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یکی از مهمترین ابعاد مهاجرت ،مهاجرت درون شــهری به عنوان یکی از پدیده های مرســوم شــهرهای
مدرن میباشــد .مطالعه حاضر به بررســی مهاجرت درون شهری در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیبهای
اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) میپردازد .روش تحقیق شامل روش کمی ،استفاده از داده های
مطالعات پیشین و روش کیفی با استفاده از مصاحبه ،مشاهده و مطالعه تاریخی میباشد .رویکرد نظری تحقیق،
نظریه بی ســازمانی اجتماعی و نظریه منطقه ای جرم که هر دو در مکتب شــیکاگو قرار دارند؛ است .بر اساس
این نظریه ،مهاجرت چه به صورت درون شــهری و یا بین شهری شرایط بی سازمانی اجتماعی و زوال شهری
را به دنبال دارد که در نهایت منجر به بروز آسیبهای اجتماعی شهری میشود .یافتههای تحقیق نشان میدهد
که تحرک مکانی و تغییرات جمعیتی در محله ای مانند هرندی (دروازه غار) از عوامل اثرگذاری اســت که
عالوه بر اینکه از شکل گیری هویت محله ای جلوگیری میکند ،آسیبهای اجتماعی متعددی را مانند اعتیاد
و قاچاق مواد مخدر ،خودکشی ،فحشا ،مرگ خیابانی و ...را به دنبال دارد.

واژه های كليدي :مهاجرت درون شــهری ،بی سازمانی اجتماعی ،آسیبهای اجتماعی ،محله هرندی،

دروازه غار

 -1استاد یار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 -3دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران
 -4کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

مقدمه و طرح مسئله

بدون شــک امروزه مهاجرت یکی از پیچیدهترین مســایل امروزی بشر است و تاکنون در
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هیــچ عصری ،نمی توان همتایی برای تنوع و گســتردگی آن که امروزه وجود دارد ،ســراغ

گرفــت .برخی مهاجرت را یکی از مهمترین ابزارهای محرکه جهانی شــدن می دانند (برای
مثــال نک :هال1383 ،؛ اری .)1383 ،اما موضوع مهاجرت و اشــکال مختلف آن بحث ها و
مجادالت فراوانی را برانگیخته است .در حالی که عده ای مهاجرت را نقطه عطفی برای تحول

در مناســبات بین فرهنگی معرفی می کنند که می تواند بسیاری از تخاصمات و تضادهای بین
فرهنگ ها را حل کرده و یا دســت کم کاهش دهــد (گیدنز .)1984 ،برخی دیگر مهاجرت

را با زوال شــهری معادل می دانند و معتقد هســتند که روندهای اصلی جهانی شدن در جهت
افزایش نابرابری های اجتماعی و افزایش شــکاف های اقتصادی و فرهنگی پیش می رود که

می تواند کل نظام یک شهر را به نابودی بکشاند (موکرجی.)1390 ،

هــر یــک از این دو گروه مذکور ،بــر یک یا چند نوع از انواع مهاجــرت تکیه کرده و بر

اســاس گروه ها و جامعه مورد مطالعه خود ،نتایج متضادی از بحث می گیرند .اما آنچه حایز
اهمیت اســت در محور قرار گرفتن موضوع مهاجرت به مثابــه یکی از مهمترین پدیده های

اجتماعی عصر حاضر است .بدون اینکه بخواهیم در این بخش به تاریخچه مهاجرت و یا یک

دســته بندی کلی آن بپردازیم ،ســعی خواهیم کرد تا با تکیه بر یک رویکرد عمدتاً تفسیری
و تاریخی به مســئله مهاجرت درون شــهری در شهر تهران و تبعات و آثار آن -با تأکید بروز

آسیبهای اجتماعی -بپردازیم.

یکی از مهمترین ابعاد مهاجرت ،دســت کم در کشــور ایران و در کالنشهرهایی همچون

تهران ،مســئله مهاجرت درون شــهری اســت (توالیی و یاری .)1390 ،عبارت دیگر ،برخی

مهاجرت درون شــهری را یکی از پدیده های مرســوم شــهرهای مدرن می دانند (برای مثال

نک :توالیی و یاری1390 ،؛ فکوهی.)1383 ،

دالیل مختلفی برای مهاجرت نام برده می شــود که مهمترین این نظریات بر نظریه انتخاب

عقالنی مبتنی اســت .بر همین مبنا ،روا ،مهاجرین را افراد و گروه هایی به شمار می آورد که

به طور عقالنی برای دســتیابی به زندگی اقتصادی بهتر برانگیخته می شوند (به نقل از ابراهیم
زاده .)1385 ،مبنای این نظریه ،این اســت که انســان ها در جهت به حداکثر رســاندن سود و

کاســتن ضررها دست به کنش مهاجرت می زنند تا شرایط زندگی خود را بهبود سازند .این

رویکرد ،مبنای بســیاری از تحلیل های مربوط به پدیده مهاجــرت و به ویژه مهاجرت درون
شهری است (پوراحمد و همکاران .)1388 ،در چنین تحلیل هایی ،شرایط بهینه زندگی مانند

مســکن ،امکانات رفاهی شهری و موارد دیگری همچون کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی،
و دافعــه مکانهای مبدأ و مقصد مورد ارزیابی قرار می گیرد .بر این اســاس ،فرد بر اســاس
امکانات و توانایی های مالی خود سعی می کند تا بهترین گزینه را انتخاب کند .به نظر برایان
رابسون انگیزه خانوارها در تصمیم گیری برای تغییر محل سکونت ،تابع آرزوها ،تمایالت و

انتظارات آنها اســت که خود تابعی از وضعیت خانوادگی ،درآمد ،شیوه زندگی و وضعیت
مسکن این خانوارها می باشد (به نقل از سجادی و احمدی دستجردی.)101 :1387 ،

در این مقاله سعی میشود تا با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی ،مسئله مهاجرت درون شهری

و امکان بروز و شــکل گیری آســیبهای اجتماعی در محله دروازه غار مورد ارزیابی قرار

گیرد .لذا مقاله به دنبال پاســخ به این ســؤال اســت که مهاجرت درون شهری چه تأثیری در

شکل گیری آسیبهای اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار) دارد؟
ادبیات نظری تحقیق

مکتب شــیکاگو به عنوان اولین مکتب در مطالعات شــهری به بررســی موضوع مهاجرت

و آســیبهای اجتماعی ناشــی از آن پرداخته اســت .به زعم پارک ،بنیانگــذار این مکتب
در مطالعــات شــهری ،ناهمگونــی گروههای نژادی و قومی در شــهر منجر بــه رقابت برای

منزلــت ،فضا و  ...میشــود (هــاگان  .)153 :2008پارک شــهر را به عنــوان یک موزاییک
بســیار منظم نواحی مشــخص که شــامل مناطــق صنعتی ،اجتماعــات قومی ،نواحی فســاد

بزهکاری و جرم اســت در نظر داشــت که با هم در ارتباط هســتند .در مکتب شــیکاگو دو

نظریه منطقه ای جرم و بی ســازمانی اجتماعی در تبیین مســایل و آسیبهای اجتماعی مرتبط
با موضوع مهاجرت مطرح شد:

• نظریه منطقهای جرم و آسیبهای اجتماعی شهر

ارنســت برگس بر اســاس نظریــه منطقهای شــهری به تبییــن چرایی وجود آســیبهای

اجتماعــی شــهری در برخی مناطق پرداخــت ،از نظر او وجود برخی شــرایط در محیطها و
مناطق شــهری منجر به بروز آســیبهای اجتماعی میشود .برگس نظریه رشد و تفاوت یابی
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بــه عنوان مبناهایــی برای تعیین مقصد در نظر گرفته می شــود و بر همین مبنــا ،موارد جاذبه

109

را در دهه  1930بر پایه اصول مشــتق از داروینیســم اجتماعی ارایه کرد .بر اســاس نظر وی،

شــهر بطور دایمی به خاطر فشــار جمعیت رشــد میکند .برگس ضمن توجه به بحث وبر در
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بررســی تراکم مشــاغل و خدماتی که شــهر فراهم میکند ،با تاکید بر این موارد ،شهر را به
عنــوان مکانی برای فرصت و مبادله اقتصادی در نظــر میگیرد .وی از مفهوم وبر در جدایی
و طبقه بندی عناصر منزلتی و شــغلی متنوع شهر اســتفاده میکند و آنرا در بیان جغرافیایی

میآورد ،اما برگس همچنین ویژگیهای پویا و ســیال چنیــن توزیعی را با تاکید بر تحرک
جمعیت شهری  -هم در بیرون شهر و هم در نواحی طبیعی -در نظر میگیرد (پارکر .)43 :2004
بر این اســاس ،برگس ،رشد شــهر را نه فقط به شــکل فیزیکی بلکه به شکل یک فرآیند

اجتماعی در نظر میگیرد .از نظر او فرآیندهای مشــخصی از رشــد شــهر میتواند از طریق

مجموعــه حلقههــای متحدالمرکز بهتر درک شــود که برای شــناخت مناطق متوالی رشــد

شــهری و انواع مناطق تفکیک شــده در فرایند رشــد شــهری مورد اســتفاده واقع میشــود
(برگس .)50 :1967 ،بر اســاس نظریه مناطق متحدالمرکز میتوان به بررســی سبک زندگی

شهرنشینان و تبیین انواع آسیبهای شهری پرداخت.

در نظریه برگس اســاس شکل گیری شــهر منطقه تجاری مرکزی( )CBDاست که سایر

حلقهها به نوعی حاشــیه نقطه مرکزی هستند .منطقه مرکزی با رشد شهر به مکانی با باالترین

قیمتهای زمین مبتنی بر رقابت تبدیل میشــود در حالی که منطقه حاشــیهای شــامل چهار
منطقه شــهری میشــود :منطقه گذار ،منطقه منازل کارگران ،منطقه سکونتی و منطقه تردد و

مسافرت.

• نظریه بی سازمانی اجتماعی

ریشــههای تاریخی بی ســازمانی اجتماعی در مطالعات جغرافیایی در ابتدای قرن هجدهم

قرار دارد (والکر )1994 ،و پس از آن ،توســط مکتب شــیکاگو وارد مطالعات شــهری شد.

منطقه گذار و تحول دارای وضعیت بی ســازمانی اجتماعی است و نظریه پردازان این مکتب

برای تبیین آســیبهای شهری از این مفهوم استفاده کردند .منطقه تحول دارای ویژگیهایی

مانند :زوال فیزیکی ،مســکن نامناسب و فقیرانه ،از هم گسیختگی خانوادهها ،میزان باالی زاد

و ولد نامشروع ،جمعیت بی ثبات و ناهمگون ،پایین بودن ساکنان در رتبه اقتصادی-اجتماعی
با درآمد و تحصیالت پایین اســت .عالوه بر میزانهای بزهکاری ،این ناحیه دارای میزانهای

باالی رســمی از جرم بزرگساالن ،اعتیاد ،الکلیسم ،فحشــا و بیماریهای ذهنی میباشد .همه
این صورتهای کجروی و بی قانونی به عنوان پیامد بی سازمانی اجتماعی در نظر گرفته شد.
از نظر جامعه شناســان مکتب شــیکاگو ،کجروی و جرم ساکنان این مناطق ،پاسخهای نرمال

در جامعه مدرن به عنوان عوامل بی ســازمانی اجتماعی در نظر گرفته میشــود (اکرز و سلرز

.)178 :2009

بی سازمانی اجتماعی به دلیل تغییرات اساسی ایجاد میشود و در نتیجه این تغییرات ،شیرازه

هنجارهای اجتماعی از هم پاشــیده میشود و این هنجارها توان تنظیم رفتارهای اجتماعی را
از دســت میدهند .در اوایل قرن بیستم این تغییرات در نتیجه شهرنشینی فزاینده ،مهاجرت و
صنعتی شدن بر شهرهای امریکا مستولی شد .تامس و زنانیکی به این موضوع توجه کردند که

مهاجران چگونه به این تغییرات پاسخ میدهند .آنها در مطالعه خود درباره مهاجران لهستانی
مفهوم بی سازمانی اجتماعی را توسعه دادند (پروین.)1391 ،

از نظر توماس و زنانیکی بی ســازمانی اجتماعی نشانگر شکاف میان قواعد و ایستارهاست

که در آن افراد احســاس نمیکنند که به وســیله قانون محدودند و برای عدم اطاعت از آنها
آزادند مانند درگیری در جرم (مارتینز و لی  .)2009مفهوم بی ســازمانی اجتماعی ،به معنای

کاهش تأثیر قواعد اجتماعی موجود رفتار بر اعضای گروه اســت .این کاهش ممکن اســت
از شکستن برخی قواعد تا فرسودگی عمومی همه نهادها باشد (توماس و زنانیکی .)1994

شاو و مکی مانند پارک و برگس به این موضوع پرداختند که چگونه ویژگیهای ساختاری

محلــه بر وقوع بزهــکاری در میان قلمروهای محلهای اثر میگــذارد .آنها به طور خاص بر
اثرات چهار وضعیت ساختاری بر میزانهای بزهکاری توجه نشان دادند:
 -1پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین
 -2عدم تجانس قومیتی

 -3تحرک سکونتی

 -4از هم گسیختگی خانوادگی

وجود این ویژگیها ،نشــانگر بی ســازمانی اجتماعی اســت .شــاو و مکی مانند توماس و

زنانیکــی معتقدند که بی ســازمانی اجتماعی توانایی محالت شــهری را برای تنظیم خودش
از طریق کنترلهای اجتماعی غیر رســمی کاهش میدهد ،آنها در مطالعه خود به متغیرهای
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افراد نرمال به شــرایط غیر نرمال است .صنعتی شدن ،شهری شدن و دیگر تغییرات اجتماعی

111

دیگری مانند ترک تحصیل ،میزانهای مجرمان جوان ،میزانهای مرگ و میر نوزادان ،میزان
بیماری سل و میزانهای اختالالت روانی اشاره میکنند(رینبرگر .)8-9 :2003عالوه بر این،
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به نظر شــاو و مکی محالت با ویژگی بی ســازمانی و دارای میزانهای باالی کجروی دارای
ویژگیهای دیگری نیز میباشــند از جمله:رشــد باالی جمعیت ،درصــد باالی خانوادههای
نیازمند ترمیم ،میزان پایین مالکیت خانه ،میزان پایین اجاره بها و پرسه زنی.

از نظر شاو و مکی بزهکاری با ساختار فیزیکی و سازمان اجتماعی شهر دارای رابطه است

(کلوارد و اوهلین .)285 :1960 ،به طور کلی بی سازمانی اجتماعی بر محور سه متغیر متمرکز
است :فقر ،تحرک سکونتی و ناهمگونی.

ردنی اســتارک پنج ویژگی ســاختاری را مطــرح میکند که وی بر اســاس آن ،ایده بی

سازمانی اجتماعی را خالصه میکند:

 -1تراکم (افراد زیاد در یک ناحیه کوچک)

 -2فقر

 -3استفاده چندگانه (ترکیبی از سکونت ،صنعت و خرده فروشی)

 -4تحرک (افراد در حال حرکت به داخل و خارج محله)
 -5خرابی (خرابی فیزیکی ساختمانها)

استارک مانند جامعه شناسان اولیه مکتب شیکاگو معتقد است که ابعاد اساسی بی سازمانی

اجتماعی ،الگوهای ســنتی زندگی اجتماعی را در هم میشکند .وی این شکست را به عنوان
افول در نظم اخالقی محله میبیند (بورفیند و بارتوچ .)473 :2006

سامپســون و گروز یک مدل علی از بی ســازمانی را ارایه دادهاند که در آن ،ساختار محله

(پایگاه اقتصادی ،همگونی قومی ،تحرک سکونتی ،از هم گسیختگی خانواده و شهرنشینی)

بر ســازمان اجتماعی (شبکههای دوســتی ،نظارت بر گروههای هماالن جوان و مشارکت در

ســازمانهای محلی) تأثیر دارد ،از نظر آنها ســازمانهای اجتماعی ســطح جرم و بزهکاری

را تعییــن میکننــد .بر این مبنــا فقر ،از هم گســیختگی خانواده و بی ثباتــی مکانی از جمله

ویژگیهای ســاختاری هســتند که مانع روابط میان همسایهها میشود و درگیری آنها را در
سازمانهای محلی کاهش میدهد .به خاطر سرمایه اجتماعی پایین ،این محالت قادر به اعمال

کنترلهــای جمعی موثــر در نواحی عمومی مانند خیابانها و پارکها نیســتند (همان.)482 :

سامپســون و همــکاران مفهوم کارآمدی جمعــی را در تکمیل نظریه بی ســازمانی اجتماعی

ارایه کردهاند (ویتو و دیگران به نقل از پروین )1391 ،تحرک جمعیتی و تحرک ســکونتی
ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﭘﺎركﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)ﻫﻤﺎن.(482 :ﺳﺎﻣﭙﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎراﻣﺪي ﺟﻤﻌﻲ 26را

شبکههای
ثبات یک ناحیه شهری را کاهش میدهد و به ساکنان اجازه میدهد تا در پیروی از
در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ)وﻳﺘﻮ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺮوﻳﻦ  (1391ﺗﺤﺮك ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ
این ﭘﻴﺮوي از
که ﺗﺎ در
کننددﻫﺪ
سپریاﺟﺎزه ﻣﻲ
کمتریﺑﻪراﺳﺎﻛﻨﺎن
زمان ﻣﻲدﻫﺪ و
خویشاوندیرا ﻛﺎﻫﺶ
پیوندهایﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮي
ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ 27ﺛﺒﺎت ﻳ
ﺗﺤﺮك
سببي کاهش
موضوع
دوســتانه و

ﻣﺪل)
ﺗﺤﻘﻴﻖتحقیق
مدل:1(1ﻣﺪلمدل
ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮي

ﺑﺮوز آﺳﻴﺐﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﻓﻘﺮ ،ﺗﺤﺮك،
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ(

ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي درون
ﺷﻬﺮي

ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ
و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﻮرﺳﻴﻚ ،ﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺤﻼت در ﺗﺸﺨﻴﺺ ارزشﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن و ﻳﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ

عمومیاز ساکنان
های
ارزش
تشخیص
محالت
اجتماعی را
ﻣﺤﻠﻪ و دﻓﺎع
اﻫﺪاف
ﺷﻨﺎﺧﺖ
دردر ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﻠﻲ
ناتوانیﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ،
سازمانیر ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي
بیﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،د
بورسیک،ﺗﻌﺮﻳ
ﻋﻤﻮﻣﻲﺷﺎن
ارزشﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎي ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ)ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ و ﻟﻲ . (2009در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اﺟﺘﻤﺎع

نهادهایﻧﻈﺮمحلی در
و یا حل مســایل عمومیشــان تعریف میکند .در محلههای ســازمان یافته،
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪهاي از دوﺳﺘﻲ ،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺷﻨﺎﻳﻲ 28و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﻧﺠﻤﻨﻲ 29در

اعضای.(2001
رفتارو دﻳﮕﺮان
)ﻣﻮرﻧﻮف
ﺷﺪن دارد
هایاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
شداﺋﻤﻲ
ﻨﺪﻫﺎي
دفاع ﻓﺮا
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و
اهدافزﻧﺪﮔﻲ
شــناخت رﻳﺸﻪ در
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
محله فعالیت
کنترل
محلی و
ازﻳ ارز
محله و
جهت
-1-3روش ﭘﮋوﻫﺶ

پیچیدهای از
میکنند (مارتینز و لی .)2009 ،در این تعریف ،اجتماع محلی به عنوان سیســتم
روش ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روش ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 1ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ2 .
روشدرﻛﻴﻔﻲ
ﻫﻢشود که
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪمی
نظراﻳﻦگرفته
دوســتی ،خویشاوندی ،شــبکههای آشــنایی و پیوندهای انجمنی

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ریشــه در زندگی خانوادگی و فرآیندهای دایمی اجتماعی شــدن دارد (مورنوف و دیگران،

.)2001

روش پژوهش

٢٦ - collective- efficacy
٢٧ - residential mobility
٢٨ -acquaintanceship networks
٢٩ -associational ties

روش بررســي اين مطالعه تركيبي از روش كمي و كيفي اســت .در بخش کمی این مقاله

از تحلیل داده های پژوهش ها و تحقیقات پیشین صورت گرفته در سطح شهر تهران استفاده
شده است .روش کیفی این مطالعه هم ترکیبی از تکنیک های مصاحبه و مشاهده است.

1- acquaintanceship networks
2- associational ties

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
(شوهام و هافمن.)44 :1991 ،
ﻫﺎﻓﻤﻦی
)ﺷﻮﻫﺎم ومحله م
تعلق به
حس
شود.(44
:1991
ﻲﺷﻮد
ﻣ
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همیشه و در همه حال ،تاریخ بعد اصلی هویت در نظر گرفته میشود .به معنای دیگر ،مؤلفه

اصلی در شکل گیری هویت تاریخ است .یک تاریخ مشترک که در آن افراد خود را به علت

تجربه مشترک و بینانسلی متعلق به یک واحد منسجم تصور می کنند؛ قوام دهنده این هویت
اســت .بر اســاس همین هویت است که ما کردارها و ســبک های زندگی خودمان را تنظیم

می کنیم .اما آنچه در شــهر تهران مشــاهده می شــود نابودی تاریخ و هویت شهری است به

طوری که هر جا که قدمت بیشتری دارد ،بیش از سایر مناطق به کین رویکردهای شهرسازی
به اصطالح مدرن دچار می شــود .نمونه محله هرندی  -همان دروازه غار سابق -شاهد زنده

ما در رابطه با مهاجرت ،آسیب های شهری و هویت است.

بدون شک محله شوش و محدوده اطراف آن ،از قدیمی ترین بخش ها و مناطق شهر تهران

اســت .این منطقه از دیرباز مرکز مبادالت تجاری و محور اصلی شــهری در کالنشهر تهران

بوده است .هنوز هم بقایای آن رونق اقتصادی و فرهنگی را می توان در بازار مولوی مشاهده

کرد .اما با توســعه شتابنده مدرنیستی و توجه به سایر ابعاد شهری ،این منطقه به بدترین وضع
دچار بحران شــد .به واقع از همان زمان که اوج دوره مدرنیســتی بود و تا چهار دهه بعد هم
ادامه یافت ،هیچ تغییری در نگاه به شهر صورت نگرفت و هیوالی توسعه به سبک مدرنیستی
با شقاوت تمام پای بر ویرانه آن نهاده است.

محصول چنین رویکردی ،گریز از مرکز شــهر و فرار به مناطق دیگر و به تعبیری مهاجرت

درون شهری و جابه جایی مداوم درون شهری بین محله دروازه غار و سایر مناطق شهر تهران
بود .رابطه دیالکتیک وار بین آســیب های اجتماعی و مهاجرت درون شــهری ،آســیب های

اجتماعــی متعددی را به همــراه آورد .اولین آنها ،ویرانی هویت شــهری و محله ای بود .به
دنبال آن منطقه با جذب مهاجرانی که از ســر ناچاری و فقر به تهران پناه آورده بودند؛ همراه

شــد .این مهاجران ،به علت اینکه ،بیشــتر بــه صورت انفرادی به این منطقــه مهاجرت کرده
بودند ،بخش قابل توجهی از پیشینه تاریخی و هویتی خود را از دست دادند و فقر و تنگدستی
موجد اشــکال دیگری از بحران در این منطقه شد .متمرکز شدن خرید و فروش مواد مخدر،

بــه علت عدم حرفه و تخصص خاص و عدم جذب شــدن در بازار ســرمایه و کار ،تمایل به
ســمت بزهکاری را شدت بخشید .تصور آسیب های اجتماعی بعدی آن مانند سرقت ،فحشا،

تن فروشــی ،زندگی خیابانی و بحران در حیات شــهری به ویژه برای گروه های خاموش و
ناامنی اجتماعی ،حتی طالق و خودفروشی و در بدترین شکل آن ناموس فروشی نباید چندان

سخت و دشوار باشد.

عبارت دیگر رفتار خاصی را دنبال کردند .در وهله اول تصور می شــد که با ســاخت پارک
و فضاهای ســبز بتوان مشکل را حل کرد .استدالل این بود که با احداث فضاهای سبز میتوان

ســرانه فراغتی و ورزشــی را در منطقه افزایش داد .همین استدالل اینگونه ادامه می یابد که

افزایش ســرانه یعنی افزایش در کیفیت زندگی و بهبود در وضعیت ســامت و  ...در حالت

عادی و در مناطقی که چنین آسیب هایی وجود ندارد ،می تواند یکی از مؤلفههای بهبود در

حیات شهری باشد.

• ویژگی های محیط اجتماعی منطقه و محله

منطقه  12شــهرداری تهران ،که یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین مناطق شهر تهران هم

محسوب می شود ،در مرکز تهران قرار گرفته است .این منطقه از جنوب به خیابان شوش ،از

شمال به خیابان انقالب ،از شرق به خیابان  17شهریور و از غرب به خیابان وحدت اسالمی و
حافظ محدود می شود .این منطقه در قلب تهران واقع شده است .همچنین این منطقه با 1600

هکتار وســعت ( 2/3درصد محدوده تهــران) و  270/000نفر جمعیت ( )3/7درصد جمعیت
کالن شــهر) بیش از ســه چهارم ناصری (مرکز تاریخی تهران) را پوشش می دهد (مهندسان
مشاور باوند.)1385 ،

از سوی دیگر بیش  %27از سطح منطقه بیش از  400سال و  %73از بافت بیش از  200سال

قدمت دارد (همان) .همین ارقام باعث شده است تا بیش از یک سوم از سطح منطقه فرسوده
محســوب شــود که همان طور که در ادامه توضیح خواهیم داد ،به عنوان یکی از عوامل مهم

شکل گیری آســیب ها و جرایم اجتماعی و در نتیجه شــکل گیری فضاهای بی دفاع شهری
شناسایی شده است .به عبارت دیگر داده ها در این رابطه نشان می دهد که مرکز تاریخی شهر

تهران در معرض زوال و مخروبگی روزافزون است .این مدعا به این دلیل مطرح می شود که

فاصله وضع وجود تا رســیدن به یک وضع مطلوب بسیار زیاد برآورد شده است .برخی ،این
وضعیت را پیامد رویکرد مدرنیستی به شهر دانسته اند که همراه با توسعه امکانات و جابه جایی

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

از ســوی دیگر ،مســئوالن و برنامه ریزان شــهری برای مقابله با این مشکل ،رویکرد و یا به
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به حومه های شــهری از طریق مهاجرت های ســاکنان قدیمی به سایر مناطق شهر تهران بروز
یافته است و به متروک گذاردن مراکز قدیمی شهرها دامن زده است (رضایی راد.)1390 ،
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این شکل از رهاســازی فضای شهری در این منطقه ،به وضوح در پهنه بندی ها و امکانات

شــهری در این منطقه نمایان اســت .به عبارت دیگر ،عدم توجه به کالبد فضایی شــهری در
این منطقه خود را در نابرابری های فضایی آشــکار ســاخته اســت .برای نمونه رشد جمعیت
این منطقه از ســال  1359تا ســال  1375با متوســط ضریب رشــد منفی  2/5درصد در ســال

کاهنده بوده اســت و از سال  1375به بعد با متوسط رشــد  2/8درصد در سال افزایش داشته

اســت (مهندسان مشــاور باوند .)1385 ،این کاهش و افزایش جمعیت منطق خاصی دارد .به
واقع پس از ویرانی فضای شــهری در طول ســه دهه اول ،ســاکنان اصلی این مناطق از محل

ســکونت خود کوچ کرده و عموماً در ســایر مناطق مرفه تر شهر تهران ساکن شده اند و پس
از آن ،جمعیت های مهاجر و بیشــتر فقیرنشــینان و افراد بی بضاعت و یا گروه های بزهکار و

گنگ های خالفکار ،جایگزین آن شــدند .قیمت بســیار نازل ملــک و امالک و اجاره های
پایین آن نسبت به سایر مناطق همجوار ،جاذبه اصلی مهاجرت این گروه ها بوده است.

همچنین این امر ،یعنی خروج ساکنان اصلی و ورود گروه های مهاجری که از سر ناچاری

به این منطقه آمده اند؛ هویت محله ای و منطقه ای و احســاس تعلق در این منطقه را به شدت

تحت تأثیر قرار داده اســت .به طوری که می توان یکی از دالیل اصلی زوال شــهری در این
منطقه را عامل مهاجرت دانســت (برای این موضوع نک :قلیپور1389 ،؛  .)1390صحت این

اســتدالل آنجا مورد اثبات قرار می گیرد که بدانیــم میزان قابل توجهی از این افراد مهاجر یا

خانواده های تک نفره و یا دســته ها و گروه هایی از افراد ،بدون همراه داشــتن خانواده خود
هســتند .به این امر بایســتی فقر محسوس و قابل مالحظه ســاکنان در این مناطق را هم افزود.
به رغم گردش پول فراوان در منطقه ،درآمد مردم منطقه در وضعیت اسفباری به سر می برد.

در ایــن باره یکی از مدیران مجتمع فرهنگی و هنری این چنین اظهار می کند که« :اینجا همه
مهاجر بوده و ساکنین آن نیز معموالً چند سال بیشتر اینجا نمی مانند .متأسفانه همه کسانی هم
که به اینجا می آیند از قشرهای بسیار آسیب پذیر هستند و چون مکان دیگری ندارند به اینجا

می آینــد .تقریباً همه مردم این منطقه یا از فقر رنج می برند و یا اینکه معتاد هســتند .به همین
دلیل هیچ وقت اوضاع اینجا بهبود پیدا نمی کند».

همان طور که می دانیم بازارهای بزرگی در این منطقه وجود دارد که ســهم بســیار بزرگ

و قابل مالحظه ای در معامالت شهر تهران و حتی کل کشور دارد .اما عمده این درآمدها از
منطقه خارج شده و در خود منطقه سرمایه گذاری نمی شود .همان طور که گفته شد دلیل این
امر ،خروج ساکنان و بومیان این منطقه از محل سکونت خود و مهاجرت به سایر مناطق است.
یکی از کارکنان سرای محله هرندی در این رابطه می گوید:

«وقتی افرادی که اینجا ریشه داشتند و توانایی مالی خوبی هم داشتند و می توانستند وضعیت

اینجا را بهبود بخشــند از اینجا نقل مکان کردند ،وضعیت اینگونه شــد .متأسفانه افراد محلی

اینجا به جای اینکه بایســتند و وضعیت را تغییر بدهند ،پا به فرار گذاشتند و وضعیت منطقه به
صورت فعلی درآمد».

به همه این مســایل و مشکالت ،بایستی موارد زیســت محیطی دیگری همچون ترافیک و

آلودگی بسیار باالی منطقه ،دست فروشی و  ...را هم اضافه کرد .ادامه این تحقیقات همچنین

نشــان از میزان بســیار زیاد از موارد مطروحه باال دارد؛ به طوری کــه آن را به عنوان یکی از

جرم خیزترین و آسیبزاترین مناطق شهر تهران معرفی می کند .این تحقیقات در زمینه رابطه
بین جرم ،میزان احساس تعلق در میان ساکنان یک محله به اجرا درآمده است که بسیاری از
آنان نشــان می دهد که بین میزان تعلق به یک محیط اجتماعی و میزان جرایم رابطه معکوس
وجود دارد (آمارپژوهان نواندیش1389 ،؛ چشم انداز توسعه عصر 1389؛ دقاغله.)1390 ،

بر اساس این تحقیقات ،محالتی که مهاجرت درون شهری و جابه جایی در آن زیاد است؛

میزان تعلق و احساس تعلق اجتماعی در آن پایین است .عمده مردمی که در این مناطق زندگی
می کنند تمایل به ترک محل ســکونت خود دارند و تنها عوامل اقتصادی را مانع جابه جایی

خود معرفی می کنند .از ســوی دیگر میزان سکونت در این مناطق در یک مکان ثابت بسیار
ناپایدار بوده و تابع شــرایط اجتماعی-اقتصادی متعددی اســت (همــان) .به همین دلیل اکثر
پژوهشگران معتقدند که چنین عدم تعلقی که ناشی از عدم ثبات و تحرک دایمی مردم است

موجد مشارکت بسیار پایین مردم و حتی عدم تمایل به مشارکت مردم در سازماندهی محیط

اجتماعی بال واســط آنان است (نک :قلیپور1389 ،؛  .)1390به طور کلی نتایج یک پیمایش

نشــان میدهد که  51درصد از ساکنان شــهر تهران تمایل دارند که در محله ای غیر از محله

کنونــی خود زندگی کنند اما این میزان برای مناطق پایین شــهر حدود  77درصد اســت در
مقابل کمتر از  30درصد از مناطق باال شهر تمایل به ترک محله خود دارند (توالیی و یاری،

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

به همین دلیل ،افراد بازاری و متمکن نیز تعلق چندانی به خود این منطقه احساس نمی کنند.

117

 .)1390داده های همین پژوهش نشان میدهد که تمایل به مهاجرت از جنوب شهر به سمت

شــمال شهر است (همان) .این امر موجد احســاس رضایت باال در مناطق باال شهر و رضایت
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پایین در مناطق پایین شهر می شود.

در ادامه سعی شده است تا وضعیت زندگی در محله هرندی ،به عنوان یکی از ناپایدارترین

محالت شهری تهران از لحاظ ثبات جمعیتی به تصویر کشیده شود.
• زندگی خیابانی در محله هرندی

در زندگی خیابانی ،فرهنگ فقط مجموعه ای انباشته از آداب و رسوم و شیوه های مختلف

زندگی نیســت بلکه نظامی ســازمان یافته از رفتارها اســت .زندگی خیابانی شکلی از حیات

اجتماعی در کالن شــهر تهران اســت که در آن افراد ،به دالیل مختلفی نمی توانند مســکنی

برای خود تهیه کرده و به همین دلیل زندگی خود را در خیابان ها سپری می کنند .این شکل

از زندگی با آن ســبک های زندگی متعارفی که زیست-جهان ما را شکل می دهد ،متفاوت

است .اگر بتوانید مسکن را از زندگی خود حذف کنید شاید بهتر بتوانید این شیوه از زندگی

را متصور شــوید .از این زاویه ،گوشــه ها و کنج ها  ،در زندگــی خیابانی زنان و مردانی که

در محله هرندی هســتند؛ بسیار معنادار می شــود و به همین خاطر است که در محله هرندی،

بــه جای آنکه پارک ها به غنای فراغتی مردم محله کمک کنند و ســرمایه اجتماعی آنان را

افزایش دهند به محل زندگی افراد خیابانی تبدیل شــده است .به هر حال بخش قابل توجهی

از جمعیت محله هرندی را افراد خیابانی تشــکیل می دهد .عمده این جمعیت افراد مهاجری

هســتند که نیروهای اجتماعی درون شهری آنان را به این سمت و سو کشانده است .حتی در

برخی موارد جمعیت به صورت آگاهانه به این ســمت هدایت می شــوند .بر خالف تصور،
این جمعیت خیابانی چندان ســیال نیستند و بیشتر وقت خود را در پارک های محله و به ویژه
اطراف مجتمع فرهنگی می گذرانند .عدم رســیدگی به این افراد و فقر شــدید در میان آنها،

باعث انواع آسیب های اجتماعی همچون ایدز ،فحشا ،اعتیاد شدید به مواد صنعتی ،خودکشی
و در نهایت مرگ می شود .یکی از کارمندان مجتمع فرهنگی در این باره می گوید که:

«اینجــا مواجهه با این افراد خیابانی به یک چیز روزمره تبدیل شــده و اگر ما اینها را نبینیم

تعجب می کنیم .اینها به بخشی از زندگی هر روزه مردم اینجا تبدیل شده اند و متأسفانه باید
گفت که مردم به اینها عادت کردند و همین امر باعث می شــود که تمایلی جدی برای تغییر

وضعیت موجود نباشد».

در ادامه ســعی می کنیم تا هر یک از این آســیب ها را که پیامد بی هویتی محلی ،تحرک

جمعیت ساکنان ،وجود بی سازمانی اجتماعی و ضعیف کنترلهای اجتماعی در محله می باشد

• حضور زنان در زندگی خیابانی

از بارزترین و تأســفبارترین ویژگی های زندگی خیابانی در محله هرندی ،حضور زنان،

پابه پای مردان اســت .به واقع مشــاهدات میدانی و نیز مصاحبه با مســئولین نشان می دهد که
تعداد قابل توجهی از افراد خیابانی در محله هرندی را زنان و دختران جوان تشکیل می دهند.
دختران فراری ،زنان بد سرپرســت و بی سرپرست ،بی خانمان ها و مهاجرانی که تمام کسان

خود را از دست داده اند؛ جزو همین افراد خیابانی هستند .غالباً زنان خیابانی در کنار چند مرد
و بیشــتر در مراکز پارک ها ساکن هســتند .تعداد قابل توجهی از آنان دختران جوانی هستند
که به دالیل مختلفی خیابانی شــده اند .اعتیاد خانواده ،مسایل عشقی ،بی سرپرستی ،بی عفتی
و ترس از بی آبرویی و  ....همه دست به دست هم داده اند و زنان را بی خانمان کرده اند.

«بســیاری از افراد خیابانی اینجا دختران جوان هســتند که از خانه فرار کرده اند و متأسفانه

بسیار هم آســیب پذیر هستند .متأســفانه بر خالف مردانی که می توانند اعتیاد خود را ترک
کــرده و به دامن خانــواده بازگردند؛ این دختــران به آخر خط رســیده و خانواده های آنان

حاضر به پذیرش آنها نیســتند» (یکی از اعضای مرکز ترک اعتیاد ساکن در مجتمع فرهنگی

خواجوی کرمانی).

البته این جمعیت فقط به زنان جوان مربوط نمی شــود و از همه ســنین در میان آنها دیده

می شــود .به خوبی می توان زخمی که اعتیاد بر جان و روان این گروه وارد کرده اســت را
مشاهده کرد .گاه یک تکه فرش یک متری ،در گوشه ای از ساختمانی در درون یک پارک،
تمام سهم هستی برای یکی از همین زنان خیابانی است.

• پارک ها به مثابه مهمترین فضای بی دفاع شهری

عــدم توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه و تکیه صرف بر رویکرد مهندســی

و مدرنیســتی ،به همراه مهاجرت فقیرترین و آســیب پذیرترین گروه هــای اجتماعی ،باعث

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

به صورت مختصر توصیف کنیم.
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شــکل گیری نابهنجارترین فضای شــهری در کالن شــهر تهران شده اســت .به واقع از نظر
مهندســان شهریِ ،صرف ساخت فضای سبز و افزایش سرانه آن در منطقه می توان با مسایلی
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ماننــد اعتیاد و نیــز فضاهای جرم خیز و بی دفاع شــهری مقابله کرد .اما نتیجــه در این مورد

معکوس بوده است .تأمین مکانی امن و مناسب برای حضور معتادان ،ایجاد گوشه ها و به طور

کلی بی دفاع کردن فضای شهری از طریق پارک ها و فضاهای سبز ،بزرگترین دستاورد این
نوع نگاه به حیات شــهری بوده که در این محله قابل مشاهده است؛ به طوری که بی خانمانی
را به مثابه مهمترین شکل حیات شهری در این محله تشدید کرده است.
• مرگ و مواجهه با مرگ

مــرگ و مواجهه با مــرگ ،در دنیای مدرن امروز به امر عجیب و اســتثنایی تبدیل شــده

اســت .این موضوع به این معنا نیست که انســان های امروزین نمی میرند بلکه آنها در درون

بیمارســتان ها و دور از انظــار عمومی جــان می دهند .اما در دروازه غار ،مــرگ و میر افراد

بــه امری عادی و روزمره تبدیل شــده اســت .به طوری که روزانه در هــر پارک  5تا  10نفر
جان خود را از دســت داده و یا اینکه خودکشــی می کنند .دلیل بســیاری از مرگ و میرها

درون خیابان و پارک ها اعتیاد و بیماری و بی ســرپناهی اســت .هر روز صبح هم گروهی از
ســازمان های مربوطه به پارک ها آمــده و مرده ها را جمع کرده و با خــود می برند .نگهبان
مرکز فرهنگی خواجوی کرمانی درباره مرگ و میر پارک های اطراف می گوید:

«عصرهــا ،گروه هایی از مراکز بهداشــتی بــه اینجا می آیند و مرده هــا را جمع کرده و با

خود می برند .آنقدر مرگ برایشــان عادی شده که در جمع های روزانه خود ساعاتی درباره

دوســتانی که تا دیروز با هم بوده اند و االن مرده اند حرف می زنند .اینها هیچکس را ندارند
و بیشتر هم خانواده هایشان در شهرستان زندگی می کنند».

مواجهه با مرگ در شــنیع ترین و حقیرانه ترین شــکل آن ،باعث شــده اســت تا مرگ به

عنوان تنها امید انســانی برای اصالح خویشــتن ،بــه امری عادی تبدیل شــود که همگان در

تأسف بار ترین حالت ،انتظار آن را می کشند.

• کودکان خیابانی ،بی سرپرست و بد سرپرست

خیابان هــا و حیات خیابانی تنها به مردان و زنان اختصــاص ندارد بلکه تعداد قابل توجهی

از کــودکان این محله هــم نوعی زندگی خیابانــی دارند .به واقع این کودکان بیشــتر عضو

خانواده هــای مهاجر از هم پاشــیده ای هســتند که یک یــا هر دوی والدین آنهــا به اعتیاد
گرویده اند .این کودکان بیشــتر در اطراف پارک ها پرسه زده و گاهی برای بازی به مجتمع

می کنند .متأســفانه این کودکان در کالن شــهر بزرگ تهران رها شده اند و نهاد خاصی هم
مسئولیت آنها را به عهده ندارد .برخی از آنان نیز متأسفانه اعتیاد پیدا کرده اند.
• هم باشی

شــاید تعجب آور باشد که در میان این همه آسیب و فساد و زوال حیات شهری ،بخواهیم

از نوعی زندگی خانواری و یا حتی ازدواج های غیررســمی در میان آســیب دیدگان در این

محلــه ســخن بگوییم .اما واقعیت این اســت که در ایــن منطقه و به ویــژه در محدوده محله
هرندی با نوعی زندگی اشتراکی شبه خانوادگی مواجه هستیم .باید دانست که در این منطقه

به علت حضور همزمان دختران فراری و پسران و مردان رانده شده از خانواده ،نوعی زندگی

اشتراکی شکل گرفته است به طوری که آنان به صورت مشترک در زیر یک سقف زندگی

می کننــد .نیاز دختران به یک ســقف و یک حامی که بتواند هم آنان را از دســت مأموران

نجات دهد و هم اینکه سقفی برای روزهای سخت زمستان و گرما و سرما فراهم کند؛ باعث
شده است تا آنان قبول کنند تا با مردان در زیر یک سقف قرار بگیرند .تأمین امنیت برای زنان
را هــم باید به این فهرســت افزود .تهیه مواد مصرفی این زنــان را هم باید به این دالیل اضافه
کــرد .از طرف دیگــر ،این زنان به مردانی که با آنها در زیر یک ســقف زندگی می کنند؛

می توانند خدماتی از جمله نظافت ،خدمات جنسی و آشپزی ارایه دهند .وضعیت این نوع از
زندگی اشتراکی بسیار پیچیده است .در میان این افراد گاهی تعلقات و دلبستگی های عاطفی

شدیدی شکل می گیرد و حتی آنان جنس مخالف خود را همسر خود می دانند و حتی نسبت

به آنها به شــدت احســاس مســئولیت دارند .طبق هماهنگی با یکی از معتادانی که حاضر به
همکاری شــد؛ از یکی از این خانه ها بازدید به عمل آمد و مطالب فوق حاصل مشــاهدات و

صحبت های ما با یکی از این افراد بوده است.

اما در این میان اشــکال دیگری از این زندگی اشــتراکی وجــود دارد .زندگی به صورت

چند زنی و چند مردی هم در برخی موارد به چشــم می خورد .به این صورت که گاهی چند

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

می آیند .بسیاری از آنها حتی کفش و لباس هم ندارند و در وضعیت بسیار دردناکی زندگی
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مــرد یک زن را در خانه خود نگه می دارند این وضعیت به صورت معکوس هم وجود دارد.
یعنــی اینکه چند زن ،یک مــرد را به عنوان حامی در کنار خود دارند و او را مرد مشــترک
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خــود می داننــد .زندگی در چنین وضعیت هایی بســیار پیچیده می شــود و نیازمند تحقیق و

پژوهشــی طولی و بسیار بلند مدت است .اما همین امر خود آسیب های زیادی به همراه دارد.

شــیوع بیماری های واگیر و در بدترین حالت آن ایدز بســیار محتمل اســت .ســقط جنین و
حاملگی های ناخواســته از جمله مهمترین موارد آســیب های بعدی آن اســت .به علت عدم

تمایل به مراجعه به مراکز بهداشــتی به دالیل مختلف ،می توان تصور کرد که زنان در چنین

گروه هایی با چه وضعیتی روبرو هستند.
• فحشا و تن فروشی

هر چند که نمونه زندگی چند همسری در باال را می توان به مثابه نوعی از فحشا تلقی کرد،

اما فحشــا به شــکل مصطلح آن ،یعنی تن فروشــی نیز از رایج ترین آسیب های این محدوده
اســت .این شکل از فحشــا هم اشــکال مختلفی دارد .از فحشا و تن فروشــی برای به دست

آوردن مواد گرفته تا فروش دختران و همســران معتاد به ســایرین برای خرید و تهیه مواد و
گاهی امــرار معاش .به هر حال ،حضور همزمان مردان و زنــان معتادی که در کنار یکدیگر

زندگی می کنند و شــب ها هم در کنار یکدیگر می خوابند؛ به طور منطقی با چنین آســیبی
همراه است.

• خودکشی

خودکشی ،اغلب به شکل تزریق آمپول هوا و مواردی از این دست اتفاق می افتد .در اینجا

بررسی علل عمده تمایل افراد به خودکشی الزم نیست اما همگی کسانی که با آنان مصاحبه

شــد (افراد معتاد و خانه های تیمی) شــیوع آن را بسیار زیاد می دانند .البته در این رابطه حتی

نمی توان آمار درســتی هم ارایه داد .عدم ارایه آمار توســط مسئولین و گاهی محرمانه بودن
این نوع از اطالعات بر مبهم بودن این امر افزوده اســت .از ســوی دیگر دلیل مرگ بسیاری
از افرادی که اجســاد آنان در کنار خیابان و یا در درون پارک ها یافت می شــود ،به درستی

مشخص نیست که خودکشی بوده است و یا اینکه به علت اعتیاد شدید و یا سایر دالیل دیگر.
یکی از معتادان در این باره می گوید:

«معموالً کســانی که تازه آمده اند و خانواده هایشان آنها را طرد کرده اند بیشتر خودکشی

می کنند .بعــد از مدتی بچه هایی که به اینجا عادت کردند کمتر خودکشــی می کنند .زنان
بیشتر با آمپول خودکشی می کنند به همین دلیل علت مرگ سنگکوب شناخته می شود».

محله هرندی ،هر چند شکل بسیار تلخ و حتی منحصر بهفرد و استثنائی از مسئله مهاجرت

و تباهی زندگی و حیات شهری است ،اما اشکال متعددی از همین شیوه و سبک از زندگی،
به صورت دســته ها و گروه های کوچک در سرتاســر شهر تهران و به ویژه مناطق فرسوده و

پایین شهر تهران قابل مشاهده است .پژوهشهای متعددی نشان می دهند که مسئله مهاجرت
و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شکل بسیار رایجی از پدیده شهری در شهر تهران هستند
(برای مثال نک :اکبری1389 ،؛ طالیی1392 ،؛ موسســه نقــش کلیک .)1390 ،در همه این

پژوهش ها ،نشــان داده می شود که یا این محالت به تازگی احداث شده است و مردم آن یا
کام ً
ال جمعیت جدید و از لحاظ جمعیتی ناهمگون هستند و یا اینکه جمعیت قدیمی آن کوچ
کرده و به مناطق بهتری از شهر رفته اند.

جمعیت های جایگزین بیشتر از سطح سواد پایینی برخوردار هستند و سطح اشتغال در آنها

پایین است .برای مثال ،در گزارشی از قلیپور ( )1389مانند محله یافت آباد اینگونه توصیف

می شــود که با وجــود بازار بزرگ مبل یافت آباد که یکــی از بزرگترین بازارهای مبل در

خاورمیانه را دارد ،اما وضعیت این بازار هیچ گونه تأثیری بر وضعیت محله یافت آباد که در
قسمت جنوبی آن قرار دارد نگذاشته است .حتی داده های آماری نشان می دهند که وضعیت
اشــتغال در این محله هم بهبود نیافته اســت .مسئله این است که صاحبان متمکن آن ،کمترین

میزان تعلقی به این محالت احســاس نمی کنند و به همین دلیل هیچ گونه تالشــی برای تغییر
در وضعیت این محالت ندارند (همان).

البته چنین وضعیتی تغییرات ماندگاری بر ســایر محالت مرفه شــهر تهــران می گذارد .به

همین دلیل اســت که با وجود مشــارکت اندک در مناطق و محالت باالی شــهر تهران ،اما

در ایــن محالت ما با کمترین میزان آســیب های اجتماعی مواجه هســتیم (برای نمونه نک،

دقاغلــه .)1390 ،بــه عبارت دیگر مهاجــرت در یک محله باعث تخریب و تباهی شــهری و

همزمان آبادانی و پیشرفت در محالت دیگر شهر میشود و این دو رابطه ای کام ً
ال محسوس

مهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري آسیبهای اجتماعي

مهاجرت و زوال شهری
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با هم دارند.

از همیــن رو اســت که در این راســتا نوعی دیالکتیک منفی صــورت می گیرد که در آن
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نوعــی مهاجرت درون شــهری رخ می دهد که تضادی دایمی بین فقیر و غنی ،فرا دســت و

فرو دست شکل می گیرد .افراد تمام تالش خود را می کنند تا با بهبود وضعیت مالی خود به
مناطق مرفه تر هجرت کنند و به همان ســرعت و شــاید هم بیشتر ،افراد از حاشیه ها و گاهی
از نواحی شــهری کوچک و روســتایی ،به علل مختلف به مکان آنهــا مهاجرت می کنند.

همه این موارد همان امری می شــود که رضایی راد ( )1390با نگاهی بســیار نوستالوژیک و

ناامیدانه «فراپاشــیدگی» شهر می نامد .شهر فراپاشــیده ،شهری مچاله شده نیست بلکه شهری

اســت که تا بیکران گسترده است و کرانه ندارد (همان .)35 ،از نظر رضایی راد ،برای درک

وضعیت هیوال وار و هراسآور این شــهر فراپاشــیده بایســتی به تخیل متوســل شد؛ زیرا که

گســتردگی و تنوع وضعیت های نامتناقض شهر ،اجازه تعقلی مرسوم درباره آن را نمی دهد.

وی در ادامه ،مهمترین ویژگی این شهر را بی تاریخی و بی هویتی آن می داند و معتقد است
که تهران از همان ابتدا با تاریخ بیگانه بوده اســت و همین بی تاریخی و بی هویتی آن اســت

که چنین بی مهابا اجازه توســعه مدرنیســتی و جابه جایی لحظه ای جمعیت را می دهد .چنین

جابه جایی هایی سبب آن می شود که چیزی به نام حافظه یا خاطره جمعی صورت نگیرد.

حافظه تاریخی را باید شــکلی از انباشــت حافظه جمعی در محور زمانی به حســاب آورد

(فدایی نژاد و کرمپور .)1385 ،این نوع از حافظه ،اغلب با نوعی اشتراک ذهنی همراه است و

در بستری از فضا حرکت می کند .فضاهای شهری و محالت می توانند در کلیت خود بدل به

پهنه هایی شــوند که مکان های حافظه نامیده می شود (فکوهی .)1383 ،از نظر بنیامین خاطره
ابزار تفحص گذشته نیست ،بلکه صحنه ای است برای به حال آمدن گذشته ،صحنه ای است

برای پیوند مجدد با محیط .خاطره تا عمیق ترین الیه ها را می کاود ،برای اینکه بتواند مکانی
جدید در خاطره شــهری را کشف کند ،پاره های مجزا را در کنار هم می چیند تا کارکردی

مجدد به آنها ببخشــد ،فراموش شده را نجات دهد و امیدها و آرزوهای سرکوب شده را از
نو برهاند (به نقل از حبیبی.)1 :1383 ،

به همین دلیل ساده است که شوش با آن همه قدمت و گذشته و تاریخی که دارد ،هیچ گاه

به یک حافظه جمعی پیوند نمی خورد .ما در شوش  -و البته محالت تاریخی تهران -با حافظه
و خاطره مواجه نیســتیم ،چون همه آنچه در آنجا وجود دارد تحرک جمعیتی ســرگردان و

رانده شــده است که هیچگونه ذهنیت مشترکی درباره امیدها و آرزوها و آینده مشترکی که

می توان در ذهن ترسیم کرد؛ ندارند.

ما هم با این ایده موکرجی ( )1390موافق هستیم که مهاجرت لزوماً به بهبود کیفیت زندگی

و افزایش منزلت اجتماعی افراد منجر نمی شــود .همه مهاجران نیز لزوماً بر اساس یک گزینه

عقالنی دست به انتخاب نمی زنند .مهاجرت به واقع تابع ساختاری از نابرابری های اجتماعی و
موقعیت های فرادستی و فرودستی است که در آن جابه جایی مکان و مهاجرت درون شهری،
بر اســاس این منطق صورت می گیرد که همیشــه نوعی تنازع بین فقیر و غنی ،باعث تباهی و
ویرانی در یک منطقه شهری و آبادی و رشد در منطقه دیگری از شهر می شود.

همان طور که ذکر شــد ،میزان مهاجرت درون شــهری در تهران به شکل بسیار ناهنجاری

گســترش یافته است .این ویژگی باعث شــکل گیری و بروز پیامدها و آسیب های اجتماعی

متعددی در برخی از مناطق و رشــد آبادانی در برخی دیگر از مناطق شــده اســت .مهاجرت

درون شهری به مانند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ
منجر به شــرایط بی ســازمانی اجتماعی میشــود که نمونه این موضوع ،محله هرندی است
که وضعیت اجتماعی بی ســازمان آن به همراه فقر و تحرک سکونتی ،آسیبهای اجتماعی

متعددی نظیر اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ،فحشا ،خودکشی و ....را به دنبال دارد.

اما وجه مشترک مناطق و محالتی نظیر محله هرندی  -دروازه غار سابق -از بین رفتن هویت

محله ای و احســاس تعلق اجتماعی بوده اســت .حرکت دائم و ســیال در کالنشهر فراپاشیده

تهران که با انفجار جمعیتی روی داده اســت؛ باعث می شــود تا فرد هیچگاه یک مکان را به
مثابه خانه خود تلقی نکند و همین احساس بی تعلقی و بی مکانی است که مشارکت اجتماعی
و یا حتی تمایل به مشارکت اجتماعی را به سطوح بسیار نازل آن کاهش می دهد.

بــه هــر حال ما در این مقاله بــا تأکید بر مورد محله هرندی ،واقع در منطقه  12شــهرداری

تهران ،نشــان دادیم که مهاجرت درون شــهری و به ویژه مهاجرت قشرهای فقیر تا چه اندازه

می تواند باعث تباهی و ویرانی شــهر شــود .همین موضوع باعث شــده اســت که ما با یک

شــهر دو قطبی مواجه باشــیم .شهری که سالها اســت آن را با عنوان «باالشهر» و «پایین شهر»
دســته بندی می کنیم و همان طور که مشاهده می شــود این هویت ،مبنایی طبقه ای و تناقض
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آمیز دارد .شــهری که با وجود تاریخ طوالنی بخش هایی از آن ،هیچگاه نتوانســته اســت به

خاطره جمعی ساکنانش پیوند بخورد و هویتی مجزا و خاص برای خود دست و پا کند .حال
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با توجه به این که نتایج تحقیق نشــان داد که مهاجرت درون شــهری یکی از عوامل اساســی
در عدم شــکل گیری هویت محله ای و زوال یا تباهی شــهری است که نمود عینی آن بروز

آســیبهای اجتماعی متعدد نظری کودکان خیابانی ،تکدی گری ،فحشــا ،همباشــی زنان و
مــردان ،مــرگ خیابانی ،اعتیاد و ...میباشــد .محله دروازه غار به خوبــی موید این وضعیت

نابهنجار و نابســامان میباشــد .حال با توجه به این مطالب میتوان راهکارهای زیر را جهت
کاهش آسیبهای اجتماعی ارایه داد:

 -توجــه به هویت محلــه ای و حفظ خاطره های جمعی ،یکــی از موضوعات مورد توجه

در کاهش آســیب های اجتماعی است .مهاجرت درون شــهری سبب نابودی هویت و تعلق
محله ای میشــود که پیامد آن آسیبهای اجتماعی اســت .ارایه نشانگان و خاطرات محلی

گذشــته و معرفی افراد معروف و نام آور که قب ً
ال در این محله سکونت داشتهاند ،میتواند به

این امر کمک کند.از ســوی دیگر از طریق برنامه های ورزشــی و مسابقات مرتبط ،میتوان
هویت محله ای را به ویژه در بین نسل جوان ارتقا داد.

 -توجه به افزایش سرمایه اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که بایستی مورد نظر مدیران

شــهری باشد .مشارکت مردمی در امور محله ای و ایجاد برنامه های دیگری که در چند سال
گذشته مورد تاکید شهرداری بوده است میتواند در این زمینه راهگشا باشد.

 -یکی دیگر از راهکارها ،کاهش مهاجرتهای درون شهری در این منطقه است  .واقعیت

این است که بسیاری از کسانی که پی در پی اقدام به مهاجرت درون شهری می کنند ،مهاجران
سایر شــهرهایی هستند که از چندین ســال پیش به تهران آمدهاند .جلوگیری از مهاجرت به
تهران ،مستلزم کاستن از جاذبه های مرکز و دافعه های مبدأ است که نیازمند رویکردی کالن

و بلند مدت است.

 -یکی از دالیل اصلی تمایل به مهاجرت درون شــهری ،احســاس نابرابری فضایی است.

توزیع برابر امکانات و خدمات رفاهی و یا دسته کم کاستن از شکاف موجود بین مناطق فقیر

و غنی و یا به تعبیری بین باال شــهر و پایین شــهر ،به میزان زیادی از تمایل به مهاجرت درون
شهری خواهد کاست.

 -تغییر در رویکردهای شهرســازی یکی از مهمترین ابعاد موضوع میباشد .همان طور که

گفته شد ،رویکردهای مدرنیســتی و تأکید صرف بر متغیرهای نوسازی در مدیریت شهری،

یکی از مهمترین علل افزایش آســیبهای اجتماعی در شــهر اســت .مبارزه با آســیبهای
اجتماعی با اســتفاده از رویکردهای مدرنیســتی ،نظیر احداث پارک و فضای سبز ،ناکافی و

قرار میدهند میتواند بسیار راهگشا باشد.

 -بــه یقین جهت کاهش آســیبهای اجتماعــی در محالت مورد مطالعــه ،تأکید صرف

بــر کنترلهای رســمی ماننــد تأکید صرف بر پلیس ،ناکافی اســت و در این راســتا توجه به

کنترلهای غیررســمی و از طریق بخش مدنی جامعه و افزایش ســرمایه های اجتماعی ،بسیار
کارگشا خواهد بود.
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