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 چکیده
فرهنگی،همواره-هایاجتماعیبرخیویژگیدلیلرغمگذشتسالیانمتمادی،بههاعلیهایاجوکیکولی

کهدرطوریاند؛بهازسویجامعۀمیزبانطردشدهوبایکهویتویژه،درتصورجامعۀمیزبانشکلگرفته
جابه تجربۀ ساری، جمله داشتهشهرهایمختلفاز را ترکمحلسکونتخود و ازجاییاجباری اند.

هایساکندرشهرکنوبنیاددرموردبسترها،شرایطوتجاربکولیمنظورفهمرودراینپژوهش،بههمین
نگاریوتحلیلمحتوایکیفیاستفادهشد؛زیراشناختپدیدۀطرددرسطحشهرومحله،ازروشمردم

ها،پیشازهرگونهاقدامدرراستایبهبودشرایطاینگروهقومیوهاوتجاربآنعمیقشرایط،ارزش
هایاینریزیوطراحیشهری،ازاهمیتبسیاریبرخورداراست.یافتههادرفرایندبرنامهکاهشنابرابری

هایساکندرشهرکنوبنیاد،ناشیازدوعاملاصلیفرهنگمتمایزودهدطردکولیپژوهشنشانمی
قانونیاستکهعلی سیاسیو اقتصادی، اینمواستمرارمحرومیتاجتماعی، بهرغمآنکههریکاز ارد

کند.درواقعهاصدقنمیشود،تأثیرگذاریتوأمانایندوعامل،برایهمۀکولیتشدیددیگریمنجرمی
شودبرخیافرادتنوعوضعدرآمدیودسترسیبهمنابعقدرتدرمیاناجتماعموردمطالعه،موجبمی

هایهاونگرشبتفاوتدرارزشترتیمحرومیترادرابعاداقتصادی،سیاسیوقانونیتجربهنکنند.بدین
هاوسایرینفرهنگیوگاهمحرومیتدرابعاداقتصادی،سیاسیوقانونی،ازطریقایجادتفاوتمیانکولی

ترتیباندازد.بدینسازیوتعمیمتصوراتذهنیمنفیرابهجریانمیشودکهدیگریسببایجادترسمی
صورتدوسویه(،یگری،فرایندهایینظیرعدمپذیرشدیگری)بهمنظورغلبهبرایناحساسترسازدبه

درون اجتماعی برونتقویتسرمایۀ روابط و کاهشمواجهه آغازگروهی، فضایی افتراق و مؤثر گروهی
کناروجودتبعیضمی ومحرومیتشوندکهدر موجبطردکولیها درابعادوعرصهها، هایمختلفها

شود.زندگیروزمرهمی

ها.تفاوتقومیوفرهنگی،جداشدگی،ساری،طرد،کولی :های کلیدی واژه

                                                           
* عنوان با مسئول نویسندۀ دکتری رسالۀ از برگرفته مقاله فضاهایطردعرصه»این و تبادلها و مواجهه ،

تجاربزیستۀگروه «هایکولیساکندرشهرساری(بینافرهنگیدرسطحزندگیشهریروزمره)موردپژوهی:
 هنردرحالانجاماست.استکهباراهنمایینویسندۀدیگردردانشکدۀمعماریوشهرسازیدانشگاه

مسئول(،۱ )نویسندۀ تهران هنر دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکدۀ شهرسازی، دکتری دانشجوی .
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 مقدمه
ایرانیجامعۀ وفارسی،زبانوجودرغمعلیکهرودمیشماربهچندقومیتیجوامعجملهاز،

هاییتفاوتدارایملی،سازهویتعواملعنوانبهاقواممیانمشترکایرانیفرهنگوتاریخ

چندقومیتی،جامعۀایناگرچه.هستنیزفرهنگومذهبدین،ورسوم،آدابلهجه،زبان،نظیر

اعضایشبهراخودمختصهایویژگیقومهرآندروناست،عامجمعیهویتیکدارای

رفتاریالگوهایوهویتتعارضگاهحتیوتنوعتعدد،باجامعهدرنتیجهوکندمیمنتقل

نیزشهرهااجتماعیساختاردرمتعارضومتنوعاجتماعیساختارایننمودوشودمیروروبه

.شودمیمشاهده

ازبینوخشکسالی،۱سیاسیتصمیماتمانندمختلفیعواملوجوددلیلبهایرانسراسردر

اقلیمیوجغرافیاییشغلی،هایموقعیتوجودگذشته،شیوۀبهمردممعیشتنحوۀرفتن

بهمهاجرتبهناچارقومیهایگروهازبرخیدیگر،عواملازبسیاریونقاطسایردرترمطلوب

وقومیتنوعموجبامراینکهاندشدهایرانبهکشورهاسایرازمهاجرتیاکشوردیگرنقاط

ازشهرهاریزیبرنامهسیستممیانایندر.استشدهمنجرسرزمیناینشهرهایدرفرهنگی

فرایندهای اغلب در و است بوده ناموفق موجود فرهنگی تنوع به پاسخ در جهات بسیاری

انعکاسارزشبرنامه طراحی، و نادیدهریزی فرهنگغالب، هنجارهای و ارزشها هایگرفتن

برنامهگروه ناتوانی فرهنگی، و قومی اقلیت تجزیههای در منظرریزان از مسائل وتحلیل

 یا گروهچندفرهنگی که مشارکتی فرایندهای فرایندطراحی وارد را قومی و نژادی های

سیاسیاجتماعی،اقتصادی،گوناگونفرایندهایکناردرامراینشود.ریزیکند،دیدهمیبرنامه

افزایشوکندتشدیدراقومیهایگروهازبرخی3جداشدگیو2طردتواندمیفرهنگی،و

.باشدداشتهپیدرراقدرتومنزلتیفرهنگی،مادی،گوناگونابعاددرهانابرابری

یاشهردراغلبکههستندمازندراناستاندرساکناقوامازیکیهاجوکییاهاکولی

اینبربسیاری.کنندمیزندگیتنکابنوشهرآمل،قائمبابل،بهشهر،ساری،اطرافروستاهای

اند.آمدهمنطقهاینبهساسانیانزمانازواستبودههندوستانهاآناصلیخاستگاهکهباورند

رضایی،)اندآوردهایرانبههندوستانازراگروهاینصفویشاهانمعتقدندنیزدیگربرخی

                                                           
موقعیتسوق۱ سببمهاجرتاقواممتعددیدرسراسرالجیشیایرانوسیاستحکومت. دردورانمختلف، ها

ها)مهاجرتواسکاندردورۀحکومتسلجوقیانوآقامحمدخانتوانبهترکمنایرانشد.ازجملۀایناقواممی

هاهاوآذریعنواناسیر(،ترکها)مهاجرتاززمانصفویبهها)اززمانساسانیانیاصفوی(،گرجیر(،جوکیقاجا

آهندردورهرضاشاه(و...اشارهکرد)رضایی،منظوراستخدامدرصنایعنساجیوکاردرراه)اسکاندرمازندرانبه

(.۱398؛بیگدلی،۱380
2. Exclusion 
3. Segregation 
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۱380 :274-275 هایویژگیبرخیوپوسترنگمانندفیزیکی،هایویژگیبرخی(.

آدابوزبانمانندفرهنگی-اجتماعی متمایزدیگرانازمناطقاغلبدرراهاکولیورسوم،

(.۱395:3خانی،صفی)سازدمی

علیکولی اندوبارغمگذشتسالیانمتمادی،هموارهازسویجامعۀمیزبانطردشدهها

هادرشهر،محلکهاجتماعآنطوریاند؛بهیکهویتویژه،درتصورجامعۀمیزبانشکلگرفته

آسیب اجتماتجمع میهای پنداشته کولیعی بنابراین تجربۀشود؛ مختلف شهرهای در ها

داشتهجابه ترکمحلسکونتخودرا توانبهتخریباندکهازجملۀآنمیجاییاجباریو

انتظامیاشارهکرد.-هایخاکسفیدتهرانطیاقدامامنیتیمحلسکونتکولی

ستانمازندرانازجملهساری،بههادربسیاریازشهرهایامحلهگیریجوکیهستۀشکل

ها،ازگردد،اماباتوجهبهحساسیتجوامعشهریبهاجتماعاتکولیدورانقبلازانقالببرمی

اینمجموعهتاسالفرهنگی)وجودنابهنجاری-بعداجتماعی در۱387هایفرهنگیشدید(،

مالکیتکلفضاتحت۱387آوردودرسالشهرساریبااستقراردربافتمیانیشهردوام

شده،فشارهایاجتماعیومدیریتی،تحصیلوبهبخشعمومیاختصاصیافت.جمعیترانده

)مهندسانبه بالفصلآنساکنشدند حریم سارییا شهر از نقطه چند در صورتپراکنده

یۀهایشهرساریدرگذشتهدرحاش(.درواقعمحلۀجوکی۱387:5مشاورطرحمحیطپایدار،

هایپیرامونی،گیریمحلهشهرقرارداشت،اماباافزایشجمعیتشهری،گسترششهروشکل

اینکهمحلۀجوکی به توجه با گرفت. شهریقرار بدناماینمحلهدرونمحدودۀ جزء ترینها

هایشهر)مرکزفساد،وفروشموادمخدرومشروباتالکلیو...(بود،ساکنانپیرامونی،محله

بهضورکولیبهح امنیتمحلهاعتراضمیها ازعنوانعاملکاهشمنزلتاجتماعیو کردند.

زعمخودهایامنیتی،قضاییو...،بهرومسئوالنشهرداریواستانداریباهمکاریدستگاهاین

منظورحلمعضلاینمحلهوهمچنیندرپاسخبهاعتراضساکنانهمجوار،پسازتملکوبه

بهکاربریسکونتجوکیتخریبمحل اراضیاینمحلهرا هایخدماتیتخصیصدادندوها،

مجبوربهجابه بااینساکناناینمحلهرا تخریبمحلزندگیوجابهجاییکردند. جاییحال،

آسیباجبارینه رفعمعضالتو به میانایناجتماعاتکمکتنها در هایاجتماعیموجود

عمیق به بلکه بخشترشدننکرد، سایر در آنان جداشدگی و ابعادطرد کلیۀ و شهر های

هاومعضالتیکهبرخیازفضایی،اجتماعیواقتصادی،وهمچنینپراکندگیآسیب-کالبدی

افراداینگروهقومیبهآندچاربودند،منجرشد.

مراههاوحضوراندکاینگروهدرمتناصلیجامعهوهباتوجهبهشناختمحدودازکولی

هایساکندرباجریاناتاصلی،هدفاصلیاینپژوهش،فهمبسترها،شرایطوتجاربکولی

بهره طریق از محله، و شهر سطح در طرد پدیدۀ دربارۀ نوبنیاد، روششهرک از گیری



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱52

 

نگاریاست.مطالعۀحاضردرپیپاسخبهاینپرسشاساسیاستکهچهعواملیدرطردمردم

هاییهادرچهابعادوعرصهبرآنکولیهایشهرکنوبنیادتأثیرداردوعالوهوجداشدگیکولی

شوند.اززندگیروزمرهدرشهرطردمی

منظورتدوینچارچوبمفهومیاولیه،ازطریقمرورپیشینۀنظریوتجربیایننوشتاربه

ابراساسشرایطدنبالآناستتشودوسپسباتوجهبهماهیتاکتشافیپژوهش،بهآغازمی

تجاربمشارکتزمینه مقایسهایو پژوهش، وکنندگاندر قومیموردنظر شرایطگروه ایاز

در چارچوبحاصلازمرورپیشینۀنظریوتجربیارائهومدلاولیهرااصالحوتعدیلکند.

،درکهمبتنیبرپیشینۀپژوهشطوریشود؛بهفرایندتحقیق،ابعادچندوجهیطردمطرحمی

سیاسی ابعاد اولیۀ اجتماعی-مدل اقتصادی، است.-قانونی، شده ارائه فضایی و فرهنگی

توجهبهشرایطعالوه با اما ابعادمختلفطردواکاویشده، جامعۀموردمطالعهنیز در برآن،

زمینه هماناستشدهتمرکزطردفضاییواجتماعیهایجنبهبربیشترای، ترطورکهپیش.

ش کولیبیان محلهد، )مانند ساری شهر مختلف نقاط در آهیها غفاری، وهای و...( دشت

به آن، پیرامون پیشروستاهای که آنان از گروهی اما دارند، سکونت پراکنده درصورت تر

مهدیجوکی محلۀ حوالی در ساری جابهمحلۀ پساز داشتند، سکونت درآباد اغلب جایی،

 روناحیۀموردمطالعۀاینپژوهش،شهرکنوبنیادشهرازهمینشهرکنوبنیادساکنشدند.

ساریاست.

 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

 تفاوت و زندگی با دیگری. 1

سبب مختلف، دوران در جوامع سیاسی و اقتصادی اجتماعی، تحوالتساختارهای و تغییر

اجتماعی تنوع ایجاد و تفاوت-مهاجرت از ترکیبی و فرهنگی و دراقتصادی است. شده ها

هایخاورمیانه،اروپادرخطمقدممهاجرتحضورداشتهاست؛دلیلدرگیریهایاخیربهسال

شوند؛برایپیامدهایاینبحرانانسانیراکشورهایهمسایهمتحملمیاگرچهحجمزیادیاز

یک بیشاز مهاجرانسوریه لبنان، در تشکیلمثال، را کشور کلجمعیتساکندر چهارم

دهندۀافزایشتعدادمهاجرانبههایاخیر،نشاندهند(.مقایسۀجمعیتمهاجراندرسالمی

بااین است. مهاجرااروپا همۀ رژیمحال، یا جنگ درگیری، از فرار حال در اروپا به هاین

وسرکوب اقتصادی مهاجران و پناهجویان پناهندگان، شامل مهاجران، بلکه نیستند، کننده

به مدارک، و طبقاسناد مهاجرانیکه بخشعظیمیاز آنهستند. غیرقانونیازامثال طور

اند.باوجوداینکهاقتصادکشورهایآفریقاییبودهاند،ازطریقدریایمدیترانهبهاروپاواردشده
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هاوناامیدی،آفریقاسطوحنسبتاًباالییازرشدداشتهاست،بیکاری،نابرابری،فقر،نبودفرصت

 (.20۱6:2۱سمتاروپاشدهاست)هبیتات،سببمهاجرتآفریقاییانبه

تالش اگرچه اروپا، به پناهجویان هجوم نمایشبا برای وهایی مهاجران با همبستگی

ستیزیهایضدمهاجردرشهرهایبزرگاروپاانجامشدهاست،انزوا،بیگانهمخالفتباسیاست

نیزدرحالقدرت گرفتنهستندووپوپولیسمجناحراستواحزابضدمهاجردرپهنۀاروپا

 کشورها برخیاز است. پناهندگانمنتجشده منفیعمومیبه بهتصور ابتدااینامر کهدر

می شهرهایخود به آغوشباز با را ازپناهندگان زیادی تعداد با حاضر حال در پذیرفتند،

(.22مخالفانافراطیراستواحساساتضدمهاجرمواجههستند)همان:

ایاالت بهدر نیز آمریکا آنگلومتحدۀ غالب فرهنگ با چندقومیتی جامعۀ یک -عنوان

هایقومیوهاییدرخصوصنحوۀبرخوردوپذیرشمهاجرانوگروهچالشپروتستانی،همواره

سال براساسگزارشپیمایشاجتماعاتآمریکاییدر است. داشته در20۱9۱نژادیوجود ،

آمریکایی و هستند نژادی اکثریت آمریکایی سفیدپوستان آمریکا، جمعیتی هایترکیب

وهمچنیناسپانیایی والتین، بههایآفریقاییآمریکاییتبار ترتیباولینودومیناقلیتتبار،

.قومیهستند

تبعآن،حسناامنیوشدن،گوناگونیوتنوعجمعیتشهریرابیشترکردهوبهجهانی

چشم چنینبستریدو در است. افزایشیافته نیز دیگران شهرترساز متعارضاز انداز

بهپدیدارمی ازیکسوشهرها شوندکههاییخطرناکدرکوتصویرمیمثابۀمکانشود؛

قلعه ذهنیت نگرشی، چنین نتیجۀ و کرد احتراز آن از دژگونهباید و باای استکه ای

هایطردشدهدارومحلههایینظیردروازهنظرازفضاهایعمومیهمراهاستومحلهصرف

اقتصادیواجتماعیشهردردورانراافزایشدادهاست.ازسویدیگر،اعادۀدوبارۀاهمیت

مثبت نگرشی واخیر، اجتماعی( )مدارای دیگران تفاوتبا تحمل و زندگیشهری به تر

ایجابمیزندگیباآن را کند)مدنیها 20۱۱پور، بدین770: ترتیبدوگرایشمتفاوت(.

غریبه» از استقبال و هاپذیرش » آن»یا داشتن ت«هادورنگه حس برابر در و، فاوت

گیرد.هاقرارمیهمزیستیباغریبه

به هویتتفاوت و جامعه سختهر هنجارهای با تقابل در و بیرون در که چیزی عنوان

میسلطه ایجاد است، تفاوتیکسیستمدرهمجویانه بنابراینهویتو ازشود؛ خاص، و تنیده

دخیلهستند.دررابطۀبینروابطدیالکتیکیهستندکهدرشمول)تعلق(یاطرد)عدمتعلق(

جست دارد. وجود پارادوکس یک تفاوت، و وهویت ناب هویت یک به دستیابی برای وجو

                                                           
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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بردناختالفاست.ایندنبالازبینحالبهتغییرناپذیر،بهیکبارهازاختالفشکلگرفتهودرعین

(.2009:2۱3اندرکاک،کند)سوجومیبودندیگریراجستامرسازگاری،ناپدیدشدنیانامرئی

برنامه2003)۱ساندرکاک تاریخ که بود اینباور بر بهریزیمی( عنوانتالشیبرایتواند

ترساز ناشیاز شهر ترسدر اینکه به اشاره ویبا بازنویسیشود. شهر مدیریتترسدر

رسند،نظرمینظمیبهطورخاص،ترسازافرادیکهعاملاینبینظمیدرمعنایعاموبهبی

دسناشیمی به راهتهشود، توسطدولتبندیچهار اخیر سال طیصد بهحلیکه منظورها،

برایقانونو2.اعمالنیرویقانونیوپلیس۱هادرشهراتخاذشده،پرداخت:کنترلاینترس

داشتنافرادمعینازنواحی)دورنگه3داشتنوجداشدگیفضایی.تحتکنترل2نظمبیشتر؛

 3معین(؛ تالشبرایایجاد فردیت. و شهروندان خاصیاز عاملیتانواع یا لندنی4هاها های،

هایبازی،مسکن،مراکزاجتماعاتهاوزمینهایخوب،ازطریقتأمینپارکخوب،نیویورکی

ازطریق5.رویکردجذبیاادغام4عنوانیکاصالحاخالقی؛وسایرتجهیزاتشهریمدنیبه

یکی»به«دیگری»زبانملیوطبقاتمدنیبرایتبدیلهایاجتماعیمانندنیازهایسیاست

ما از به«. تغییردادنافرادیهستندکهاینرویکردها دورکردنیا ترسبا دنبالرهاکردناز

(.۱08-2003:۱07شوند.)ساندرکاک،عنوانایجادکنندۀترسدیدهمیبه

نابرابری فرصتافزایش اگرچه شهرها در فرهنگی تنوع و وهایها بینافرهنگی تبادل

می ایجاد مهاجراندرشهرها،یادگیریمتقابلرا وجود است. بوده همراه ترسنیز با کند،

دارتواندحسترسازحضوریکغریبهراکهممکناستاصالتفرهنگیجامعهراخدشهمی

موجببی یا بهکند شود، ناامنی و عالوهنظمی باشد. داشته مهاهمراه برای یابرآن، جران

هاشودآنسازیونژادپرستیسببمیهایقومیونژادینیزفشارهایناشیازقومیاقلیت

ادعاهایآنبه افرادیشناساییشوندکه و فقطمیعنوانشهرونداندرجۀدوم توانددرها

هایداوریچارچوبفرهنگمسلطودرانطباقباآنبهرسمیتشناختهشودوموردپیش

و جنبهبسیار در طرد نمودحتی گیرند. قرار اقتصادی و سیاسی اجتماعی، مختلف های

می شهرها، خصوصیصورتجداییتواندبهفضاییاینروابطاجتماعیدر گزینیداوطلبانه،

داروجلوگیریازاختالطقومیونژادیبروزهایدروازهکردنفضاهایعمومی،ایجادمحله

 و اجباری طرد به یا محلهیابد در مکانجداشدگی از طیفمحدودی و محروم وهای ها

هامنجرشود.فعالیت

                                                           
1. Sandercock 

2. Policing 
3. Spatial containment and segregation 
4. Subjectivities 

5. Assimilation 
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 نابرابری. 2

صورتاجتماعیتعریفشدههاییکهبههایمیانافراد)یاجایگاهطورکلیبهتفاوتنابرابریبه

آن اشغالکردهاستو آنرا میها اشاره زندگیآناند( برنحوۀ خاصهبرحقوق،کندکه ها،

معنایاجتماعیها،بههاوامتیازاتیکهازآنبرخوردارند،تأثیردارد.اینتفاوتها،پاداشفرصت

(،۱990:۱0اندوجزءالینفککنشمتقابلومستمرافرادهستند)گرب،کلمه،ساختاریشده

نمی محدود فوق تعریف به نابرابری بنیاناما سر بر بسیاری مناقشات همواره و یهاشود

درنگاهمارکس میاناندیشمندانوجودداشتهاست. های(،داشتنموقعیت۱360)۱نابرابری،

اگرچهبر2کند.رویکردوبرمتفاوتدرموردوسایلتولید،میانافرادجامعهتضادمنافعایجادمی

دیدهدعالوهبرطبقه،ابعاددیگریازقشربنتحلیلمارکسازقشربندیاستواراست،نشانمی

می اثر زندگیمردم بر حزبنیز و منزلت، و متقابلطبقه تأثیر به توجهاترا وی گذارند.

پذیرتریرابرایتحلیلکندوبنیانانعطافعنوانابعادجداگانۀقشربندیاجتماعیجلبمیبه

(برموضوعمیزانکنترل20۱5(.رایت)78-۱990:77آورد)گرب،تجربیقشربندیپدیدمی

(براینباوربود20۱3)3دطبقاتاجتماعیمختلفرویفرایندتولیدتأکیدکرد،اماگیدنزافرا

انحصاریبرطبقۀاجتماعی،بهکندوکاو کهدرنیمۀدومقرنبیستمنابرابریازتمرکزتقریباً

هیمهاومفانابرابریجنسیتیوقومیت،معلولیتو...رویآوردهاستواینامرنشاندادنظریه

شدنینیستند)گیدنزوساتن،بهانواعدیگرنابرابریتبدیلسادگیمربوطبهطبقۀاجتماعیبه

20۱3:640-642.)

 طرد اجتماعی. 3

نظاماصلیاجتماعیمعرفی4برگمن  نامناسبچهار ناشیازکارکرد طرداجتماعیرا .۱کرد:

نظامرفاهیکه2بخشد؛نظامدموکراتیکوقانونیکهانسجامویکپارچگیمدنیراتحققمی .

فردیرامحقق.نظامخانوادهواجتماعمحلیکهانسجامبین3برد؛انسجاماجتماعیراپیشمی

می پیشمی4کند؛ بازارکارکهیکپارچگیوادغاماقتصادیرا . ۱995برد)برگمن، :۱۱-۱2.)

فرایندیپیچیدهوچندبعدیمعرفی5لویتاس کردندکهشاملوهمکاراننیزطرداجتماعیرا

هایطبیعینبودیاانکارمنابع،حقوق،کاالهاوخدمات،وناتوانیدرمشارکتدرروابطوفعالیت

هایاقتصادی،اجتماعی،دکهدردسترسبیشترمردمدریکجامعهاست؛خواهدرعرصهشومی

                                                           
1. Marx 

2. Weber 

3. Giddens 

4. Berghman 
5. Levitas 
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فرهنگیباشدیاعرصۀسیاسی.اینامرهمبرکیفیتزندگیافرادوهمبرعدالتوانسجامجامعه

 (.2007:25گذارد)لویتاسوهمکاران،طورکلیتأثیرمیبه
اجتماعی محرومیت و اجتماعی نزدیکبهاگرچه۱طرد یکدیگر به بسیار مفهومی لحاظ

هایظریفیدارند.درواقعطرداجتماعی،برمحرومیتدرگسترۀوسیعیازهستند،باهمتفاوت

عملکرداستانداردهایزندگیکهمیشاخص یا داللتداردها کیفیباشد، نوعکمییا توانداز

شودکهشرایطلحاظاجتماعیطردمییبه(.یکفردزمان2006:378)چاکراوارتیودامبروسیو،

باگذشتزمانبدترشود.شخصیکهدرمسیرمحرومیتمداوم محرومیتویمداومباشدیا

ایکهدرآنزندگیاندازکوتاهیبرایآیندهداردوقادربهمشارکتکاملدرجامعهاست،چشم

محرمی بنابراینطرداجتماعیازنظرعملکرد، نیست؛ ومیتنسبیمزمناست)بوسرتوکند،

 2007همکاران، بدین777-778: شهروندی،(. حقوق عدالت، از محرومیت حمیدیان ترتیب

ها،امنیتفیزیکیوانسانیوحتیتوسعۀاقتصادیکالن،کاالوخدمات،بازارکار،اموالودارایی

(.۱396:70یان،هایطرداجتماعیمعرفیکرد)حمیدعنوانمؤلفهمعاشو...رابه

هایمتعددازاینپدیده،براینسازی(نیزبااشارهبهوجودتعاریفومفهوم۱998)2هان

هاآنراازهایمشترکاستوهمینمشخصهامرتأکیدکردکهطرداجتماعیدارایمشخصه

ساخت:سایرمفاهیممتمایز

بخشیازجامعهشودکهاهمیتتعریفمی3طرداجتماعیدرمقابلیکپارچگیاجتماعی»

هایکند.یکمفهومچندوجهیاستکهبهطرددرحوزهبودنرامنعکسمیبودنویکپارچه

می سیاسیاشاره اجتماعیو تحلیلمکانیسممختلفاقتصادی، از فراتر اینمفهوم هایکند.

گیرد.طرداجتماعیرادربرمیرودوارتباطاتقدرت،عاملیت،فرهنگوهویتتوزیعمنابعمی

دارد؛اجتماعیمی اغلببهیکفراینداشاره اما کند، موقعیتاشاره تواندبهیکوضعیتیا

شوند.تمرکزبرروینهادهااستکهتعامالتافرادهاافرادطردمیهاییکهتوسطآنمکانیسم

(.۱3-۱998:۱2)هان،«کندرافعالویامحدودمی

این از بهمیرو را اجتماعی طرد برآیندتوان و چندوجهی نسبی، پدیدۀ یک عنوان

هادرحیاتهایمتعدددرطولزماندانستکهمانعمشارکتکاملافرادیاگروهمحرومیت

شود.اقتصادی،اجتماعیوسیاسیجامعهمی

هافعالیتهاوهادرطیفمحدودیازمکانموجبطردیانابرابریاجتماعی،برخیگروهبه

می نشانگرفتار که است مفهومی افتراق یا جداشدگی گروهشوند. بین جدایی هایدهندۀ

                                                           
1. Social deprivation 

2. Haan 

3. Social integration 



۱57هایقومیاقلیت؛...واکاویعواملمؤثربرطردجداشدگیگروه

 

و خاصشهر ساختار و شکل به بسته شهری جداشدگی است. شهری محیط در مختلف

دسته تأثیراتمتفاوتیاست. دارایمعانیو تاریخی، هایآنبندیهمچنینبافتفرهنگیو

 طبقه، -نژادوجداشدگیفضاییشاملدرآمد، وهمکاران، 2007قومیاست)فیتوسا :299-

گروه300 و جامعه ضعیف اقشار درواقع اجتماعی،(. فشارهای با مواجهه در اقلیت، های

اجبار،متأثرازاقتصادیوسیاسی،اغلبازچرخۀقدرتخارجوبرحسبانتخابشخصییابه

م و گتوها در اقتصادی، و اجتماعی میحدودهشرایط گرفتار معرضهایمحروم در و شوند

اولویتفشارهایمختلف)تصمیم دانشتکنوکراتونخبههایسیاسی، وهایفرهنگی، ساالر،

فشارهاییکهفرصتنیروهایبازار(قرارمی وانتخابگیرند؛ یابهشکلیکها هایزندگیرا

بهشکلیکپافشار بیرونیبرایرفتاریمعینیا یدرونیبرایحفظهویتفردیبهاجبار

(.20۱۱:770پور،کنند)مدنیساکنانتحمیلمی

نظام ناعادالنۀ و نامناسب اجتماعیکارکرد و سیاسی اقتصادی، قانونی، و-های فرهنگی

بههاوامکاناتآموزشی،حرفهتبعآن،برخوردارنبودنازفرصتبه ایوخدماتی،فشارهاییرا

هاکندکهممکناستآنهایقومیوفرهنگیدرجامعهتحمیلمیاقلیتهایمحروموگروه

هایفضاییوفعالیتی)سکونت،کار،آموزشو...(گرفتارکندورادرگسترۀمحدودیازعرصه

جداییآن به ابعاد، از بسیاری بنابراینجداشدگیدرواقعدر بینجامد؛ شهروندان سایر از ها

است طرد پدیدۀ از مینمودی طرد بهو وتواند شهر ساختار و شکل در نیز صورتفضایی

هایانسانینمودپیداکند.سکونتگاه

 ابعاد، عوامل مؤثر و پیامدهای پدیدۀ طرد اجتماعی
پیشهمان که نظامطور نامناسب کارکرد از ناشی طرد، شد، گفته نیز قانونی،تر های

اجتماعی و سیاسی سب-اقتصادی، استکه فرصتفرهنگی و حقوق وبایجاد نابرابر های

فعالیت مشارکتدر ارتباطو ایجاد دسترساکثریتجامعههاییمیناتوانیدر کهدر شود

کرد:(بهدودلیلطردراانحرافازعدالتاجتماعیقلمداد۱998)۱ترتیبباریاست.بدین

.طردموجبناتوانیدرمشارکتمؤثرسیاسی2هادرتعارضاست؛.طردبابرابریفرصت۱

می )باری، ۱998شود :4( اسمیت پرسی معرفی2000(. اجتماعی طرد برای بعد هفت )

کاریبلندمدت،خانوارهایبیکاروفقردرآمدی(؛.اقتصادی)شاملبی۱اند:کندکهعبارتمی

بی2 )شامل اجتماعی . ناراضی(؛ جوانان و جنایت، و جرم )شامل3خانمانی، سیاسی .

ازبین سیاسی(؛ فرایندهای به اعتماد نبود و سیاسی حقوق نبود قدرت، محله4بردن ای.

)شاملفروریختنسهاممسکنوتخریبمحیط فردی)شام5زیست(؛ بیماری. لسالمتیا

                                                           
1. Barry 
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 آموزشی(؛ کمبود و جسمی، و تمرکز/به6روانی )شامل فضایی گروهحاشیه. هایراندن

آسیب ویژگی7پذیر(؛ )تمرکز گروهی گروه. در فوق وهای معلوالن خاصسالمندان، های

اقلیت )پرسیاسمیت، 2000هایقومی( به9: اما می(، پرسیاسمیتنظر ابعادیکه رسد

بهتنیدههستندکهتفکیکآنکرد،آنچناندرهممطرح عالوه،هاازیکدیگرغیرممکناست.

هایاقلیتهابهوقوعدیگریمنجرخواهدشد؛برایمثال،اغلبطردگروهوقوعهریکازآن

قومی،باطرداقتصادی،سیاسی،فضاییوگاهبرخوردارنبودنازامکاناتوتسهیالتشهری

 است؛ همراه هماننیز اجتماعیبنابراین دیالکتیک دیدگاه از که همۀ-طور در فضایی،

هایتاریخیوفضایی،توسعۀتاریخیدیالکتیکبینساختارهایفضاییواجتماعیموقعیت

جانبههاموردتوجهواقعشود،اینپدیدهنیزقابلیتبررسییکبایددرتحلیل-اثرمتقابل-

بایدارزیابیشود.ختلفدرتجربۀطردرانداردواثرمتقابلابعادم

به20۱5)۱زامی پژوهشخود در بررسیچگونگیتأثیرطردمحلهبرفرایندهای( منظور

چراییوقوعآن و روزمره مظاهرطرد غناییساکندرتجربیاتروزمره، جوانانمهاجر با ها،

لعاتوینشاندادتجربیاتهایعمیقیانجامداد.نتایجمطامحلهجینوفینچتورنتومصاحبه

دریکفراینددیالکتیکیبینمحلۀجینو فضایی، جوانانمهاجرغناییازطرداجتماعیو

شوندگانبراینباوربودندکهدرکعمومفینچ،وعموممردمدرهمتنیدهشدهاست.مصاحبه

آن تجربیات بر فینچ، و جین محلۀ از تأمردم فضایی و اجتماعی طرد از میها گذارد؛ثیر

آنایگونهبه تصورکه به نیمرخنژادیداشتند، و کار بازار دسترسیبه از که تجربیاتیرا ها

کردند.ذهنیمنفیدرخصوصمحلۀجینوفینچمرتبطمی

 سال اغتشاشاتشهریدر پی فیلیپس200۱در قومی، اختالفات از ناشی انگلیس، 2در

بندیقومیطبهانزواوجداشدگیمسلمانانانگلیسوخوشههایمربو(بهبررسیگفتمان2004)

کهدرنژادیدرون سازیفضاوطردافراددخیلاست،بررسیکرد.شهریپرداختوروندیرا

دیدگاههایاینبررسییافته و تجربیاتزیسته شواهدموجود، نشانداد مسلمانانها هاییکه

اختالطاجتماعیبیانک جداییانگلیسدرمورد از تمایلردند، و هانداشتنآنگزینیداوطلبانه

هایسکونتبرایاینگروهقومیمحدود،کند،بلکهگزینهبرایمشارکتدرجامعهپشتیبانینمی

هایهایشدیددرشهراست.ترسازنژادپرستی،تنشنژادیواغلبدرنواحیدارایمحرومیت

همچنینن و نژادپرستانه، آزار عدمگرانیقومیو  هاییدرمورد یکمحلۀ «سفید»استقبالدر

علتاختالفاتعنواناکثریتساکناندرمحله(وانزوایاجتماعیوفرهنگیبه)سفیدپوستانبه

بندیقومیدرونشهرتأثیرگذاراست.مذهبینیزدرخوشه

                                                           
1. Zaami 
2. Philips 
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اند،پرداختههاوطرداجتماعیازطرفینتایجمطالعاتدیگریکهبهبررسیتجربیاتکولی

شده)یاموردانتظار(ازسویجامعۀدادجداییاجتماعیتاحدیپاسخبهخصومتتجربهنشان

نظمیمرتبطهاراباکثیفی،جنایتوبیهاییاستکهکولیاکثریتاستکهمبتنیبرکلیشه

بااینمی کلیشهکنند. حال، بهداشت، استانداردهای درمورد مشابه تحقیرآمیز هایشیوههای

شدکهدرنهایتموجبهانیزبههمسایگانخودنسبتدادهمیاخالقیکولیفرزندپروریوبی

(.20۱0فیلدزواسمیت،شد)گرینگرفتنوتقسیماجتماعیفاصله

هاراهایشهرمریواندرمقابلسورانیورامی(،تجربۀطردهه۱398محمدیوهمکاران)

غالببررسیبه گروه یافتهعنوان آنکردند. های نشان زبانی/لهجهها طرد ههداد هاورامیای

هاهاوکنایهبهآنورامی(،نمادسازیمنفیازآنکردناصطالحاتولهجۀهه)تحقیرومسخره

یهودی معامله)مهاجر، ههصفت، بین در یکدیگر با بیشتر معاشرت و...(، دهاتی ها،ورامیگر

گروهی،نداشتنمعاملههایدرونها،ازدواجدادنمغازهیاخانهبهسورانیهنداشتنتمایلبهاجار

سورانی بهبا و ارتباطاجتماعیباطورکلیتعامالتاجتماعیدرونها ایجاد ترساز گروهیو

هایمرتبطباآناست.ها،ازمواردتمایز،طردوواکنشسورانی

پژوهش همۀ در تمایدرواقع ایجاد فوق، بینگروههای قالبگروهز در اکثریتوها های

اقلیتکهازحقوقومنافعمتفاوتیبرخوردارندوایجادمرزبندیبینماوآندیگری،دارای

ساختکلیشه نزدیکیبا درخصوصگروهارتباطبسیار لکهها درنهایتها، تبعیضو دارکردن،

یوقومی،امکانحفظسنتوفرهنگ،هایاقلیتفرهنگطردافراداست؛بنابراینبرایگروه

اذیت و آزار از شخصی تجارب و امنیت، و آشنایی وحس سو یک از نژادپرستانه های

بازارمسکنوعرصهآسیب نابرابریدر اقتصادیوهمچنیندیدگیساختاری، هایسیاسیو

شود.یهامهاینژادپرستانهازسویدیگر،سببطردوجداشدگیآنرفتارهاوسیاست

(،اقتصاددانسیاسی،منابعیکهبرایمشارکتکاملدرجامعه۱944)۱ازدیدگاهپوالنی

،تولیدو2ضروریاست،ازطریقسهسازوکارمبادلۀبازار،توزیعمجددوتعاملوتبادلمتقابل

اینحالتبازتوزیعتأمینمی موقعیتمرتبطبا تعاملآنشودو نحوۀ و استکهمیزاها نها

تواندتعیینکند.باتوجهبهاینکهبازار،ذاتاًدسترسیادغامویکپارچگیافراددرجامعهرامی

موقعیت بر مبتنی منابع به ونابرابر زبان آموزش، نظر از نمونه )برای ضعیف یا قوی های

خدماتوبایدجبراناینامر،ازطریقتوزیعمجددکاالها،کند،هایدیگر(راایجادمیمهارت

درنهایتتعاملوتبادلمتقابلنیزمی ازامورمالیصورتگیرد. تواندبهافرادکمککندتا

دستآورند.هایپشتیبانیمتقابل،منابعرابهطریقشبکه

                                                           
1. Polanyi 
2. Market exchange, redistribution and reciprocity 
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عنوان(درسازوکاراول،نظامطبقاتی)موقعیتدربازارکاروسرمایه(رابه۱944پوالنی)

کند،امایبهمنابعودرمرحلۀبعدیکپارچگیدرجامعهمعرفیمیکنندۀدسترسعاملتعیین

ترنیزبیانطورکهپیشگیردوهماندرواقعدسترسیبهمنابعازعواملمتعددینشئتمی

شد،عالوهبرطبقهوسطحدرآمد،مذهب،قومیت،نژاد،سبکزندگیوبسیاریازعواملدیگر

می نیز قدرت، روابط در مطالعاتتوانند براساس باشند. دخیل طرد یا منابع به دسترسی

پذیریناشیازتواندبهدورشدناحساسانزواوآسیبفیلیپس،اگرچهتحرکوثروتبیشترمی

عنوانیکعاملمحدودکنندۀقدرتمندبرایتحرکآزارواذیتکمککند،ترسهمچنانبه

می عمل مسلمافضایی خانوارهای از بسیاری و ازکند برخی جمله از برادفورد، شهر در ن

هایقومیدرونشهرباقیدهنددرخوشهدالیلدفاعیترجیحمیخانوارهایطبقۀمتوسط،به

(.2004:33بمانند)فیلیپس،

یافتهبااین تجربۀطردبهاینعواملمحدودنیستو روی۱هایمطالعاتگویکوچیحال،

ومهاجرانلهستانیبهاسپانیانشاندادترجیحاتقومیمهاجراننسلدوماسپانیاییبهباسک

گروهبه برخی به نسبت اجتماعی، ادغام درواقعمنظور دارد. وجود سایرین با مقایسه در ها

عنوانبازیگرانجمعیوانفرادی،ازطریقایجادهایقومیواعضایآنبههایگروهپرکتیس

طبقه ارزشبندیمنافع، و ها موجبایجادلحاظاجتماعیعینیتمیبههایمختلف، و یابند

سازهچارچوبیبرایپرکتیس و قدرتهایایدئولوژیکیآیندهمیها اینفرایند، در هایشوند.

گفتمان و بازیگران مشروعیت زمینۀ ایدئولوژیکی، و سیاسی آناقتصادی، فراهمهای را ها

(.2005:663کنند)گویکوچی،می

هاو(درتحقیقیبهبررسیوضعیتطرد/ادغامگروه۱394همکاران)همچنینحمیدیانو

کالن در آن بر مؤثر یافتهعوامل و پرداختند اصفهان شهر نشان آن گروههای همۀ هاداد

برخیگروه و ندارند منابع اجتماعیدسترسییکسانیبه طرد و بیشتر تبعیضاجتماعی ها

ترتیبها،بههاترکهاوپسازآنها،عراقیدرواقعافغانکنند.مراتبشدیدتریراتجربهمیبه

هابهمنابعچهارگانۀسیاسی،هاوافغانها،عربکمترینادغاماجتماعیرادارند.همچنینترک

آموزشی بیشترین-اقتصادی، و دارند را دسترسی کمترین اجتماعی خدمات و فرهنگی

میمحرومیت تجربه را عربها کنند. اصفهان،ها، استان شهرهای سایر شهروندان و کردها

هابیانکردنددرکنارتبعیضاجتماعیبیشترینتبعیضاجتماعیراگزارشدادند.درنهایتآن

گروه و افراد طرد/ادغام پدیدۀ عواملبسیاریبر منابع، دسترسیبه طردو دخیلاستو ها

متفاوتیداردودرکمشترکیازآنوجودندارد.هامعانیوتعابیراجتماعیدرنزدافرادوگروه

                                                           
1. Goicoechea 
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توانردپایارتقای(،درمطالعاتبسیاریمی۱944براساسسازوکارسومموردنظرپوالنی)

هاوبرخوردارنبودنمنظورجبرانپیامدهایناشیازطرد،نابرابریگروهیرابههایدرونشبکه

حمایت و منابع آاز جملۀ از که کرد دنبال میها پژوهشانجامن نتایج به رویتوان شده

دلیلنبودآلترناتیوهایها،بههایساکندرانگلستاناشارهکردکهپسازانتقالازکاروانکولی

آن واحدهایمسکونیشدند. اسکاندر به مجبور حقوقودیگر، از که بودند اینباور بر ها

اقلیت به که میاحترامی داده دیگر مهای شدهشود، بهحروم کهایناند. شرایطی در ترتیب

بهانتخاب اقامتی ترجیحات درمورد شدهها محدود پاسخشدت از زیادی تعداد دهندگاناند،

فعال طریق از جامعه سنتی زندگی در تغییر حال در امکان حد تا که کردند سازیاشاره

نبودشبکه در بنابراین هستند؛ خود مجاورت در خویشاوندی مناسبهای سازوکارهای

شبکه طریق از قومی، گروه این مشکالت از برخی رسمی، جبرانپشتیبانی اجتماعی های

شودکهمنابعغیررسمیمهمیازحمایتوهمچنینابزاریبرایحفظهویتفرهنگیرامی

(.20۱0فیلدزواسمیتکنند)گرینفراهممی

( پوالنی ۱944اگرچه به اقتصادی بعد از تنها و( سیاسی ابعاد و پرداخته طرد موضوع

توانگفتدرصورتحذفیافرهنگیرانادیدهگرفتهاست،براساسنظریاتویمی-اجتماعی

هایپشتیبانیدولت(کهمندیازفرصتمحدودشدندومنبعاول)مشارکتدربازارکاروبهره

باساختارهایکالنجامعهارتباطدارد،سرمایۀاجتماعی منظورجبرانگروهی،بهدرونعمدتاً

کندوهمینامرگاهموجبافزایشهایاقلیتقومیاهمیتپیدامیبرخیکمبودها،برایگروه

شود.هامیگروهیآنهایدرونتعامالتوتماس

حلرانیزاماتمرکزصرفبرگروهاقلیتقومیوطردشده،درواقعفرایندتحلیلوارائۀراه

هایمتقابلکندوروابطومسئولیتعنوانمحلبروزاینمشکلمحدودمیبههمانگروهبه

گیرد.فیلیپسبراینباوربودبینگروهمهاجرومیزبان،گروهاقلیتواکثریتو...رانادیدهمی

اقلیت قومی جداشدگی و طرد درنظرگرفتن بهکه ها یک مشکل»عنوان همچنین« و

سازی،موجبتداومودرواقععادی«دیگران»عنوانبیگانهوبهدرنظرگرفتنمسلمانانانگلیس

می عقیده تنشاین مسئولیت که اقلیتشود به مربوط اساساً محلی اجتماعات هایهای

خودجداشده» » و انگلیسی»است با مرتبط فرهنگی ۱بودنطردهای باقی« اظهارنظر بدون

گیرد.جانبهصورتمیداوری،یکیش(واینقضاوتوپ27-2004:33مانند)فیلیپس،می

یعقوبی 2003)2ایفتاچلو روابطقومیدر دربارۀ مختلط»( با۱«شهر فلسطین، در لود

رامطرح2«ساالریشهریقوم»الگویتفکیکقاطعبیناکثریتغالبواقلیتفرعی،مفهوم

                                                           
1. White Englishness 
2. Yiftachel and Yacobi 
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سازیمناسبکردندکهیکگروهغالبسیستمشهررادرپشتیبانیازسلطهوگسترشخود

هایلودکهدرجامعهبااکثریتقومیهود،موردتبعیضوطردواقعترتیبعربکند.بدینمی

ازطریقبسیجمردمیواقداماتغیرمجازواکنشنشانمیمی دهندکهدرواقعشکافشوند،

ریزیرنامههامعتقدبودندپاسخرایجبکند.آنوجودآورده،پرمیحاکمیتیراکهرژیمقومیبه

بودنشهراست؛بنابراینهمۀصورتاغماضوحتیتسهیلغیرقانونیدراینزمینۀشهری،به

برنامه فرایند محتوایسیاستاجتماعاتاقلیتفرعیاز در هایشهرینادیدهریزیخارجیا

دشوند،اماوجوعنوانمشکلتعریفمیهاییبهطورمعمول،چنینجمعیتشوند.بهگرفتهمی

هاریزی،ازحقوقآندهددرفرایندبرنامهمستندنشدهوغیرقانونیبهبیشترمسئوالناجازهمی

زمینچشمبه مالکان غیرقانونیعنوانشهروندانمحلیو درنتیجه بودنشهری،پوشیکنند.

دهدشودکهبهنخبگانشهریاجازهمیساالرانهپدیدارمیریزیقومعنوانیکرویکردبرنامهبه

به را درعینشهر و دموکراتیکنمایندگیکنند مدنیو حقوقوصورتبرابر، برخیاز حال،

تفکیکاساسیو جداییو عمالً برخیازساکنانشهریسلبکنندو از خدماتاساسیرا

ناموزونایجادشود.

ساکنهای(باتمرکزرویکولی۱398درهمینراستا،نتایجمطالعاتعظیمیوابراهیمی)

هابهموضوععاملیتفردیودادتقلیلعلتطرداجتماعیکولیدرمحلۀهرندیتهراننشان

اجتماعیکولیبی رفعطرد خطاییراهبردیدر عواملساختاری، هایاینمحلهتوجهیبه

بدین آناست. وترتیب نفوذناپذیری متمایز، فرهنگی ساختارهای و کالبدی زیست ها

جدایی و حاشیهرسمیتگزینی و دوسویه، بهاینیافتگی را اقتصادی اصلیشدن دالیل عنوان

هایمحلۀهرندیمعرفیکردند.طرداجتماعیکولی

 بندی و ارائۀ مدل مفهومی جمع
عنوانعاملاصلی،سببایجادتواندریافتتفاوتبهبامرورپیشینۀنظریوتجربیپژوهشمی

هایقومیاقلیتطورخاص،گروههایاقلیتوبهاطردگروهشودکهدرشمولیفرایندهاییمی

اینفرایندهاکهمنشأآن بیتأثیرگذاراست. ناشیازترسازناامنی، نظمیوهنجارشکنیها

خدشه و امنیت(، موضوع دربارۀ منزلت)مباحث کاهش یا ناب فرهنگ و هویت دارکردن

در است، موضوعفرهنگ( میاجتماعی)مباحثدرمورد گوناگونبروز برشدتابعاد یابندو

گروه همانهایقومیمیطرد کهپیشافزایند. امریچندوجهیاست؛طور طرد بیانشد، تر

اجتماعی، اقتصادی، قانونی، سیاسی، گوناگون ابعاد از نیز آن بر تأثیرگذار عوامل بنابراین

                                                                                                                                        
1. Mixed cities 
2. Urban ethnocracy 
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می اثر آن ضعف و شدت بر و است دخیل فضایی و یافتهگذارفرهنگی تحقیقاتند. های

میبررسی نشان حوزه این در گروهشده اعضای طرد تجربۀ ساختارهایدهد از قومی های

گروه-سیاسی جایگاه و اقتصادی و میزانقانونی مانند ساختارها این در قومی اقلیت های

فرصتبهره حقوقمدنیودسترسیبهمنابعو انسجاممدنی، تأثیرمیمندیاز اماپذیرها د،

فرهنگوعالوه مشروعیتهویت، بر ایدئولوژیکینیز فرهنگیو ساختارهایاجتماعی، برآن،

گذارندکهبسیاریازاینساختارهایفرهنگیوهایاقلیتقومیتأثیرمیگفتمانافرادیاگروه

افعوگیرند.برتریهویت،منهایروزمرهنشئتمیسازیپرکتیسایدئولوژیکیازتداوموعادی

پیشارزش وجود اکثریت، تبعیضوداوریهایگروه اقلیت، گروه ذهنیمنفیبه تصور و ها

پذیرشازسویگروهواکنش عدم تماسمؤثر، عدممواجههو هایاقلیتوهاینژادپرستانه،

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

هایشهری،محدودیتعرصۀسکونت،بندیقومیدربافتاها،تمرکزوخوشهسازیفضقومی

حرکتوفعالیتبرایغلبهبرترسازدیگری،درکناروجودتبعیضدربرخورداریازامکانات

شود.وتسهیالت،سببتشدیدتجربۀطردمی

هادرادیاگروه.کاهشمشارکتافر۱انداز:پیامدهایناشیازاینپدیدۀاجتماعیعبارت

.5هایغیررسمی؛.اشتغالدرفعالیت4.فقردرآمدی؛3.بیکاری؛2حیاتاجتماعیوسیاسی؛

.افزایش8هایاجتماعی؛.قرارگیریدرآسیب7.کاهشانسجامجامعه؛6افتکیفیتزندگی؛

رکزو.تم۱۱.تهدیدسالمتفردی؛۱0.کاهشمنزلتاجتماعی؛9فاصلهوشکافاجتماعی؛

 ۱2جداشدگی؛ مستغالت؛ کاهشارزشامالکو محدودشدنگزینه۱3. هایسکونتبرای.

افزایشنابرابریگروه طریق از درواقع قومی. اقلیت زمینههای در برها مجدداً مختلف، های

فقطازبعدفرهنگیوقومی،بلکهدرابعادگوناگوناجتماعی،هایبینافرادواینبارنهتفاوت

(کهدرصورتعدم۱آورد)شکلوجودمیایرابهافزایدوچرخهقتصادی،سیاسیوقانونیمیا

،۱شدهدرشکلمداخلهوتعدیلآن،ممکناستادامهیابد.بدیهیاستکهمدلمفهومیارائه

یکمدلاولیهبراساسمفاهیممستخرجازپیشینۀنظریوتجربیدرخصوصپدیدۀطرداست

کنندگانایوتجاربمشارکتهبهماهیتاینپژوهش،درادامهمطابقشرایطزمینهکهباتوج

شود.دراینپژوهش،اصالحمی
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 های اقلیت قومی . مدل مفهومی اولیه از ابعاد و عوامل مؤثر بر طرد گروه1تصویر 

 منبع: نگارندگان )براساس مرور پیشینۀ نظری(
 

 مواد و روش تحقیق
 پژوهش محدوده و قلمرو

محلۀجوکیطورکهپیشهمان توجهبهترگفتهشد، عنوانمرکزاینکهبههایشهرساریبا

فروشموادمخدرومشروباتالکلیوفساددرشهرشهرتداشتهاست،بافشارهایاجتماعی

کاهشمنزلتاجتماعیمحله ناامنیو ایجاد طیساکنانپیرامونیناشیاز هایپیرامونیو

هایاجتماعیموجود،درمنظورحلمعضالتشهرورفعآسیباتسیاسیوامنیتی،بهتصمیم

 جوکی۱380دهۀ در ساکن کولی جمعیت اغلب شد. جابهتخریب پساز درمحله جایی،

اگرچهتعداداندکینیزبه شهرکنوبنیادکهدرحاشیۀشهرساریقرارداد،سکونتیافتند؛

هاسکونتدارند(یاروستاهاوشهرهایپیرامونینمحلهنیزکولیمحلۀغفاری)دربخشیازای

۱(.2مهاجرتکردند)تصویر

                                                           
۱ وشهرینقاطسایربهپیشینمحلۀازجاییجابهازپسهاکولیپراکندگینحوۀدرخصوصنویسندگان.

نیافتندمعتبریمنبعروستایی، باصورتوگوهایگفتوهامصاحبهبراساساما، افرادبرخیساکنان،گرفته

یاشهرقائمساری،غفاریمحلۀدرساکنهایکولیمانندها،کولیسایرباسببیقرابتوجودوازدواجوسیلۀبه

.یافتنداسکاننوبنیادشهرکدرها،کولیجمعیتبیشترولیکردند،مکاننقلآنجابهبابلسر،
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شکل اولیۀ جوکیهستۀ محلۀ اسالمیگیری انقالب از قبل دوران به ساری شهر های

هادر(ودربارۀچگونگیسکونتآن۱387:5گردد)مهندسانمشاورطرحمحیطپایدار،برمی

هایوگوهاومصاحبهحال،مطابقگفتاطالعاتدقیقیموجودنیست.باایناینبخشازشهر،

هادرهایگذشتهودرزمانسکونتکولیشدهباساکنانوکسبۀفعلیمحلهکهازسالانجام

دلیلاختالفاتاربابانبرسرمالکیتاراضییکیتواندریافتبهکردند،میاینمحلهزندگیمی

اربابانبه تعدادیازکولیمناز مالکیتاراضی، اینمحدودهاسکاندادهظورحفاظتاز در ها

به شدندو ساکنشدند: آنجا در اینجا»تدریجتعدادشانافزایشیافتو خیلیوقتبود اونا

درگیریبیندوتاطایفه)ارباب(باعثشدیکیازایناربابایکیدوتاازاینارو ساکنبودن.

همچنین«کمزیادشدن.بیارهاینجا.بعدهاپنجشیشتاخانواراومدنوکمزنعنوانچوببه

هادراینناحیههایساکندرشهرکنوبنیادنیزبهقدمتسکونتکولیدرمصاحبهباکولی

قبلازاینکهدانشگاه»اشارهشدهاست.یکیازساکنانشهرکنوبنیاددراینخصوصگفت:

زندگ اونجا ما اونمگندمیمیساختهبشه قبلاز و آجرپزیبود کورۀ اونجا بودوکردیم. زار

«کردن.هایمااونجاکارمیپدرهاوپدربزرگ

 نشان3تصویر را زمان گذشت با شهر گسترشفیزیکی به نسبت محله این موقعیت

همانمی اینمحلهبهمشاهدهمیگونهکهدرتصویردهد. در۱360طورتقریبیازدهۀشود،

درونمحدودۀشهریقرارگرفتهوپیشازآندرخارجازمحدودۀشهرمستقربودهاست.از

هادربافتمیانیشهروباتوجهبهروبارشدوتوسعۀشهریوقرارگیریمحلۀجوکیهمین

عنوانیکمشکلومعضلدردرونهایاجتماعیموجوددرآن،محلهبهوجودمسائلوآسیب

ترتیبرفعاینمشکلازطریقتصورشهروندانومسئوالنشهریشکلگرفت.بدینشهر،در

که4جاییاینگروهقومی،دردستورکارمسئوالنشهریواستانیقرارگرفت.درتصویرجابه

مربوطبهنقشۀکاربریاراضیپیشنهادیطرحتفصیلیشهرساری)مهندسانمشاورطرحو

هابوده)مقابلضلعشودکلیۀاراضیکهمحلسکونتکولیمی(است،مشاهده۱384آمایش،

هایفضایسبز،فرهنگیوورزشیای(،بهمعبروکاربریجنوبیوغربیدانشگاهفنیوحرفه

ها،باهمکاریشهرداری،استانداریوترتیباراضیتحتمالکیتکولیاند.بدینتخصیصیافته

،تملکوبهشهرداریتخصیصیافت.۱380دهۀهایقضاییوامنیتی،دردستگاه

درگفتروایاتمتعددیازچگونگیاسکانکولی درشهرکنوبنیادوجوددارد. باها وگو

کهدولتبهکولی شده واگذاریاراضیاشاره به مدیراناستانداریمازندران، دادهیکیاز ها

هادرابقۀسکونتچندتنازکولیهایشهرکنوبنیاد،سوگوباکولیاست.ازسویی،درگفت

به افراد این است. شده مطرح شهرکنوبنیاد( پیشین )نام پیوندهایشهرکجانبازان علت

بهبرخیازجمعیترانده اینمحلهرا خریدزمینوسکونتدر شدهخویشاوندیودوستی،
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تدریجسایریننیزبهاینمحلهنقلپیشنهادکردندوبه کیدوتاازدوستانمای»مکانکردند:

کهاینجابودن،جانبازبودنوبهشونزمیندادهبودن.اوناپیشنهادکردنوتعدادیازدوستان

چندتاخونهوزمینخریدنودرستکردن.تقریباًهمهباهمفامیلهستن.بقیهکهاومدن،

«هاشونماومدنوجمعیتزیادشد.بچه

کهپیشهمان مطور بیانشد، هایشهرساریبهاینمحلهمحدودحلسکونتکولیتر

هانیزدرشهروروستاهایاطرافوجوددارد،اماباهایسکونتیدیگریازکولینیستوخوشه

محلۀپیشیندرشهرکنوبنیادمستقرشدهتوجهبهاینکهاغلبجمعیتکولیساکندرجوکی

هایساکندراینمحلهدراینپژوهشبرکولیاند،وتغییرمحلسکونتراباطردتجربهکرده

کنندگاندراینپژوهشمحدودبهساکنانمحلهحال،گسترۀمشارکتتمرکزشدهاست.بااین

نیستودیدگاهسایرشهروندانوهمچنینمقاماتومسئوالنشهریومحلیکهبرفرایند

ایبندیقومی،موقعیتحاشیههتمرکزوخوشگذارد،بررسیشدهاست.هاتأثیرمیطردکولی

نشان دهندۀموقعیتجداشدۀاینشهرکازشهرنسبتبهشهروبرخوردارنبودنازامکانات،

عنوانقلمروجاییاجباری،ازجملهدالیلانتخاباینشهرکبهاستکهدرکنارتجربۀجابه

اصلیپژوهشبودهاست.




 ریها نسبت به شهر سا . موقعیت محله2تصویر 

 منبع: نگارندگان
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 های مختلف زمانی ها نسبت به گسترش فیزیکی شهر در دوره . موقعیت محلۀ جوکی3تصویر 

 1394منبع: نگارندگان و مهندسان مشاور مازند طرح، 


 1384. نقشۀ کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ساری، 4تصویر 

 1384منبع: مهندسان مشاور طرح و آمایش، 
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 . معرفی شهرک نوبنیاد5تصویر 

 (1393نژاد و نگارندگان ) منبع: دادویی

(در۱394شهرکنوبنیاددرغربساریومطابقطرحجامع)مهندسانمشاورمازندطرح،

است. دهیاری دارای و روستا سیاسی، تقسیمات در همچنین است. شده واقع شهر حریم

شهربهساریمیسراستکهدپشتدرجادۀقائمدسترسیسوارهبهاینمحله،ازطریقراهرو

یکدسترسیفرعیبه مذکور، ابتدایراه ریلراهاز و یافتهاستوموازاتجاده آهنامتداد

شده(.محورمذکور،تنهامحورآسفالت5رسد)تصویردرنهایتبهابتدایمحوراصلیمحلهمی

دسترسی و معابر سایر و محله خاکیدر یکپلکوچک،هایموجود، همچنینتنها است.

لحاظبرخورداریکند.بهشهربهساریفراهممیدسترسیپیادهراازابتدایمحلهبهجادۀقائم

زمین )کانکس(، دبستان دارایمسجد، اینمحله روبنایی، و خدماتزیربنایی امکاناتو از

مهدکودک)نیمه ابتدایی(، امکانات )با فروفوتبال چند منبعتعطیل(، و کوچکمحلی شگاه

برآن،پایگاهبهداشت،کند.عالوهتأمینآبشرباستکهنیازهایروزانۀساکنانراتأمینمی

با مرتبط خدمات بسیج، پایگاه و انتظامی نیروی پایگاه بهزیستی، اجتماعی خدمات پایگاه

سازمان از میهریک ارائه را تابعه های در همچنین اجتم»کنند. مناطقشناسنامۀ اعی

مازندرانآسیب استان نانوایی،«خیز زمینورزشی، پارکو ایجاد آسفالتمعابر، بهسازیو ،

آموزیوایجاداشتغالبرایساکنان،ازجملهونقلعمومی،وضرورتمهارتدسترسیبهحمل
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استاناولویت اجتماعی ویژۀ مناطق ساماندهی )ستاد است شده معرفی امکانات ایجاد های

(.۱398زندران،ما

«هاهایغیررسمیواقداماتتوانمندسازیاجتماعاتآندهیسکونتگاهگزارشسامان»در

 طرحمحیطپایدار، محله۱387)مهندسانمشاور و(، قانونیشهر محدودۀ هایفرودستدر

موقعیتاستقراراسکانعالوه قانونیشهرودر-هایرسمیبرآن، غیررسمیرویمرزمحدودۀ

رغمقرارگیریشهرکنوبنیاددرحریمشهرو(.علی6مشهرساریشناساییشدند)تصویرحری

ویژگی به توجه اجتماعیبا وضعیتکالبدی-های همچنین و آن اجتماعات فضایی-فرهنگی

اسکان جزء نوبنیاد شهرک رسمیمحدوده، نمی-های معرفی شهر حریم در شود.غیررسمی

)ستادساماندهیمناطق«خیزاستانمازندرانتماعیمناطقآسیبشناسنامۀاج»حال،دربااین

 مازندران، استان اجتماعی شناسایی۱398ویژۀ سند متمم ساختار اجرای راستای در که )

عنوانیکیازمناطقنشیناستانمازندرانتهیهشدهاست،شهرکنوبنیادبههایحاشیهمحله

آسیبآسیب ساریبا شهر بافتفیزیکیهایاعتیادخیز روسپیگریو و مخدر فروشمواد ،

نوسازوغیراستانداردشناساییشدهاست.


غیررسمی روی مرز -های رسمی های فرودست شهری و اسکان . موقعیت محله6تصویر 

 محدودۀ قانونی شهر و در حریم شهر ساری

 1387منبع: مهندسان مشاور طرح محیط پایدار، 

 سرشماری سالبراساسنتایج در مسکن نفوسو عمومی ۱385های ،۱390 ۱395و

بوده۱78و۱20،۱66نفرباتعدادخانوار533و558،553ترتیبجمعیتشهرکنوبنیادبه

کولی برخیاز اینکه به توجه با اما بهاست، بههایشهرکنوبنیاد درآمدزایی، صورتمنظور

هابهشهرکنوبنیاد،د،همراهبابازگشتآنموقتدرشهرهایبزرگمانندتهراناسکاندارن

کند.جمعیتمحلهتغییرمی
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شوند:بهگروهیهادرشهرساریبهدودستۀاصلیتقسیممیشایانذکراستکهکولی

جوکییاجوگیمی گوداروبهگروهیدیگر، آناندرگویشمحلی، اولدراز گروه گویند.

منظورجلوگیریازحملۀحیواناتیدرباغاتومزارعبهگذشتهبیشتربهنوازندگیونگهبان

محصوالتکشاورزیمشغولبوده اغلبآهنگریوحشیبه نیز دوم اصلیگروه حرفۀ و اند

بودهاست.اگرچهباتغییرشرایطسیاسی،اجتماعیواقتصادیکشورطیسالیانمتمادیو

تدریجنحوۀمعیشتمهارتداشتند،بهتردرآنهاپیشهاییکهآنکاهشتقاضابرایحرفه

هاچندانهادستخوشتغییرشدهودرحالحاضرازجهتحرفهوشغلتمایزبینآنآن

تفکیکبه این نیست، طایفهممکن تأییدلحاظ شهروندان سایر هم و خودشان هم را ای

عالوهمی یزدانکنند. مطالعات )براین، گروه۱383پناه بررسی به که ) درهای کولی عمدۀ

شهر،ساری،نکاوبهشهرپرداختهاست،نیزاینامررامازندراندرشششهرآمل،بابل،قائم

هاهایوی،کولیانمازندرانبهدوگروهبزرگومتفاوتجوکیکند.مطابقپژوهشتأییدمی

وبرخیازرسدهابهنیایواحدپدریمیشوند.تبارجوکیهاوگودارهاتقسیممییاغربتی

اندوایدادهدانندوبهآهنگربودنخویشجنبۀعشیرهکولیانخودراازنیایکاوۀآهنگرمی

بهداوودویعقوبآهنگرنسبتمی کهطایفهبرخیدیگرنیزتبارخودرا گودارها ایدهند.

ومیرشکارتقسیممیمتفاوتازجوکی نوازنده، بهدوگروهمطربو هستند، همۀشوندها .

بهحرفه خراطجوکیانبهحرفۀآهنگرییا برخینیزخودرا هایینظیرآنمشغولبودند.

درحالیمی نوازندهدانستند؛ لحاظشغلی، از گودارها کارهایهاییدورهکه به بودندکه گرد

بازیوامثالآناشتغالداشتندیاازمیرشکارهابودندکهخوکبازی،شعبدهمطربی،سیرک

 میو شکار بهگراز استکردند. متفاوت زیادی حد تا گروه دو این زبان نیز زبانی لحاظ

(.۱39-۱383:۱37پناه)یزدان

براساسشمارشترتیببهبدین و شهرکنوبنیاد در فرهنگی و قومی تنوع شرح منظور

گفت طی آن مصاحبهساکنان و انجاموگوها میهای شده، بیشاز گفت از90توان درصد

ماندهرانیزدرصدباقی5درصدگودارهاوکمتراز5هاهستند،حدودساکنانشهرک،جوکی

اقوامیتشکیلمی مهاجرتجوکیسایر پیشاز که سکونتداشتهدهند بهها توجه با یا اند

باتوجهبهاینکهگودارهاپیشینۀهندیدارندوشرایطاجتماعیواقتصادیبهآنجاآمده اند.

شوند،درهانیزکمترپذیرفتهمیتنهاتوسطسایرشهروندان،بلکهگاهیحتیتوسطجوکینه

عنوانگروهکولیایمدنظرنبودهوتجاربزیستۀهردوطایفهبهپژوهش،اینتفکیکطایفه

هایپژوهشگرانبررسیشدهاست.همراهمشاهداتمیدانیوبررسیبه
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 روش پژوهش
پرسش مشخصمیجهتها،اهدافو هدفاصلیاینپژوهش،گیریاصلیپژوهشرا کنند.

هااست؛زیراعالوهبرارائۀشرحویژگیگروهوپدیدۀمعطوفبهاکتشاف،توصیفوفهمپدیده

اجتماعیبرای کنشگران تعابیر یافتندالیلیا متناجتماعی، الگویروابطدر و نظر مورد

عالیتدریکمتناجتماعیخاصنیزمدنظراست.هایشانومعانیرویدادیافکنش

شناسیمعطوفبهآناستلحاظهستیهایفلسفیاینپژوهشبهفرضترتیبپیشبدین

کنند.کنندگانمطالعهدرکمیکهواقعیتذهنیوچندگانه،وهمانچیزیاستکهمشارکت

کنندگانموضوعموردمشارکتشناسی،فرایندمطالعهدرجاییانجامشدهکهازلحاظشناخت

عمیق شناخت تا کردند تجربه را جداشدگی و طرد شامل دستبحث و ازتر اول

شناسینیزپژوهشگراندستآید.ازنظرروشکنندگانوگروهاجتماعیموردنظربهمشارکت

دوبههارادربسترطبیعیبروزاینپدیدهمطالعهکننبرآنندتاپدیدۀطردوجداشدگیکولی

کنندهدرهاوتعامالتپیچیدۀبینعواملآن،برحسبمعناییکهافرادمشارکتفهماینپدیده

تواندریافتکهالگودهند،دستیابند.باتوجهبهمفروضاتاینپژوهشمیتحقیقبهآنمی

رویکردابینیحاکمبراینپژوهشازنوعتفسیری/برساختیاجهان ینگراییاجتماعیاست.

نگاریوتحلیلمحتوایکیفی،ضمنگیریازروشمردمپژوهشازنوعکیفیاستوبابهره

۱هاها،بهتحلیلپرکتیسهادربسترموردنظروتجربۀطردوجداشدگیآندرکویژگیکولی

منظوربررسیروبهفضاییپرداخت.ازهمین-هایآنانبهطردوجداشدگیاجتماعیوواکنش

کنشپرکتیس شکلها، که افراد بین تعامالت و ازها است، اجتماعی فرایندهای دهندۀ

هاوجدانبودنفرایندتحلیلازگردآوریداده،دهیدادهنگاریوبرایسازمانهایمردمتکنیک

به کیفی محتوای تحلیل روش هماز بدینطور شد. استفاده یکزمان در حرکت با ترتیب

امیک ا2پیوستار اتیک)نگاه و درونمیدان( با3ز طریقارتباطمستمر از و بیرون( از )نگاه

                                                           
۱ نظربسیاریاز. عملبرایواژۀپرکتیساز کنش، کهبرابرهایفارسیمانندکردار، یاازآنجا مترجماننارسا

به اینمقاله در است، براساساندیشۀاشتباه پرکتیساستفادهشد. واژۀ از نارساییترجمه، منظورجلوگیریاز

ساختارهایاجتماعی،(،سهسطحانتزاعبرایتحلیلاجتماعیشرحدادهمی۱989فرکالف) هایپرکتیسشود:

اجتماعیورخدادهایاجتماعی ویژگیجوامعهستندوپرکتیسترینباثباتوترینکلیعیساختارهایاجتما.

اگرساختارهایاجتماعیآنچهرا انجامتواندمیاجتماعیواسطۀبینساختاراجتماعیورخداداجتماعیاست.

یارخشوندمیورخدادهایاجتماعیهمانچیزهاییهستندکهدرعملانجامکنندمیشودیارخدهد،محدود

پرکتیسدهندمی هستند، دو این میان واسطۀ اجتماعی های یاعادتهایشیوههاآن. آیینی اندنهادیگونه،

(.۱5-۱394:۱4روزخوش،وفسائیصادقی)
2. Emic 
3. Etic 
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داده گردآوری مطالعه، مورد قومی گروه و وموضوع مشاهدات گروه چهار براساس ها،

طرحیادداشت و اسناد گزارشهایپژوهشگران، روستایی، عمرانشهریو و هایهایتوسعه

گفت درنهایت و مطبوعاتی و خبری و ومصاحبهوگوها میدانی مشاهدات گرفت. صورت ها

صورتگرفت.۱400هادربازۀزمانیخردادتانیمۀاولآذرمصاحبه

هایزیستههستند،ازرسانکهدرگیروحاملانواعتجربههایهدفاطالعبرایتعیینگروه

شتنسهگیریهدفمندبهرهگرفتهشدهاست.باتوجهبهموضوعپژوهش،درنظرداروشنمونه

ازمشارکت سایرشهروندانکنندگانشاملکولیگروه ارتباطکهبه-ها، درهمسایگییا ویژه

کولی با دارندفعالیتی یا داشته قرار رسمی-ها مقامات و شهری، و محلی مسئوالن و

برفیکهگیریگلولهرسد.بادرنظرداشتناینامر،ازروشنمونهنظرمیاندرکارضروریبهدست

(،نیزبهره2005:79هایکیفیاست)برور،گیریغیراحتمالیدرپژوهشیکیازفنوننمونه

گرفتهشدهاست.بادرنظرداشتنتنوعاتبرایاینکهکلیۀموضوعاتپژوهشتحتپوششقرار

تنوعنقشمشارکت غیرکولیعنوانکنشگر)کولیکنندگانبهگیرد، مسئوالنومقاماتها، ها،

هاادامهیافتند.هاتادستیابیبهاشباعدادهار(موردتوجهواقعشدومصاحبهاندرک-دست

پایگاه و مازندران استان شهرسازی و راه ادارۀ و استانداری مسئوالن با مصاحبه پنج

در که غیرکولی شهروندان با مصاحبه هفت شد. انجام محله بهزیستی اجتماعی خدمات

 مورد محلۀ ساکنان با بودهفعالیتی آننظر با همسایگی سابقۀ محلۀاند، سکونتدر یا ها

اند،دلیلازدواجبافردکولی،ازگروهموردنظرشناختکافیداشتهاندیابهنوبنیادراداشته

کولی با مصاحبه بهنه نیز مصاحبه دو و محدوده در ساکن گروههای کانونیصورت های

هاتمایلافرادبهحساسیتموضوعدرانتخابایننمونههاانجامشدکهباتوجهکوچکباآن

ساکنانمحلی یا محله در طریقمسئوالنمحلیفعال از امکانجلباعتماد مصاحبه، به

همچنینیادداشت است. بوده بررسیتأثیرگذار میدانو در هایپژوهشگراندرموردحضور

طرحکنش گزارش اسناد، مطالعه، مورد بستر در وها وبرنامهها شهری مصوب های

برایگزارش اجتماعومحدودهموردنظرنیزتحلیلشد. هایخبریومطبوعاتیمرتبطبا

وریپژوهشگراندراجتماعمورداطمینانازاعتباردادهودستیابیبهدادۀباکیفیت،غوطه

دگاندرتحقیق،کننهایمختلفگردآوریدادهوتنوعمشارکتنظر،درکناراستفادهازشیوه

فراهمآوردهاست.همچنین مدنظرقرارگرفتهکهحرکتدریکپیوستارامیکواتیکرا

منظوراطمینانازفرایندتحلیلواعتبارکدها،مفاهیمومقوالت،دربرخیموارد،مجدداًبه

ۀنظریوکنندگانرجوع،وکنترلواصالحاتالزمانجامشد.عالوهبرآن،پیشینبهمشارکت

هایپژوهشبامفاهیمومدلمستخرجازپیشینۀنظریوتجربیپژوهشبررسیوبینیافته

ایانجامشد.تجربینیزمقایسه
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 ها یافته
 ها وتحلیل داده تجزیه

شهرتوسعۀاسنادمانند)اسنادپژوهشگران،هاییادداشتومشاهداتازحاصلهایدادهکلیۀ
.اندشدهوتحلیلتجزیههامصاحبهووگوهاگفتومطبوعاتیوخبریهایگزارش،...(وروستاو

مقولۀ6مقولۀفرعیو۱3مفهوم،62عبارت،38۱ها،ازمجموعوتحلیلدادهطیفرایندتجزیه
(نشاندادهشدهودرادامهبه۱اصلیحاصلشدکهنحوۀدستیابیبهاینمقوالتدرجدول)

شود.یهاپرداختهمآن

قلمدادکردکهتوانبخشیازفرهنگقومیکولیجمعیرامیزیستفرهنگ متمایز:  ها

نیمه فضای در هم و خانه خصوصی فضای در نمودخصوصی/نیمههم خانه مجاور عمومی
نشانمی لزوماً خویشاوندان، مجاورت در یا چندخانواری زندگی درواقع دهندۀیابد.

بلکهاغلبنشانهایاقتصادینیستمحدودیت گرایشآن، بهزندگیگروهیاست.دهندۀ ها
 آباد(گفت:محلۀپیشین)مهدیکنندگاندرموردخانۀپدریخوددرجوکییکیازمشارکت

کردنتاچهارپنجسالهمونجاهاانقدربزرگبودکههرکدومازپسرهاکهازدواجمیخونه»
همزندگیمیمی مموندنوهمهبا یکیپنجکردن؛ پسرداشتوهمهباهمزندگیثالً تا
هاانقدربزرگبودکهبراشونکافیبودوهرکییهاتاقداشت...همهباهمکردند.خونهمی

«سریهسفرهبودن
آبادبهشهرک،جاییازمهدیهایساکندرشهرکنوبنیادبعدازتجربۀجابهبرخیازکولی

خانه زندگیگروهیدر بهمهدیهایتجربۀ را محلۀآباد عواملحستعلقبه عنوانیکیاز
بعدازجابه بهپیشیناعالمکردند. باارزشدلیلوسعتزیادخانهجایی، و تربودنامالکدرها

هایزمینازایخانۀخود،خانهیاها،بهآباددرمقایسهباشهرکنوبنیاد،برخیازخانوادهمهدی
 شهرکخریداری در میبیشتری تقسیم خود فرزندان بین وو فرزندان هریکاز تا کردند

آن بدینخانوادۀ شوند. ساکن آن در شهرکنوبنیادترتیبجابهها به پیشین محلۀ از جایی
هاتأثیرگذاشت،درزمینۀموردبررسی،باتوجهبهجمعیکولیاگرچهتاحدیبرشرایطزیست

 وجود و شهرکنوبنیاد در فضایجمعیتمحدود بین مرز قومی، و پیوندهایخویشاوندی
بهخصوصیوعمومیبه بازکهدرببسیاریازخانهطوریویژهدرطولروزبسیارنرمبود؛ ها

وآمدهاینزدیکانرادرطولشودورفتایتعیینمیاستومرزبصریفضاهاباپوششیپارچه
می تسهیل بدینروز کند. گروهی فرهنگزندگی اجتماعیترتیب سرمایۀ و خویشاوندی، و

نظارتاجتماعیباالییبرقلمروهاینیمهدرون عمومیوعمومیپیرامونفراهمگروهیقوی،
هرغریبهمی فعالیتآوردکهبهحضور حساساستو فضا کنترلمیایدر کند؛هایویرا

موجوددرمحلهومراجعۀهایکنند؛اگرچهآسیبهااوراطردمیبنابرایندراینشرایط،کولی
کند.هاراتشدیدمیوآمدآنهانیزنظارتبررفتغریبه
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عاملبعدیدرایجادتمایزفرهنگی،نگرشمتفاوتبهتحصیالت،ازدواجومعیشتاست؛

اینصورتکهازدواجزودهنگام،ترکتحصیلبعدازمقطعششمابتدایییاادامۀتحصیلبه

هایبسیاررایجاستواینامرفرصتدرمیاندخترانوپسرانکولیتااخذمدرکدیپلم

دهد.بهرشدوتوسعۀفردیوهمچنینحضوردراجتماعخارجازخوشۀقومیراکاهشمی

هایآموزش،کسبمهارتوتوانمندسازیافرادرامحدودتنهافرصتعبارتدیگراینامرنه

برایمحرومیتمی تشدیدمیهسازدوزمینهرا بلکهایاقتصادیواجتماعیفراهمیا کند،

شودافرادازفضاهاییکهامکانبروزهویتوفرهنگیاتبادلبینافرهنگیرادارند،سببمی

دورشوندوکمتردرمعرضارتباطوتعامالتباسایرینقرارگیرند.درواقعباوجودمدرسۀ

ابتداییدرشهرکنوبنیادبه مقاطعباالترعنوانتنها تحصیلدر مرکزآموزشیدرشهرک،

سویاجتماعاتدیگردرمحدودۀروستاهایپیرامونییادرونشهراستمنوطبهحرکتبه

علی بهکه برایدانشرغم مشکالتدسترسی فرصتاختالطووجودآوردن شهرک، آموزان

اوجودمشکالتدسترسیدهد،امابتبادلبینافرهنگیرادریکمحیطاجباریبهافرادمی

به آموزشی امکانات کولیبه فرهنگی نگرش درواقع بازدارنده، عوامل از یکی بهعنوان ها

ازدواج سنینپایینو عرصۀدرآمدزاییاز به اهمیتورود جملهآموزش، از هایزودهنگام

آن جداشدگی زمینۀ که است فرهنگی بهعوامل را میها وجود در مثال، برای یکآورد؛

نداشتنتحصیالتمصاحبۀگروهیباکارکنانبهزیستیویکخانمازاهالیکولی،بهاهمیت

برایخانواده فرزندان شد: اشاره »ها پدر یکیمثل بچه»...« آیا ، داره؟... خونه شوچندتا

«فرستهمدرسه؟نه!...فکرونگرشاونهمینه...می

کسبدرآمددراجتماعموردنظر،ازالگوینگرشفرهنگیبهموضوعمعیشت،اشتغالو

گرییادستفروشیوها،معیشتازراهتکدیکند.درتعداداندکیازخانوادهواحدیپیروینمی

رغمدستیابیبهثروتوگذارازکهگاهیعلی۱شوداغلببامحوریتزنانوکودکانانجاممی

هامبتنیبرفروشمعیشتبرخیدیگرازخانوادهیابد،امامرحلۀبقا،اینالگوهمچنانادامهمی

.اگرچهنحوۀمعیشتبه2وتوزیعموادمخدراستکهدراینعرصهحضورمردانبیشتراست

                                                           
امکاندستیابیبهآماردقیقازشغلومیزاندرآمدوجودنداردوباتوجهبهمحرمانه.۱ بودناطالعاتخانوار،

 .استنپیرامونیاوساکنهاکولیباشدهانجامهایمصاحبهبراساسذکرشدهموارد

عالوه2 آسیباجتماعیشناسنامۀ»دربرآنکه. مازندرانخیزمناطق مخدر«استان فروشمواد و اعتیاد از عنوانبه،
موجودآسیب اجتماعی گزارشبردهناممحلۀدرهای برشده، مبنی مطبوعاتی جمعهای دستگیریآوری و معتادان
هایمختلف،مشاهداتمیدانیپژوهشگران،مصاحبهباافرادیکهدورههایموادمخدردرشهرکنوبنیاددرکنندهتوزیع

دلیلتوزیعموادمخدرسابقۀزنداندارندومراجعانبهاینمحلهبرایخریدموادمخدرنیزبراینامرداللتدارایبه
شیشههرویین،وفورنعمته،تریاک،همهچیاینجا:»ازمراجعانبهمحله،دراینخصوصبیانکردیکیکهطوریبه؛دارد
«.ترهازاینجاارزونخیلینکاآبادعباستره،اماارزوننسبتبهداخلشهرخیلیاینجا،قیمتمیاناکثراً...و
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هایموقتوفصلی)کارگریدرباغاتوایندوالگومحدودنیستوبرعکساشتغالدرشغل

پیک بنایی، مشاغلخردمزارع، و...(، نوازندگی باثباتموتوری، سطوح در بقالی،خانگیو تر

عنوانالگوهایخریدوفروشخودروو...نیزدرمیانساکنانشهرکوجوددارد،دومورداولبه

برخیخانواده در کهمعیشتینابهنجار کرده برایسایرینایجاد الگویذهنیرا هایکولی،

کولی ممعرفنگرشفرهنگیهمۀ وجود موضوعمعیشتاست. به وها قبیلفساد واردیاز

کولی اینالگویذهنیسایریناز نیز تشدیدمیفحشا را اینامردرحالیاستها کهکندو

هابادیگران،برگزاریوهادارایاعتقاداتمذهبیهستندوازجملهاشتراکاتفرهنگیآنکولی

فر نیز را پذیرش و تعامل ارتباط، زمینۀ که است مذهبی مراسم در میشرکت آورد.اهم

رغمبرخورداریاززبانویژهوتکلمباهاعلیدرخصوصتفاوتزبانی،شایانذکراستکهکولی

گروهیخود،بهزبانفارسیودربرخیازمواردبهزبانمازندرانینیزآنزباندرروابطدرون

شوند.لحاظزبانیدرجامعهطردنمیترتیببهتسلطدارندوبدین

نپذیرفتندیگریدرزمینۀموردبررسیبه :صورت دوسویه( ش دیگری )بهعدم پذیر

صورتدوسویهاستودهد.درواقععدمپذیرشدیگری،بههایمختلفیخودرانشانمیگونه

گیرد.تأثیرهاصورتمیباگذشتزمان،طردهمازسویسایرشهروندانوهمازسویکولی

مدنیکسابقۀخصومتدرحافظۀجمعیشدهکهدرتشدیدوجودآجاییاجباریسبببهجابه

واردانوافرادناشناسبرآنکهبهحضورتازههاعالوهتأثیرنبودهاست؛برایمثالکولیاینامربی

برای نیستند؛ پذیرا شهرکنیز در فعالیتسایرینرا سکونتیا شهرکحساسهستند، در

کولی یکیاز شورایرونمونه عضو که ها گفت: بود، نیز نمی»ستا راه اینجا حتیغریبه و دیم
«نفروشه.صحبتکردیمکسیزمینبهغریبه

شد(،بسیاریترشهرکجانبازاننامیدهمیهابهشهرکنوبنیاد)کهپیشاگرچهباورودکولی

ازمالکان،اراضیوامالکخودرافروختندوازشهرکخارجشدند،ادامۀسکونتدرمحلهبرای

تنش افرادیکهباقیماندندبا بااینمعدود است. بوده میهایبسیاریهمراه درسحالبهنظر

قابلیتپذیرشدیگریمؤثر اعتمادسازیو حدزیادیبر محلهتا فعالیتدر قدمتسکونتو

به درآمدهایگونهاست؛ اندودرانجاموظایفکهافرادغیرکولیساکندرمحلهبهعضویتشورا

هاینهاوجوددارد.اینامردربارۀکارکنانسازماهاوسایرکولیمربوطهتعاملمناسبیمیانآن

بهفعالدرشهرکنوبنیادنیزصدقمی کهسابقۀفعالیتدرمحلهوجلباعتمادازطوریکند؛

هایساکنبسیارمؤثراست.هاتوسطکولیطریقارائۀخدماتدرپذیرشآن

کهاینصورتکنند؛بههایمختلفعدمپذیرشراتجربهمیهانیزدرعرصهازطرفی،کولی

ها،کاریاسکونتدرمحلۀوآمد،برقراریرابطۀصمیمیباکولیبسیاریازشهروندانمایلبهرفت

مصاحبهکولی از نمونه چند در نیستند. آن مجاور و انجامنشین علیهای بهشده، آنکه رغم
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بودنآزاربودن،مسلمانهاییازاینگروهقومیکهنشانۀپذیرشبرایفرداست)مانندبیویژگی

درنهایتبه شده، اشاره ازو...(، برخی است. شده تأکید اختالط عدم و ضرورترعایتفاصله

ما»عبارتیپذیرشطردوشرایطفعلیاشارهکردند:هانیزبهعدمامکانتغییرشرایطوبهکولی

این باید میهم فرق دیگه، کنیم زندگی بقیه.طوری با تجارببااین«کنیم براساس حال،

هاتنهاازسویشهرونداننیستوکنندگاندرتحقیق،تجربۀحستبعیضوطردکولیمشارکت

هایفعالدرشود؛براینمونهیکیازمسئوالنپایگاهازسویمسئوالنومقاماتنیزتحمیلمی

هاست...یهروزبارونیتابریتویاوناینمسیرفقطآسفالتشده،اینوضعیتکوچه»لهبیانکرد:مح
کشیشهرینیست،آبچاهه...اینجانونوایینداره؛اینسوپرنونشی.آباینجالولهها،کالًگلیمیکوچه

ما»دراینمورداظهارکرد:برآن،یکیازساکنانکولینیزعالوه«فروشه.صورتآزادمیمیارهوبه
تونستبیرونبیاد.پیگیریکردیم،ولیمعلومنیستکیزدهبود،کسینمیامکاناتینداریم.دیروزبارون

«کنن.آسفالتکنن،دلکوهوآسفالتکردن،اینجاروخودشونساختن،اماآسفالتنمی

ها:اجتماعکولیفرهنگیگروهی باال و نبود امکان تبادل بینا سرمایۀ اجتماعی درون

ازسرمایۀاجتماعیباالییبرخوردارندکهخودعلتومعلولتجربۀطرد،طیسالیانمتمادی
به سو، یک از حمایتاست. و پیوندها دروننوعی کاستیهای از بسیاری وگروهی، ها

اشدگیگروهکندوازسوییدیگر،انزواوجدهاناشیازعواملبیرونیراجبرانمیجداشدگی
هاباسایرینبسیارگروهیکولیکند.درواقعروابطوتعامالتبرونقومیموردنظرراتشدیدمی

سطحمراوداتاقتصادی)مانند اغلبدر نیستو دوستانه و نوعصمیمانه از استو محدود

فروشگاه از خرید معامالت، کاانجام به مراجعه یا نیازها( رکنانهایخارجشهرکبرایرفع
منظوردریافتخدماتمربوطه،بدونایجادتماسومواجهۀمؤثربرایتبادلاداراتدولتیبه

هایسطحیدرهاوسایرشهروندانبهتماسروتعامالتبینکولیبینافرهنگیاست.ازهمین
محدودمی رفعنیازها بهحدانجاموظایفو ازدواجشودو هایصورتسطحباالیتعامالتو

هاوسایرساکنانغیرکولیشهرک،گروهیوخویشاوندی،نبودروابطصمیمانهمیانکولیروند
انتخابمحلسکونتمطابقبرخوردارنبودنیامحدودبودنروابطدوستانۀکولی باسایرین، ها

می بروز قومی خوشۀ تشکیل و خویشاوندی و قومی یکپیوندهای مثال، برای کند؛
تحقمشارکت در کولییقدرخصوصارتباطبینفارسکننده و شهرکگفتها در »ها با: ما

اونازبونایخودمونرفتهم اما رفت)فارسوآمدداریم، ما با همچنیندرخصوص«وآمدیندارن.ها(

کنندگانبیانکرد:آباد،یکیازمشارکتجاییازمهدیانتخابمحلسکونتجدیدبعدازجابه
«کردنوبعدهمهاومدناینجا.وخرابکننچندخانواراینجابودنوزندگیمیقبلازاینکهاونجار»

درمقابلعواملمخالفومزاحمیکهمچنینروابطوتعامالتدرون برایاعضا گروهیباال،
آفرینیوعواملآوردکهدرروابطقدرتدراجتماعموردنظرنقشپشتوانۀحمایتیفراهممی
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کند.یکیازافرادغیرکولیساکندرشهرکنوبنیاددیگری(راسرکوبمیناسازگار)خودیو
آزارن،هاتنشهست،چهبابقیهچهبینخودشون...اگهتکباشنبیگاهیوقت»دراینموردگفت:

«کنن.اماوقتیتعدادشونزیادباشهحملهمی

لحاظفضاییازسهبههایساکندرآنجداشدگیشهرکنوبنیادوکولیافتراق فضایی: 

بررسیاست.دروهلۀاولنفوذپذیریشهرکنوبنیادبسیارمحدوداستکهاینامرجنبهقابل
زیادیبه حد بهتا قلمروهایعمومی، و فضاها نظارتانتظامیبر دلیلدلیلامکانکنترلو

مستقیمبهآهنوحریمآن،دسترسیهایاجتماعیدرمحلهاست.وجودریلراهوجودآسیب
قائم اصلی بدین-شهرجادۀ است. ساخته غیرممکن را یکساری به سواره، ترتیبدسترسی

کندوآهن،عبورمیموازاتراهشودکهازضلعشمالیمحلهبهمسیرآسفالتۀباریکمحدودمی
رسدوارتباطمستقیمبینمحلهوجادۀاصلیتنهاازطریقیکپلبهمحوراصلیمحلهمی

عالوهبرآن،وجودگذرهایخاکیدرمحلهوخوانانبودنادهوکمپی عرضممکنشدهاست.
به دسترسی حسشبکۀ و خوانایی نفوذپذیری، محله، اصلی محور پیرامونی، الیۀ در ویژه

دهد.کنندگیراکاهشمیدعوت
هساریشهربرغمنزدیکیبهجادۀاصلیقائمایشهرکنسبتبهشهر،علیموقعیتحاشیه

به مذکور، جادۀ فعال تجاری لبۀ با همجواری راهو ریل وجود وعلت دولتی اراضی آهن،
جایی،تحرکودسترسیساکنانبهشودوامکانجابهکشاورزیدرپیرامونمحلهتشدیدمی
می محدود را امکاناتمربوطه و بهشهر یکپیرزنکولیطوریکند؛ جریانمصاحبه، در که

آژانسهمنمیاینج»گفت: اینجااالنسخته. بهتربود... اونجاخبتوشهربود، گرفتارشدیم... تونما
«رسه.بگیرم؛پولمنمی

غیرکولی فروشدرنهایتسکونتمحدود و محله، خروجتدریجیسایریناز محله، در ها
کولی به خود امالک و همگناراضی بیانگر بهها، جمعیت شکلبودن و قومی ریگیلحاظ

بهخوشه اینصورتکهجمعیتاندکغیرکولیوحتیهایسکونتقومیدرشهرکاست؛
اند.هایخردمجزااستقراریافتهجمعیتاندکگودارهانیزدرمحله،درقالبخوشه

هایاخالقی،تصوراتمنفیازالگوهایرفتاری،ویژگی :داوری و تصور ذهنی منفی پیش

هااگرچهبرپایۀرخدادهایگذشته،یوۀزیستودرآمدزاییکولیها،سطحبهداشت،شتوانایی
تکه و موجود وضع از بهشـواهدی است، گرفته شکل واقعیت از شتابزده،هایی صورت

پیشساده و علیانگارانه اعضایآنگروه، همۀ به تفاوتداورانه وجود گروهی،هایدرونرغم
ترتیبدرگیردوبدینهاقرارمیاوتسایرینازکولیشودومبنایارزیابیوقضتعمیمدادهمی
روواژۀجوکی،گودار،کولیوغربتیاغلبگذارد.ازهمینهاوسایرینتأثیرمیروابطبینکولی

کنندۀبزهکار،معتاد،مجرم،باتصوروبارذهنیمنفیبرایسایرینهمراهشدهاستکهتداعی
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ارزش به رعایتهایاخالقپایبندنبودن اذهانی، در چنان امر این است. بهداشتو... نکردن
هایظاهری،نامخانوادگیومحلایازآنمانندویژگیعمومیریشهدواندهاستکههرنشانه
حساسیت شروع برای عاملی پیشسکونت و ازداوریها یکی نمونه برای است؛ ذهنی های

کنندگاندراینپژوهشبیانکرد:مشارکت
برایمنکهفامیلیموعوضکردمهمهچیعادیپیشتیمیوق» ریمپاسپورتبگیریم،

بهمی خانمم کار اما میره، طوالنی خیلی شده، شناخته اینجا فامیلیشکه وخاطر شه
هممی کارگرفتن موقع کارها... باقی بعد و بگیریم سوءپیشینه عدم بریم اول باید گن

....«کننطوره؛کمتراعتمادمیهمین

 ها وتحلیل داده . مقوالت و مفاهیم حاصل از فرایند تجزیه1جدول 


 منبع:نگارندگان
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به تهران کالندر یک اقتصادی،عنوان و اجتماعی فرهنگی، تنوع از برخوردار شهر

کمداوریپیش اما دارد، وجود منفی ذهنی تصورات و بدینرنگها است. موجبتر ترتیب

ناشناخته نام بیبودن ناشناساهمیتخانوادگی، یا میبودن قومیت مسئلهبودن این و شود

وجودطورکلی،اختالطدرجامعهبههایبیشتریرابرایاشتغال،درآمدزایی،ازدواجوبهفرصت

بهمی محله در جمعیت از زیادی بخش بنابراین برایآورد؛ و هستند ساکن موقت صورت

هایساکنحوالیمیدانخراساندرکنند.همچنینباکولیمیوآمددرآمدزایی،بهتهرانرفت

گیرد.تهرانپیوندهایخویشاوندیبسیاریصورتمی۱5منطقۀ

پیشعالوه وتصورذهنیمنفیدرموردکولیداوریبرآن، بهمحلسکونتآنها نیزها، ها

د،کمتراستوحتیهاساکنهستنهاییکهکولییابدوعمدتاًارزشامالکدرمحلهبسطمی

برایمثال،یکیهاکاهشیافت؛ارزشامالکواراضیشهرکنوبنیاددرگذشتهباورودکولی

برایاهالیشهرکجانبازانبدشد...همهاز»کنندگاندرتحقیقدراینخصوصگفت:ازمشارکت
نهزینهکردن،مجبورمیلیونتوم۱5اونجارفتن.همونموقعاونبندگانخدااگهبرایخونهحدود

«هاپاییناومد.آوریقیمتطورسرسامبه.میلیونتومنبفروشن...اونجارونابودکردن3یا2شدن
و درواقعازنظرسایرین، درمحله،حضورکولیحتیمسئوالنومقاماتشهری، عاملها

مشارکت است. محله اجتماعی منزلت کاهش و مهدیناامنی محلۀ از دربارۀکنندگان آباد

خواستناونابرن.اصالًنیازبهگفتنهمۀساکنانمحلهمی»گونهگفتند:هااینجاییکولیجابه

نمی مینیست، رد اگه بشی. رد اینجا میشداز صدا برنامهشدی، همهکردنو که هاییبود

یم بود... زیاد فحشا .«دونن. ساریروبه»یا مرکز بکنید؛ فکرشو معضلبودنداصالً. رویاونا

علتوجودتصورذهنیمنفیازمحلۀبهترتیببدین«دانشگاهجایگاهفحشاوخالفشدهبود.

هایاجتماعیاست،برخیازافرادبهادامۀسکونتدراینمحلههاکهمحلتجمعآسیبکولی

تم کولیبااینایلندارند. بسیاریاز بهعقیدۀ کمحال، نسلو تغییر گذشتزمان، با رنگها،

وارتقایفناوریوشبکهشدنحافظۀجمعیگذشتهدرموردکولی تصوراتها هایاجتماعی،

منفیبهگذشتهکاهشیافته،اماهمچنانوجودداردوازبیننرفتهاست.

محرومیت:  ابعاد سیاسیمحرومیتدر اجتماعیو قانونیبرایتمام-گوناگوناقتصادی،

به نظر مورد قومی گروه نمیاعضای صدق یکسان علیطور نمونه برای وجودکند؛ رغم

بیکاریدرمیانکولیمحرومیت افرادوهایشدیداقتصادیو هایساکندرشهرکنوبنیاد،

برند.تریبهسرمیدرشرایطمناسبلحاظاقتصادیودرآمدیهایینیزهستندکهبهخانواده

سوادی،فقرمالی،نداشتنامکاناتواسنادهویتیدرکنارنگرشفرهنگیسوادی،کمدرواقعبی

امکانکسبمهارت کولیخاص، برایورود را زمینه و محدود را غیررسمیها اشتغال به ها

هادرارائهوماتوکاالهاییکهکولیترتیبباتوجهبهاینکهتقاضابرایخدکند.بدینفراهممی
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تولیدآنتبحرداشتند)نوازندگی،خراطی،ساختابزارآالتکشاورزیو...(،کاهشیافتهاستو

ها(،اغلب،هایکسبمهارتجدیدنیزفعالنیست)ناشیازموانعفرهنگیومحرومیتزمینه

درشغلکولی بیکارهستندیا فصلی)دستها تکدیهایموقتو کارگری(، گریوفروشیو

بنابراینمتناسببا دارند؛ اشتغال مشروباتالکلیو...( مخدر، بخشغیرقانونی)فروشمواد

آن میان بسیاری درآمدی تنوع معیشت، ازنحوۀ برخی مورد، این در دارد. وجود ها

مشارکت کردند: پژوهشاظهار کنندگاندر هم» بهما االناجدادمونآهنگربودنو اما رسیده،
«خره.آهنگریدرآمدینداره...کسینمی

علیعالوه تالشبرآن، اخذرغم به مربوط فرایندهای تسهیل برای مسئول نهادهای های

به )برایمثال، هویتیهستند اسناد بدونمدارکو نیز افراد تعدادیاز هویتی، دلیلاسناد

دلیلترکخانوادهاداریوحقوقی،نبودوالدینبهشدنفرایندهایوجودسوءپیشینهوطوالنی

هادرابعادمختلفوامکانبرخورداریهاو...(کهاینامربرمحرومیتآنوعدمدسترسیبهآن

هایشغلیودرنهایتطردمندیازفرصتازخدماتآموزشی،بهداشتی،حقوقسیاسی،بهره

بااینآن تأثیرگذاراست. علیها اقتصادیدرسطحفردیورغمتحال، نوعشرایطاجتماعیو

برخوردارنبودنازخدماتوطورکلیدرسطحاجتماعومحلۀموردنظر،محرومیتوخانواده،به

رغمهاعلیامکاناتزیرساختی،روبناییوآموزشیوجوددارد.همچنینصدایبسیاریازکولی

شودویتدرشوراهایمحلیشنیدهنمیداشتنهویتقانونی،برخورداریازحقرأیوعضو

شوندیادرمنظوربهبودشرایطدخالتدادهنمیگیریدرسطوحباالتربهدرفرایندهایتصمیم

گیرند.اولویتقرارنمی

 بندی و ارائۀ وجوه تشابه و افتراق نتایج پژوهش با مدل مفهومی اولیه جمع
تجزیه فرایند از حاصل نشانبرونداد کولیوتحلیل، طرد که است آن دردهندۀ ساکن های

کند:هاوسایرینراتعریفمیشهرکنوبنیادناشیازدوعاملاصلیاستکهتفاوتبینکولی

طردناشیازفرهنگ،شیوۀزندگیومعیشتمتمایز؛۱ طردناشیازاستمرارمحرومیت2. .

رغمآنکههریکازاینمواردبهتشدیددیگریمنجرصادی،سیاسیوقانونی.علیاجتماعی،اقت

کند.درواقعتنوعوضعهاصدقنمیشود،تأثیرگذاریتوأمانایندوعامل،برایهمۀکولیمی

شودبرخیافرادمحرومیتاقتصادیراتجربهدرآمدیدرمیاناجتماعموردمطالعهموجبمی

ترتیبمحرومیتدرابعادآن،بهمنابعقدرتنیزدسترسیداشتهباشند.بدینبرنکنندوعالوه

موجب فرهنگ، و معیشت زندگی، شیوۀ در تفاوت اما نکنند، تجربه را قانونی و سیاسی

میجداشدگیآن فعالیتها و عرصهشود و انجامها مناسباتاقتصادیو به را آن هایبروز

تبادل فرصت و کند محدود اقتصادیوظایف شرایط درواقع نیاورد. فراهم را بینافرهنگی
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برخورداریازهویتقانونیودسترسیبهمنابعقدرتاگرچهبرایبرخیازساکنان مناسب،

روفرهنگمتمایزهایشهرکنوبنیادفراهمنیست.ازایناینمحلهوجوددارد،برایهمۀکولی

هاوهااستودرواقعتفاوتدرارزشلدرطردکولیترینعامعنوانعاملایجادتفاوت،مهمبه

هاراکندکهتجربۀطردکولیهایفرهنگی،زمینهرابرایآغازفرایندهایدیگرایجادمینگرش

می تعمیممعنا سبب فرهنگی، تضادهای از شواهدی وجود کنار در فرهنگی تفاوت بخشد.

مو قومی گروه اعضای کلیۀ به منفی ذهنی میتصورات نظر مداخلۀرد به بنابراین شود؛

شودکهناشیازترسازناامنیوکاهشهادرتعامالتوروابطبینافرادمنجرمیداوریپیش

کنش بعد، مرحلۀ در است. اجتماعی ومنزلت منفی ذهنی تصورات ترس، بر مبتنی های

پذیرشدیگرداوریپیش فرایندهایعدم استمرار و طریقتکرار از شکلها، گیریسرمایۀی،

افتراقفضاییشاملنفوذناپذیری،اجتماعیدرون گروهیباالونبودامکانتبادلبینافرهنگی،

قانونی-اقتصادیوسیاسی-بندیوگاهمحرومیتدرابعاداجتماعیای،خوشهموقعیتحاشیه

صادی،سیاسیترنیزگفتهشد،محرومیتدرابعاداقتطورکهپیششوند.همانموجبطردمی

کندواینامرضرورتدرنظرداشتنهایشهرکنوبنیادصدقنمیوقانونی،درموردهمۀکولی

شود.هایقومیرادرعینوجوداشتراکاتیادآورمیگروهتنوعدرون

نشانمی اولیه مدل نتایجپژوهشبا تفاوت،مقایسۀ چرخۀ نیز نظر مورد زمینۀ دهددر

هایموجودبینگروهقومیموردنظروسایرشهروندان،ناشیتفاوتترسوطردوجودداردو

هایقومی،شیوۀزندگیومعیشت(ومحرومیت)ضمنوجودتنوعازفرهنگمتمایز)ویژگی

طریقدرون تفاوتاز است. قانونی( سیاسیو اقتصادی، ابعاد تجربهمحرومیتدر گروهیدر

داوریدربارۀکلیۀاعضایگروهوایجادترسفیوپیشکردنفرایندتعمیمتصورذهنیمنفعال

پذیریوکاهشمنزلتاجتماعی(،سببطردگروهقومیموردنظمی،آسیب)ترسازناامنی،بی

می کولینظر اولیه، مفهومی مدل با مقایسه در اما مختلفسیاسیشود، ابعاد در طرد -ها،

اجتماعی اقتصادی، -قانونی، را فضایی و نمیبهفرهنگی تجربه یکسان بهطور توجه با کنند.

اینکهبیشترافرادازاوراقهویتیوقانونی،ومالکیتخصوصیبرخوردارند،مشارکتدرعرصۀ

چشم با مدنی حقوق فقدان رأی، حق داشتن و موجود،سیاسی اندک موارد از پوشی

گیریادرفرایندهایتصمیمهترنیزبیانشد،کولیطورکهپیشمالحظهنیست،اماهمانقابل

نمیدرسطوحباالتربه بهبودشرایطدخالتداده نمیمنظور اولویتقرار در گیرندوشوندیا

هایاداریوسیاسیکمتردیدههایغیررسمی،درپستدلیلسطحسوادواشتغالدرحوزهبه

توجهبهتنوعوضعدرآمدی،حال،باشوندودسترسیکمترینیزبهمنابعقدرتدارند.بااینمی

دلیلموقعیتاقتصادی،بهمنابعقدرتدسترسیدارند.درمدلنهاییبرخیازاعضایگروهبه

 سیاسی7)تصویر بعد در طرد محرومیت-( گستردگیکمتریقانونیناشیاز با هایموجود
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امکا درآمدی، وضع تنوع به توجه با نیز اقتصادی بعد در است. شده داده تعمیمنشان ن

اجتماعموردنظربهمحرومیتازجنبۀاقتصادیبه اما طورکلیازتمامیافرادممکننیست،

ودسترسیبهفرصت امکاناتوخدمات، هایشغلیدارایشرایطمطلوبینظربرخورداریاز

یابد.نیست.درنهایتطرددردوبعداجتماعیوفضاییباعمومیتبیشتریبینافرادمعنامی

جاییاجباریداوریوعدمپذیرشدیگری)تبعیض،جابهدربعداجتماعیطردازطریقپیش

گروهیهایدرونهاوسایرشهروندان(،وجودسرمایۀاجتماعی،شبکههاوتنشبینکولیکولی

آبادبهجاییازمحلۀمهدییابد.جابهقویونبودروابطمؤثروامکانتبادلبینافرهنگیبروزمی

ایبهشهر(،همگنیشهرکنوبنیاددرحاشیۀشهرباامکاناتکمتر)استقراردرموقعیتحاشیه

شکلجمعیتبه نفوذناپذیرینیزگیریخوشهلحاظقومیو شهرکو هایسکونتقومیدر

ابعادنشان در درنهایتطرد است. شهر از جداشدگیاینگروه بعدفضاییو در طرد دهندۀ

کندکهقانونیبرایدسترسیبهمنابعموانعیایجادمی-،اقتصادیوسیاسیاجتماعی،فضایی

تشدیدنابرابریسببافزایشمحرومیت عمیقها، و میترکردنتفاوتها بهها ایکهگونهشود؛

آیدوجودمیلحاظطبقۀاجتماعی،درآمدو...نیزبهفقطدربعدفرهنگی،بلکهبهدیگر،تفاوتنه

دهد.وت،ترسوطردراادامهمیوچرخۀتفا

 
 های ساکن در شهرک نوبنیاد . ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر طرد کولی7تصویر 
منبع:نگارندگان

گیری بحث و نتیجه
هایساکندرشهرکنوبنیاددرمورداینپژوهشباهدففهمبسترها،شرایطوتجاربکولی

یافتهپدید انجامشد. طرد بههایاینپژوهشنشانۀ متضاد گاه و فرهنگمتمایز همراهداد
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تفاوت ایجاد طریق از کولیمحرومیت میان ترسمیها ایجاد موجب سایرین و کهها شود

قومیکولیدیگری اعضایگروه همۀ تعمیمتصوراتذهنیمنفیاز جریانسازیو به را ها

بدینمی عدمیببهترتاندازد. مانند فرایندهایی دیگری، ایناحساسترساز بر غلبه منظور

درون اجتماعی تقویتسرمایۀ برونپذیرشدیگری، روابط و کاهشمواجهه گروهیگروهی،

می آغاز فضایی افتراق و تبعیضمؤثر وجود کنار در که محرومیتشوند و سببطردها ها،

شوند.زندگیروزمرهمیهایمختلفهادرابعادوعرصهکولی

هایمتعددیاستکهطیهاوواکنشدرواقعهریکازفرایندهایمذکور،مشتملبرکنش

هایگوناگونسکونت،کار،آموزشواوقاتفراغتموجبطردوجداشدگیزمانودرعرصه

هایتوانگفتمبتنیبرتجربیاتگذشتهوخصومتهاشدهاست.درعرصۀسکونتمیکولی

نهجربهت پذیرشدیگری، عدم و طرد انتظار، مورد یا کهشده شهروندان سایر سوی از فقط

هابهخاطرآنرغمتعلقهاعلیجاییاجباریکولیگیرد،بلکهجابهصورتدوسویهصورتمیبه

گیریمحله،دسترسیمناسبدلیلتجربۀزندگیگروهی،قدمتسکونتپیشازشکلمحلهبه

کاناتشهریونزدیکیبهسایرینبرایارائۀخدماتومراوداتاقتصادی،ناشیبهخدماتوام

هاپیرامونیوبانارضایتیصورتپذیرفت.اینامردرمحلسکونتازاعتراضساکنانمحدوده

شکل به درونجدید، اجتماعی سرمایۀ خوشهگیری تشکیل و باال نفیگروهی و قومی های

غریبه انحضور محله در تنشها و بهجامید را بسیاری وهای همگنیجمعیتی ایجاد منظور

هاوداوریآمده،پیشدستهایبهوجودآورد.درعرصۀکارواشتغال،براساسیافتهفرهنگیبه

هاهابهآموزشوکسبمهارتکولیها،نگرشفرهنگیوجودتصوراتذهنیمنفیدربارۀکولی

هایموجوددرسطحخانوادهوزسنینپایین(ومحرومیت)ترکتحصیلوضرورتدرآمدزاییا

برایتوانمندسازیکولی موانعیرا ایجاداجتماع، اشتغال عرصۀ به ورود کسبمهارتو ها،

ها،بسیاریازهاوتصوراتذهنیمنفیدرموردکولیداوریمنظورکاهشتأثیرپیشکند.بهمی

پردازند.شهرومنطقه(بهفعالیتوکسبدرآمدمیهادرورایمرزهایسکونت)درمقیاسآن

هایمندیازفرصتمنظوردوریازحافظۀتاریخیوجمعیمنطقهوهمچنینبهرهدرواقعبه

کالن در ناشناسبیشتر امکان که تهران برایآنشهریمانند نیز را میبودن فراهم کند،ها

بلندمدتورفتهایکوتاهمهاجرت جابهوآمدهامدتیا جاییجمعیتییمتعددبیندوشهر،

کند.بسیاریراایجادمی

درعرصۀآموزشواوقاتفراغتنیزعواملفرهنگی،افتراقفضاییومحرومیت،دسترسی

کنندگانهابهمراکزآموزشیواوقاتفراغترامحدودساختهاست.طبقتجاربمشارکتکولی

اینعرصه پیشدر جملهعواملداوریها، از پذیرشدیگری، عدم تصوراتذهنیمنفیو ها،

ازجملهموانعآموزشیطردکنندهنیستند بهبقا، نیاز محرومیتو ودرواقعنگرشفرهنگی،
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هستندودرخصوصاوقاتفراغتنیزنیازبهبقاونبوداعتماد)محرومیتوسرمایۀاجتماعی

گروهیانجامشود.شودتفریحاتبهسطحمحلهودرقالبروابطدرونگروهی(سببمیدرون

رفتازمنظوربروندرهریکازفرایندهایذکرشده،افرادبههاهاوواکنشدرخاللکنش

می اتخاذ راهکارهایمختلفیرا کاهشتأثیرات، و واکنشکولیوضعیتموجود درکنند. ها

درون اجتماعی سرمایۀ تقویت منابعراستای به افزایشدسترسی و اقتصادی رشد گروهی،

ظوریکپارچگیدرجامعه،نفیهویتاصلی،منگروهیاستیابرعکس،بهگروهیوبروندرون

وابستگی و ارتباطات درونکاهش سرمایههای ارتقای برونگروهی، اجتماعی وهای گروهی

به تحصیالت سطح برمیارتقای را اجتماعی تحرک مطالعاتمنظور نتایج براساس گزینند.

( به2003ساندرکاک نیز شهروندان سایر نا(، ترساز بر غلبه کاهشمنزلتمنظور و امنی

هایاجتماعی،حفظدوریمنظورکاهشمعضالتوآسیباجتماعی،افزایشنظارتانتظامیبه

افتراقفضاییواعطایامکاناتاولیهبهامیداصالحاخالقیوفرهنگی)ماننددسترسیبه و

بهداشتی تسهیل-خدمات و بهزیستی با مرتبط خدمات اعطای محله، در اولیه درمانی

اعطایغذایگرمبهدانشف بهمدرسهمنظورجذبآنآموزانبهرایندهایاخذشناسنامه، ها

و...(رااتخاذکردند.

همچنانپیش اغلبراهکارهایاتخاذشده، فرهنگوداوریدر تصوراتذهنیمنفی، و ها

کولیارزش ارزشهای برابر در را کمها غالب فرهنگ میهای تلقی همینارزش از روکند.

منظورغلبهبرطردوجداشدگی،افرادازهردوگروهاقلیتواکثریتدرجهتحذفواصالحبه

ها،بهمنظورحفظفرهنگوارزشصورت،گروهاقلیتبهکنند.درغیراینآنفرهنگحرکتمی

اجتماعیدرون میدانتقویتسرمایۀ در ارتقایموقعیتخود بهبودگروهی، هایاقتصادیو

هرچنددریبهمنابعقدرتمیدسترس جبرانکند؛ ناشیازتمایزفرهنگیرا طرد پردازدتا

جداشدگیوافتراق،امکانحفظفرهنگبسیاریازموارداینامرتحققنمی هاویابدوعمالً

کند.هاراممکنمیهاوتنشدوریازخصومت
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