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واکاوی عوامل مؤثر بر طرد و جداشدگی گروههای قومی اقلیت؛
*

کولیهای شهرک نوبنیاد ساری

الههکشیری

۱
2

ناصربرکپور 
تاریخدریافت ۱400/۱۱/09:
تاریخپذیرش ۱40۱/03/06:

چکیده
برخیویژگیهایاجتماعی-فرهنگی،همواره

هایاجوکیهاعلیرغمگذشتسالیانمتمادی،بهدلیل


کولی
طوریکهدر

ازسویجامعۀمیزبانطردشدهوبایکهویتویژه،درتصورجامعۀمیزبانشکلگرفته 
اند؛به
شهرهای مختلف از جمله ساری ،تجربۀ جابهجایی اجباری و ترک محل سکونت خود را داشتهاند .از
بسترها،شرایطوتجاربکولیهایساکندرشهرکنوبنیاددرمورد

رودراینپژوهش،بهمنظورفهم


همین
پدیدۀطرددرسطحشهرومحله،ازروشمردمنگاریوتحلیلمحتوایکیفیاستفادهشد؛زیراشناخت
هاوتجاربآنها،پیشازهرگونهاقدامدرراستایبهبودشرایطاینگروهقومیو


عمیقشرایط،ارزش
کاهشنابرابریهادرفرایندبرنامهریزیوطراحیشهری،ازاهمیتبسیاریبرخورداراست.یافتههایاین
دهدطردکولیهایساکندرشهرکنوبنیاد،ناشیازدوعاملاصلیفرهنگمتمایزو


پژوهشنشانمی
استمرارمحرومیتاجتماعی ،اقتصادی ،سیاسیوقانونی استکهعلیرغمآنکههریکاز اینموارد به
هاصدقنمیکند.درواقع


شود،تأثیرگذاریتوأمانایندوعامل،برایهمۀکولی
تشدیددیگریمنجرمی
تنوعوضعدرآمدیودسترسیبهمنابعقدرتدرمیاناجتماعموردمطالعه،موجبمیشودبرخیافراد
هاونگرشهای


بتفاوتدرارزش
محرومیترادرابعاداقتصادی،سیاسیوقانونیتجربهنکنند.بدینترتی

فرهنگیوگاهمحرومیتدرابعاداقتصادی،سیاسیوقانونی،ازطریقایجادتفاوتمیانکولیهاوسایرین

سازیوتعمیمتصوراتذهنیمنفیرابهجریانمیاندازد.بدینترتیب

سببایجادترسمیشودکهدیگری

بهمنظورغلبهبرایناحساسترسازدیگری،فرایندهایینظیرعدمپذیرشدیگری(بهصورتدوسویه)،

تقویت سرمایۀ اجتماعی درونگروهی ،کاهش مواجهه و روابط برونگروهی مؤثر و افتراق فضایی آغاز
هادرابعادوعرصههایمختلف


ها،موجبطردکولی

هاومحرومیت
میشوندکهدرکناروجودتبعیض

زندگیروزمرهمیشود .
تفاوتقومیوفرهنگی،جداشدگی،ساری،طرد،کولیها .

واژههای کلیدی:
عرصهها و فضاهای طرد ،مواجهه و تبادل
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ مسئول با عنوان « 
بینافرهنگیدرسطحزندگیشهریروزمره(موردپژوهی:تجاربزیستۀگروههایکولیساکندرشهرساری)»

استکهباراهنمایینویسندۀدیگردردانشکدۀمعماریوشهرسازیدانشگاههنردرحالانجاماست.
 . ۱دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران (نویسندۀ مسئول)،
elahekashiri@gmail.com
.2استادگروهشهرسازی،دانشگاههنر،تهرانbarakpur@gmail.com
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مقدمه
علیرغم وجود زبان فارسی ،و
میرود که  
جامعۀ ایرانی ،از جمله جوامع چندقومیتی بهشمار  
تفاوتهایی

هویتساز ملی ،دارای 
بهعنوان عوامل  
تاریخ و فرهنگ ایرانی مشترک میان اقوام  
آدابورسوم،دین،مذهبوفرهنگنیزهست.اگرچهاینجامعۀچندقومیتی،
نظیرزبان،لهجه ،
ویژگیهای مختص خود را به اعضایش

دارای یک هویت جمعی عام است ،درون آن هر قوم 
میکند و درنتیجه جامعه با تعدد ،تنوع و حتی گاه تعارض هویت و الگوهای رفتاری
منتقل  
میشود و نمود این ساختار اجتماعی متنوع و متعارض در ساختار اجتماعی شهرها نیز
روبهرو  

میشود .
مشاهده 
۱
درسراسرایرانبهدلیلوجودعواملمختلفیمانند تصمیماتسیاسی ،خشکسالیوازبین
موقعیتهای شغلی ،جغرافیایی و اقلیمی

رفتن نحوۀ معیشت مردم به شیوۀ گذشته ،وجود 
گروههایقومیناچاربهمهاجرتبه
مطلوبتردرسایرنقاطوبسیاریازعواملدیگر،برخیاز 

شدهاند که این امر موجب تنوع قومی و
نقاط دیگر کشور یا مهاجرت از سایر کشورها به ایران  
برنامهریزی شهرها از
فرهنگی در شهرهای این سرزمین منجر شده است.در این میان سیستم  
بسیاری جهات در پاسخ به تنوع فرهنگی موجود ناموفق بوده است و در اغلب فرایندهای
برنامهریزی و طراحی ،انعکاس ارزشها و هنجارهای فرهنگ غالب ،نادیدهگرفتن ارزشهای

گروههای اقلیت قومی و فرهنگی ،ناتوانی برنامهریزان در تجزیهوتحلیل مسائل از منظر

چندفرهنگی یا طراحی فرایندهای مشارکتی که گروههای نژادی و قومی را وارد فرایند
ریزیکند،دیدهمیشود.اینامردرکنارفرایندهایگوناگوناقتصادی،اجتماعی،سیاسی


برنامه
3
2
گروههای قومی را تشدید کند و افزایش
میتواند طرد و جداشدگی برخی از  
و فرهنگی  ،
نابرابریهادرابعادگوناگونمادی،فرهنگی،منزلتیوقدرترادرپیداشتهباشد .

جوکیها یکی از اقوام ساکن در استان مازندران هستند که اغلب در شهر یا

کولیها یا 

میکنند.بسیاری بر این
آمل،قائمشهر و تنکابن زندگی  

روستاهای اطراف ساری ،بابل،بهشهر ،
آمدهاند.
آنهاهندوستانبودهاستواززمانساسانیانبهاینمنطقه 
باورندکهخاستگاهاصلی 
آوردهاند (رضایی،
برخی دیگر نیز معتقدند شاهان صفوی این گروه را از هندوستان به ایران  
الجیشیایرانوسیاستحکومت هادردورانمختلف،سببمهاجرتاقواممتعددیدرسراسر


.موقعیتسوق
۱
توانبهترکمن ها(مهاجرتواسکاندردورۀحکومتسلجوقیانوآقامحمدخان


ایرانشد.ازجملۀایناقواممی
هاوآذریها


عنواناسیر)،ترک

ها(مهاجرتاززمانصفویبه

ها(اززمانساسانیانیاصفوی)،گرجی

ر)،جوکی
قاجا
منظوراستخدامدرصنایعنساجیوکاردرراه آهندردورهرضاشاه)و...اشارهکرد(رضایی،


(اسکاندرمازندرانبه
۱380؛بیگدلی .)۱398،
2. Exclusion
3. Segregation

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱5۱...


ویژگیهای فیزیکی ،مانند رنگ پوست و برخی ویژگیهای

 .)275-274 :۱380برخی 
کولیها را در اغلب مناطق از دیگران متمایز
آدابورسوم  ،
اجتماعی-فرهنگی مانند زبان و  
صفیخانی .)3:۱395،
میسازد( 

رغمگذشتسالیانمتمادی،هموارهازسویجامعۀمیزبانطردشدهاندوبا


هاعلی

کولی
کهاجتماعآنهادرشهر،محل


طوری

اند؛به

یکهویتویژه،درتصورجامعۀمیزبانشکلگرفته
تجمع آسیبهای اجتماعی پنداشته میشود؛ بنابراین کولیها در شهرهای مختلف تجربۀ
اندکهازجملۀآنمیتوانبهتخریب


جاییاجباریوترکمحلسکونتخودراداشته

جابه
محلسکونتکولیهایخاکسفیدتهرانطیاقدامامنیتی-انتظامیاشارهکرد .

محلههادربسیاریازشهرهایاستانمازندرانازجملهساری،به
گیریجوکی 


هستۀشکل
گردد،اماباتوجهبهحساسیتجوامعشهریبهاجتماعاتکولیها،از


دورانقبلازانقالببرمی
فرهنگی(وجودنابهنجاریهایفرهنگیشدید)،اینمجموعهتاسال ۱387در

بعداجتماعی-
شهرساریبااستقراردربافتمیانیشهردوامآوردودرسال ۱387مالکیتکلفضاتحت

فشارهایاجتماعیومدیریتی،تحصیلوبهبخشعمومیاختصاصیافت.جمعیتراندهشده،

به صورت پراکنده در چند نقطه از شهر ساری یا حریم بالفصل آن ساکن شدند (مهندسان

).درواقعمحلۀجوکیهایشهرساریدرگذشتهدرحاشیۀ

مشاورطرحمحیطپایدار5:۱387،
گیریمحلههایپیرامونی،


شهرقرارداشت،اماباافزایشجمعیتشهری،گسترششهروشکل
این محله درون محدودۀ شهری قرار گرفت .با توجه به اینکه محلۀ جوکیها جزء بدنامترین
محله هایشهر(مرکزفساد،وفروشموادمخدرومشروباتالکلیو)...بود،ساکنانپیرامونی،

عنوانعاملکاهشمنزلتاجتماعیوامنیتمحلهاعتراضمیکردند.از

ضورکولی 
هابه

بهح
هایامنیتی،قضاییو،...بهزعمخود

این رومسئوالنشهرداریواستانداریباهمکاریدستگاه

به منظورحلمعضلاینمحلهوهمچنیندرپاسخبهاعتراضساکنانهمجوار،پسازتملکو

ها،اراضیاینمحلهرابهکاربریهایخدماتیتخصیصدادندو


سکونتجوکی
تخریبمحل 
حال،تخریبمحلزندگیوجابهجایی


جاییکردند.بااین

ساکناناینمحلهرامجبوربهجابه
اجباری نهتنها به رفع معضالت و آسیبهای اجتماعی موجود در میان این اجتماعات کمک
نکرد ،بلکه به عمیقترشدن طرد و جداشدگی آنان در سایر بخشهای شهر و کلیۀ ابعاد
فضایی،اجتماعیواقتصادی،وهمچنینپراکندگیآسیبهاومعضالتیکهبرخیاز

کالبدی-
افراداینگروهقومیبهآندچاربودند،منجرشد .
باتوجهبهشناختمحدودازکولیهاوحضوراندکاینگروهدرمتناصلیجامعهوهمراه

باجریاناتاصلی،هدفاصلیاینپژوهش،فهمبسترها،شرایطوتجاربکولیهایساکندر

شهرک نوبنیاد ،دربارۀ پدیدۀ طرد در سطح شهر و محله ،از طریق بهرهگیری از روش
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مردم نگاریاست.مطالعۀحاضردرپیپاسخبهاینپرسشاساسیاستکهچهعواملیدرطرد

هادرچهابعادوعرصههایی


برآنکولی
وجداشدگیکولیهایشهرکنوبنیادتأثیرداردوعالوه
اززندگیروزمرهدرشهرطردمیشوند .
ایننوشتاربه منظورتدوینچارچوبمفهومیاولیه،ازطریقمرورپیشینۀنظریوتجربی

شودوسپسباتوجهبهماهیتاکتشافیپژوهش،بهدنبالآناستتابراساسشرایط


آغازمی
زمینهای و تجارب مشارکتکنندگان در پژوهش ،مقایسهای از شرایط گروه قومی موردنظر و

چارچوبحاصلازمرورپیشینۀنظریوتجربیارائهومدلاولیهرااصالحوتعدیلکند.در
طوریکهمبتنیبرپیشینۀپژوهش،در


شود؛به

فرایندتحقیق،ابعادچندوجهیطردمطرحمی
مدل اولیۀ ابعاد سیاسی-قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و فضایی ارائه شده است.
عالوه برآن،درجامعۀموردمطالعهنیزابعادمختلفطردواکاوی شده،اماباتوجهبهشرایط

طورکهپیشتر


.همان
جنبههای اجتماعی و فضایی طرد تمرکز شده است
زمینهای،بیشتر بر  

بیان شد ،کولیها در نقاط مختلف شهر ساری (مانند محلههای غفاری ،آهیدشت و )...و
روستاهای پیرامون آن ،بهصورت پراکنده سکونت دارند ،اما گروهی از آنان که پیشتر در
جوکیمحلۀ ساری در حوالی محلۀ مهدیآباد سکونت داشتند ،پس از جابهجایی ،اغلب در

ازهمینروناحیۀموردمطالعۀاینپژوهش،شهرکنوبنیادشهر

شهرکنوبنیادساکنشدند.
ساریاست .

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
 .1تفاوت و زندگی با دیگری
تغییر و تحوالت ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جوامع در دوران مختلف ،سبب
مهاجرت و ایجاد تنوع اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ترکیبی از تفاوتها شده است .در
دلیلدرگیریهایخاورمیانه،اروپادرخطمقدممهاجرتحضورداشتهاست؛


هایاخیربه

سال
پیامدهایاینبحرانانسانیراکشورهایهمسایهمتحملمیشوند؛برای

اگرچهحجمزیادیاز
مثال ،در لبنان ،مهاجران سوریه بیش از یکچهارم کل جمعیت ساکن در کشور را تشکیل
هایاخیر،نشاندهندۀافزایشتعدادمهاجرانبه


دهند).مقایسۀجمعیتمهاجراندرسال

می
اروپا است .بااینحال ،همۀ مهاجران به اروپا در حال فرار از درگیری ،جنگ یا رژیمهای
سرکوب کننده نیستند ،بلکه مهاجران ،شامل پناهندگان ،پناهجویان و مهاجران اقتصادی و

امثال آن هستند .بخش عظیمی از مهاجرانی که طبق اسناد و مدارک ،بهطور غیرقانونی از
کشورهایآفریقاییبودهاند.باوجوداینکهاقتصاد

طریقدریایمدیترانهبهاروپاواردشدهاند،از
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آفریقاسطوحنسبتاًباالییازرشدداشتهاست،بیکاری،نابرابری،فقر،نبودفرصتهاوناامیدی،
سببمهاجرتآفریقاییانبهسمتاروپاشدهاست(هبیتات.)2۱:20۱6،
با هجوم پناهجویان به اروپا ،اگرچه تالشهایی برای نمایش همبستگی با مهاجران و
مخالفتباسیاست هایضدمهاجردرشهرهایبزرگاروپاانجامشدهاست،انزوا،بیگانهستیزی

وپوپولیسمجناحراستواحزابضدمهاجردرپهنۀاروپانیزدرحالقدرتگرفتنهستندو
این امر به تصور منفی عمومی به پناهندگان منتج شده است .برخی از کشورها که در ابتدا
پناهندگان را با آغوش باز به شهرهای خود میپذیرفتند ،در حال حاضر با تعداد زیادی از
مخالفانافراطیراستواحساساتضدمهاجرمواجههستند(همان .)22:
در ایاالتمتحدۀ آمریکا نیز بهعنوان یک جامعۀ چندقومیتی با فرهنگ غالب آنگلو-
هاییدرخصوصنحوۀبرخوردوپذیرشمهاجرانوگروههایقومیو


چالش
پروتستانی،همواره
۱
نژادی وجود داشته است .براساس گزارش پیمایش اجتماعات آمریکایی در سال  ، 20۱9در
ترکیب جمعیتی آمریکا ،سفیدپوستان آمریکایی اکثریت نژادی هستند و آمریکاییهای
هایآفریقاییتبار ،بهترتیباولینودومیناقلیت


آمریکایی
اسپانیاییتباروالتین،وهمچنین

قومیهستند .
جهانی شدن،گوناگونیوتنوعجمعیتشهریرابیشترکردهوبه تبعآن،حسناامنیو
ترس از دیگران نیز افزایش یافته است .در چنین بستری دو چشم انداز متعارض از شهر
پدیدارمی شود؛ازیکسوشهرهابهمثابۀمکان هاییخطرناکدرکوتصویرمیشوندکه
باید از آن احتراز کرد و نتیجۀ چنین نگرشی ،ذهنیت قلعه ای و دژگونه ای است که با
صرف نظرازفضاهایعمومیهمراهاستومحلههایینظیردروازهدارومحلههایطردشده
راافزایشدادهاست.ازسویدیگر،اعادۀدوبارۀاهمیت اقتصادیواجتماعیشهردردوران
اخیر ،نگرشی مثبت تر به زندگی شهری و تحمل تفاوت با دیگران (مدارای اجتماعی) و
زندگیباآنهاراایجابمیکند(مدنیپور.)770:20۱۱،بدین ترتیبدوگرایشمتفاوت
« پذیرش و استقبال از غریبهها» یا « دورنگه داشتن آنها» ،در برابر حس تفاوت و
همزیستیباغریبههاقرارمیگیرد .
تفاوت بهعنوان چیزی که در بیرون و در تقابل با هنجارهای سخت هر جامعه و هویت
سلطهجویانه است ،ایجاد میشود؛ بنابراین هویت و تفاوت یک سیستم درهمتنیده و خاص ،از

روابطدیالکتیکیهستندکهدرشمول(تعلق)یاطرد(عدمتعلق) دخیلهستند.دررابطۀبین
هویت و تفاوت ،یک پارادوکس وجود دارد .جستوجو برای دستیابی به یک هویت ناب و
1. American Community survey 1-year Estimates, population by race in United States (available at:
)https://data.census.gov/cedsci/profile?g=0100000US
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تغییرناپذیر،بهیکبارهازاختالفشکلگرفتهودرعینحالبهدنبالازبینبردناختالفاست.این

بودندیگریراجستوجومیکند(ساندرکاک .)2۱3:2009،


امرسازگاری،ناپدیدشدنیانامرئی
ساندرکاک )2003( ۱بر این باور بود که تاریخ برنامهریزی میتواند بهعنوان تالشی برای
مدیریت ترس در شهر بازنویسی شود .وی با اشاره به اینکه ترس در شهر ناشی از ترس از
نظرمیرسند،


نظمیبه

طورخاص،ترسازافرادیکهعاملاینبی

نظمیدرمعنایعاموبه

بی
تهبندی چهار راهحلی که طی صد سال اخیر توسط دولتها ،بهمنظور
ناشی میشود ،به دس 
2
کنترلاینترسهادرشهراتخاذشده،پرداخت.۱:اعمالنیرویقانونیوپلیس برایقانونو

3
(دورنگهداشتنافرادمعینازنواحی

نظمبیشتر؛.2تحتکنترلداشتنوجداشدگیفضایی 
معین)؛  .3تالش برای ایجاد انواع خاصی از شهروندان و فردیتها یا عاملیتها ،4لندنیهای
هاوزمینهایبازی،مسکن،مراکزاجتماعات


هایخوب،ازطریقتأمینپارک

خوب،نیویورکی
5
وسایرتجهیزاتشهریمدنیبهعنوانیکاصالحاخالقی؛.4رویکردجذبیاادغام ازطریق

سیاستهایاجتماعیمانندنیازهای زبانملیوطبقاتمدنیبرایتبدیل«دیگری»به«یکی

از ما» .این رویکردها بهدنبال رهاکردن از ترس با دورکردن یا تغییردادن افرادی هستند که
عنوانایجادکنندۀترسدیدهمیشوند(.ساندرکاک .)۱08-۱07:2003،


به
افزایش نابرابری ها و تنوع فرهنگی در شهرها اگرچه فرصتهای تبادل بینافرهنگی و
یادگیری متقابلراایجاد می کند ،با ترس نیز همراه بودهاست.وجود مهاجران درشهرها،
می تواندحسترسازحضوریکغریبهراکهممکناستاصالتفرهنگیجامعهراخدشهدار
کند یا موجب بینظمی و ناامنی شود ،بههمراه داشته باشد .عالوهبرآن ،برای مهاجران یا
اقلیت هایقومیونژادینیزفشارهایناشیازقومی سازیونژادپرستیسببمیشودآنها
به عنوان شهروندان درجۀ دوم وافرادی شناسایی شوند که ادعاهای آنها فقط میتواند در
چارچوبفرهنگمسلطودرانطباقباآنبهرسمیتشناختهشودوموردپیشداوریهای
بسیار و حتی طرد در جنبه های مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی قرار گیرند .نمود
فضایی این روابط اجتماعی در شهرها ،میتواند بهصورت جداییگزینی داوطلبانه ،خصوصی
کردنفضاهایعمومی،ایجادمحلههایدروازه داروجلوگیریازاختالطقومیونژادیبروز
یابد یا به طرد اجباری و جداشدگی در محله های محروم و طیف محدودی از مکانها و
فعالیتهامنجرشود .
1. Sandercock
2. Policing
3. Spatial containment and segregation
4. Subjectivities
5. Assimilation
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 .2نابرابری
هاییکهبهصورتاجتماعیتعریفشده


هایمیانافراد(یاجایگاه

طورکلیبهتفاوت

نابرابریبه
هاآنرااشغالکردهاند)اشاره میکندکه برنحوۀزندگیآنها،خاصهبرحقوق،


استوآن
هاوامتیازاتیکهازآنبرخوردارند،تأثیردارد.اینتفاوتها،بهمعنایاجتماعی


ها،پاداش

فرصت
کلمه،ساختاریشدهاندوجزءالینفککنشمتقابلومستمرافرادهستند(گرب،)۱0:۱990،

اما نابرابری به تعریف فوق محدود نمیشود و همواره مناقشات بسیاری بر سر بنیانهای
)،داشتنموقعیتهای

نابرابری،میاناندیشمندانوجودداشتهاست.درنگاهمارکس۱360( ۱
متفاوتدرموردوسایلتولید،میانافرادجامعهتضادمنافعایجادمیکند.رویکردوبر2اگرچهبر

تحلیلمارکسازقشربندیاستواراست،نشانمیدهدعالوهبرطبقه،ابعاددیگریازقشربندی

نیز بر زندگی مردم اثر می گذارند .وی توجهات را به تأثیر متقابل طبقه و منزلت ،و حزب
کندوبنیانانعطافپذیرتریرابرایتحلیل

بهعنوانابعادجداگانۀقشربندیاجتماعیجلبمی

تجربیقشربندیپدیدمیآورد(گرب.)78-77:۱990،رایت()20۱5برموضوعمیزانکنترل

3
افرادطبقاتاجتماعیمختلفرویفرایندتولیدتأکیدکرد،اماگیدنز ()20۱3براینباوربود
کهدرنیمۀدومقرنبیستمنابرابریازتمرکزتقریباًانحصاریبرطبقۀاجتماعی،بهکندوکاو
نابرابریجنسیتیوقومیت،معلولیتو...رویآوردهاستواینامرنشاندادنظریههاومفاهیم

سادگی بهانواعدیگرنابرابریتبدیلشدنینیستند(گیدنزوساتن،


مربوطبهطبقۀاجتماعیبه
 .)642-640:20۱3
 .3طرد اجتماعی
برگمن 4طرداجتماعیراناشیازکارکردنامناسبچهارنظاماصلیاجتماعیمعرفیکرد.۱:
نظامدموکراتیکوقانونیکهانسجامویکپارچگیمدنیراتحققمیبخشد؛.2نظامرفاهیکه
انسجاماجتماعیراپیشمیبرد؛.3نظامخانوادهواجتماعمحلیکهانسجامبینفردیرامحقق

.بازارکارکهیکپارچگیوادغاماقتصادیراپیشمیبرد(برگمن.)۱2-۱۱:۱995،

میکند؛4
وهمکاراننیزطرداجتماعیرافرایندیپیچیدهوچندبعدیمعرفیکردندکهشامل

لویتاس 5
نبودیاانکارمنابع،حقوق،کاالهاوخدمات،وناتوانیدرمشارکتدرروابطوفعالیتهایطبیعی

دکهدردسترسبیشترمردمدریکجامعهاست؛خواهدرعرصههایاقتصادی،اجتماعی،

میشو


1. Marx
2. Weber
3. Giddens
4. Berghman
5. Levitas

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،22پاییزوزمستان۱400


پژوهش
۱56

فرهنگیباشدیاعرصۀسیاسی.اینامرهمبرکیفیتزندگیافرادوهمبرعدالتوانسجامجامعه
بهطورکلیتأثیرمیگذارد(لویتاسوهمکاران.)25:2007،

۱
طرد اجتماعی و محرومیت اجتماعی اگرچه بهلحاظ مفهومی بسیار به یکدیگر نزدیک
هستند،باهمتفاوتهایظریفیدارند.درواقعطرداجتماعی،برمحرومیتدرگسترۀوسیعیاز

شاخصها یاعملکرداستانداردهایزندگیکهمیتواندازنوعکمییاکیفیباشد،داللت دارد

لحاظاجتماعیطردمیشودکهشرایط

(چاکراوارتیودامبروسیو.)378:2006،یکفردزمانیبه
محرومیتویمداومباشدیاباگذشتزمانبدترشود.شخصیکهدرمسیرمحرومیتمداوم
اندازکوتاهیبرایآیندهداردوقادربهمشارکتکاملدرجامعهایکهدرآنزندگی


است،چشم
میکند،نیست؛بنابراینطرداجتماعیازنظرعملکرد،محرومیتنسبیمزمناست(بوسرتو
همکاران .)778-777 :2007 ،بدینترتیب حمیدیان محرومیت از عدالت ،حقوق شهروندی،
انسانیوحتیتوسعۀاقتصادیکالن،کاالوخدمات،بازارکار،اموالوداراییها،امنیتفیزیکیو
عنوانمؤلفههایطرداجتماعیمعرفیکرد(حمیدیان .)70:۱396،

معاشو...رابه
سازیهایمتعددازاینپدیده،براین
)نیزبااشارهبهوجودتعاریفومفهوم 

هان۱998( 2
هایمشترکاستوهمینمشخصههاآنرااز


امرتأکیدکردکهطرداجتماعیدارایمشخصه
سایرمفاهیممتمایزساخت :

3
شودکهاهمیتبخشیازجامعه


تعریفمی
«طرداجتماعیدرمقابلیکپارچگیاجتماعی 
کند.یکمفهومچندوجهیاستکهبهطرددرحوزههای


بودنرامنعکسمی
بودنویکپارچه
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اشاره میکند .این مفهوم فراتر از تحلیل مکانیسمهای
توزیعمنابعمیرودوارتباطاتقدرت،عاملیت،فرهنگوهویتاجتماعیرادربرمیگیرد.طرد

اجتماعی می تواند به یک وضعیت یا موقعیت اشاره کند ،اما اغلب به یک فرایند اشاره دارد؛
هاافرادطردمی شوند.تمرکزبرروینهادهااستکهتعامالتافراد


هاییکهتوسطآن

مکانیسم
رافعالویامحدودمیکند»(هان .)۱3-۱2:۱998،
میتوان طرد اجتماعی را بهعنوان یک پدیدۀ نسبی ،چندوجهی و برآیند
از اینرو  
محرومیت هایمتعدددرطولزماندانستکهمانعمشارکتکاملافرادیاگروههادرحیات

اقتصادی،اجتماعیوسیاسیجامعهمیشود .

فعالیتها

هادرطیفمحدودیازمکانهاو 


موجبطردیانابرابریاجتماعی،برخیگروه

به
گرفتار میشوند .جداشدگی یا افتراق مفهومی است که نشاندهندۀ جدایی بین گروههای

1. Social deprivation
2. Haan
3. Social integration
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مختلف در محیط شهری است .جداشدگی شهری بسته به شکل و ساختار خاص شهر و
بندیهای آن
همچنین بافت فرهنگی و تاریخی ،دارای معانی و تأثیرات متفاوتی است .دسته 
شاملدرآمد،طبقه،نژادوجداشدگی فضایی-قومیاست(فیتوساوهمکاران-299:2007،
 .)300درواقع اقشار ضعیف جامعه و گروههای اقلیت ،در مواجهه با فشارهای اجتماعی،
اقتصادیوسیاسی،اغلبازچرخۀقدرتخارجوبرحسبانتخابشخصییابهاجبار،متأثراز

حدودههای محروم گرفتار میشوند و در معرض

شرایط اجتماعی و اقتصادی ،در گتوها و م
هایسیاسی،اولویتهایفرهنگی،دانشتکنوکراتونخبهساالر،و


فشارهایمختلف(تصمیم
هاوانتخابهایزندگیرایابهشکلیک


گیرند؛فشارهاییکهفرصت

نیروهایبازار)قرارمی
اجباربیرونیبرایرفتاریمعینیابهشکلیکپافشاریدرونیبرایحفظهویتفردیبه
ساکنانتحمیلمیکنند(مدنیپور .)770:20۱۱،
کارکرد نامناسب و ناعادالنۀ نظامهای قانونی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی-فرهنگی و
هاوامکاناتآموزشی،حرفهایوخدماتی،فشارهاییرابه


تبعآن،برخوردارنبودنازفرصت

به
کندکهممکناستآنها


هایقومیوفرهنگیدرجامعهتحمیلمی
گروههایمحرومو 
اقلیت

رادرگسترۀمحدودیازعرصههایفضاییوفعالیتی(سکونت،کار،آموزشو)...گرفتارکندو

در بسیاری از ابعاد ،به جدایی آنها از سایر شهروندان بینجامد؛ بنابراین جداشدگی درواقع
نمودی از پدیدۀ طرد است و طرد میتواند بهصورت فضایی نیز در شکل و ساختار شهر و
سکونتگاههایانسانینمودپیداکند .


ابعاد ،عوامل مؤثر و پیامدهای پدیدۀ طرد اجتماعی
همانطور که پیش تر نیز گفته شد ،طرد ،ناشی از کارکرد نامناسب نظامهای قانونی،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است که سب ب ایجاد حقوق و فرصتهای نابرابر و
ناتوانی در ایجاد ارتباط و مشارکت در فعالیتهایی می شود کهدر دسترساکثریت جامعه
است.بدینترتیبباری) ۱998( ۱بهدودلیلطردراانحرافازعدالتاجتماعیقلمدادکرد:
.۱طردبابرابریفرصتهادرتعارضاست؛. 2طردموجبناتوانیدرمشارکتمؤثرسیاسی
میشود (باری .)4 :۱998 ،پرسی اسمیت ( ) 2000هفت بعد برای طرد اجتماعی معرفی
میکندکهعبارتاند.۱:اقتصادی(شاملبی کاریبلندمدت،خانوارهایبیکاروفقردرآمدی)؛
 .2اجتماعی (شامل بی خانمانی ،جرم و جنایت ،و جوانان ناراضی)؛  .3سیاسی (شامل
ازبین بردن قدرت ،نبود حقوق سیاسی و نبود اعتماد به فرایندهای سیاسی)؛  .4محلهای
(شاملفروریختنسهاممسکنوتخریبمحیطزیست)؛.5فردی(شاملسالمتیابیماری
1. Barry
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روانی و جسمی ،و کمبود آموزشی)؛  .6فضایی (شامل تمرکز/بهحاشیهراندن گروههای
آسیبپذیر)؛  .7گروهی (تمرکز ویژگیهای فوق در گروههای خاص سالمندان ،معلوالن و
اقلیتهای قومی) (پرسی اسمیت ،)9 :2000 ،اما بهنظر می رسد ابعادی که پرسی اسمیت
مطرح کرد،آنچناندرهم تنیدههستندکهتفکیکآن هاازیکدیگرغیرممکناست.بهعالوه،
وقوعهریکازآن هابهوقوعدیگریمنجرخواهدشد؛برایمثال،اغلبطردگروههایاقلیت
قومی،باطرداقتصادی،سیاسی،فضاییوگاهبرخوردارنبودنازامکاناتوتسهیالتشهری
نیز همراه است؛ بنابراین همان طور که از دیدگاه دیالکتیک اجتماعی-فضایی ،در همۀ
موقعیت هایتاریخیوفضایی،توسعۀتاریخیدیالکتیکبینساختارهایفضاییواجتماعی
اثرمتقابل -بایددرتحلیل هاموردتوجهواقعشود،اینپدیدهنیزقابلیتبررسییکجانبهرانداردواثرمتقابلابعادمختلفدرتجربۀطردبایدارزیابیشود .
زامی)20۱5( ۱درپژوهشخود بهمنظوربررسیچگونگیتأثیرطردمحلهبرفرایندهای
تجربیات روزمره ،مظاهر طرد روزمره و چرایی وقوع آنها ،با جوانان مهاجر غنایی ساکن در
محلهجینوفینچتورنتومصاحبههایعمیقیانجامداد.نتایجمطالعاتوینشاندادتجربیات

جوانانمهاجرغناییازطرداجتماعیوفضایی،دریکفراینددیالکتیکیبینمحلۀجینو
فینچ،وعموممردمدرهمتنیدهشدهاست.مصاحبهشوندگانبراینباوربودندکهدرکعموم

مردم از محلۀ جین و فینچ ،بر تجربیات آنها از طرد اجتماعی و فضایی تأثیر میگذارد؛
ایکه آن ها تجربیاتی را که از دسترسی به بازار کار و نیمرخ نژادی داشتند ،به تصور
گونه 
به 

ذهنیمنفیدرخصوصمحلۀجینوفینچمرتبطمیکردند .

2
در پی اغتشاشات شهری در سال  200۱در انگلیس ،ناشی از اختالفات قومی ،فیلیپس 
طبهانزواوجداشدگیمسلمانانانگلیسوخوشهبندیقومی

)بهبررسیگفتمانهایمربو

(2004
شهریپرداختوروندیراکهدرنژادیسازیفضاوطردافراددخیلاست،بررسیکرد.


درون
یافتههای این بررسیها نشان داد شواهد موجود ،تجربیات زیسته و دیدگاههایی که مسلمانان

انگلیس درمورد اختالط اجتماعی بیان کردند ،از جداییگزینی داوطلبانه و تمایلنداشتن آنها
کند،بلکهگزینههایسکونتبرایاینگروهقومیمحدود،


برایمشارکتدرجامعهپشتیبانینمی
هایشدیددرشهراست.ترسازنژادپرستی،تنشهای


نژادیواغلبدرنواحیدارایمحرومیت
قومی و آزار نژادپرستانه ،و همچنین نگرانیهایی درمورد عدم استقبال در یک محلۀ «سفید»
(سفیدپوستانبهعنواناکثریتساکناندرمحله)وانزوایاجتماعیوفرهنگیبهعلتاختالفات

مذهبینیزدرخوشهبندیقومیدرونشهرتأثیرگذاراست .

1. Zaami
2. Philips

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱59...


پرداختهاند،

ازطرفینتایجمطالعاتدیگریکهبهبررسیتجربیاتکولیهاوطرداجتماعی
دادجداییاجتماعیتاحدیپاسخبهخصومتتجربهشده(یاموردانتظار)ازسویجامعۀ


نشان
هاراباکثیفی،جنایتوبینظمیمرتبط


هاییاستکهکولی

اکثریتاستکهمبتنیبرکلیشه
شیوههای
میکنند .بااینحال ،کلیشههای تحقیرآمیز مشابه درمورد استانداردهای بهداشت  ،

هانیزبههمسایگانخودنسبتدادهمیشدکهدرنهایتموجب

فرزندپروریوبیاخالقیکولی

شد(گرینفیلدزواسمیت .)20۱0،


گرفتنوتقسیماجتماعی

فاصله
هایشهرمریواندرمقابلسورانیهارا

)،تجربۀطردهه 
ورامی

محمدیوهمکاران(۱398
ورامیها
بهعنوان گروه غالب بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد طرد زبانی/لهجهای هه 

هاوکنایهبهآنها


ورامی)،نمادسازیمنفیازآن

کردناصطالحاتولهجۀهه
(تحقیرومسخره
ورامیها،
(مهاجر ،یهودیصفت ،معاملهگر دهاتی و ،)...معاشرت بیشتر با یکدیگر در بین هه 
هایدرونگروهی،نداشتنمعامله


ها،ازدواج

دادنمغازهیاخانهبهسورانی
نداشتنتمایلبهاجاره
با سورانیها و بهطورکلی تعامالت اجتماعی درونگروهی و ترس از ایجاد ارتباط اجتماعی با
ها،ازمواردتمایز،طردوواکنشهایمرتبطباآناست .


سورانی
درواقع در همۀ پژوهشهای فوق ،ایجاد تمایز بین گروهها در قالب گروههای اکثریت و
اقلیتکهازحقوقومنافعمتفاوتیبرخوردارندوایجادمرزبندیبینماوآندیگری،دارای
ها،لکهدارکردن،تبعیضودرنهایت


هادرخصوصگروه
ارتباطبسیارنزدیکی باساختکلیشه
طردافراداست؛بنابراینبرایگروههایاقلیتفرهنگیوقومی،امکانحفظسنتوفرهنگ،

حس آشنایی و امنیت ،و تجارب شخصی از آزار و اذیتهای نژادپرستانه از یک سو و
دیدگیساختاری،نابرابریدربازارمسکنوعرصههایسیاسیواقتصادی وهمچنین


آسیب
یشود .
هاینژادپرستانهازسویدیگر،سببطردوجداشدگیآنهام 


رفتارهاوسیاست
۱
ازدیدگاهپوالنی (،)۱944اقتصاددانسیاسی،منابعیکهبرایمشارکتکاملدرجامعه
ضروریاست،ازطریقسهسازوکارمبادلۀبازار،توزیعمجددوتعاملوتبادلمتقابل،2تولیدو
هاونحوۀتعاملآنهااستکهمیزان


شودوموقعیتمرتبطبااینحالت

بازتوزیعتأمینمی
ادغامویکپارچگیافراددرجامعهرامیتواندتعیینکند.باتوجهبهاینکهبازار،ذاتاًدسترسی

نابرابر به منابع مبتنی بر موقعیتهای قوی یا ضعیف (برای نمونه از نظر آموزش ،زبان و
کند ،بایدجبراناینامر،ازطریقتوزیعمجددکاالها،خدماتو
هایدیگر)راایجادمی 


مهارت
امورمالیصورتگیرد.درنهایتتعاملوتبادلمتقابلنیزمیتواندبهافرادکمککندتااز

طریقشبکههایپشتیبانیمتقابل،منابعرابهدستآورند .

1. Polanyi
2. Market exchange, redistribution and reciprocity
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پژوهش
۱60

)درسازوکاراول،نظامطبقاتی(موقعیتدربازارکاروسرمایه)رابهعنوان

پوالنی(۱944
عاملتعیینکنندۀدسترسیبهمنابعودرمرحلۀبعدیکپارچگیدرجامعهمعرفیمیکند،اما

طورکهپیشترنیزبیان


گیردوهمان
درواقعدسترسیبهمنابعازعواملمتعددینشئتمی
شد،عالوهبرطبقهوسطحدرآمد،مذهب،قومیت،نژاد،سبکزندگیوبسیاریازعواملدیگر
نیز میتوانند در روابط قدرت ،دسترسی به منابع یا طرد دخیل باشند .براساس مطالعات
تواندبهدورشدناحساسانزواوآسیبپذیریناشیاز


فیلیپس،اگرچهتحرکوثروتبیشترمی
آزارواذیتکمککند،ترسهمچنانبهعنوانیکعاملمحدودکنندۀقدرتمندبرایتحرک

فضایی عمل میکند و بسیاری از خانوارهای مسلمان در شهر برادفورد ،از جمله برخی از
دهنددرخوشههایقومیدرونشهرباقی


دالیلدفاعیترجیحمی

خانوارهایطبقۀمتوسط،به
بمانند(فیلیپس .)33:2004،
۱
بااینحال،تجربۀطردبهاینعواملمحدودنیستویافتههای مطالعاتگویکوچی روی

مهاجراننسلدوماسپانیاییبهباسکومهاجرانلهستانیبهاسپانیانشاندادترجیحاتقومی
بهمنظور ادغام اجتماعی ،نسبت به برخی گروهها در مقایسه با سایرین وجود دارد .درواقع

هایقومیواعضایآنبهعنوانبازیگرانجمعیوانفرادی،ازطریقایجاد

پرکتیسهایگروه

بهلحاظ اجتماعی عینیت مییابند و موجب ایجاد
بندیها و ارزشهای مختلف  ،
منافع ،طبقه 
هایایدئولوژیکیآیندهمیشوند.دراین فرایند ،قدرتهای


هاوسازه

چارچوبیبرایپرکتیس
اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیکی ،زمینۀ مشروعیت بازیگران و گفتمانهای آنها را فراهم
میکنند(گویکوچی .)663:2005،

)درتحقیقیبهبررسیوضعیتطرد/ادغامگروههاو

همچنینحمیدیانوهمکاران(۱394
عوامل مؤثر بر آن در کالنشهر اصفهان پرداختند و یافتههای آن نشان داد همۀ گروهها
دسترسی یکسانی به منابع ندارند و برخی گروهها تبعیض اجتماعی بیشتر و طرد اجتماعی
ها،بهترتیب
هاترک 


هاوپسازآن
درواقعافغانها،عراقی

مراتبشدیدتریراتجربهمیکنند .


به
ها،عربهاوافغانهابهمنابعچهارگانۀسیاسی،


کمترینادغاماجتماعیرادارند.همچنینترک
اقتصادی ،آموزشی-فرهنگی و خدمات اجتماعی کمترین دسترسی را دارند و بیشترین
محرومیتها را تجربه میکنند .عربها ،کردها و شهروندان سایر شهرهای استان اصفهان،

بیشترینتبعیضاجتماعیراگزارشدادند.درنهایتآنهابیانکردنددرکنارتبعیضاجتماعی

و دسترسی به منابع ،عوامل بسیاری بر پدیدۀ طرد/ادغام افراد و گروهها دخیل است و طرد
اجتماعیدرنزدافرادوگروههامعانیوتعابیرمتفاوتیداردودرکمشترکیازآنوجودندارد .

1. Goicoechea

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱6۱...


)،درمطالعاتبسیاریمیتوانردپایارتقای

براساسسازوکارسومموردنظرپوالنی(۱944
منظورجبرانپیامدهایناشیازطرد،نابرابریهاوبرخوردارنبودن


گروهیرابه

هایدرون

شبکه
از منابع و حمایتها دنبال کرد که از جملۀ آن میتوان به نتایج پژوهش انجامشده روی
ها،بهدلیلنبودآلترناتیوهای
هایساکندرانگلستاناشارهکردکهپسازانتقالازکاروان 


کولی
دیگر ،مجبور به اسکان در واحدهای مسکونی شدند .آنها بر این باور بودند که از حقوق و
اینترتیب در شرایطی که
احترامی که به اقلیتهای دیگر داده میشود ،محروم شدهاند .به 
انتخابها درمورد ترجیحات اقامتی بهشدت محدود شدهاند ،تعداد زیادی از پاسخدهندگان

اشاره کردند که تا حد امکان در حال تغییر در زندگی سنتی جامعه از طریق فعالسازی
شبکههای خویشاوندی در مجاورت خود هستند؛ بنابراین در نبود سازوکارهای مناسب

پشتیبانی رسمی ،برخی از مشکالت این گروه قومی ،از طریق شبکههای اجتماعی جبران
می شودکهمنابعغیررسمیمهمیازحمایتوهمچنینابزاریبرایحفظهویتفرهنگیرا

کنند(گرینفیلدزواسمیت .)20۱0


فراهممی
اگرچه پوالنی ( )۱944تنها از بعد اقتصادی به موضوع طرد پرداخته و ابعاد سیاسی و
فرهنگیرانادیدهگرفتهاست،براساسنظریاتویمیتوانگفتدرصورتحذفیا

اجتماعی-
مندیازفرصتهایپشتیبانیدولت)که


محدودشدندومنبعاول(مشارکتدربازارکاروبهره
گروهی،بهمنظورجبران

عمدتاًباساختارهایکالنجامعهارتباطدارد،سرمایۀاجتماعی  
درون
هایاقلیتقومیاهمیتپیدامیکندوهمینامرگاهموجبافزایش


برخیکمبودها،برایگروه
هامیشود .


گروهیآن

هایدرون

تعامالتوتماس
اماتمرکزصرفبرگروهاقلیتقومیوطردشده،درواقعفرایندتحلیلوارائۀراهحلرانیز

کندوروابطومسئولیتهایمتقابل

بههمانگروهبهعنوانمحلبروزاینمشکلمحدودمی

بینگروهمهاجرومیزبان،گروهاقلیتواکثریتو...رانادیدهمیگیرد.فیلیپسبراینباوربود

که درنظرگرفتن طرد و جداشدگی قومی اقلیتها بهعنوان یک «مشکل» و همچنین
،موجبتداومودرواقععادیسازی

بهعنوانبیگانهو«دیگران»
درنظرگرفتنمسلمانانانگلیس 
این عقیده میشود که مسئولیت تنشهای اجتماعات محلی اساساً مربوط به اقلیتهای
«خودجداشده» است و «طردهای فرهنگی مرتبط با انگلیسیبودن »۱بدون اظهارنظر باقی
جانبهصورتمیگیرد .


داوری،یک
میمانند(فیلیپس)27-33:2004،واینقضاوتوپ 
یش

ایفتاچل و یعقوبی )2003( 2دربارۀ روابط قومی در «شهر مختلط» ۱لود در فلسطین ،با
الگویتفکیکقاطعبیناکثریتغالبواقلیتفرعی،مفهوم«قومساالریشهری» 2رامطرح
1. White Englishness
2. Yiftachel and Yacobi
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پژوهش
۱62

مناسبسازی

کردندکهیکگروهغالبسیستمشهررادرپشتیبانیازسلطهوگسترشخود 
ترتیبعربهایلودکهدرجامعهبااکثریتقومیهود،موردتبعیضوطردواقع


کند.بدین

می
شوند،ازطریقبسیجمردمیواقداماتغیرمجازواکنشنشانمیدهندکهدرواقعشکاف


می
رنامهریزی
کند.آنهامعتقدبودندپاسخرایجب 

حاکمیتیراکهرژیمقومیبهوجودآورده،پرمی

صورتاغماضوحتیتسهیلغیرقانونیبودنشهراست؛بنابراینهمۀ


دراینزمینۀشهری،به
اجتماعات اقلیت فرعی از فرایند برنامهریزی خارج یا در محتوای سیاستهای شهری نادیده
عنوانمشکلتعریفمیشوند،اماوجود


هاییبه

طورمعمول،چنینجمعیت

شوند.به

گرفتهمی
ریزی،ازحقوقآنها


دهددرفرایندبرنامه

مستندنشدهوغیرقانونیبهبیشترمسئوالناجازهمی
بهعنوان شهروندان محلی و مالکان زمین چشمپوشی کنند .درنتیجه غیرقانونیبودن شهری،

شودکهبهنخبگانشهریاجازهمیدهد


ساالرانهپدیدارمی

ریزیقوم

عنوانیکرویکردبرنامه

به
شهر را بهصورت برابر ،مدنی و دموکراتیک نمایندگی کنند و درعینحال ،برخی از حقوق و
خدماتاساسیراازبرخیازساکنانشهریسلبکنندو عمالً جداییوتفکیکاساسیو
ناموزونایجادشود .
)باتمرکزرویکولیهایساکن

درهمینراستا،نتایجمطالعاتعظیمیوابراهیمی(۱398
دادتقلیلعلتطرداجتماعیکولیهابهموضوععاملیتفردیو


درمحلۀهرندیتهراننشان
بی توجهی به عوامل ساختاری ،خطایی راهبردی در رفع طرد اجتماعی کولیهای این محله

است .بدینترتیب آنها زیست کالبدی و ساختارهای فرهنگی متمایز ،نفوذناپذیری و
ایشدن اقتصادی را بهعنوان دالیل اصلی
رسمیتنیافتگی دوسویه ،و حاشیه 

جداییگزینی و 

طرداجتماعیکولیهایمحلۀهرندیمعرفیکردند .


جمعبندی و ارائۀ مدل مفهومی
تواندریافتتفاوتبهعنوانعاملاصلی،سببایجاد


بامرورپیشینۀنظریوتجربیپژوهشمی
هایاقلیتوبهطورخاص،گروههایقومیاقلیت


اطردگروه
فرایندهاییمیشودکهدرشمولی

هاناشیازترسازناامنی،بینظمیوهنجارشکنی


تأثیرگذاراست.اینفرایندهاکهمنشأآن
(مباحث دربارۀ موضوع امنیت) ،و خدشهدارکردن هویت و فرهنگ ناب یا کاهش منزلت
اجتماعی (مباحث درمورد موضوع فرهنگ) است ،در ابعاد گوناگون بروز مییابند و بر شدت
طرد گروههای قومی میافزایند .همانطور که پیشتر بیان شد ،طرد امری چندوجهی است؛
بنابراین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز از ابعاد گوناگون سیاسی ،قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی،
1. Mixed cities
2. Urban ethnocracy

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱63...


فرهنگی و فضایی دخیل است و بر شدت و ضعف آن اثر میگذارند .یافتههای تحقیقات
بررسیشده در این حوزه نشان میدهد تجربۀ طرد اعضای گروههای قومی از ساختارهای

سیاسی-قانونی و اقتصادی و جایگاه گروههای اقلیت قومی در این ساختارها مانند میزان
مندیازانسجاممدنی،حقوقمدنیودسترسیبهمنابعوفرصتهاتأثیرمیپذیرد،اما


بهره
عالوه برآن ،ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز بر مشروعیت هویت ،فرهنگ و

گفتمانافرادیاگروههایاقلیتقومیتأثیرمیگذارندکهبسیاریازاینساختارهایفرهنگیو

هایروزمرهنشئتمیگیرند.برتریهویت،منافعو


سازیپرکتیس

ایدئولوژیکیازتداوموعادی
داوریها و تصور ذهنی منفی به گروه اقلیت ،تبعیض و

ارزشهای گروه اکثریت ،وجود پیش

واکنش هاینژادپرستانه ،عدممواجههوتماسمؤثر،عدم پذیرشازسویگروههایاقلیت و

اکثریت و ایجاد مرزبندی ،از جمله عوامل اجتماعی-فرهنگی هستند .از بعد فضایی نیز
بندیقومیدربافتهایشهری،محدودیتعرصۀسکونت،


اها،تمرکزوخوشه
قومیسازیفض

حرکتوفعالیتبرایغلبهبرترسازدیگری،درکناروجودتبعیضدربرخورداریازامکانات
وتسهیالت،سببتشدیدتجربۀطردمیشود .

ادیاگروههادر

پیامدهایناشیازاینپدیدۀاجتماعیعبارتانداز.۱:کاهشمشارکتافر

.اشتغالدرفعالیتهایغیررسمی؛.5

حیاتاجتماعیوسیاسی؛.2بیکاری؛.3فقردرآمدی؛4
.قرارگیریدرآسیبهایاجتماعی؛.8افزایش

افتکیفیتزندگی؛.6کاهشانسجامجامعه؛7
فاصلهوشکافاجتماعی؛.9کاهشمنزلتاجتماعی؛.۱0تهدیدسالمتفردی؛.۱۱تمرکزو
جداشدگی؛  .۱2کاهش ارزش امالک و مستغالت؛  .۱3محدودشدن گزینههای سکونت برای
گروههای اقلیت قومی .درواقع از طریق افزایش نابرابریها در زمینههای مختلف ،مجدداً بر

هایبینافرادواینبارنه فقطازبعدفرهنگیوقومی،بلکهدرابعادگوناگوناجتماعی،


تفاوت
وجودمیآورد(شکل)۱کهدرصورتعدم


ایرابه

افزایدوچرخه

قتصادی،سیاسیوقانونیمی
ا
مداخلهوتعدیلآن،ممکناستادامهیابد.بدیهیاستکهمدلمفهومیارائهشدهدرشکل،۱

یکمدلاولیهبراساسمفاهیممستخرجازپیشینۀنظریوتجربیدرخصوصپدیدۀطرداست
ایوتجاربمشارکتکنندگان


هبهماهیتاینپژوهش،درادامهمطابقشرایطزمینه
کهباتوج
دراینپژوهش،اصالحمیشود .
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تصویر  .1مدل مفهومی اولیه از ابعاد و عوامل مؤثر بر طرد گروههای اقلیت قومی
منبع :نگارندگان (براساس مرور پیشینۀ نظری)

مواد و روش تحقیق
محدوده و قلمرو پژوهش
اینکهبهعنوانمرکز


هایشهرساریباتوجهبه

ترگفتهشد،محلۀجوکی

طورکهپیش

همان
فروشموادمخدرومشروباتالکلیوفساددرشهرشهرتداشتهاست،بافشارهایاجتماعی
ساکنان پیرامونی ناشی از ایجاد ناامنی و کاهش منزلت اجتماعی محلههای پیرامونی و طی
منظورحلمعضالتشهرورفعآسیبهایاجتماعیموجود،در


اتسیاسیوامنیتی،به
تصمیم
دهۀ  ۱380تخریب شد .اغلب جمعیت کولی ساکن در جوکیمحله پس از جابهجایی ،در
شهرکنوبنیادکهدرحاشیۀشهرساریقرارداد،سکونتیافتند؛اگرچهتعداداندکینیزبه
نمحلهنیزکولیهاسکونتدارند)یاروستاهاوشهرهایپیرامونی

محلۀغفاری(دربخشیازای
مهاجرتکردند(تصویر ۱.)2
جابهجایی از محلۀ پیشین به سایر نقاط شهری و
کولیها پس از  
 .۱نویسندگان درخصوص نحوۀ پراکندگی  
صورتگرفته با ساکنان ،برخی افراد

گفتوگوهای 
مصاحبهها و  

روستایی ،منبع معتبری نیافتند ،اما براساس 
قائمشهر یا
کولیهای ساکن در محلۀ غفاری ساری  ،
کولیها ،مانند  
بهوسیلۀ ازدواج و وجود قرابت سببی با سایر  

کولیها،درشهرکنوبنیاداسکانیافتند .
نقلمکانکردند،ولیبیشترجمعیت 
بابلسر،بهآنجا 
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هستۀ اولیۀ شکلگیری محلۀ جوکیهای شهر ساری به دوران قبل از انقالب اسالمی
)ودربارۀچگونگیسکونتآنهادر

برمیگردد(مهندسانمشاورطرحمحیطپایدار5:۱387،

وگوهاومصاحبههای


حال،مطابقگفت

اطالعاتدقیقیموجودنیست.بااین
اینبخشازشهر ،
انجامشدهباساکنانوکسبۀفعلیمحلهکهازسالهایگذشتهودرزمانسکونتکولیهادر

تواندریافتبهدلیلاختالفاتاربابانبرسرمالکیتاراضییکی

اینمحلهزندگیمیکردند،می
ازاربابانبهمنظورحفاظتازمالکیتاراضی،تعدادیازکولیهادراینمحدودهاسکانداده

شدند و بهتدریج تعدادشان افزایش یافت و در آنجا ساکن شدند« :اونا خیلی وقت بود اینجا
ساکنبودن.درگیریبیندوتاطایفه(ارباب)باعثشدیکیازایناربابایکیدوتاازاینارو
بیارهاینجا.بعدهاپنجشیشتاخانواراومدنوکمکمزیادشدن».همچنین

عنوانچوبزن 


به
هایساکندرشهرکنوبنیادنیزبهقدمتسکونتکولیهادراینناحیه


درمصاحبهباکولی
اشارهشدهاست.یکیازساکنانشهرکنوبنیاددراینخصوصگفت«:قبلازاینکهدانشگاه
ساخته بشه ما اونجا زندگی می کردیم .اونجا کورۀ آجرپزی بود و قبل از اونم گندمزار بودو
هایمااونجاکارمیکردن ».


پدرهاوپدربزرگ
تصویر   3موقعیت این محله نسبت به گسترش فیزیکی شهر با گذشت زمان را نشان
شود،اینمحلهبهطورتقریبیازدهۀ ۱360در


مشاهدهمی

گونهکهدرتصویر

دهد.همان

می
درونمحدودۀشهریقرارگرفتهوپیشازآندرخارجازمحدودۀشهرمستقربودهاست.از
روبارشدوتوسعۀشهریوقرارگیریمحلۀجوکیهادربافتمیانیشهروباتوجهبه


همین
هایاجتماعیموجوددرآن،محلهبهعنوانیکمشکلومعضلدردرون


وجودمسائلوآسیب
تصورشهروندانومسئوالنشهریشکلگرفت.بدینترتیبرفعاینمشکلازطریق

شهر،در
جابه جاییاینگروهقومی،دردستورکارمسئوالنشهریواستانیقرارگرفت.درتصویر 4که

مربوطبهنقشۀکاربریاراضیپیشنهادیطرحتفصیلیشهرساری(مهندسانمشاورطرحو
شودکلیۀاراضیکهمحلسکونتکولیهابوده(مقابلضلع

آمایش)۱384،است،مشاهده  
می
ای)،بهمعبروکاربریهایفضایسبز،فرهنگیوورزشی


جنوبیوغربیدانشگاهفنیوحرفه
ترتیباراضیتحتمالکیتکولیها،باهمکاریشهرداری،استانداریو

تخصیصیافتهاند.بدین

دستگاههایقضاییوامنیتی،دردهۀ،۱380تملکوبهشهرداریتخصیصیافت .

هادرشهرکنوبنیادوجوددارد.درگفتوگو با


روایاتمتعددیازچگونگیاسکانکولی
یکی از مدیران استانداری مازندران ،به واگذاری اراضی اشاره شده که دولت به کولیها داده
وگوباکولیهایشهرکنوبنیاد،سابقۀسکونتچندتنازکولیهادر


است.ازسویی،درگفت
شهرک جانبازان (نام پیشین شهرک نوبنیاد) مطرح شده است .این افراد بهعلت پیوندهای
خویشاوندیودوستی،خریدزمینوسکونتدراینمحلهرابهبرخیازجمعیتراندهشده
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تدریجسایریننیزبهاینمحلهنقلمکانکردند«:یکیدوتاازدوستانما


پیشنهادکردندوبه
کهاینجابودن،جانبازبودنوبهشونزمیندادهبودن.اوناپیشنهادکردنوتعدادیازدوستان
چندتاخونهوزمینخریدنودرستکردن.تقریباًهمهباهمفامیلهستن.بقیهکهاومدن،
بچههاشونماومدنوجمعیتزیادشد ».

حلسکونتکولیهایشهرساریبهاینمحلهمحدود

طورکهپیشتربیانشد،م


همان
هایسکونتیدیگریازکولیهانیزدرشهروروستاهایاطرافوجوددارد،امابا


نیستوخوشه
محلۀپیشیندرشهرکنوبنیادمستقرشده


توجهبهاینکهاغلبجمعیتکولیساکندرجوکی
دراینپژوهشبرکولیهایساکندراینمحله

وتغییرمحلسکونتراباطردتجربهکردهاند،

حال،گسترۀمشارکتکنندگاندراینپژوهشمحدودبهساکنانمحله


تمرکزشدهاست.بااین
نیستودیدگاهسایرشهروندانوهمچنینمقاماتومسئوالنشهریومحلیکهبرفرایند
بندیقومی،موقعیتحاشیهای

هاتأثیرمیگذارد،بررسیشدهاست .تمرکزوخوشه


طردکولی
نسبتبهشهروبرخوردارنبودنازامکانات،نشاندهندۀموقعیتجداشدۀاینشهرکازشهر

جاییاجباری،ازجملهدالیلانتخاباینشهرکبهعنوانقلمرو


استکهدرکنارتجربۀجابه
اصلیپژوهشبودهاست .


تصویر  .2موقعیت محلهها نسبت به شهر ساری
منبع :نگارندگان





واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱67...




تصویر  .3موقعیت محلۀ جوکیها نسبت به گسترش فیزیکی شهر در دورههای مختلف زمانی
منبع :نگارندگان و مهندسان مشاور مازند طرح1394 ،

تصویر  .4نقشۀ کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ساری1384 ،
منبع :مهندسان مشاور طرح و آمایش1384 ،
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تصویر  .5معرفی شهرک نوبنیاد



منبع :دادویینژاد و نگارندگان ()1393

شهرکنوبنیاددرغربساریومطابقطرحجامع(مهندسانمشاورمازندطرح)۱394،در
حریم شهر واقع شده است .همچنین در تقسیمات سیاسی ،روستا و دارای دهیاری است.
دسترسیسوارهبهاینمحله،ازطریقراهرودپشتدرجادۀقائمشهربهساریمیسراستکه
از ابتدای راه مذکور ،یک دسترسی فرعی بهموازات جاده و ریل راهآهن امتداد یافته است و
).محورمذکور،تنهامحورآسفالتشده

درنهایتبهابتدایمحوراصلیمحلهمیرسد(تصویر5

در محله و سایر معابر و دسترسیهای موجود ،خاکی است .همچنین تنها یک پل کوچک،
شهربهساریفراهممیکند.بهلحاظبرخورداری


دسترسیپیادهراازابتدایمحلهبهجادۀقائم
از امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی ،این محله دارای مسجد ،دبستان (کانکس) ،زمین
فوتبال (با امکانات ابتدایی) ،مهدکودک (نیمهتعطیل) ،چند فروشگاه کوچک محلی و منبع
کند.عالوهبرآن،پایگاهبهداشت،

تأمینآبشرباستکهنیازهایروزانۀساکنانراتأمینمی
پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی ،پایگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج ،خدمات مرتبط با
هریک از سازمانهای تابعه را ارائه میکنند .همچنین در «شناسنامۀ اجتماعی مناطق
آسیبخیز استان مازندران» ،بهسازی و آسفالت معابر ،ایجاد پارک و زمین ورزشی ،نانوایی،

ونقلعمومی،وضرورتمهارتآموزیوایجاداشتغالبرایساکنان،ازجمله


دسترسیبهحمل
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اولویت های ایجاد امکانات معرفی شده است (ستاد ساماندهی مناطق ویژۀ اجتماعی استان

مازندران .)۱398،
هایغیررسمیواقداماتتوانمندسازیاجتماعاتآنها»

گزارشساماندهیسکونتگاه

در«
(مهندسان مشاور طرح محیط پایدار ،)۱387 ،محلههای فرودست در محدودۀ قانونی شهر و
برآن،موقعیتاستقراراسکانهایرسمی-غیررسمیرویمرزمحدودۀقانونیشهرودر


عالوه
).علیرغمقرارگیریشهرکنوبنیاددرحریمشهرو

حریمشهرساریشناساییشدند(تصویر6
با توجه به ویژگیهای اجتماعی-فرهنگی اجتماعات آن و همچنین وضعیت کالبدی-فضایی
محدوده ،شهرک نوبنیاد جزء اسکانهای رسمی-غیررسمی در حریم شهر معرفی نمیشود.
تماعیمناطقآسیبخیزاستانمازندران»(ستادساماندهیمناطق

بااینحال،در«شناسنامۀاج

ویژۀ اجتماعی استان مازندران )۱398 ،که در راستای اجرای ساختار متمم سند شناسایی
نشیناستانمازندرانتهیهشدهاست،شهرکنوبنیادبهعنوانیکیازمناطق


هایحاشیه

محله
آسیبخیز شهر ساری با آسیبهای اعتیاد ،فروش مواد مخدر و روسپیگری و بافت فیزیکی

نوسازوغیراستانداردشناساییشدهاست .

تصویر  .6موقعیت محلههای فرودست شهری و اسکانهای رسمی-غیررسمی روی مرز
محدودۀ قانونی شهر و در حریم شهر ساری
منبع :مهندسان مشاور طرح محیط پایدار1387 ،

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای  ۱390 ،۱385و ۱395
جمعیتشهرکنوبنیادبهترتیب553،558و533نفرباتعدادخانوار۱66،۱20و۱78بوده

است ،اما با توجه به اینکه برخی از کولیهای شهرک نوبنیاد بهمنظور درآمدزایی ،بهصورت
د،همراهبابازگشتآنهابهشهرکنوبنیاد،

موقتدرشهرهایبزرگمانندتهراناسکاندارن
جمعیتمحلهتغییرمیکند .
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شایانذکراستکهکولی هادرشهرساریبهدودستۀاصلیتقسیممیشوند:بهگروهی
ازآناندرگویشمحلی،گوداروبهگروهیدیگر،جوکییاجوگیمیگویند.گروهاولدر
گذشتهبیشتربهنوازندگیونگهبانیدرباغاتومزارعبه منظورجلوگیریازحملۀحیوانات
وحشی به محصوالت کشاورزی مشغول بوده اند و حرفۀ اصلی گروه دوم نیز اغلب آهنگری
بودهاست.اگرچهباتغییرشرایطسیاسی،اجتماعیواقتصادیکشورطیسالیانمتمادیو
کاهشتقاضابرایحرفههاییکهآنهاپیشتردرآنمهارتداشتند،بهتدریجنحوۀمعیشت
آن هادستخوشتغییرشدهودرحالحاضرازجهتحرفهوشغلتمایزبینآنهاچندان
ممکن نیست ،این تفکیک بهلحاظ طایفه ای را هم خودشان و هم سایر شهروندان تأیید
میکنند .عالوهبراین ،مطالعات یزدانپناه ( )۱383که به بررسی گروههای عمدۀ کولی در
مازندراندرشششهرآمل،بابل،قائم شهر،ساری،نکاوبهشهرپرداختهاست،نیزاینامررا
تأییدمیکند.مطابقپژوهش هایوی،کولیانمازندرانبهدوگروهبزرگومتفاوتجوکیها
یاغربتیهاوگودارهاتقسیممیشوند.تبارجوکیهابهنیایواحدپدریمیرسد وبرخیاز
کولیانخودراازنیایکاوۀآهنگرمی دانندوبهآهنگربودنخویشجنبۀعشیرهایدادهاندو
برخیدیگرنیزتبارخودرابهداوودویعقوبآهنگرنسبتمیدهند.گودارهاکهطایفهای
متفاوتازجوکی هاهستند،بهدوگروهمطربونوازنده،ومیرشکارتقسیممیشوند.همۀ
جوکیانبهحرفۀآهنگرییابهحرفه هایینظیرآنمشغولبودند.برخینیزخودراخراط
میدانستند؛ درحالی که گودارها از لحاظ شغلی ،نوازندههایی دوره گرد بودند که به کارهای
مطربی،سیرکبازی،شعبده بازیوامثالآناشتغالداشتندیاازمیرشکارهابودندکهخوک
و گراز شکار میکردند .به لحاظ زبانی نیز زبان این دو گروه تا حد زیادی متفاوت است
(یزدانپناه .)۱39-۱37:۱383
بدینترتیب بهمنظور شرح تنوع قومی و فرهنگی در شهرک نوبنیاد و براساس شمارش

ساکنان آن طی گفتوگوها و مصاحبههای انجامشده ،میتوان گفت بیش از  90درصد از
ساکنانشهرک،جوکیهاهستند،حدود 5درصدگودارهاوکمتراز 5درصدباقیماندهرانیز
سایر اقوامی تشکیل میدهند که پیش از مهاجرت جوکیها سکونت داشتهاند یا با توجه به
شرایطاجتماعیواقتصادیبهآنجاآمده اند.باتوجهبهاینکهگودارهاپیشینۀهندیدارندو

هانیزکمترپذیرفتهمیشوند،در


تنهاتوسطسایرشهروندان،بلکهگاهیحتیتوسطجوکی

نه
ایمدنظرنبودهوتجاربزیستۀهردوطایفهبهعنوانگروهکولی


پژوهش،اینتفکیکطایفه
همراهمشاهداتمیدانیوبررسیهایپژوهشگرانبررسیشدهاست .


به
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روش پژوهش
جهتگیریاصلیپژوهشرامشخصمیکنند .هدفاصلیاین پژوهش،
اهدافو پرسشها  ،
معطوفبهاکتشاف،توصیفوفهمپدیدههااست؛زیراعالوهبرارائۀشرحویژگیگروهوپدیدۀ
مورد نظر و الگوی روابط در متن اجتماعی ،یافتن دالیل یا تعابیر کنشگران اجتماعی برای
کنشهایشانومعانیرویدادیافعالیتدریکمتناجتماعیخاصنیزمدنظراست .

لحاظهستیشناسیمعطوفبهآناست


هایفلسفیاینپژوهشبه
ترتیبپیش 
فرض


بدین
کنندگانمطالعهدرکمیکنند.


کهواقعیتذهنیوچندگانه،وهمانچیزیاستکهمشارکت
مشارکتکنندگانموضوعمورد

ازلحاظشناختشناسی،فرایندمطالعهدرجاییانجامشدهکه

بحث شامل طرد و جداشدگی را تجربه کردند تا شناخت عمیقتر و دستاول از
دستآید.ازنظرروششناسینیزپژوهشگران

مشارکتکنندگانوگروهاجتماعیموردنظربه

برآنندتاپدیدۀطردوجداشدگیکولیهارادربسترطبیعیبروزاینپدیدهمطالعهکنندوبه

هاوتعامالتپیچیدۀبینعواملآن،برحسبمعناییکهافرادمشارکتکنندهدر


فهماینپدیده
دهند،دستیابند.باتوجهبهمفروضاتاینپژوهشمیتواندریافتکهالگو


تحقیقبهآنمی
بینیحاکمبراینپژوهشازنوعتفسیری/برساختگراییاجتماعیاست.رویکرداین


یاجهان
گیریازروشمردمنگاریوتحلیلمحتوایکیفی،ضمن


پژوهشازنوعکیفیاستوبابهره
۱
ها،بهتحلیلپرکتیسها 


هادربسترموردنظروتجربۀطردوجداشدگیآن
درکویژگیکولی
روبهمنظوربررسی
فضاییپرداخت.ازهمین 

وواکنشهایآنانبهطردوجداشدگیاجتماعی-

پرکتیسها ،کنشها و تعامالت بین افراد که شکلدهندۀ فرایندهای اجتماعی است ،از

دهیدادههاوجدانبودنفرایندتحلیلازگردآوریداده،


نگاریوبرایسازمان

هایمردم

تکنیک
از روش تحلیل محتوای کیفی بهطور همزمان استفاده شد .بدینترتیب با حرکت در یک
پیوستار امیک( 2نگاه از درون میدان) و اتیک( 3نگاه از بیرون) و از طریق ارتباط مستمر با
 .۱ازآنجاکهبرابرهایفارسیمانندکردار،کنش،عملبرایواژۀپرکتیسازنظربسیاریازمترجماننارسایا
اشتباه است،دراینمقاله به منظورجلوگیریاز نارساییترجمه،ازواژۀپرکتیس استفادهشد .براساس اندیشۀ
پرکتیسهای

)،سهسطحانتزاعبرایتحلیلاجتماعیشرحدادهمیشود:ساختارهایاجتماعی ،

فرکالف(۱989
باثباتترین  ویژگیجوامعهستندوپرکتیس

کلیترین و 
اجتماعی ورخدادهای اجتماعی.ساختارهایاجتماعی  
میتواند انجام
اجتماعیواسطۀبینساختاراجتماعیورخداداجتماعیاست.اگرساختارهایاجتماعیآنچهرا  
میشوند یارخ
میکنند  ورخدادهایاجتماعیهمانچیزهاییهستندکهدرعملانجام  
شودیارخدهد،محدود  
نهادیاند

عادتگونه ،آیینی یا 
شیوههای  
آنها  
میدهند ،پرکتیسهای اجتماعی واسطۀ میان این دو هستند  .

(صادقیفسائیوروزخوش .)۱5-۱4:۱394،
2. Emic
3. Etic
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موضوع و گروه قومی مورد مطالعه ،گردآوری دادهها ،براساس چهار گروه مشاهدات و
یادداشتهای پژوهشگران ،اسناد و طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی ،گزارشهای

مصاحبهها صورت گرفت .مشاهدات میدانی و

خبری و مطبوعاتی و درنهایت گفتوگوها و 
مصاحبههادربازۀزمانیخردادتانیمۀاولآذر۱400صورتگرفت .

رسانکهدرگیروحاملانواعتجربههایزیستههستند،از

برایتعیینگروههایهدفاطالع

روشنمونه گیریهدفمندبهرهگرفتهشدهاست.باتوجهبهموضوعپژوهش،درنظرداشتنسه

کهبهویژهدرهمسایگییاارتباط
گروهازمشارکتکنندگانشامل کولیها،سایرشهروندان  -

فعالیتی با کولیها قرار داشته یا دارند -و مسئوالن محلی و شهری ،و مقامات رسمی
گیریگلولهبرفیکه


رسد.بادرنظرداشتناینامر،ازروشنمونه

نظرمی

اندرکارضروریبه

دست
یکیازفنوننمونهگیریغیراحتمالیدرپژوهشهایکیفیاست(برور،)79:2005،نیزبهره

گرفتهشدهاست.بادرنظرداشتنتنوعاتبرایاینکهکلیۀموضوعاتپژوهشتحتپوششقرار
ها،غیرکولیها،مسئوالنومقامات

کنندگانبهعنوانکنشگر(کولی


گیرد،تنوعنقشمشارکت
هاتادستیابیبهاشباعدادههاادامهیافتند .


ار)موردتوجهواقعشدومصاحبه
دست-اندرک
پنج مصاحبه با مسئوالن استانداری و ادارۀ راه و شهرسازی استان مازندران و پایگاه
خدمات اجتماعی بهزیستی محله انجام شد .هفت مصاحبه با شهروندان غیرکولی که در
فعالیتی با ساکنان محلۀ مورد نظر بوده اند ،سابقۀ همسایگی با آنها یا سکونت در محلۀ
نوبنیادراداشتهاندیابه دلیلازدواجبافردکولی،ازگروهموردنظرشناختکافیداشتهاند،

نه مصاحبه با کولی های ساکن در محدوده و دو مصاحبه نیز بهصورت گروههای کانونی
کوچکباآنهاانجامشدکهباتوجه بهحساسیتموضوعدرانتخابایننمونههاتمایلافراد
به مصاحبه ،امکان جلب اعتماد از طریق مسئوالن محلی فعال در محله یا ساکنان محلی
تأثیرگذاربودهاست.همچنینیادداشت هایپژوهشگراندرموردحضوردرمیدانوبررسی
کنش ها در بستر مورد مطالعه ،اسناد ،گزارش طرحها و برنامههای مصوب شهری و
گزارش هایخبریومطبوعاتیمرتبطبااجتماعومحدودهموردنظرنیزتحلیلشد.برای
اطمینانازاعتباردادهودستیابیبهدادۀباکیفیت،غوطهوریپژوهشگراندراجتماعمورد
نظر،درکناراستفادهازشیوه هایمختلفگردآوریدادهوتنوعمشارکتکنندگاندرتحقیق،
مدنظرقرارگرفتهکهحرکتدریکپیوستارامیکواتیکرافراهمآوردهاست.همچنین
به منظوراطمینانازفرایندتحلیلواعتبارکدها،مفاهیمومقوالت،دربرخیموارد،مجدداً
بهمشارکت کنندگانرجوع،وکنترلواصالحاتالزمانجامشد.عالوهبرآن،پیشینۀنظریو
تجربیپژوهشبررسیوبینیافته هایپژوهشبامفاهیمومدلمستخرجازپیشینۀنظریو
تجربینیزمقایسهایانجامشد .
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یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها
یادداشتهای پژوهشگران ،اسناد (مانند اسناد توسعۀ شهر

دادههای حاصل از مشاهدات و 
کلیۀ  
شدهاند.
تجزیهوتحلیل  

مصاحبهها 

گفتوگوها و 
گزارشهای خبری و مطبوعاتی و  

و روستا و،)...
طیفرایندتجزیهوتحلیلدادهها،ازمجموع38۱عبارت62،مفهوم۱3،مقولۀفرعیو6مقولۀ

اصلیحاصلشدکهنحوۀدستیابیبهاینمقوالتدرجدول()۱نشاندادهشدهودرادامهبه
یشود .
آنهاپرداختهم 

توانبخشیازفرهنگقومیکولیهاقلمدادکردکه


جمعیرامی

زیست
فرهنگ متمایز:
خصوصی/نیمهعمومی مجاور خانه نمود

هم در فضای خصوصی خانه و هم در فضای نیمه
می یابد .درواقع زندگی چندخانواری یا در مجاورت خویشاوندان ،لزوماً نشاندهندۀ

،بلکهاغلبنشاندهندۀ گرایشآنهابهزندگی گروهیاست.

محدودیتهایاقتصادینیست

محلۀپیشین(مهدیآباد)گفت:


کنندگاندرموردخانۀپدریخوددرجوکی

یکیازمشارکت
هاانقدربزرگبودکههرکدومازپسرهاکهازدواجمیکردنتاچهارپنجسالهمونجا

« 
خونه
موندنوهمهباهمزندگیمیکردن؛مثالًیکیپنجتاپسرداشتوهمهباهمزندگی


می
کردند.خونههاانقدربزرگبودکهبراشونکافیبودوهرکییهاتاقداشت...همهباهم


می
سریهسفرهبودن» 
جاییازمهدیآبادبهشهرک،


هایساکندرشهرکنوبنیادبعدازتجربۀجابه

برخیازکولی
مهدیآباد را بهعنوان یکی از عوامل حس تعلق به محلۀ

تجربۀ زندگی گروهی در خانههای 
هاوباارزشتربودنامالکدر


دلیلوسعتزیادخانه

جایی،به
پیشیناعالمکردند.بعدازجابه
زمینهای
ازایخانۀخود،خانهیا 

آباددرمقایسهباشهرکنوبنیاد،برخیازخانواده 
ها،به


مهدی
بیشتری در شهرک خریداری و بین فرزندان خود تقسیم میکردند تا هریک از فرزندان و
خانوادۀ آنها در آن ساکن شوند .بدینترتیب جابهجایی از محلۀ پیشین به شهرک نوبنیاد
جمعیکولی هاتأثیرگذاشت،درزمینۀموردبررسی،باتوجهبه


اگرچهتاحدیبرشرایطزیست
جمعیت محدود در شهرک نوبنیاد و وجود پیوندهای خویشاوندی و قومی ،مرز بین فضای
کهدرببسیاریازخانههاباز


طوری

ویژهدرطولروزبسیارنرمبود؛به

خصوصیوعمومیبه
ایتعیینمیشودورفتوآمدهاینزدیکانرادرطول


استومرزبصریفضاهاباپوششیپارچه
روز تسهیل میکند .بدینترتیب فرهنگ زندگی گروهی و خویشاوندی ،و سرمایۀ اجتماعی
گروهیقوی،نظارتاجتماعیباالییبرقلمروهاینیمهعمومیوعمومیپیرامونفراهم


درون
هایویراکنترلمیکند؛


ایدرفضاحساساستوفعالیت

آوردکهبهحضورهرغریبه

می
کنند؛اگرچهآسیبهایموجوددرمحلهومراجعۀ


هااوراطردمی

بنابرایندراینشرایط،کولی
هاراتشدیدمیکند .


وآمدآن

هانیزنظارتبررفت

غریبه
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عاملبعدیدرایجادتمایزفرهنگی،نگرشمتفاوتبهتحصیالت،ازدواجومعیشتاست؛
به  اینصورتکهازدواجزودهنگام،ترکتحصیلبعدازمقطعششمابتدایییاادامۀتحصیل
تااخذمدرکدیپلم درمیاندخترانوپسرانکولی  بسیاررایجاستواینامرفرصتهای
رشدوتوسعۀفردیوهمچنینحضوردراجتماعخارجازخوشۀقومیراکاهشمیدهد.به
عبارتدیگراینامرنهتنهافرصت هایآموزش،کسبمهارتوتوانمندسازیافرادرامحدود
می سازدوزمینهرابرایمحرومیته ایاقتصادیواجتماعیفراهمیاتشدیدمیکند،بلکه
سببمی شودافرادازفضاهاییکهامکانبروزهویتوفرهنگیاتبادلبینافرهنگیرادارند،
دورشوندوکمتردرمعرضارتباطوتعامالتباسایرینقرارگیرند.درواقعباوجودمدرسۀ
ابتداییدرشهرکنوبنیادبهعنوانتنها مرکزآموزشیدرشهرک،تحصیلدرمقاطعباالتر
منوطبهحرکتبه سویاجتماعاتدیگردرمحدودۀروستاهایپیرامونییادرونشهراست
که علیرغم به وجودآوردن مشکالت دسترسی برای دانش آموزان شهرک ،فرصت اختالط و
تبادلبینافرهنگیرادریکمحیطاجباریبهافرادمیدهد،اماباوجودمشکالتدسترسی
به امکانات آموزشی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ،درواقع نگرش فرهنگی کولیها به
آموزش ،اهمیت ورود به عرصۀ درآمدزایی از سنین پایین و ازدواجهای زودهنگام از جمله
عوامل فرهنگی است که زمینۀ جداشدگی آنها را بهوجود می آورد؛ برای مثال ،در یک
مصاحبۀگروهیباکارکنانبهزیستیویکخانمازاهالیکولی،بهاهمیتنداشتنتحصیالت
فرزندان برای خانوادهها اشاره شد« :یکی مثل پدر «  »...چندتا خونه داره؟ ، ...آیا بچهشو
می فرستهمدرسه؟نه!...فکرونگرشاونهمینه »...
نگرشفرهنگیبهموضوعمعیشت،اشتغالوکسبدرآمددراجتماعموردنظر،ازالگوی
ها،معیشتازراهتکدیگرییادستفروشیو


کند.درتعداداندکیازخانواده

واحدیپیروینمی
۱
کهگاهیعلیرغمدستیابیبهثروتوگذاراز

اغلببامحوریتزنانوکودکانانجاممیشود 

معیشتبرخیدیگرازخانوادههامبتنیبرفروش

مرحلۀبقا،اینالگوهمچنانادامهمییابد،اما

2
وتوزیعموادمخدراستکهدراینعرصهحضورمردانبیشتراست .اگرچهنحوۀمعیشتبه
.۱باتوجهبهمحرمانه بودناطالعاتخانوار،امکاندستیابیبهآماردقیقازشغلومیزاندرآمدوجودنداردو
کولیهاوساکنانپیرامونیاست.
انجامشدهبا 
مصاحبههای 

مواردذکرشدهبراساس
بهعنوان
 .2عالوهبرآنکه در «شناسنامۀ اجتماعی مناطق آسیبخیز استان مازندران» ،از اعتیاد و فروش مواد مخدر  
جمعآوری معتادان و دستگیری
آسیبهای اجتماعی موجود در محلۀ نامبردهشده ،گزارشهای مطبوعاتی مبنی بر  
کنندههایموادمخدردرشهرکنوبنیاددردورههایمختلف،مشاهداتمیدانیپژوهشگران،مصاحبهباافرادیکه
توزیع 

دارایبهدلیلتوزیعموادمخدرسابقۀزنداندارندومراجعانبهاینمحلهبرایخریدموادمخدرنیزبراینامرداللت
دارد؛بهطوریکهیکیازمراجعانبهمحله،دراینخصوصبیانکرد«:اینجاهمهچیوفورنعمته،تریاک،هرویین،شیشه
ارزونترهازاینجا» .
عباسآبادنکاخیلی 
ارزونتره،اما 
و...اکثراًمیاناینجا،قیمتنسبتبهداخلشهرخیلی 
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ایندوالگومحدودنیستوبرعکساشتغالدرشغلهایموقتوفصلی(کارگریدرباغاتو

مزارع ،بنایی ،پیکموتوری ،نوازندگی و ،)...مشاغل خرد خانگی و در سطوح باثباتتر بقالی،
خریدوفروشخودروو...نیزدرمیانساکنانشهرکوجوددارد،دومورداولبهعنوانالگوهای

معیشتی نابهنجار در برخی خانوادههای کولی ،الگوی ذهنی را برای سایرین ایجاد کرده که
معرف نگرش فرهنگی همۀ کولیها به موضوع معیشت است .وجود مواردی از قبیل فساد و
کندواینامردرحالیاستکه


هاراتشدیدمی

فحشانیزاینالگویذهنیسایرینازکولی
هادارایاعتقاداتمذهبیهستندوازجملهاشتراکاتفرهنگیآنهابادیگران،برگزاریو


کولی
شرکت در مراسم مذهبی است که زمینۀ ارتباط ،تعامل و پذیرش را نیز فراهم میآورد.
هاعلیرغمبرخورداریاززبانویژهوتکلمبا


درخصوصتفاوتزبانی،شایانذکراستکهکولی
آنزباندرروابطدرونگروهیخود،بهزبانفارسیودربرخیازمواردبهزبانمازندرانینیز

لحاظزبانیدرجامعهطردنمیشوند .


ترتیببه

تسلطدارندوبدین
عدم پذیرش دیگری (بهصورت دوسویه) :نپذیرفتندیگریدرزمینۀموردبررسیبه
دهد.درواقععدمپذیرشدیگری،بهصورتدوسویهاستو


هایمختلفیخودرانشانمی

گونه
هاصورتمیگیرد.تأثیر


باگذشتزمان،طردهمازسویسایرشهروندانوهمازسویکولی
جاییاجباریسبببهوجودآمدنیکسابقۀخصومتدرحافظۀجمعیشدهکهدرتشدید


جابه
برآنکهبهحضورتازهواردانوافرادناشناس


هاعالوه
اینامربیتأثیرنبودهاست؛برایمثالکولی

در شهرک حساس هستند ،سکونت یا فعالیت سایرین را در شهرک نیز پذیرا نیستند؛ برای
نمونه یکی از کولیها که عضو شورای روستا نیز بود ،گفت« :غریبه اینجا راه نمیدیم و حتی
صحبتکردیمکسیزمینبهغریبهنفروشه ».

ترشهرکجانبازاننامیدهمیشد)،بسیاری


هابهشهرکنوبنیاد(کهپیش
اگرچهباورودکولی
ازمالکان،اراضیوامالکخودرافروختندوازشهرکخارجشدند،ادامۀسکونتدرمحلهبرای
هایبسیاریهمراهبودهاست.بااینحالبهنظر میرسد

معدودافرادی کهباقیماندند باتنش
قدمتسکونت وفعالیتدرمحلهتاحدزیادیبراعتمادسازیو قابلیت پذیرشدیگریمؤثر
کهافرادغیرکولیساکندرمحلهبهعضویتشورادرآمدهاندودرانجاموظایف

گونه 
ای
است؛به 

نهای
مربوطهتعاملمناسبیمیانآنهاوسایرکولیهاوجوددارد.اینامردربارۀکارکنانسازما 
طوریکهسابقۀفعالیتدرمحلهوجلباعتماداز


کند؛به
فعالدرشهرکنوبنیادنیزصدقمی
هاتوسطکولیهایساکنبسیارمؤثراست .

طریقارائۀخدماتدرپذیرشآن
اینصورتکه

کنند؛به

هانیزدرعرصههایمختلفعدمپذیرشراتجربهمی


ازطرفی،کولی
وآمد،برقراریرابطۀصمیمیباکولیها،کاریاسکونتدرمحلۀ


بسیاریازشهروندانمایلبهرفت
کولینشین و مجاور آن نیستند .در چند نمونه از مصاحبههای انجامشده ،علیرغم آنکه به
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آزاربودن،مسلمانبودن


هاییازاینگروهقومیکهنشانۀپذیرشبرایفرداست(مانندبی

ویژگی
و ،)...اشاره شده ،درنهایت بهضرورت رعایت فاصله و عدم اختالط تأکید شده است .برخی از
هانیزبهعدمامکانتغییرشرایطوبهعبارتیپذیرشطردوشرایطفعلیاشارهکردند« :ما

کولی
بااینحال ،براساس تجارب
هم باید اینطوری زندگی کنیم دیگه ،فرق میکنیم با بقیه  ».
کنندگاندرتحقیق،تجربۀحستبعیضوطردکولیهاتنهاازسویشهرونداننیستو

مشارکت
ازسویمسئوالنومقاماتنیزتحمیلمیشود؛براینمونهیکیازمسئوالنپایگاههایفعالدر

اینمسیرفقطآسفالتشده،اینوضعیتکوچههاست...یهروزبارونیتابریتویاون

محلهبیانکرد«:
شی.آباینجالولهکشیشهرینیست،آبچاهه...اینجانونوایینداره؛اینسوپرنون

کوچهها،کالًگلیمی

عالوهبرآن،یکیازساکنانکولینیز دراینمورداظهارکرد«:ما
صورتآزادمیفروشه  ».


میارهوبه
امکاناتینداریم.دیروزبارونزدهبود،کسینمیتونستبیرونبیاد.پیگیریکردیم،ولیمعلومنیستکی

آسفالتکنن،دلکوهوآسفالتکردن،اینجاروخودشونساختن،اماآسفالتنمیکنن ».

:اجتماعکولیها

سرمایۀ اجتماعی درونگروهی باال و نبود امکان تبادل بینافرهنگی
ازسرمایۀاجتماعیباالییبرخوردارندکهخودعلتومعلولتجربۀطرد،طیسالیانمتمادی
است .از یک سو ،بهنوعی پیوندها و حمایتهای درونگروهی ،بسیاری از کاستیها و
هاناشیازعواملبیرونیراجبرانمیکندوازسوییدیگر،انزواوجداشدگیگروه


جداشدگی
کند.درواقعروابطوتعامالتبرونگروهیکولیهاباسایرینبسیار


قومیموردنظرراتشدیدمی
محدود است و از نوع صمیمانه و دوستانه نیست و اغلب در سطح مراودات اقتصادی (مانند
انجام معامالت ،خرید از فروشگاههای خارج شهرک برای رفع نیازها) یا مراجعه به کارکنان
اداراتدولتیبه منظوردریافتخدماتمربوطه،بدونایجادتماسومواجهۀمؤثربرایتبادل

هاوسایرشهروندانبهتماسهایسطحیدر


روتعامالتبینکولی

بینافرهنگیاست.ازهمین
شودوبهصورتسطحباالیتعامالت وازدواجهای

حدانجاموظایفورفعنیازها محدودمی
رونگروهیوخویشاوندی،نبودروابطصمیمانهمیانکولیهاوسایرساکنانغیرکولیشهرک،
د 
برخوردارنبودنیامحدودبودنروابطدوستانۀکولیهاباسایرین،انتخابمحلسکونتمطابق

پیوندهای قومی و خویشاوندی و تشکیل خوشۀ قومی بروز میکند؛ برای مثال ،یک
مشارکتکننده در تحقیق درخصوص ارتباط بین فارسها و کولیها در شهرک گفت« :ما با

ها)بامارفتوآمدیندارن ».همچنیندرخصوص


(فارس
وآمدداریم،امااونا 


زبونایخودمونرفت

هم
آباد،یکیازمشارکتکنندگانبیانکرد:


جاییازمهدی

انتخابمحلسکونتجدیدبعدازجابه
وخرابکننچندخانواراینجابودنوزندگیمیکردنوبعدهمهاومدناینجا».

«قبلازاینکهاونجار
همچنینروابطوتعامالتدرونگروهیباال،برایاعضادرمقابلعواملمخالفومزاحمیک

آوردکهدرروابطقدرتدراجتماعموردنظرنقشآفرینیوعوامل


پشتوانۀحمایتیفراهممی
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دیگری)راسرکوبمیکند.یکیازافرادغیرکولیساکندرشهرکنوبنیاد

ناسازگار(خودیو
هاتنشهست،چهبابقیهچهبینخودشون...اگهتکباشنبیآزارن،


گاهیوقت
دراینموردگفت«:
اماوقتیتعدادشونزیادباشهحملهمیکنن ».

بهلحاظفضاییازسه
افتراق فضایی :جداشدگیشهرکنوبنیادوکولیهایساکندرآن 
جنبهقابل بررسیاست.دروهلۀاولنفوذپذیریشهرکنوبنیادبسیارمحدوداستکهاینامر

تا حد زیادی به دلیل امکان کنترل و نظارت انتظامی بر فضاها و قلمروهای عمومی ،بهدلیل
هایاجتماعیدرمحلهاست.وجودریلراهآهنوحریمآن،دسترسیمستقیمبه


وجودآسیب
جادۀ اصلی قائمشهر-ساری را غیرممکن ساخته است .بدینترتیب دسترسی سواره ،به یک
آهن،عبورمیکندو


موازاتراه

شودکهازضلعشمالیمحلهبه

مسیرآسفالتۀباریکمحدودمی
بهمحوراصلیمحلهمی رسدوارتباطمستقیمبینمحلهوجادۀاصلیتنهاازطریقیکپل

پیادهوکمعرضممکنشدهاست.عالوهبرآن،وجودگذرهایخاکیدرمحلهوخوانانبودن
شبکۀ دسترسی بهویژه در الیۀ پیرامونی ،محور اصلی محله ،نفوذپذیری ،خوانایی و حس
کنندگیراکاهشمیدهد .


دعوت
رغمنزدیکیبهجادۀاصلیقائمشهربهساری


ایشهرکنسبتبهشهر،علی

موقعیتحاشیه
و همجواری با لبۀ تجاری فعال جادۀ مذکور ،بهعلت وجود ریل راهآهن ،اراضی دولتی و
شودوامکانجابهجایی،تحرکودسترسیساکنانبه


کشاورزیدرپیرامونمحلهتشدیدمی
طوریکه در جریان مصاحبه ،یک پیرزن کولی

شهر و امکانات مربوطه را محدود میکند؛ به
گفت«:اینج اگرفتارشدیم...اونجاخبتوشهربود،بهتربود...اینجااالنسخته.آژانسهمنمیتونم
بگیرم؛پولمنمیرسه ».

درنهایت سکونت محدود غیرکولیها در محله ،خروج تدریجی سایرین از محله ،و فروش
اراضی و امالک خود به کولیها ،بیانگر همگنبودن جمعیت بهلحاظ قومی و شکلگیری
هایسکونتقومیدرشهرکاست؛به اینصورتکهجمعیتاندکغیرکولیوحتی


خوشه
هایخردمجزااستقراریافتهاند .


جمعیتاندکگودارهانیزدرمحله،درقالبخوشه
تصوراتمنفیازالگوهایرفتاری،ویژگیهایاخالقی،

پیشداوری و تصور ذهنی منفی:
یوۀزیستودرآمدزاییکولیهااگرچهبرپایۀرخدادهایگذشته،

تواناییها،سطحبهداشت،ش

شـواهدی از وضع موجود و تکههایی از واقعیت شکل گرفته است ،بهصورت شتابزده،
سادهانگارانه و پیشداورانه به همۀ اعضای آن گروه ،علیرغم وجود تفاوتهای درونگروهی،

گیردوبدینترتیبدر


هاقرارمی

اوتسایرینازکولی
تعمیمدادهمیشودومبنایارزیابیوقض

گذارد.ازهمینروواژۀجوکی،گودار،کولیوغربتیاغلب


هاوسایرینتأثیرمی

روابطبینکولی
باتصوروبارذهنیمنفیبرایسایرینهمراهشدهاستکهتداعیکنندۀبزهکار،معتاد،مجرم،
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پایبندنبودن به ارزشهای اخالقی ،رعایتنکردن بهداشت و ...است .این امر چنان در اذهان
عمومیریشهدواندهاستکههرنشانهایازآنمانندویژگیهایظاهری،نامخانوادگیومحل

داوریهای ذهنی است؛ برای نمونه یکی از

سکونت عاملی برای شروع حساسیتها و پیش
مشارکتکنندگاندراینپژوهشبیانکرد :

«وقتیمیریمپاسپورتبگیریم،برایمنکهفامیلیموعوضکردمهمهچیعادیپیش
میره ،اما کار خانمم بهخاطر فامیلیش که اینجا شناخته شده ،خیلی طوالنی میشه و

می گن باید اول بریم عدم سوءپیشینه بگیریم و بعد باقی کارها ...موقع کارگرفتن هم

طوره؛کمتراعتمادمیکنن »....


همین
جدول  .1مقوالت و مفاهیم حاصل از فرایند تجزیهوتحلیل دادهها

منبع:نگارندگان
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در تهران بهعنوان یک کالن شهر برخوردار از تنوع فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی،
رنگتر است .بدینترتیب موجب
داوریها و تصورات ذهنی منفی وجود دارد ،اما کم 


پیش
ناشناختهبودن نام خانوادگی ،بیاهمیتبودن یا ناشناسبودن قومیت میشود و این مسئله

طورکلی،اختالطدرجامعهبهوجود


هایبیشتریرابرایاشتغال،درآمدزایی،ازدواجوبه

فرصت
میآورد؛ بنابراین بخش زیادی از جمعیت در محله بهصورت موقت ساکن هستند و برای

کنند.همچنینباکولیهایساکنحوالیمیدانخراساندر

درآمدزایی،بهتهرانرفتوآمد 
می

تهرانپیوندهایخویشاوندیبسیاریصورتمیگیرد .

منطقۀ۱5
ها،بهمحلسکونتآنهانیز

داوریهاوتصورذهنیمنفیدرموردکولی


برآن،پیش

عالوه
هاییکهکولیهاساکنهستند،کمتراستوحتی

بسطمییابدوعمدتاًارزشامالکدرمحله

ارزشامالکواراضیشهرکنوبنیاددرگذشتهباورودکولیهاکاهشیافت؛برایمثال،یکی

ازمشارکتکنندگاندرتحقیقدراینخصوصگفت«:برایاهالیشهرکجانبازانبدشد...همهاز

اونجارفتن.همونموقعاونبندگانخدااگهبرایخونهحدود ۱5میلیونتومنهزینهکردن،مجبور
آوریقیمتهاپاییناومد ».


طورسرسام
شدن2یا3میلیونتومنبفروشن...اونجارونابودکردن .
به
حضورکولیهادرمحله،عامل

درواقعازنظرسایرین،وحتیمسئوالنومقاماتشهری،
ناامنی و کاهش منزلت اجتماعی محله است .مشارکتکنندگان از محلۀ مهدیآباد دربارۀ
همۀساکنانمحلهمیخواستناونابرن.اصالًنیازبهگفتن

هااینگونهگفتند«:


جاییکولی

جابه
نیست ،نمیشد از اینجا رد بشی .اگه رد میشدی ،صدا میکردن و برنامههایی بود که همه
یدونن .فحشا زیاد بود ». ...یا «اونا معضل بودند اصالً .فکرشو بکنید؛ مرکز ساری روبهروی
م
بهعلتوجودتصورذهنیمنفیازمحلۀ
ترتیب  

دانشگاهجایگاهفحشاوخالفشدهبود ».
بدین
هاکهمحلتجمعآسیبهایاجتماعیاست،برخیازافرادبهادامۀسکونتدراینمحله


کولی
بااینحال ،به عقیدۀ بسیاری از کولیها ،با گذشت زمان ،تغییر نسل و کمرنگ
تمایل ندارند  .
هاوارتقایفناوریوشبکههایاجتماعی،تصورات


شدنحافظۀجمعیگذشتهدرموردکولی
منفیبهگذشتهکاهشیافته،اماهمچنانوجودداردوازبیننرفتهاست .
محرومیت :محرومیت در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی-قانونی برای تمام
اعضای گروه قومی مورد نظر بهطور یکسان صدق نمیکند؛ برای نمونه علیرغم وجود
هایشدیداقتصادیوبیکاریدرمیانکولیهایساکندرشهرکنوبنیاد،افرادو


محرومیت
تریبهسرمیبرند.


درشرایطمناسب
هایینیزهستندکهبهلحاظاقتصادیودرآمدی 


خانواده
سوادی،کم سوادی،فقرمالی،نداشتنامکاناتواسنادهویتیدرکنارنگرشفرهنگی


درواقعبی
خاص ،امکان کسب مهارتها را محدود و زمینه را برای ورود کولیها به اشتغال غیررسمی
ماتوکاالهاییکهکولیهادرارائهو

کند.بدینترتیبباتوجهبهاینکهتقاضابرایخد


فراهممی
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تولیدآنتبحرداشتند(نوازندگی،خراطی،ساختابزارآالتکشاورزیو،)...کاهشیافتهاستو
هایکسبمهارتجدیدنیزفعالنیست(ناشیازموانعفرهنگیومحرومیتها)،اغلب،


زمینه
کولیهابیکارهستند یا درشغلهایموقتو فصلی(دستفروشیو کارگری) ،تکدیگریو

بخش غیرقانونی (فروش مواد مخدر ،مشروبات الکلی و )...اشتغال دارند؛ بنابراین متناسب با
نحوۀ معیشت ،تنوع درآمدی بسیاری میان آنها وجود دارد .در این مورد ،برخی از
مشارکتکنندگاندرپژوهشاظهارکردند«:اجدادمونآهنگربودنوبهماهمرسیده،امااالن

آهنگریدرآمدینداره...کسینمیخره ».
عالوهبرآن ،علیرغم تالشهای نهادهای مسئول برای تسهیل فرایندهای مربوط به اخذ

اسناد هویتی ،تعدادی از افراد نیز بدون مدارک و اسناد هویتی هستند (برای مثال ،بهدلیل
اداریوحقوقی،نبودوالدینبهدلیلترکخانواده

وجودسوءپیشینهوطوالنیشدنفرایندهای

هاو)...کهاینامربرمحرومیتآنهادرابعادمختلفوامکانبرخورداری


وعدمدسترسیبهآن
مندیازفرصتهایشغلیودرنهایتطرد


ازخدماتآموزشی،بهداشتی،حقوقسیاسی،بهره
حال،علیرغمتنوعشرایطاجتماعیواقتصادیدرسطحفردیو


هاتأثیرگذاراست.بااین

آن
خانواده،بهطورکلیدرسطحاجتماعومحلۀموردنظر،محرومیتوبرخوردارنبودنازخدماتو

هاعلیرغم


امکاناتزیرساختی،روبناییوآموزشیوجوددارد.همچنینصدایبسیاریازکولی
یتدرشوراهایمحلیشنیدهنمیشودو

داشتنهویتقانونی،برخورداریازحقرأیوعضو
منظوربهبودشرایطدخالتدادهنمیشوندیادر


گیریدرسطوحباالتربه

درفرایندهایتصمیم
اولویتقرارنمیگیرند .


جمع بندی و ارائۀ وجوه تشابه و افتراق نتایج پژوهش با مدل مفهومی اولیه
برونداد حاصل از فرایند تجزیهوتحلیل ،نشاندهندۀ آن است که طرد کولیهای ساکن در
هاوسایرینراتعریفمیکند:

شهرکنوبنیادناشیازدوعاملاصلیاستکهتفاوتبینکولی
.۱طردناشیازفرهنگ،شیوۀزندگیومعیشتمتمایز؛.2طردناشیازاستمرارمحرومیت
صادی،سیاسیوقانونی.علی رغمآنکههریکازاینمواردبهتشدیددیگریمنجر

اجتماعی،اقت
هاصدقنمیکند.درواقعتنوعوضع


شود،تأثیرگذاریتوأمانایندوعامل،برایهمۀکولی

می
درآمدیدرمیاناجتماعموردمطالعهموجبمیشودبرخیافرادمحرومیتاقتصادیراتجربه

آن،بهمنابعقدرتنیزدسترسیداشتهباشند.بدینترتیبمحرومیتدرابعاد

نکنندوعالوهبر
سیاسی و قانونی را تجربه نکنند ،اما تفاوت در شیوۀ زندگی ،معیشت و فرهنگ ،موجب
جداشدگی آنها میشود و فعالیتها و عرصههای بروز آن را به مناسبات اقتصادی و انجام
وظایف محدود کند و فرصت تبادل بینافرهنگی را فراهم نیاورد .درواقع شرایط اقتصادی

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱8۱...


مناسب،برخورداریازهویتقانونیودسترسیبهمنابعقدرتاگرچهبرایبرخیازساکنان
هایشهرکنوبنیادفراهمنیست.ازاینروفرهنگمتمایز


اینمحلهوجوددارد،برایهمۀکولی
هااستودرواقعتفاوتدرارزشهاو

عنوانعاملایجادتفاوت،مهمترینعاملدرطردکولی


به
هایفرهنگی،زمینهرابرایآغازفرایندهایدیگرایجادمیکندکهتجربۀطردکولیهارا


نگرش
معنا می بخشد .تفاوت فرهنگی در کنار وجود شواهدی از تضادهای فرهنگی ،سبب تعمیم
تصورات ذهنی منفی به کلیۀ اعضای گروه قومی مورد نظر میشود؛ بنابراین به مداخلۀ
هادرتعامالتوروابطبینافرادمنجرمیشودکهناشیازترسازناامنیوکاهش


داوری

پیش
منزلت اجتماعی است .در مرحلۀ بعد ،کنشهای مبتنی بر ترس ،تصورات ذهنی منفی و
داوریها ،از طریق تکرار و استمرار فرایندهای عدم پذیرش دیگری ،شکلگیری سرمایۀ


پیش
اجتماعیدرونگروهیباالونبودامکانتبادلبینافرهنگی،افتراقفضاییشاملنفوذناپذیری،

ای،خوشهبندیوگاهمحرومیتدرابعاداجتماعی-اقتصادیوسیاسی-قانونی


موقعیتحاشیه
طورکهپیشترنیزگفتهشد،محرومیتدرابعاداقتصادی،سیاسی


شوند.همان

موجبطردمی
هایشهرکنوبنیادصدقنمیکندواینامرضرورتدرنظرداشتن

وقانونی،درموردهمۀکولی
هایقومیرادرعینوجوداشتراکاتیادآورمیشود .

تنوعدرون 
گروه

مقایسۀ نتایج پژوهش با مدل اولیه نشان میدهد در زمینۀ مورد نظر نیز چرخۀ تفاوت،
تفاوتهایموجودبینگروهقومیموردنظروسایرشهروندان،ناشی

ترسوطردوجودداردو
ازفرهنگمتمایز(ویژگی هایقومی،شیوۀزندگیومعیشت)ومحرومیت(ضمنوجودتنوع

درون گروهیدرتجربهمحرومیتدرابعاداقتصادی،سیاسی و قانونی)است.تفاوتازطریق

فیوپیشداوریدربارۀکلیۀاعضایگروهوایجادترس

فعالکردنفرایندتعمیمتصورذهنیمن

نظمی،آسیبپذیریوکاهشمنزلتاجتماعی)،سببطردگروهقومیمورد

(ترسازناامنی،بی
نظر میشود ،اما در مقایسه با مدل مفهومی اولیه ،کولیها ،طرد در ابعاد مختلف سیاسی-
بهطور یکسان تجربه نمیکنند .با توجه به
قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و فضایی را  
اینکهبیشترافرادازاوراقهویتیوقانونی،ومالکیتخصوصیبرخوردارند،مشارکتدرعرصۀ
سیاسی و داشتن حق رأی ،فقدان حقوق مدنی با چشمپوشی از موارد اندک موجود،
ادرفرایندهایتصمیمگیری

ترنیزبیانشد،کولیه


طورکهپیش

مالحظهنیست،اماهمان

قابل
منظوربهبودشرایطدخالتدادهنمیشوندیا دراولویتقرارنمیگیرندو


درسطوحباالتربه
هایغیررسمی،درپستهایاداریوسیاسیکمتردیده


دلیلسطحسوادواشتغالدرحوزه

به
شوندودسترسیکمترینیزبهمنابعقدرتدارند.بااینحال،باتوجهبهتنوعوضعدرآمدی،


می
برخیازاعضایگروهبه دلیلموقعیتاقتصادی،بهمنابعقدرتدسترسیدارند.درمدلنهایی

(تصویر  )7طرد در بعد سیاسی-قانونی ناشی از محرومیتهای موجود با گستردگی کمتری
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نشان داده شده است .در بعد اقتصادی نیز با توجه به تنوع وضع درآمدی ،امکان تعمیم
تمامیافرادممکننیست،امااجتماعموردنظربهطورکلیاز

محرومیتازجنبۀاقتصادیبه 

نظربرخورداریازامکاناتوخدمات،ودسترسیبهفرصتهایشغلیدارایشرایطمطلوبی

نیست.درنهایتطرددردوبعداجتماعیوفضاییباعمومیتبیشتریبینافرادمعنامییابد.

داوریوعدمپذیرشدیگری(تبعیض،جابهجاییاجباری


دربعداجتماعیطردازطریقپیش
هایدرونگروهی


هاوسایرشهروندان)،وجودسرمایۀاجتماعی،شبکه
کولیهاوتنشبینکولی

جاییازمحلۀمهدیآبادبه


یابد.جابه

قویونبودروابطمؤثروامکانتبادلبینافرهنگیبروزمی
شهرکنوبنیاددرحاشیۀشهرباامکاناتکمتر(استقراردرموقعیتحاشیهایبهشهر)،همگنی

جمعیت بهلحاظ قومی و شکلگیری خوشههای سکونت قومی در شهرک و نفوذناپذیری نیز
نشان دهندۀ طرد در بعد فضایی و جداشدگی این گروه از شهر است .درنهایت طرد در ابعاد

اجتماعی،فضایی،اقتصادیوسیاسی-قانونیبرایدسترسیبهمنابعموانعیایجادمیکندکه
گونهایکه
شود؛به 

ترکردنتفاوتها می

سببافزایشمحرومیتها ،تشدیدنابرابریهاو عمیق

وجودمیآید


لحاظطبقۀاجتماعی،درآمدو...نیزبه

فقطدربعدفرهنگی،بلکهبه

دیگر،تفاوتنه
وت،ترسوطردراادامهمیدهد .

وچرخۀتفا

تصویر  .7ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر طرد کولیهای ساکن در شهرک نوبنیاد
منبع:نگارندگان 

بحث و نتیجهگیری 
اینپژوهشباهدففهمبسترها،شرایطوتجاربکولیهایساکندرشهرکنوبنیاددرمورد

پدیدۀ طرد انجام شد .یافتههای این پژوهش نشان داد فرهنگ متمایز و گاه متضاد بههمراه

واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروههایقومیاقلیت؛ ۱83...


محرومیت از طریق ایجاد تفاوتها میان کولیها و سایرین موجب ایجاد ترس میشود که
دیگری سازی و تعمیم تصورات ذهنی منفی از همۀ اعضای گروه قومی کولیها را به جریان

میاندازد .بدینترتیب بهمنظور غلبه بر این احساس ترس از دیگری ،فرایندهایی مانند عدم

پذیرش دیگری ،تقویت سرمایۀ اجتماعی درونگروهی ،کاهش مواجهه و روابط برونگروهی
مؤثر و افتراق فضایی آغاز میشوند که در کنار وجود تبعیضها و محرومیتها ،سبب طرد
زندگیروزمرهمیشوند .

هادرابعادوعرصههایمختلف


کولی
هاوواکنشهایمتعددیاستکهطی


درواقعهریکازفرایندهایمذکور،مشتملبرکنش
زمانودرعرصههایگوناگونسکونت،کار،آموزشواوقاتفراغتموجبطردوجداشدگی

توانگفتمبتنیبرتجربیاتگذشتهوخصومتهای


هاشدهاست.درعرصۀسکونتمی

کولی
جربهشده یا مورد انتظار ،طرد و عدم پذیرش دیگری ،نهفقط از سوی سایر شهروندان که
ت 
خاطرآنهابه


رغمتعلق

هاعلی

جاییاجباریکولی

گیرد،بلکهجابه

صورتدوسویهصورتمی

به
دلیلتجربۀزندگیگروهی،قدمتسکونتپیشازشکلگیریمحله،دسترسیمناسب


محلهبه
بهخدماتوام کاناتشهریونزدیکیبهسایرینبرایارائۀخدماتومراوداتاقتصادی،ناشی
ازاعتراضساکنانمحدودههاپیرامونیوبانارضایتیصورتپذیرفت.اینامردرمحلسکونت

جدید ،به شکلگیری سرمایۀ اجتماعی درونگروهی باال و تشکیل خوشههای قومی و نفی
حضور غریبهها در محله انجامید و تنشهای بسیاری را بهمنظور ایجاد همگنی جمعیتی و
داوریهاو


آمده،پیش
هایبه 
دست


وجودآورد.درعرصۀکارواشتغال،براساسیافته

فرهنگیبه
هابهآموزشوکسبمهارتها

وجودتصوراتذهنیمنفیدربارۀکولیها،نگرشفرهنگی 
کولی

زسنینپایین)ومحرومیتهایموجوددرسطحخانوادهو

(ترکتحصیلوضرورتدرآمدزاییا
اجتماع ،موانعی را برای توانمندسازی کولیها ،کسب مهارت و ورود به عرصۀ اشتغال ایجاد
داوریهاوتصوراتذهنیمنفیدرموردکولیها،بسیاریاز


منظورکاهشتأثیرپیش

کند.به

می
شهرومنطقه)بهفعالیتوکسبدرآمدمیپردازند.

آنهادرورایمرزهایسکونت(درمقیاس

مندیازفرصتهای


منظوردوریازحافظۀتاریخیوجمعیمنطقهوهمچنینبهره

درواقعبه
بیشتر در کالنشهری مانند تهران که امکان ناشناسبودن را نیز برای آنها فراهم میکند،
یمتعددبیندوشهر،جابهجاییجمعیتی

مدتیابلندمدتورفتوآمدها

مهاجرتهایکوتاه

بسیاریراایجادمیکند .

درعرصۀآموزشواوقاتفراغتنیزعواملفرهنگی،افتراقفضاییومحرومیت،دسترسی
هابهمراکزآموزشیواوقاتفراغترامحدودساختهاست.طبقتجاربمشارکتکنندگان


کولی
داوریها ،تصورات ذهنی منفی و عدم پذیرش دیگری ،از جمله عوامل

در این عرصهها ،پیش
طردکنندهنیستند ودرواقعنگرشفرهنگی،محرومیتونیازبهبقا،ازجملهموانعآموزشی
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هستندودرخصوصاوقاتفراغتنیزنیازبهبقاونبوداعتماد(محرومیتوسرمایۀاجتماعی
شودتفریحاتبهسطحمحلهودرقالبروابطدرونگروهیانجامشود .


گروهی)سببمی

درون
منظوربرونرفتاز


درهریکازفرایندهایذکرشده،افرادبه
درخاللکنشهاوواکنشها

وضعیت موجود و کاهش تأثیرات ،راهکارهای مختلفی را اتخاذ میکنند .واکنش کولیها در
راستای تقویت سرمایۀ اجتماعی درونگروهی ،رشد اقتصادی و افزایش دسترسی به منابع
گروهیاستیابرعکس،بهمنظوریکپارچگیدرجامعه،نفیهویتاصلی،


گروهیوبرون

درون
کاهش ارتباطات و وابستگیهای درونگروهی ،ارتقای سرمایههای اجتماعی برونگروهی و
ارتقای سطح تحصیالت بهمنظور تحرک اجتماعی را برمیگزینند .براساس نتایج مطالعات
ساندرکاک ( ،)2003سایر شهروندان نیز بهمنظور غلبه بر ترس از ناامنی و کاهش منزلت
منظورکاهشمعضالتوآسیبهایاجتماعی،حفظدوری


اجتماعی،افزایشنظارتانتظامیبه
وافتراقفضاییواعطایامکاناتاولیهبهامیداصالحاخالقیوفرهنگی(ماننددسترسیبه
خدمات بهداشتی-درمانی اولیه در محله ،اعطای خدمات مرتبط با بهزیستی و تسهیل
منظورجذبآنها بهمدرسه


آموزانبه

رایندهایاخذشناسنامه،اعطایغذایگرمبهدانش
ف
و)...رااتخاذکردند .
داوریهاوتصوراتذهنیمنفی ،فرهنگو


دراغلبراهکارهایاتخاذشده،همچنانپیش
ارزشهای کولیها را در برابر ارزشهای فرهنگ غالب کمارزش تلقی میکند .از همینرو

به منظورغلبهبرطردوجداشدگی،افرادازهردوگروهاقلیتواکثریتدرجهتحذفواصالح

منظورحفظفرهنگوارزشها،به


صورت،گروهاقلیتبه

کنند.درغیراین

آنفرهنگحرکتمی
تقویت سرمایۀ اجتماعی درونگروهی ،ارتقای موقعیت خود در میدانهای اقتصادی و بهبود
دسترسیبهمنابعقدرتمی پردازدتاطردناشیازتمایزفرهنگیراجبرانکند؛هرچنددر
بسیاریازموارداینامرتحققنمییابدوعمالًجداشدگیوافتراق،امکانحفظفرهنگهاو

هاراممکنمیکند .
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