندان در شهر اروپايي از اصناف و بازرگانان تشکیل شدهاند،
ولي ساکنین شهر رسیايي اغلب زمینداران و يا رؤسای قبايلاند که هنوز با روستا يا ايل
خود در ارتباطند .بنابراين پیوند بین شهر و روستا و يا ايل از بین نرفته است» (ممتاز،
.)۱۱2 :۱۳۷۳
با وجود همه توصییاتي که از میهوم شهروندی شد ،نش ( )۱۹5۸اشاره ميکند که
میهوم شهروندی و دولت رفاه تعري هايي است ررمانگرايانه و هیچگاه به طور کامل به وقوع
نپیوسته است .بر خالف نظر وبر که ساختار قومي را مانعي بر سر راه توسعه شهر ميداند،
شهرهای رسیايي را ميتوان شهرهای در حال توسعهای قلمداد کرد که به بیان تونیس در
حال گذار از مرحله اجتماع يا گماينشافت (مبتني بر روابط خوني) به جامعه يا گزلشافت
(مبتني بر قرارداد) هستند (فیالکوف22 :۱۳۸۳ ،؛ فکوهي۳0۱ :۱۳۸2 ،؛ فکوهي:۱۳۸۳ ،
 .)۱۷5بر اساس تعري تونیس از شهر ،ميتوان شهرها را ،بر حسب اينکه در کدام مرحله از
فرايند در حال گذار از اجتماع به جامعه قرار دارند ،به انواع مختل تقسیم کرد .از جمله
شهرهای درحالتوسعه ،شهر-روستا و شهر-عشیره است که در طي اين فرايند در حال گذار
بین اين دو مرحله قرار گرفتهاند و به عبارتي هنوز به طور کامل از اجتماع فاصله نگرفته و به
طور کامل وارد مرحله جامعه نشدهاند .سبك زندگي در اين نوع از شهرها متیاوپ است و
تحت تأثیر اجتماع قبلي و جامعۀ فعلي فرهنز متیاوتي ايجاد کردهاند .در ايران با شهرهايي
مواجهايم که پیشینۀ روستايي و يا پیشینه ايلي دارند .همانطور که ابن خلدون اشاره ميکند
نظام حاکم بر ايل ،عصبیت ناشي از پیوند نسبي (ازدواج) و صلۀرحم و وابستگي خاندانها به
يکديگر است .اين عصبیت وقتي همه از يك خاندان و يك پشت و نیا باشند ،به قبیله شکوه
و نیرو ميبخشد (بلوکباشي .)6۷ :۱۳۸۳ ،جمعیت شهرهايي را که پیشینه ايلي دارند،
ايلهايي تشکیل ميدهند که در طي چند دهۀ اخیر اسکان يافتهاند .در اين شهر-عشیرهها
که جمعیت رنها را اعضای ايلهای مختل تشکیل ميدهند با تعارضي روبرو ميشويم که
در نهايت باعث ايجاد گونهی خاصي از شهر شده است که لزوماً با خصوصیت شهرهای مدرن
همخواني ندارد .دو نظام مختل که هرکدام قوانین خاص خود را دارند و در نتیجه
فرهنزهای متمايز از هم ايجاد کردهاند؛ نظام خويشاوندی حاکم بر زندگي ايلي ،و نظام
ديوانساالر حاکم بر شهر است .در اين نوع شهرها ،افراد به صرف زندگي کردن در شهر ،لزوماً
رابطه خود را با قومشان قطع نميکنند .فرد از سويي دارای فرهنز قومي خود و از سويي
تحتتأثیر فضای شهری قرار دارد .فضايي که از نظر ويرث گسسته شدن پیوندهای
خويشاوندی ،کاهش اهمیت خانواده ،از میان رفتن همسايگي و همبستگيهای گروهي
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سنتي ،شرکت در سازمان های اداری ،غیرفعال شدن فرد و غوطهور شدن در جامعه تودهوار
از خصلتهای رن است (ممتاز .)۱4۳ :۱۳۷۳ ،در جامعۀ سنتي (روستايي يا عشیرهای) ،به
علت فشار گروه کوچك و سنتهای رن فرديت از بین ميرود ،اما در جامعۀ شهری
ويژگيهای فردی در اثر فرهنز تودهوار از طريق رسانههای گروهي تحت تأثیر قرار ميگیرد
و ضعی ميشود .فرد برای شرکت در اين فرهنز تودهوار از نظر ويرث بايد بخشي از فرديت
خود را فراموش کند (همان.)۱42 :
در اين تحق یق برای بررسي شهر گرمسار با توجه به ويژگي خاص رن يعني همزيستي
چندين قوم (شهر -عشیره) در طي زماني طوالني است در قالب نظرياپ وبر ،تونیس و ويرث
چند شاخص اصلي را در نظر ميگیريم .اول حس تعلق به قوم و میزان همبستگي قومي را
بررسي ميکنیم .برای دستيابي به رن ابتدا پراکندگي اين اقوام در سطح شهر را بررسي
خواهیم کرد .سپس میزان تمايل ازدواج با قوم خود يا ديگر اقوام را بررسي ميکنیم .دوم
حس تعلق به شهر را بررسي ميکنیم .دو شاخص رأی دادن در انتخاباپ شورای شهر و
دوستيابي ،که از ويژگي شهر با تعري ويرث است ،مورد نظر ماست .عالوه بر اين برای
دست يابي به ذهنیت افراد در مورد هويت خود (متعلق به قوم يا متعلق به شهر) از رنان در
مورد ردا و رسوم و تعري شهر از نگاه رنان خواهیم پرسید.

پرسشهاي پژوهش
 -۱همزيستي اقوام مختل چه تأثیری بر شکلگیری فضا و ايجااد نشاانههاا و ردا و
رسوم در ش هر داشته و از طرفي هر يك از اين اقوام در ذهن خاود چگوناه فضاا و
نشانهها را معنا ميکنند؟
 -2ريا با گذشت زمان هنوز ماردم خاود را متعلاق باه قاومي کاه از رن برخاساتهاناد
ميدانند؟
 -۳ريا محلههای شهر بر اساس مدل قومي از هم قابل تیکیكاند؟
 -4در طي اين سالها و در مسیر توسعۀ شهر ،در کناار فرهناز قاومي ،چاه عوامال
ديگری بر شکلگیری فضای شاهری و ردا و رساوم در گرمساار تأثیرگاذار باوده
است؟
 -5ريا در گرمسار کنوني مي توان عنوان شهروند را ،به معنايي که وبر تعري ميکناد،
به افراد داد؟
 -6يا بر اساس نظر تونیس شهر گرمسار در طي زمان در حال تبديل شدن از اجتمااع
به جامعه است؟
 -۷ريا بر اساس تعري ويرث ،فرد بخشي از فرديت خود را به دلیال زنادگي در شاهر
فراموش کرده و خود را عضوی از شهر گرمسار ميداند يا هنوز خاود را متعلاق باه
قوم خود دانسته و از ردا و رسوم قوم خود تبعیت ميکند؟
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روششناسی
نمونههاي تحقيق
دبیرستانهای دولتي دخترانه شهر گرمسار به عنوان مکان تمرکز نمونهها انتخا شدند .شهر
گرمسار دارای چهار دبیرستان دخترانه دولتي است که نوع پاراکنش رنهاا در شاهر طاوری
است که تمامي شهر را در بر ميگیرد .اين مدارس روی يك خط شرقي غرباي از شاهر قارار
گرفته و به تمامي نواحي شهر مشرفاند .در هر دبیرستان به طور تصادفي دو کالس انتخاا
شد که در نهايت  ۱20نمونه (دانش رموز) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
روشهاي انجام تحقيق
در اين تحقیق از روشهای اسنادی ،مصاحبۀ کانوني و مصاحبه استیاده شده است.
با استیاده از اسناد مربوط به تاريخ شهر گرمسار ،رمار جمعیتي در چند دهه اخیر و
طر توسعۀ شهر گرمسار به معرفي تاريخي ،جغرافیايي ،اجتماعي و جمعیتي شهر گرمسار
پرداختیم.
در اين تحقیق چهار مصاحبۀ کانوني انجام شده است .از جمله کارهايي که در اين
مصاحبههای کانوني انجام شد با کمك فن ارزيابي روستايي مشارکتي (چامبرز،)۱۹۹4 ،۱
کشیدن نقشه و کروکي شهر گرمسار بر روی کاغذ پوستي بزرگ به دستِ اين افراد و
مشخص کردن محل زندگي خانواده خود و اقوام و بستگانشان بر روی نقشه بود .از اين
طريق پراکندگي هر قوم در شهر مشخص شد .همچنین از دانشرموزان خواسته شد درخت
خويشاوندی مربوط به خود و خانوادهشان را رسم کنند که شامل سه نسل پدربزرگ و مادر
بزرگ ،پدر ،مادر ،خاله ،دايي ،عمو و عمه رنها ،و در نهايت خود فرد و خواهر و برادر او
ميشدند .از رنها خواسته شد نام قوم خود و بستگانشان را بر روی درخت خويشاونديشان
مشخص کنند .به عنوان مثال مادر قوم الیکايي ،پدر قوم ترک اصانلو .بدين ترتیب نوع
ازدواج درون قومي يا برون قومي مشخص شد .در مرحله بعد به دانشرموزان کارپهايي
داديم و از رنها خواستیم بعد از بحث گروهي به سؤالهای زير بر روی کارپها پاسخ دهند:
-

نامخانوادگي و قوم خود را مشخص کنند .از اين طريق متوجه شاديم کاه هار ناام
خانوادگي به چه قومي تعلق دارد.

-

ترجیح ميدهند با کدام يك از اقوام ازدواج کنند .هدف از اين سؤال اين اسات کاه
ريا افراد هنوز به خويشاوندان و قوم خود وابستهاند ياا ارتبااط باا ديگار اقاوام را از
طريق ازدواج امری رايج و طبیعي است.

Chambers

۱
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-

ترجیح ميدهند در انتخاباپ شورای شهر به کانديد کدام يك از اقوام رأی دهناد.۱
مطر کردن اين سؤال از اين جهت اهمیت دارد کاه گرمسااریهاا بارای انتخاا
فردی در نظام سیاسي شهر از چه شاخصهايي استیاده ميکنند؟ صالحیت فاردی
يا تعلق به گروه قومي فارد؟ ايان ساؤال مايتواناد میازان نهاديناه شادن میهاوم
شهروندی در میان افراد شهر گرمسار را تعیین کند .زيرا اگر افراد ترجیح دهناد از
قوم خود نامزدهای مورد نظر را انتخا کنند نشاان دهنادۀ ايان اسات کاه هناوز
قومیت در شهر تعیین کننده است و اگر نزد افراد قوم خاصي مهام نباشاد و فقاط
صالحیت افراد برايشان تعیین کنناده باشاد ،نشااندهنادۀ نهاديناه شادن میهاوم
شهروندی است .زيرا يك شهروند واقعي تنها قوم خودش را در تصمیماپ گروهي و
شهری مد نظر نميگیرد ،بلکه حقوق تمامي افراد برايش مهام اسات .در نتیجاه از
اين سؤال ميتوان میزان سوگیری فرد به قوم خود ياا تمايال باه برقاراری حقاوق

شهروندی و برقراری عدالت برای همه افراد شهر پيبرد.
 ترجیح ميدهند دوست خود را از کدام يك از اقوام انتخاا کنناد .باه طاور کلايدوستان يك قدم از خويشان دورترند و معموال افراد حق انتخا و يا حاذف کاردن
دوستان خود را دارند .در حاليکه افراد حق انتخا قوم و ياا حاذف رن را ندارناد.
هدف از پرسیدن اين سؤال اين است که ريا افراد در شهر گرمسار هنوز خاود را در
بافت قومي خود تصور مي کنند و حتي دوستان خود را از قوم خود برميگزينند ياا
به میزاني از استقالل رسیدهاند که حق انتخا دوست از ديگر اقوام داشته باشند؟
در نهايت با دانش رموزان مصاحبه کرديم .ابتدا خواستیم خودشان را معرفي کنند.
هدف از معرفي اين است که ببینیم ريا فرد خودش را يك گرمساری معرفي ميکند يا مثال
ترک يا عر ؟ سپس از رنان خواستیم که تصور خود را نسبت به شهر گرمسار برای ما شر
دهند .از شهر گرمسار تعريیي ارائه کنند و بگويند چگونه شهر را به يك غريبه معرفي
مي کنند؟ در اين تعري به دنبال کش نسبت فرد با شهر يا با قومش بوديم .ريا فرد گرمسار
را به عنوان مکاني متعلق به همه اقوام ميداند و يك تعري کلي از شهر ارائه ميدهد يا شهر
را از دريچۀ قوم خود به ديگران معرفي ميکند؟
در اين تحقیق يکي از اهالي شهر گرمسار ما را همراهي ميکرد که در يافتههای
تحقیق از او به عنوان اطالعرسان ياد شده است.

 ۱سن رأیدهندگان در انتخاباپ شورای شهر طبق تبصرۀ  ۳ماده  ۳اساسانامه از تااريخ  22ارديبهشات  ۹۸از
 ۱5سالگي به  ۱۸سالگي تغییر کرده است.
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يافتههاي تحقيق
پراکندگی اقوام در شهر
رسم نقشۀ اجتماعي شهر توسط پاسخگويان و مشخص کاردن محال ساکونت خاود و افاراد
فامیل خود بر رن نقشه و در نهايت منتقل کردن همه فاامیليهاا بار ياك نقشاۀ اجتمااعي،
پراکندگي اين طايیهها در شهر گرمسار را میسر کرد (شکل  .)2نتايج نشان داد که نميتوان
برای هر طايیه منطقۀ خاصي از شهر را در نظر گرفت و يا به عبارتي فامیلهای مربوط به هر
طايیه در نقاط مختل شهر پراکندهاند و نميتوان چیادمان خاصاي از نظار قاومي در شاهر
مشاهده کرد .به عنوان مثال در کوچههای منتهاي باه خیاباان مباارزان فامیالهاای عرباي،
عسکری ،مسعودی ،گیلوری ،شادکام ،ايجي ،جواهرکار ،کرمي ،عمادی را مايتاوان مشااهده
کرد که به ترتیب متعلق به اقوام سمناني ،قشقايي ،الیکايي ،ترک هستند .از طرفي به عناوان
مثال اگر فامیل ايجي که متعلق به فامیل سمنانيها است را در نظر بگیريد ميتوان بر نقشاۀ
اجتماعي شهر محل سکونت اين فامیل را به صورپ پراکنده ديد (شکل .)۳
شکل  .2مشخص کردن محل سکونت افراد خانواده بر نقشه شهر توسط دانشآموزان

شکل  .۳بازسازی نقشه اجتماعي شهر گرمسار ،منبع :دادههای میداني
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ازدواج
اطالعاپ به دست رمده از درخات خويشااوندی هار فارد مرباوط باه ساه نسال پادربزرگ و
مادربزرگ ،پدر و مادر و خود فرد است که بیشترين اطالعاپ از نسل دوم يا نسل پدر و مادر
نمونهها به دست رمده است.
بر اساس دادههای جمعروری شده از درخت خويشاوندی ترکیباپ و انواع مختل
ازدواج درون قومي و برون قومي مشخص شد که به شر زير است:
جدول  :۳انواع ترکیب ازدواج بین قومي
ترکیب قومي

تعداد

درصد

فارس+فارس

۱۳

۱۱.۸۱

الیکايي+الیکايي

2۷

24.54

ترک+ترک

2۱

۱۹.0۹

سمناني+سمناني

4

۳.6۳

کرد+کرد

2

۱.۸۱

فارس+سمناني

۱

0.۹

فارس+ترک

5

4.54

عر +ترک

2

۱.۸۱

الیکايي+ترک

۷

6.۳6

فارس+الیکايي

۳

2.۷2

گیلك+ترک

۱

0.۹

عر +فارس

۱

0.۹

کرد+سمناني

۱

0.۹

سمناني+الیکايي

۱

0.۹

متیرقه

2۱

۱۹.0۹

جمع

۱۱0

۱00

در جدول  ۳ترکیباپ ازدواج هر يك اقوام با خود و ديگر اقوام بررسي شده است.
منظور از گزينه متیرقه در جدول  ۳ترکیب خانوادههايي است که از شهرهای ديگر مانند
يزد ،تهران و غیره به طور پراکنده وارد گرمسار شدهاند.
در میان ترکیباپ فوق ازدواج الیکايي+الیکايي بیشترين تعداد را به خود اختصاص
داده است ( 24.54درصد) و بعد از رن ازدواج ترک+ترک ( ۱۹.0۹درصد) بیشترين تعداد را
دارد .از اين نتايج و همچنین از تعداد فامیليهای هر قوم ميتوان نتیجه گرفت دو قوم
الیکايي و ترک بیشترين تعداد را در گرمسار به خود اختصاص ميدهند .با توجه به ترکیب
اقوام و ازدواجهای بین قومي مختلیي که در فوق مشاهده ميکنید ،نميتوان گیت که يك
قوم به صورپ کامالً مستقل و درونگروه باقي مانده است .همانطور که ميبینید مبادالپ
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زناشويي بین همه اقوام وجود داشته است ولي از درصد گروهها ميتوان به اين نتیجه رسید
که الیکاييها نسبت به بقیه اقوام درونهمسرترند و همچنین الیکاييها نسبت به ترکها (به
عنوان دومین قوم از لحاظ تعداد) در مبادالپ درونهمسری خود از تنوع کمتری
برخوردارند .اين در حالي است که ترکها در مبادله زناشويي با اقوام ديگر دارای تنوع
بیشتری هستند .از سويي همانطور که مشاهده ميشود ترکیب قوم ترک با اقوام ديگر بیشتر
از ترکیب الیکايي با اقوام ديگر در جدول فوق ديده ميشود .البته اين نکته هم قابلتوجه
است که قوم ترک در گرمسار دارای زير شاخههای متعددی است که هر کدام ريشه در
قسمتي از ايران دارد ،مثال ترک اصانلو از زنجان در زمان رقامحمدخان قاجار وارد گرمسار
شده و بقیه هم اصالت متیاوتي دارند ،که در اين تحقیق برای سادگي طبقهبندی همۀ رنها
به ترک خوانده ميشوند و چون در میان پاسخگويان تیاوپگذاری بین انواع زير شاخههای
ترک وجود نداشت ،ما نیز از در نظر گرفتن اين تمايزاپ چشمپوشي کرديم.
جدول  :4بررسي میزان تمايل به ازدواج ،رأی دادن و انتخا دوست با قوم خود و ديگر اقوام

ازدواج

انتخاباپ

دوستي

قوم

الیکايي

ترک

فرقي ندارد

هیچکدام

الیکايي

۱4

-

5

۱

ترک

-

۱۳

۱۱

2

متیرقه

-

-

۱۷

4

الیکايي

۱2

4

۸

-

ترک

۳

۱4

۱۱

۱

متیرقه

-

-

22

۳

الیکايي

۳

۳

۱4

-

ترک

-

۱4

۷

۱

متیرقه

-

-

۱۸

4

ردي اول جدول  4به مقايسه ترجیح ازدواج بین اقوام پرداخته است .نتايج نشان
ميدهد در میان نمونهها  ۱4الیکايي ترجیح ميدادند فقط با الیکاييها ازدواج کنند که از
اين میان  4نمونه اصالً حاضر نبودند با ترکها ازدواج کنند و برای  5نمونه هم فرقي نداشت
که با کدام قوم ازدواج کنند و  ۱نمونه عر ها را به عنوان ترجیح ازدواج بعد از الیکاييها در
نظر ميگرفت .در میان ترکها نیز  ۱۳نیر اولويت ازدواج را به ترکها ميدادند و برای ۱۱
نیر از رنها فرقي نداشت که با کدام قوم ازدواج کنند و يك نیر اولويت اول خود را به فارس
ها داده است .بنابراين ميتوان چنین تحلیل کرد که میزان تمايل به ازدواج درونقومي بین
الیکاييها و ترکها تقريباً يکسان است ،ولي در ازدواج برونقومي ترجیح انتخا قومهای
متعدد و تنوع انتخا در میان ترکها بیشتر از الیکاييها ديده ميشود.
نکتۀ قابل توجه ديگر رن است که در میان اقوام ديگر که يا تعداد رنها کمتر است،
مانند لرها و کردها و عر ها ،و يا ترکیباتي که خالص نیستند مانند ترکیب الیکايي-ترک يا
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سمناني-گرمساری و غیره گزينۀ "فرقي نميکند" برای ترجیح ازدواج بیشتر تکرار شده
است که تعداد اين افراد  ۱۷نیر است .در سؤال مربوط به ترجیح ازدواج  ۷نیر از گزينۀ
"هیچکدام" استیاده کردند که حاضر به ازدواج با هیچکدام از اقوام در گرمسار نبودند که از
اين  ۷نیر 4 ،نیر خود جزء اقوام گرمسار نبودند.
انتخاب افراد در انتخابات شوراي شهر
هر چند حساسیت نسبت به انتخا يك کانديد از قوم خاص نسابت باه ازدواج کمتار دياده
است ،اما ميتوان سوگیری قومي را هنگام انتخاباپ شوراها در گرمسار مشاهده کرد ۱2 .نیار
از الیکاييها ترجیح ميدهند اول به يك الیکايي رأی دهند و برای  ۸نیر از رنها فرقي نماي
کند که کانديد مورد نظرشان از چه قومي باشد و فقط صالحیت فرد مورد نظار بارای رنهاا
مهم است و  4نیر از رنها هم ترکها را به عنوان گزينۀ دوم بعد از الیکااييهاا انتخاا ماي
کنند و  2نیر هم بعد از الیکاييها به عر ها رأی ميدهند .در میان ترکها  ۱4نیار تارجیح
ميدهند فقط کانديد مورد نظرشان ترک باشد و  ۳نیر در درجه بعد از ترکها به الیکاييهاا
رأی ميدهند و برای  ۱۱گرمساری ترک هم فرقي نميکند که کانديد ماورد نظارش از چاه
قوم و قبیلهای باشد .در گروههاای متیرقاه (سامناني ،سابزواری ،مشاهدی و غیاره) سااکن
گرمسار نیز برای  22نیر فرقي نميکند که کانديد شورای شهر از چه قاومي باشاد .و جالاب
اينکه هیچکدام از اين گروههای متیرقه قوم خاصي را برای انتخا کانديد خود ترجیح نماي
دهند.
دوستيابی
در نمونههای مورد نظر حساسایت قاومي بارای انتخاا دوسات نسابت باه ماوارد ازدواج و
انتخاباپ خیلي کمتر ديده شد ،به طوریکه  ۱4الیکايي گزينۀ "فرقي نميکناد" را انتخاا
کردند و  5الیکايي ترجیح ميدادناد کاه در درجاۀ اول دوسات الیکاايي داشاته باشاند و ۳
الیکايي نیز ترکها را برای دوستي ترجیح ميدادند .در میان ترکها سوگیری قومي بیشتری
برای انتخا دوست نسبت به الیکاييها وجاود داشات ،باه طاوریکاه  ۱4نموناۀ تارک اول
ترجیح ميدادند با يك ترک دوستي کنند و برای  ۷نیر هم فرقي نداشت کاه باا چاه قاومي
دوست باشند .ولي هیچکدام از نمونههای ترک يك الیکايي را به عنوان انتخا اول خاود در
نظر نگرفته بودند .برای گروههای متیرقه نیز تقريباً فرقي نداشت که دوستشان از کدامياك
از اقوام باشد به طوريکه  ۱۸نیر از رنها ايان گزيناه را انتخاا کردناد و  4نیار نیاز گزيناۀ
"هیچکدام" را برای ترجیح دوستي برگزيده بودند (جدول .)4
در مجموع با مقايسۀ ترجیح هريك اقوام برای ازدواج ،رأی دادن در انتخاباپ شوراها و
دوستي با ديگر اقوام نشان در جدول  4نشان ميدهد که به ترتیب ازدواج نسبت به انتخاباپ
و انتخاباپ نسبت به دوستي از اهمیت بیشتری برای مخاطبان برخوردار بود ،بهطوریکه
گزينۀ "فرقي نميکند" برای ترجیح دوستي ،نسبت به انتخاباپ و ازدواج از تعداد قابل توجه
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تری برخوردار بود و بین دو ترجیح انتخاباپ و ازدواج ،گزينۀ "فرقي نميکند" برای انتخاباپ
بیشتر از ازدواج به کار رفته است .اهمیت ازدواج و انتخاباپ بین اقوام نشان دهندۀ وجود
سوگیری قومي بین اقوام در گرمسار است .در میان اقوام فوق در گرمسار الیکاييها بیشتر از
بقیه ترجیح ميدهند با قوم خود ازدواج کنند و به کانديد الیکايي رأی بدهند .رنها از جملۀ
«اصالً با بقیه اقوام (مخصوصاً با ترکها) ازدواج نميکنیم» بیشتر از بقیه استیاده ميکردند.
تیاوپ نتايج جدول  ۳و  4در اين است که در جدول  ۳ما با واقعیت روبرو هستیم و
ازدواجهايي را بررسي ميکنیم که اتیاق افتاده است .درحاليکه جدول  4جدولي است که بر
اساس ذهنیت افراد شکل گرفته و ديدگاه فعلي رنها را نسبت به وضعیت نشان ميدهد .با
مقايسۀ اين دو جدول ميتوان سوگیری قومي در گرمسار بین اقوام مختل چه در ذهن
افراد و چه در واقعیت مشاهده کرد و به اين نکته رسید که در فرايند گذشت زمان سوگیری
قومي تعديل نشده و هنوز در گرمسار با رن روبرو هستیم.
تشريح فضا و کالبدهاي شهري
شهر گرمسار شهری است که بايد رن را شهر -عشیره نامید .زيرا در اين شهر از يك ساو ماي
توان فضاهای شهری را مشاهده کرد و بر اساس تقسیماپ کشوری که در رن جمعیت مالک
اصلي برای تقسیم بندی و تمايز شهر از عشیره است ،گرمساار شاهر محساو مايشاود .از
سويي ديگر چون گرمسار از تجمع چند قوم شکل گرفته است ،هناوز خصوصایت عشایرهای
خود را حیظ کرده است .در گرمسار تقريباً همه يکديگر را ميشناسند و فضای خصوصاي از
فضای عمومي خیلي از هم قابل تمايز نیست .در خیابان وقتي با اطالع رساني از اهاالي شاهر
در حال راه رفتن بوديم همه او را ميشناختند و بارعکس .وقتاي در ياك مغاازه باا مشاکل
خردکردن چك پول روبرو شديم ،مغازهدار فامیل دوست اطالعرساان ماا را پرساید و چاون
فامیلي قابل اعتمادی داشت ،مغازهدار پول ما را خرد کارد .در گرمساار ياك خبار در عارض
چند دقیقه به گوش همه ميرسد و همه با خبر ميشوند:
اگر اين طرف شهر باشي و در مورد مسائلهای باا کساي صاحبت کناي
مطمئن باش که کمتر از يك ساعت رن طرف شاهر از حارفهاايي کاه
زدهای باخبرند (اطالعرسان).

بنابراين خصوصیت ناشناس بودن افراد در فضای عمومي که از خصوصیاپ فضای
شهری است تا حدودی در گرمسار ديده نميشود و هويت افراد ايجاد نوعي کنترل اجتماعي
بر رنان ميکند.
تأثير قوميت بر آداب و رسوم شهر گرمسار
انتظار ميرود حضور اقوام مختل با ردا و رسوم مختل در شهر نشانههای مختلیاي ايجااد
کند .با گذشت زمان اين ردا در هم ادغام شده و تنها در جزئیاپ اندکي با هم متیااوپاناد.
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به عنوان مثال نوعي غذا با نام تهچین گوشت که مخصوص شهر گرمسار است ،و هماه از رن
به عنوان تیاوپ اين نوع غذا با ديگر شهرها ياد ميکنند ،متعلق به ترکها بوده ولي در حاال
حاضر غذای همه گرمساریها محسو ميشود .بنابراين ادغام ردا و رسوم بعاد از گذشات
چند سال زندگي اين اقوام در کنار هم ،رنها را به مردمي باا فرهناز مشاابه تباديل کارده
است .در عین حال تنها تیاوپ قابل مشاهده بین اين اقوام زبان قومي رنهاست.
اهالي گرمسار به زبان فارسي سخن ميگويند و در مکالماپ روزمره از زبان فارسي به
عنوان زبان رسمي سیاسي همه ايران استیاده ميکنند .ولي چون اکثر افراد در گرمسار
مهاجران و يا تبعیدیهای زمان گذشتهاند به زبان قومي خود نیز رشنايي دارند ،گرچه امروزه
اين اقوام در اثر رمیزش با يکديگر رفتهرفته زبان قومي خود را تا حدودی فراموش ميکنند
يا رن را با زبانهای ديگر رمیختهاند .زبان اصلي گرمساریها فارسي با لهجۀ محلي رايج رازی
است که با اندکي تیاوپ نواحي اطراف تهران ،ری ،شمیران و ورامین بدان تکلم ميکنند.
زبانهای رايج ديگر در گرمسار زبان رذری است .افراد ايل اصانلو و پازوکي بدان تکلم مي
کنند و به غلط اهالي گرمسار از رن به ترکي ياد ميکنند ،در حالي که زبان افراد قوم اصانلو
شبیه زبان اهالي زنجان موطن اصلي رنها و زبان ايل پازوکي زبان رذری متداول در بین
ساکنان رذربايجان است .اما پازوکيها در حال حاضر زبان رذری خود را رها کرده و به
فارسي و لهجۀ محلي رازی صحبت ميکنند .افراد ايل ايلیکايي نیز به زبان مخصوص خود،
که رشتهای از زبان تاتي يا طبری رمیخته با لهجۀ مردم جبال است و شباهت زيادی با زبان
مردم دماوند دارد ،صحبت ميکنند .کردهای شادلو نیز زبان کردی خود را در طول زمان
فراموش کردهاند .زبان ايل عر کتي ،با توجه به مهاجرپ رنها از حوالي خوزستان به شیراز
و از رنجا به گرمسار ،نوعي زبان فارسي است که با عربي رمیخته است .مهاجران سمناني نیز
به زبان محلي خود سخن ميگويند .ديگر گروههای کوچکي که از نواحي مرکزی ايران از
جمله نطنز و اردستان و زواره به گرمسار رمدهاند با زبان محلي رن نواحي رشنايي دارند ،ولي
نسل امروز اين اقوام تقريباً با زبان محلي وطن خود بیگانهاند .تعدادی از خانوارهايي که اهل
فیروزکوه ،سیمیندشت ،زريندشت و روستاهای اين منطقه که چند سالي است در گرمسار
ساکن هستند ،ولي هنوز ارتباط خود را با اين مناطق قطع نکردهاند ،با زبان محلي خود که
ريشۀ طبری دارد رشنايي کامل دارند و گاه در مکالماپ روزمره خود با رن زبان صحبت مي
کنند (اسدی.)۳5 :۱۳۷۸ ،
نمونههای ما در پاسخ به اين سؤال که گرمسار را برای يك غريبه چگونه توصی مي
کنید ،اينگونه پاسخ دادند:
شهری با ر و هوای گرم و خشك و کويری ،دارای مردماي خاونگرم و
میهمان نواز ،شهری قديمي و تاريخي ،شهر گرمسار جايي به اسم ر نما
و پارک جنگلي دارد که مراکز تیريحي شهرند ،بناهکاوه جاايي نزدياك
شهر گرمسار است که ميتوانیاد بارای تیاريح باه رن جاا بروياد ،شاهر
گرمسار شهری است که جاده ابريشم از رن عباور مايکارده و رودخاناۀ
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حبله رود از کنار رن ميگذرد ،شهری دارای طواي و اقوام مختلا کاه
در کنار هم زندگي ميکنند ،شهری با چهرههای ماندگاری مانند دکتار
طباطبايي ،دکتر کردواني و ،...شهری دارای دانشگاه رزاد و دانشگاه پیام
نور ،شهری ساکت و ررام ،شهری بدون امکانااپ تیريحاي ،شاهر رفتاا
تابان ،شهری کوچك که همه همديگار را مايشناساند و ياك خبار در
عرض چند دقیقه در شهر ميپیچد و همه با خبر مايشاوند و ماردم در
کار يکديگر زياد کنجکاوی مايکنناد ،شاهری باا درختاان اکاالیپتوس
(نمونههای تحقیق)

بنابراين ميتوان گرمسار را شهری در نظر گرفت که هنوز خصوصیت قومي-قبیلهای
خود را تا حدودی حیظ کرده است ،ولي به دلیل زمان طوالني که از همزيستي اقوام مختل
در کنار هم و ايجاد ارتباط بینفرهنگي دچار تغییراپ عمدهای از جمله از بین رفتن برخي
ردا و رسوم خاص يك قوم و يكدست شدن فرهنز اقوام با يکديگر شده است .به طوری
که نمونهها از اقوام مختل  ،تعري يکساني از شهر دارند و نمادها و نشانههای شهری از ديد
همه رنها شبیه هم است .با اينکه در بعضي موارد مثل ازدواج و انتخا کانديد سوگیری
قومي در میان افراد مورد مصاحبه وجود داشت ،ولي هیچکدام گرمسار را از رن قوم خود
تصور نميکردند .در ذهن همۀ رنها گرمسار يك شهر يكپارچه با خصوصیاپ مشترک است
و هیچگونه خطکشي برای جدا کردن شهر بین اقوام يا تعلق رن به قوم خود وجود ندارد.

نتيجه گيري
شهر گرمسار از جمله شهرهای نزديك به شهر تهران است کاه ساابقۀ تااريخي رن باه زماان
باستان ميرسد و محلي است که در طول سالیان طوالني محل عبور کاروانیان زيادی باوده و
غر ايران را به شرق ايران وصل ميکرده است .اين شهر که در دامنه کاوههاای البارز و بار
حاشیۀ کوير قرار گرفته ،محل تجمع اقوام ايراني است به طوریکه ميتوان رن را جزيرۀ اقوام
ايراني فرض کرد .هر کدام از اين اقوام به علات خااص خاود در دورههاای متیااوپ باه ايان
سرزمین کوچانده شدهاند .ردا و رسوم و زبان اين اقوام باا يکاديگر متیااوپ اسات ،اماا باا
زيسااتن درکنااارهم و دادوسااتدهااای فرهنگ اي و خويشاااوندی هاام اکنااون ردا و رسااوم
گرمساریها با هم دررمیخته و به سوی يكدست شدن ميرود .از اينرو گرمسار را مايتاوان
شهری در حال توسعه برشمرد که عوامل متیاوتي بر توسعۀ اين شهر تأثیرگذارند .در گذشته
گرمسار از اسکان چند ايل تشکیل شده اسات .وجاود فرهناز و ويژگايهاای عشایرهای ،از
جمله عدمتمايز فضای عمومي از فضای خصوصي ،همچناان از ويژگايهاای باارز ايان شاهر
محسو ميشود .اما با ورود گرمسار به مرحلۀ شهر شدن و با افزايش جمعیات ،کارکردهاای
شهری مانند کارکردهای خدماتي ،حمل و نقل ،رموزش و بهداشت ايجاد شده است .بناابراين
اين دو ويژگي در گرمسار فضايي نامشخص و بینابیني ايجاد کرده که بر اساس رن مايتاوان
گرمسار را شهری در حال توسعه دانست و در اين چارچو رن را مورد تحلیل و بررسي قرار

بررسي رابطۀ قومیت و شکلگیری فضا و ردا ۷۳ ...

داد .بنابراين با اينکه طبق تعري وبر منشأ شکلگیری گرمسار به شهر رسیايي شبیه اسات،
اما به مرور زمان طبق تعري تونیس از شکل اجتماع به شکل جامعه در حال توسعه است.
در اين تحقیق به روابط خويشاوندی و قومي از مناظری چون ازدواج ،دوستي و رأی
دادن به کانديدهای شورای شهر نیز پرداختیم .نتايج نشان داد که هرچند ممنوعیتهای
ازدواج برونقومي که در گذشته وجود داشته هم اکنون وجود ندارد ،اما هنوز ميتوان بین
مردم شهر گرمسار ترجیح قومي را مشاهده کرد .اين ترجیح دربارۀ رأی به کانديد شورای
شهر و انتخا دوست نیز قابل توجه است ،اما با وجود رن مردم شهر گرمسار را از رنِ يك
قوم خاص ندانسته و در ذهن همه رنها گرمسار از رنِ همه اين اقوام است و خودی و
غیرخودی نزد رنها گرمساری و غیرگرمساری است .بنابراين طبق تعري ويرث ،شهروندان
از فرديت خود تا حدزيادی دست کشیدهاند و بیشتر از رنکه خود را متعلق به قومي که از
رن برخاستهاند بدانند ،خود را متعلق به شهر ميدانند .همچنین اقوام مختل به صورپ
پراکنده در شهر زندگي ميکنند و نميتوان محل خاصي از شهر را متعلق به قوم خاصي
نسبت داد.
مقايسۀ گرمسار و ايالم (مقصودی و انواری )۱ :۱۳۹0 ،نیز نشان ميدهد که گذشت
زمان از تأثیر قومیت بر فضای شهری و ردا و رسوم حاکم بر شهر ميکاهد .در ايالم ،که
شهری بسیار جوانتر از گرمسار است ،فضای شهری کامالً بر اساس قومیت از هم تیکیك
شده است .افراد هنوز خود را ،بیشتر از رنکه ايالمي بدانند ،از رن ايلي ميدانند که به رن
تعلق دارند .ازدواج و رأی دادن بسیار تحتتأثیر قومیت است .در حاليکه در گرمسار
همانطور که ديديم تأثیر قومیت رو به کمرنزتر شدن است .بنابراين ميتوان به اين نتیجه
رسید که گذشت زمان و تأثیر نظام حاکم بر شهر ،شهروندان يك شهر را که ريشه قومي
متیاوتي دارند ،از فرديت خود دور خواهد کرد.
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