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چکیده

افزایــش بیخانمانــی در شــهر تهــران بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی شــهرداری و بهزیســتی ،ایــن پدیــده

و پیامدهــای آن ماننــد اعتیــاد ،کارتنخوابــی و شــیوع بیماریهــای واگیــردار و غیــره ،ضــرورت مطالعــهی زندگــی
روزمــرهی ایــن گــروه از افــراد را نشــان میدهــد .از آنجــا کــه بیشــتر کارتنخوابهــای شــهر تهــران مهاجــر هســتند

کــه بــه تبعیــت از خانــواده یــا بــه صــورت فــردی بــه ایــن شــهر آمــد ه و در ضمــن ســاکن مناطــق جنوبــی ،جرمخیــز و
حاشــیهای شــهر بودهانــد ،از نظریـهی زندگــی روزمــرهی گافمــن و بخــش تبییــن منــش اســتفاده شــده ،منــش در نظریـهی

گافمــن بــه ویژگیهــای قومــی ،پایــگاه طبقاتــی و نشــانهای مقــام میپــردازد کــه اعتبــار افــراد را تضمیــن میکنــد.
تبییــن زندگــی روزمــرهی کارتنخوابهــای شــهر تهــران کــه بــا روش کیفــی و نمونهگیــری هدفمنــد تــا اشــباع دادههــا

پیــش رفــت ،از طریــق تحلیــل کیفــی مصاحبههــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ویژگیهــا و فرهنــگ قومــی ،مهمتریــن

عنصــر نظــری در منــش اســت کــه پایــگاه طبقاتــی و نشــانهای مقــام ،تابعــی از آن هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه پایــگاه

طبقاتــی و نشــانهای مقــام بنــا بــه ویژگــی درونگــرا یــا برونگــرا بــودن هــر قومــی میتوانــد اکتســابی یــا انتســابی
باشــد و زمینههــای گرایــش افــراد بــه کجــروی را بنــا بــر ارزشهــای درونقومــی ممکــن اســت مهیــا کــرده و یــا از آن
پیشــگیری کننــد .ارزش و عــرف ممکــن اســت در اقــوام بــر هنجارهــا برتــری یابــد و اعتبــار اجتماعــی انتســابی پــس از

مهاجــرت ،از دســت بــرود و فــرد احســاس تنهایــی کنــد .در ایــن حالــت اســت کــه طــرد اجتماعــی از جامعـهی مقصــد
رخ داده و فــرد نیــز قصــد بازگشــت بــه جامع ـهی مبــدا را نــدارد و ســردرگمی بــه وجــود میآیــد .قومیتهایــی کــه از
ارزشهایــی برخوردارنــد و عــرف اجتماعــی آنــان ،مصــرف مــواد مخــدر را ترویــج میکنــد ،پــس از ورود بــه جوامــع

دیگــر ،بــه ســوی اعتیــاد و پــس از آن کارتنخوابــی گرایــش پیــدا میکننــد .در مقابــل ،قومیتهایــی کــه در خــود از
چنیــن فرهنگــی برخــوردار نیســتند ،زمینههــای مســاعد را از جامعـهی مقصــد دریافــت کــرده و گرایــش بــه کجــروی پیــدا
میکننــد .مهاجــرت بــه عنــوان یکــی از دالیــل اختــاط فرهنگهــای قومــی اســت کــه بــا انتقــال بــه جامع ـهی مقصــد،

امــکان ایجــاد مکانهایــی بــه عنــوان پاتــوق بــرای مهاجــران فراهــم میآیــد .همیــن امــر باعــث میشــود تــا تاثیرپذیــری

مهاجریــن از یکدیگــر صــورت گرفتــه و زمینههــای مســاعد بــرای کجــروی بــه وجــود آیــد و امنیــت اجتماعــی را در
مناطــق تمرکــز ایــن افــراد ،کاهــش دهــد .بــا تاثیرپذیــری امنیــت اجتماعــی از مهاجــرت و پاتــوق شــدن منطقــه ،ســلب

اعتمــاد ،کاهــش حضــور بومیهــا در منطقــه و افزایــش میــزان جــرم رخ میدهــد.

واژگان کلیدی :کارتنخوابی ،منش ،ویژگیهای قومی ،نشانهای مقام ،پایگاه طبقاتی ،زندگی روزمره

 .1دانشآموخته جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانdrkaldi@yahoo.com .
 .2استاد و عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران-نویسنده مسئولsaeidaghaei1396@gmail.com .
k

 .3استاد و عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانVosooghi_mn@yahoo.com .
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مقدمه و طرح مسئله
شــهر بــه مثابــه مــکان زیســت جمعــی انســان مــدرن ،بســتر فیزیکــی زندگی او را شــکل
میبخشــد .حیــات شــهری متضمــن مجموعــه روابــط رســمی ،چندگانــه ،شــبکهوار و
چندبعــدی اســت و ســاکنان شــهر در زندگــی روزمرهشــان بــا مؤلفههــای متعــدد ایــن
مجموعــه در تمــاس قــرار میگیرنــد .رونــد شــکلگیری شــهرها و فراینــد دگرگونیشــان
میتوانــد رابطــهای متقابــل بــا مراحــل تکویــن هویــت اجتماعــی شهرنشــینان داشــته
باشــد .هــرگاه انســان ها در بــاور جمعیشــان بــه یگانگــی و وحدتــی در کلیــت فرهنــگ
و هویتشــان دســت نیابنــد ،نشــانهها و آثــار آن را میتــوان از جملــه در بخش هــای
مختلــف زندگــی شــهری بازشــناخت؛ نشــانهها و آثــاری کــه خــود تقویــت کننــدهی
تشــتت در ســاختار فرهنگــی زندگــی شــهری میتوانــد باشــد.
ارتبــاط فضایــی فــرد بــا معان ـیای کــه بــرای الگوهــای رفتــاری میســازد ،در ارتبــاط
متقابــل قــرار دارنــد .بــرای مثــال هیــچ فــردی بــرای حضــور در جمــع خانــواده از ادبیــات
رســمی اســتفاده نمیکنــد و در برخورهایــش بــا آنــان ،بســیار عرفــی برخــورد میکنــد.
همیــن الگوهــای رفتــاری در جامعــه و بــر زندگــی شــهری نیــز حاکــم اســت .بــه نظــر
میرســد آشــفتگی و نابســامانیهای شهرنشــینی در ایــران منعکسکننــدهی بنبســت
معنایــی در زندگــی ایرانیــان اســت .ســرگردانی و ابهــام در تعییــن جهتگیریهــای
اساســی زندگی(فــردی و جمعــی) ،اینــک بــه وضــوح در جامع ـه ایــران قابــل مشــاهده
اســت و صرف نظــر از علــل کثیــر بــه وجــود آورنــده آن ،میتــوان انتظــار داشــت واجــد
تأثیراتــی در فرآوردههــای حاصــل از زندگــی نیــز باشــد .بدیــن ترتیــب ،آسیبشناســی
مســائل شــهری در ایــران بایــد در چارچــوب شــرایط کلــی زندگــی ایرانیــان مــورد
بررســی قــرار گیــرد کــه یکــی از مهمتریــن مســائل شــهری و شهرنشــینی ،گســترش
حاشیهنشــینی و بــه تبــع آن ،افزایــش بیخانمانــی و کارتنخوابــی اســت کــه پیامدهــای
بیشــماری بــه دنبــال خواهــد داشــت و میتوانــد جامعــه را بــا بســتری بحــرانزا مواجــه
کند(گــودرزی.)64 :1386 ،
جامعــهی مــدرن کــه بســتر آســیبهای نوپدیــد اســت ،بــا توجــه بــه تفاوتهــای
1
جوامــع پیشــامدرن و مــدرن قابــل شناســایی از یکدیگــر هســتند .از نظــر تــام باتامــور
ســه شــاخص فردیــت ،طبقــات اجتماعــی و سکوالریســم میتواننــد جوامــع مــدرن را از
1. Battomor
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پیشــامدرن تمییــز دهنــد .فردیــت در رابطــه بــا طبقــات اجتماعــی در جوامــع قابــل تحلیــل
و تبییــن اســت .در دورهی پیشــامدرن ،امــوری مســتقل در حرفههــا ،پیش ـهها و صنــوف
وجــود نداشــت و همـه طبقــات تابــع الیگارشــی کلیســا ،حکومــت یــا نظــام اداری بودنــد.
بــه همیــن دلیــل فعالیتهــای افــراد بــر پایـهی فردیــت قــرار نداشــت و بــه وجــود آمــدن
مالکیــت خصوصــی در دورهی مــدرن باعــث شــد کــه طبقــات اجتماعــی ،مســتقل از
دیــن و حکومــت بــه وجــود آیــد .در ایــن طبقــات کــه اســتقالل نســبی داشــتند ،فردیــت
فرصــت بــروز پیــداکــرده و در بســتر فعالیتهــای اجتماعــی افــراد ،تضادهــای بیــن فــرد
و جامعــه پدیــد آمــد .از ســوی دیگــر ،در جوامــع پیشــامدرن بــه دلیــل وابســته بــودن
افــراد بــه طبقــات اجتماعــی و وابســتگی طبقــات بــه حکومــت و دولــت ،تامیــن نیازهــای
اولیـهی افــراد از وظایــف حکومتهــا بــه شــمار میرفــت .بــا از بیــن رفتــن ایــن ســیطره،
افــراد ناچــار بودنــد بــرای کســب آزادیهایــی کــه بــه دســت آورده بودنــد ،هزینههایــی
نیــز پرداخــت کننــد .از آن جملــه ســلب مســئولیت از دولتهــا بــه منظــور تامیــن نیازهــای
اولیــه مثــل خــوراک ،پوشــاک و مســکن بــود .بنابرایــن در جوامــع پیشــامدرن فقــر مطلــق
وجــود نداشــت؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه فقــر نســبی همــواره در جوامــع دیــده
میشــود ،امــا ناتوانــی افــراد در بــرآورده ســاختن ابتداییتریــن نیازهایشــان ،دســتاورد
جامع ـهی مــدرن اســت(.)16-1962,109,Bottomor
فرآینــد توســعهی جامعــه از دورهی پیشــامدرن بــه جامعـهی مــدرن ،پیامدهایــی ماننــد
کمتــر شــدن آشــنایی در شــهر و بــه قــول زیمــل ،افزایــش احســاس غریبگــی در شــهر
را در پــی دارد .اگرچــه زیمــل رویکــرد مثبتــی بــه غریبــه دارد ،امــا حضــور غریبــه در
فضاهــای عمومــی شــهر مخاطراتــی دارد .خطــرات و تهدیــدات بــه کلیــه مخاطراتــی
اطــاق میشــود کــه در روابــط گــرم ،عاطفــی ،صمیمــی و محبتآمیــز اختــال ایجــاد
نمایــد و احســاس نزدیکــی و همدلــی میــان افــراد را از بیــن ببــرد .در واقــع ،حراســت و
نگهــداری از احســاس مایــی ،ریشــه در حفــظ روابــط گــرم ،عاطفــی و صمیمانــه میــان
افــراد دارد .حــال بــرای حفــظ ایــن روابــط چهــره بــه چهــره و محبتآمیــز و پابرجــا
مانــدن احســاس مایــی الزم اســت جامعــه بــه پشــتوانه عینــی و واقعــی بــرای دفــع خطــرات
و کســب فرصت هــا مجهــز شــود(چلبی .)75 :1389 ،در فضایــی کــه هــر عضــوی از
جامعــه احســاس امنیــت نداشــته باشــد ،امــکان مشــارکت و همــکاری نیــز رو بــه افــول
میگــذارد؛ در اینجاســت کــه یکــی از ظواهــر جامعــهی مــدرن یعنــی فقــر مطلــق در

162

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96

جامعــه پدیــدار میشــود.
فقــر مطلــق بــا نمودهــای مختلفــی در جامعــه عرصــهی ظهــور پیــدا کــرده
اســت .گســترش تکدیگــری ،اقتصادهــای کاذب ،بیخانمانــی ،حاشیهنشــینی و
کارتنخوابــی ،1برخــی از آســیبهای دورهی مــدرن اســت(ویلیامز و مك شــین:1383،
 .)79در اشــکال نوپدیــد آســیبهای اجتماعــی ،مــرگ بــه دلیــل رفــع نشــدن نیازهــای
اولیــه ،افزایــش چشــمگیری پیــدا میکنــد و حتــی پیامدهایــی مثــل خودکشــی بــرای
رهایــی از زندگــی در شــرایط بــد را بــه همــراه خواهــد داشــت .در بســیاری از شــهرهای
بــزرگ کشــورهای توســعهنیافته ،نبــود مســکن مناســب و مقــرون بــه صرفــه امــری کامــا
رایــج اســت و مقیــاس بیخانمانهــای شــهر ،در مقایســه بــا کشــورهای پیشــرفته رقمــی
بســیار بــاال را نشــان میدهــد.
شــمار بیســرپناهان در تمــام دنیــا بســته بــه تعریــف بیخانمانــی از  100میلیــون تــا 1
میلیــارد نفــر بــرآورد میشــود .مــرز پاییــن ایــن رقــم 100 ،میلیــون ،تنهــا کســانی را شــامل
میشــود کــه اصــا ســرپناهی ندارند(بــرای نمونــه بیخانمانهــا) ،و مــرز باالیــی1 ،
میلیــارد شــامل کســانی اســت کــه در خانههــای غیراســتاندارد ،ناامــن یــا موقــت بــدون
وجــود ضروریتریــن امکانــات خدماتــی چــون آب ســالم ،بهداشــت و فاضــاب زندگی
میکننــد .در هــر صــورت بیســرپناهی ،مشــکلی جهانــی اســت ،گــو اینکــه آمــار
خشــک بــه خــودی خــود عینــا آشــکارکنندهی شــرایط ویرانگــر بیخانمانهــا نیســت.
از نظــر بســیاری از فقیــران شــهرها ،خوابیــدن در مکانهــای عمومــی ،پارکهــا یــا هــر
فضــای عمومــی دیگــری میتوانــد بخشــی از زندگــی روتیــن آنــان باشــد .کارتنخوابــی
رســیدن بــه انتهــای مســیر فقــر و تنگدســتی اســت کــه فــرد آســیبدیده ،هــر آنچــه کــه در
زندگــی اجتماعــی خــود کســب کــرده بــود را از دســت میدهــد (علیوردینیــا:1389،
 .)33پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه اعتیــاد ،بزهــکاری ،مشــکالت خانوادگــی و مســائلی
از ایــن قبیــل آغازگــر کارتنخوابــی اســت و تمرکــز کارتنخوابهــا در مناطــق
مشــخصی از شــهر ،امنیــت اجتماعــی آن منطقــه را کاهــش میدهــد .کارتنخوابــی کــه
در ســالهای اخیــر رونــد رو بــه رشــدی را در تهــران طــی کــرده اســت ،بســیاری از افــراد
در تهــران ،چــه مهاجــر و چــه ســاکن شــهر تهــران را بــه دالیــل مختلفــی در کام خــود
کشــیده اســت؛ همیــن پیامدهــا اســت کــه کارتنخوابــی را بــه عنــوان یــک مســئلهی
1. Homelessness

اجتماعــی مطــرح میســازد .محقــق در ایــن تحقیــق قصــد پاســخگویی بــه ایــن ســوال را
دارد کــه کارتنخوابــی چگونــه زمین ـهی ورود افــراد غریبــه بــه مناطــق شــهری را میســر
میســازد و ایــن امــر چــه تاثیــری در امنیــت اجتماعــی بــر جــای میگــذارد؟

1. Stephen Gaetz
2. Jesse Donaldson
3. Tim Richter
4. Tanya Gulliver
5. CAEH:Canadian Alliance to End Homelessness
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پیشینهی تجربی تحقیق
■■اســتفان گیتــزِ ،1جــس دونالدســون ،2تیــم ریچــارد 3و تانیــا گالیــور 4در «گــزارش
بیخانمانهــا در کانــادا در ســال  »2013کــه توســط مرکــز مطالعــات پیمانــی بــرای
پایــان دادن بــه بیخانمانــی 5منتشــر شــده ،آوردهانــد :در ایــن مطالعــه ،صحنــه و
زمینــه بــرای درک گســتردهای از بیخانمانــی ،بــه عنــوان معنــی و دالیــل آن فراهــم
آمــده اســت .ایجــاد یــک تعریــف مشــترک از بیخانمانــی اولیــن گام مهــم بــرای
توانــا ســاختن فــرد در بــه پایــان رســاندن ایــن مســیر اســت .نتیج ـهی ایــن مطالعــه
بــه منظــور مفهومســازی بیخانمانــی نشــان داد کــه بیخانمانــی پیامــد عوامــل
ســاختاری ،سیســتمهای ناکارآمــد و شــرایط فــردی ،کلیــدی بــرای رســیدن بــه
مهمتریــن علــت مســئله اســت .در کانــادا بــرای توســعه دادن حمایــت سیاســی نیــاز
بــه تغییــر پاســخ فعلــی و تالشــی به انــدازهی وســعت ایــن مســئله نیــاز اســت .ایــن
گــزارش یــک گام بــه ســوی درک مشــترک از معنــا و علــل بیخانمانــی ،همچنیــن
شــناخت عوامــل مختلــف مؤثــر برداشــت .دادههــا نشــان میدهــد کــه بیخانمانــی
مشــکلی گروهــی از مــردم اســت کــه در خیابــان یــا در پناهــگاه زندگــی میکننــد
و مشکلشــان متاثــر از ســاختارهای اجتماعــی ناکارآمــد اســت .بخــش بزرگــی
از جمعیــت کانــادا در تــاش اســت بــا فقــر و امنیــت درآمد(نــرخ کمکهــای
اجتماعــی ،کاهــش تعــداد کمدرآمدهــا و تامیــن حداقــل دســتمزد) ،قیمــت
مسکن(شــامل نــرخ خــام ،هزینــه لیســت انتظــار مســکن و مســکن اجتماعــی) و
عــدم امنیــت غذایــی کــه آنهــا را در معــرض خطــر بیخانمانــی قــرار داده اســت،
حمایــت کننــد .تعــداد زیــادی از خانوادههــا ،بیــن پرداخــت اجارهخانــه و تغذیــه
بچههــای خــود ناچــار بــه انتخــاب هســتند .بســیاری از کاناداییهــا در حاشــیهها
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زندگــی میکننــد و تنهــا یــک فاجعـهی کوچــک یــا به انــدازهی حقــوق ماهیانـهی
ازدســترفته بــا بیخانمانــی فاصلــه دارنــد .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش کــه
ســاختارها را دلیــل اصلــی کارتنخوابــی میدانــد ،راهــکار تمرکــز بــر مســکن،
مداخلــهی زودهنــگام و توســعهی مســکن مقــرون بــه صرفــه ،کلیدهــای اصلــی
توانمنــدی بــرای حرکــت بــه دور از واکنشهــای اضطــراری در ارائ ـهی خدمــات
بــه بیخانمانهــا هســتند(گیتز و دیگــران .)2013،مشــکالت ســاختاری بــه عنــوان
اصلیتریــن دلیــل بیخانمانــی در ایــن پژوهــش ،بــه انواعــی از عــدم امنیــت؛
در درآمــد ،مــواد غذایــی ،ســامت و مســکن منجــر شــده اســت کــه راهــکار
توانمندســازی نیــروی انســانی را مناســب دانســتهاند.
■■«گــزارش پژوهشــی در امریــکا دربــارهی بیخانمانهــا؛ بررســی بیخانمانهــا،
رابطـهی عوامــل اقتصــادی و جمعیتشــناختی ،و تغییــرات ملــی ،دولــت و ســطوح
محلــی» عنــوان پژوهشــی اســت کــه در ســال  2012توســط موسس ـهی تحقیقاتــی
بیخانمانــی انجــام و ارائــه شــده اســت .دولــت امریــکا در ســال  ،2012بیخانمانــی
را بیــن ســالهای  2009و  2011کــه دورهی رکــود اقتصــادی در کشــور بــود،
بررســی کــرده اســت .ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه بــا وجــود وضعیــت
بــد اقتصــادی ،بیخانمانــی  1درصــد در طــول ایــن دوره کاهــش یافتــه اســت.
کاهــش بیخانمانــی ،بــه احتمــال زیــاد بــه دلیــل ســرمایهگذاری قابــل توجهــی
بــود کــه از ســوی منابــع فــدرال بــرای جلوگیــری از بیخانمانــی صــورت گرفــت
و بــه ســرعت افــرادی کــه بیخانمــان شــده بودنــد ،دوبــاره بــه خانــه بازگشــتند.
پیشــگیری از بیخانمانــی و برنام ـهی بازگردانــدن ســریع بــه خانــه ،تامیــن مالــی از
طریــق قانــون بازیابــی و ســرمایهگذاری مجــدد آمریــکا در ســال  ،2009تــاش
 1/5میلیــارد دالری فــدرال بــرای جلوگیــری از افزایــش بیخانمانــی بــه دلیــل
رکــود اقتصــادی بــود .در ســال  ،2010در اولیــن ســال اجــرای ایــن برنامــه ،بــه
حــدود  700هــزار نفــر از افــراد در معــرض خطــر و بیخانمــان کمــک شــده اســت.
رشــد کــم کارتنخوابــی بــا وجــو ِد رکــود اقتصــادی و وضعیــت بــد گــردش مالــی
در ایــن دوره ،از نتایــج حائــز اهمیــت اســت کــه نشــان میدهــد ،کارتنخوابــی
صرفــا ناشــی از مســائل اقتصــادی نیســت(گزارش بیخانمانــی امریــکا.)2012،
بیخانمانــی در میــان طبقـهی پاییــن اجتماعــی کــه معمــوال ناشــی از فقــر اقتصــادی
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بــه شــمار مـیرود کــه گــزارش کارتنخوابــی در دورهی رکــود اقتصــادی امریــکا،
نشــان میدهــد کــه تیدیــل ایــن مســئلهی اجتماعــی کــه پدیــدهای چندبعــدی اســت
بــه یــک پدیــدهی صرفــا اقتصــادی ،بیانگــر نادیــده گرفتــن بســیاری از عوامــل و
پیامدهــای ناشــی از بیخانمانــی اســت .اگــر بیخانمانــی پدیــدهای اقتصــادی در
نظــر گرفتــه شــود ،رفــع مشــکالت اقتصــادی بــه حــل ایــن مســئلهی اجتماعــی منجــر
میشــود .امــا از دســت رفتــن ســرمایهی اجتماعــی ،افزایــش جرائــم ،رشــد نــرخ
اعتیــاد و کاهــش امنیــت اجتماعــی ،پیامدهایــی هســتند کــه ناشــی از بیخانمانــی
میباشــند.
■■اســماعیل علیاکبــری و شــهرام درخشــان در ســال  1393مقالــهای بــا عنــوان
«تحلیــل الگوهــای فضایــی آســیبهای اجتماعــی در محیــط شــهری؛ مطالعــهی
مــوردی :منطقــه پنــج کالنشــهر تهــران نوشــتهاند .علیاکبــری و درخشــان بــه
آســیبهای موجــود در ایــن منطقــه پرداختهانــد و کارتنخوابــی را یکــی از ایــن
مســائل اجتماعــی تشــخیص دادهانــد .ایــن پژوهــش رویکــرد فضایــی بــه رفتارهــا
و آســیبهای اجتماعــی دارد و فضــا را بســتر مکانــی بــرای رفتارهــای انســانی بــه
شــمار مـیآورد .ایــن بســتر از طریــق فرایندهــای مختلــف در رفتــار فضایــی انســان
متجلــی میشــود و بــه صــورت برونــداد رفتــاری هنجــار و نابهنجــار یــا مــوزون و
نامــوزون ،نمــود عینــی و رفتــاری پیــدا میکنــد .در ایــن رویکــرد تاثیــر عوامــل
بیرونــی یــا خصوصیــات فضایــی -کالبــدی بــر رفتــار انســان و بــه عبارتــی ،نمودهای
بیرونــی رفتــار انســان در رابط ـهی متعــارف بــا محیــط مطالعــه و تحلیــل میشــود.
تراکــم در زمینـهی رفتــار انســانی در دو مفهــوم بــه کار مـیرود :تراکــم اجتماعــی
و تراکــم فضایــی .تراکــم اجتماعــی ،شــاخصی کمــیبــرای تعــداد افــراد اســت
کــه بــا روابــط و رفتــار بیــن فــردی ارتبــاط نزدیکــی دارد .در حالــی کــه تراکــم
فضایــی ،وضعیتــی عینــی و فیزیکــی از انبوهــی یــا حجــم بارگــذاری در یــک واحــد
فضایــی اســت کــه بــر روابــط و رفتــار انســانی تاثیــر میگــذارد و بــر موقعیــت تکیــه
دارد .محــدودهی مــورد مطالعــه در ایــن مقالــه دارای تنــوع اجتماعــی و ناهمگونــی
بافــت فرهنگــی در کنــار تبعــات و توانمندیهــای مثبتــی اســت کــه ایــن منطقــه
را بــه یکــی از کانونهــای اصلــی مهاجرپذیــر در شــهر تهــران تبدیــل کــرده و از
ایــن طریــق بــه برخــی از آســیبهای اجتماعــی دامــن زدهاســت .نتایــج نشــان داد
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کــه در تحلیــل فضایــی آســیبهای اجتماعــی و رفتارهــای برخاســته از آن ،نــه
تنهــا تاکیــد بــر موقعیــت کاربــری و گرههــای شــهری یــا مراکــز ثقــل فضایــی بــه
عنــوان عناصــر شــاخص و مولفههــای مســتقل ،مهــم هســتند ،بلکــه بــا توجــه بــه
آرایــش فضایــی ،نظــام مکانیابــی و همجــواری فضاهــا ،عناصــر کاربــری شــهری،
بــرای درک آثــار متقابــل و همپیوندیهــای فضایــی و عملکــردی در ایــن زمینــه
بســیار اهمیــت دارد .بــه همیــن دلیــل ،الگــوی پخــش فضایــی کارتنخوابهــا
و معتــادان تابــع کالبــد و ســاختار کالبــدی فضــا اســت .بنابرایــن برنامهریــزی و
مدیریــت آســیبهای اجتماعــی در کنــار درک صحیــح و تحلیــل دقیــق الگوهــای
رفتــار فضایــی ایــن پدیدههــا ،نیازمنــد مطالعـهی ســاختارهای کالبــدی و کارکــردی
اســت تــا بســتر و محــل وقــوع آســیبهای اجتماعــی مشــخص شــود(علیاکبری
و درخشــان .)49 :1393،ســاختار کالبــدی ،میتوانــد بــا گســترش یافتــن فضاهــای
عمومــی موجــب افزایــش انســجام اجتماعــی و مشــارکت شــهروندان شــود و در
مقابــل ،کاهــش فضاهــای عمومــی یــا تامیــن نکــردن امکانــات نگهــداری از ایــن
فضاهــا و تضمیــن ســامت آنهــا ،بــه کمتــر شــدن انســجام و در نتیجــه ،افــول
امنیــت اجتماعــی میانجامــد .مهاجرپذیــری در مناطــق شــهری ،امــکان آشــنایی
افــراد را کاهــش داده و فضــای شــهری را بــه ســوی پذیــرش بیتفاوتــی از ســوی
شــهروندان پیــش میبــرد.
■■خدیجــه ســفیری و رســول خــادم در مقالـهای بــا عنــوان «بررســی وضعیــت امیــد بــه
زندگــی زنــان بیخانمــان شــهر تهــران؛ مطالعـهی مــوردی :مرکــز نگهــداری زنــان
بیخانمــان شــهرداری تهــران ،سامانســرای لویــزان» کــه در ســال  1392بــه چــاپ
رســیده ،آوردهانــد :هــدف از ایــن مطالعــه ،بررســی اثربخشــی وضعیــت بی خانمانــی
بــر شــرایط امیــد بــه زندگــی زنــان بی خانمــان شــهر تهــران اســت .ارزیابــی از
شــرایط امیــد بــه زندگــی زنــان بی خانمــان یــاد شــده ،می توانــد تصویــری از
اثربخشــی شــرایط بی خانمانــی بــر وضعیــت ســامت جســمی و روانــی ایــن قشــر
و در نهایــت طــول عمــر زنــان مذکــور ارائــه نمایــد .در واقــع بــه نظــر می رســد
ِ
معنــاداری برخــی از شــاخص هایی کــه رابطــهی میــان بی خانمانــی و
توصیــف
طــول عمــر زنــان بی خانمــان موضــوع ایــن پژوهــش را بیــان می دارنــد ،امــکان
ارزیابــی و تحلیــل از شــرایط امیــد بــه زندگــی زنــان بی خانمــان و تأثیــرات
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حاصــل از قــرار گرفتــن آنهــا در وضعیــت بی خانمانــی را ترســیم می نمایــد.
یافته هــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه بی خانمانــی بــا وضعیــت امیــد
بــه زندگــی زنــان بی خانمــان موضــوع ایــن تحقیــق بــه وســیلهی راهبردهایــی چــون
درونیشــدن آســیب های اجتماعــی ،احســاس ناکامــی و حقــارت ،عــدم امیــد بــه
بازگشــت بــه شــرایط طبیعــی زندگــی ،و میــل بــه مــردن ،از رابطــه ی معنــاداری
برخــوردار اســت .ایــن راهبردهــا بــه تدریــج اثربخشــی وضعیــت بی خانمانــی را بــر
طــول عمــر زنــان بی خانمــان در شــهر تهــران از طریــق پیامدهایــی چــون نابســامانی
و اختــال در شــرایط روانــی ،ابتــا بــه بیماری هــای خطرنــاک و العــاج ،اعتیــاد
حــاد بــه مــواد افیونــی پُرآســیب ،پذیــرش و یــا تحمیــل قربانــی شــدن و تجرب ـهی
خودکشــی فراهــم مــی آورد .نتایــج مذکــور همچنیــن فراینــد اثربخشــی وضعیــت
بی خانمانــی ،بــر وضعیــت امیــد بــه زندگــی زنــان بی خانمــان موضــوع ایــن
تحقیــق را ،فراینــدی پیچیــده ،چنــد متغیــره ،تــوأم بــا پیامدهــای چنــد مرحلــه ای
نشــان می دهد(ســفیری و خــادم .)51 :1392،درونــی شــدن آســیب در میــان زنــان
بیخانمــان ،گرایــش بــه اعتیــاد در آنــان را افزایــش میدهــد و احتمــال پیوســتن
آنــان بــه گروههــای پرخطــر در جامعــه نیــز بــاال م ـیرود .پذیرفتــنِ عضویــت در
گروههــای آســیبپذیر و پرخطــر ،هویتــی بــه وجــود مـیآورد کــه آســیب دیــدن
یــا آســیب زدن ،امــوری عــادی تلقــی شــده و امنیــت فــردی و اجتماعــی را بــه خطــر
میانــدازد.
■■مطالعــات انجــام شــده بــر روی کارتنخوابهــا ،از دو چشــمانداز قابــل
بررســی اســت؛ چش ـمانداز نخســت بــه ســاختارهای فضایــی در شــهر پرداختــه و
الگوهــای کالبــدی فضــا را از عوامــل موثــر در مکانیابــی بــرای گســترش ایــن
پدیــده میدانــد .بنابرایــن در ایــن مطالعــه ،وجــود کارتنخوابــی و عواملــی کــه
بســترهای اجتماعــی ایــن آســیب اجتماعــی را فراهــم میکننــد ،مفــروض بــوده و
بــه پراکندگــی کارتنخوابهــا در شــهر تهــران توجــه شــده اســت .چشــمانداز
دوم ،بــه مطالعــهی چرایــی بیخانمانــی پرداختــه و ســعی در تبییــن ایــن پدیــده
داشــته اســت .در ایــن رویکــرد ،طــرد اجتماعــی هــم دلیــل و هــم پیامــد بیخانمانــی
اســت و رابطـهی متقابــل بیــن ایــن دو متغیــر وجــود دارد .در مطالعــات انجــام شــده
کــه برخــی بــه چرایــی رشــد و گســترش بیخانمانــی و برخــی بــه پیامدهــای آن
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پرداختهانــد ،نکتــهی مشــترکی وجــود دارد؛ در ایــن پژوهشهــا تنهــا ســنخهایی
از کارتنخوابهــا در مطالعــه جــای گرفتهانــد کــه بــه دلیــل محرومیتهــای
اجتماعــی در مکانهایــی مثــل حاشــیهی شــهرها ،خرابههــا ،پارکهــا و ســایر
فضاهــای عمومــی زندگــی میکننــد و نیــاز بــه حمایــت از ســوی نهادهــای دولتــی
یــا خصوصــی دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه گروههــای محــروم اجتماعــی کــه
بیشــتر از مهاجــران بــه کالنشــهرها تشــکیل شــدهاند ،پیامدهایــی مثــل ناامنــی در
مناطــق مختلــف شــهری را بــه وجــود آوردهانــد کــه کنارهگیــری از حضــور در
جامعــه ،یکــی از نتایــج آن اســت و ســرمایهی اجتماعــی را بــه خطــر میانــدازد.
بــه همیــن دلیــل در ایــن مطالعــه بــه ویژگیهــای قومیتــی و میــزان اعتبــار افــراد در
جامعــه نیــز توجــه شــده اســت تــا رابطـهی آن بــا گرایــش بــه کارتنخوابــی مطالعــه
شــود.
چارچوب نظری
بــه بــاور گافمــن ،زمانــی کــه افــراد بــرای پیــدا کــردن راهکارهایی در راســتای رســیدن
بــه اهــداف خــود ،بتواننــد از راههــای متــداول اجتماعــی اســتفاده کننــد ،در چارچــوب
نخســتی بــه ایفــای نقــش میپردازنــد .امــا زمانــی کــه چارچــوب نخســتی ،کارکــرد خــود
را از دســت بدهــد ،چارچــوب دومــی بــه در هــم شکســتن مفاهیــم و روابــط موجــود
در چارچــوب نخســتی ،نمایــان میشــود .در زندگــی روزمــرهی کارتنخوابهــا،
شکســتن مفاهیــم و روابــط در شــیوهی زندگــی عرفــی و معمــول اجتماعــی بــه چشــم
میخــورد .کارتنخوابــی چــه بــه دلیــل طــرد اجتماعــی و چــه ناشــی از ســرخوردگی
باشــد ،نشــاندهندهی ســبک جدیــدی از زندگــی اســت کــه در جوامــع پیشــامدرن
دیــده نشــده بــود و یکــی از دالیــل آن توزیــع نامناســب ثــروت و قــدرت بــوده کــه
ســرمایهداری بــه آن دامــن زده اســت .همیــن نابرابــری در توزیــع ثــروت و قــدرت ســبب
بــروز محرومیتهــای اجتماعــی از جملــه فقــر در جامعــه میشــود .نداشــتن دارایــی بــه
کاســته شــدن قــدرت و نفــوذ اجتماعــی میانجامــد و کاهــش حمای ـت نهادهــای مدنــی
و دولتــی از نخســتین تبعــات آن اســت.
در ســازمان دادن بــه گروههــای اجتماعــی جدیــد از نظــر گافمــن موقعیــت اجتماعــی
نقــش مهمــی ایفــا میکنــد و از اجزایــی تشــکیل شــده اســت .گافمــن یکــی از عناصــری
را کــه در کنــش موثــر میدانــد ،منــش اســت .منــش بخشــی از نمــای شــخصی اســت
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کــه مقــام ،رتبــه ،لبــاس ،جنــس ،ســن ،ویژگیهــای قومــی ،قیافــه ،حالــت بــدن کــه
حامــل برخــی نشــانهها هســتند و بــه انتقــال معنــا کمــک میکننــد را میتــوان دیــد.
همــهی ایــن عناصــر در دو بخــش قیافــه و منــش قابــل تفکیــک هســتند .همیشــه ایــن
انتظــار بــرای کنشگــران و مخاطبــان وجــود دارد کــه بیــن قیافــه و منــش همخوانــی
وجــود داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر تفــاوت پایــگاه افــراد بــه تفــاوت نقشهــای
اجتماعــی آنــان و شــیوهی اجــرای آنهــا منجــر میشــود .بیــن نمــای شــخصی و محیــط
نیــز انســجامی بایــد برقــرار باشــد کــه یــک الگــو یــا نمونــهی آرمانــی را بــه نمایــش
بگذارد(گافمــن .)34-7 :1392،گافمــن بــا تمایــز قائــل شــدن میــان ایــن اجــزا بــه شــرح
روابــط دیالکتیکــی موجــود میــان ایــن عناصــر پرداختــه اســت و معتقــد اســت اگــر روابط
میــان اجــزای ســازند ه موقعیــت اجتماعــی بــه درســتی شــکل گیــرد ،الگــوی ثابتــی از
کنــش را ارائــه میدهــد کــه میتوانــد بــه یــک چارچــوب کنــش تبدیــل شــود .در ایــن
چارچــوب رابطـهی متقابلــی میــان فضــا و محیــط وجــود دارد کــه بــه فــرد اجــازه انتخــاب
کنــش میدهــد .بنابرایــن ،بســتر اجتماعــی قالبــی بــرای کنــش اســت و در مناطقــی کــه
کارتنخوابــی بــه شــکل مســئلهای اجتماعــی درآمــده ،بیشــک محیــط مناســبی بــرای
گســترش آن وجــود داشــته و موقعیــت اجتماعــی در معــرض تهدیــد بــوده اســت.
جامعــه از نگاه هابرمــاس بــه دو دنیــای عقالنــی و زیســت جهــان تقســیم میگــردد ،کــه
بــا توجــه بــه منطــق حاکــم بــر هریــک از ایــن گونه هــای جامعــه نــه بایکدیگــر متعــرض
هســتند نــه متبایــن .بــر ایــن اســاس ،امنیــت اجتماعــی متعلــق بــه جهــان زیســت اســت نــه
جهــان عقالنیــت .بــه همیــن دلیــل ،فهــم پرخاشــگریهای فــردی کــه بــه قومیتــش اهانــت
شــده بــا منطــق عقلــی مشــکل و شــاید هــم غیرممکــن باشــد .جهــان زیســت تابــع تعامالت
و مناســبات افــراد اســت ،کــه طبعـاً در هــر شــرایطی متفــاوت بــوده و نمیتــوان تعریــف
واحــدی بــرای آن تجویــز نمــود .چنانکــه پرخاشــگری متعرضانــه ،در شــرایط دیگــر ،بــا
گفتگــو حــل و فصــل میشــود .بــا مناســبات و روابــط ایــن چنینــی در بســتر احســاس،
عواطــف ،همدلــی ،احســاس تعلــق و وابســتگی میــان افــراد و خمیرمایــه هویــت شــکل
میگیــرد .افــراد آشــنا و بیگانــه بــر اســاس وجــود یــا عــدم تعلقــات مشــترك تفکیــک
شــده و بــا پیونــد بــا آشــنایان و دوری از بیگانــگان هویــت خویــش را ســامان میبخشــند.
بنابرایــن موضــوع امنیــت اجتماعــی بــا ایــن تفســیر ،عبــارت از توانایــی حفــظ هویتهــای
اجتماعــی اســت(روی .)34 :1382،گافمــن زندگــی اجتماعــی را در رابطــه بــا محیطــی
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کــه کنشــگر در آن بــه اجــرای نقــش میپــردازد ،تحلیــل کــرده و معتقــد اســت:
«...ظرفیــت حرکــت بیــن نقشهــای وضــع شــده در صــورت اقتضــای
شــرایط را میتــوان پیشبینــی کــرد و ظاهــرا همــه میتواننــد آن را انجــام
دهنــد .زیــرا هنــگام فراگیــری نقــش در زندگــی واقعــی ،مــا تولیــدات خــود
را از طریــق ایجــاد آشــنایی اولیــه و تــا حــدی ناآگاهانــه بــا نقــش کســانی
کــه مقابــل آنهــا خــود را عرضــه میکنیــم ،پیــش میبریــم و وقتــی یــک
نقــش واقعــی را بــه درســتی مدیریــت میکنیــم ،موفقیــت مــا تــا حــدی
بــه خاطــر جامعهپذیــری مــورد انتظــار ماســت ...وقتــی فــرد وارد جایــگاه
جدیــدی در جامعــه میشــود و نقــش جدیــدی را بــرای اجــرا بــر عهــده
میگیــرد ...صرفــا چنــد نشــانه یــا ســرنخ و راهنمایــی در خصــوص مســیرهای
موجــود در صحنــه دریافــت میکنــد .زیــرا تصــور کلــی ایــن اســت کــه
در اندوختههــای پیشــینی خــود بــه قــدر کفایــت قطعــات اجراهایــی را کــه
در محیــط جدیــد الزم خواهنــد بــود در اختیــار دارد ...بنابرایــن یــک پایــگاه،
یــک موضــع یــا یــک مــکان اجتماعــی چیــزی مــادی نیســت کــه بتــوان آن را
تصاحــب و اجــرا کــرد .بلکــه الگویــی از رفتــار متناســب اســت کــه منســجم،
آراســته و بــه خوبــی تنظیــم شــده اســت (گافمــن.»)83-6 :1386،
بنابرایــن بــرای تحلیــل روایتهــای کارتنخوابهــا از زندگــی روزمرهشــان،
اســتفاده از تحلیــل موقعیــت گافمــن کــه متکــی بــر تحلیلهــای فــرد از محیــط اطــراف و
شــیوه ارتبــاط وی بــا دیگــران اســت ،اســتفاده شــد .در ایــن مطالعــه بــا تاکیــد بــر عناصــر
منــش کــه از اجــزای نمــای شــخصی هســتند و نمــود فــرد در برابــر دیگــران را تبییــن
میکنــد و ارتبــاط روشــنی بــا پایــگاه اجتماعــی دارد ،بــه عنــوان چارچــوب نظــری بهــره
گرفتــه شــد .ویژگیهــای قومــی کــه ارزشهــای درون یــک قومیــت را در نظــر دارد،
نشــانهای مقــام کــه بــه داشــتن اعتبارهــای اجتماعــی بــر اســاس اخــذ مــدارج و مدارکــی
در حوزههــای مختلــف علمــی ،ورزشــی و هنــری پرداختــه و پایــگاه طبقاتــی کــه از دو
بخــش طبقــه کــه میــزان درآمــد و پایــگاه کــه میــزان تحصیــات را در خــود جــای داده
اســت ،در فراینــد ســوق دادن افــراد بــه کارتنخوابــی تحلیــل شــده اســت .هــر یــک از
ایــن ویژگیهــا میتواننــد در ایجــاد تغییــر در فضــای کنــش ،مؤثــر باشــند و موقعیــت
را دائــم در اثــر کنشهــای خــود تغییــر میدهنــد .مهاجــرت بــه عنــوان یــک تحــرک

اجتماعــی باعــث انتقــال فرهنگهــای قومیتــی میشــود کــه معیارهــای مختلفــی در
ســنجش پایــگاه اجتماعــی را بــه مقصــد وارد میکنــد .اختــاط ایــن فرهنگهــای قومــی
مختلــف ،دارای پیامدهایــی اســت کــه خردهفرهنگهــای گروههــای کجــرو کــه در
برخــی قومیتهــا ،بــه عنــوان ارزش پذیرفتــه شــده ،در کالنشــهرها رواج پیــدا میکنــد.
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روش تحقیق
از آنجــا کــه ایــن تحقیــق بــا رویکــرد کیفــی انجــام شــده اســت و بــه تحلیــل اطالعــات
گــردآوری شــده توســط مصاحبــه از کارتنخوابهــای شــهر تهــران پرداختــه اســت،
نظریههــا بــه مثابــه راهنمــای عمومــی مدنظــر قــرار گرفتنــد .اشــتروس و كوربیــن نیــز بــا
تاكیــد بــر اســتفاده از نظریههــا و رویكردهــای نظــری تحــت عنــوان «ادبیــات فنــی» بــر
ایــن باورنــد كــه بازنگــری و اســتفاد ه عمومــی از نظریههــا میتوانــد بــه چیــزی منجــر
شــود كــه گلیســر آن را «حساســیت نظــری» خوانــده اســت .یعنــی ،محقــق بایــد بتوانــد
بــه جریانهــا ،مفاهیــم و رویدادهــای اصلــی مرتبــط بــا موضــوع تحــت مطالعــه ،حســاس
بــوده و برانگیختــه شــود .در ایــن زمینــه برخــی از محققــان اســتفاده از «لنــز نظــری» را
پیشــنهاد كردهاند(اشــتراوس و کوربیــن.)93 :1387،
تکنیــک گــردآوری دادههــا ،مصاحبــه و مشــاهده بــود و در مصاحبههــا تــاش
شــده کــه از طریــق مبادلــ ه زبانــی و گفتگــوی مســتقیم در کنــار مشــاهدات گهــگاه
محقــق از محیطــی کــه پاســخگو در آن زندگــی میکنــد بــه الیههــای عمیقتــری از
حقیقــت دســت یابیــم .مســیر مصاحبــه را عمدتــا تجــارب پاســخگو هدایــت میکــرد و
پرس ـشهای بعــدی را تعییــن میکــرد .البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
ایــن پرس ـشهای متفــاوت در راســتای نیــل بــه اهــداف کل ـیای کــه از ایــن مصاحبههــا
بــرای محقــق مشــخص شــده اســت ،انجــام میشــد .بــه عبــارت دیگــر؛ ســمت و ســوی
مصاحبــه بــه طــور کلــی مشــخص شــده بــود .بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن مصاحبههــا
ســعی میشــد تــا بــه تجــارب و گاه تفاســیر خصوصــی از واقعیــت اجتماعــی کــه شــاید
بــه شــکل عمومــی کلی ـهی پاســخگویان بــا اشــکالی از آن مواجــه بودنــد ،دســت یابیــم.
شــایان توجــه اســت کــه انجــام ایــن گونــه مصاحبههــا بــه زمــان بســیار بیشــتری نســبت
بــه مصاحبههــای ســاختیافته یــا شبهســاختیافته نیــاز دارد و پاســخگو دارای فرصــت
کافــی خواهــد بــود تــا محقــق را بــه زبــان طبیعــی خــود آشــنا کنــد و در واقــع او در
چارچــوب مفهومــی محقــق قــرار نگرفتــه ،بلکــه محقــق فرصــت آن را مییابــد تــا در
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چارچــوب مفاهیــم و زبــان پاســخگو قــرار گیــرد و بــه ایــن ترتیــب گامــی بــه ســوی
فهــم موقعیــت پاســخگو از یــک ســو و معانـیای کــه او از شــرایط و رفتارهــا میفهمــد،
بــردارد.
در ایــن تحقیــق ،جامع ـهی آمــاری از کارتنخوابهــای شــهر تهــران تشــکیل شــده
کــه بــر اســاس آخریــن آمــار ارائــه شــده توســط معاونــت اجتماعــی شــهرداری تهــران،
مربــوط بــه شــش ماه ـهی اول ســال  1395برابــر بــا  12048نفــر اســت و از نمونهگیــری
هدفمنــد اســتفاده شــده اســت .دادههــا از طریــق مصاحبــه بــا کارتنخوابهــای شــهر
تهــران گــردآوری شــده و تــا اشــباع نظــری ،ایــن نمونهگیــری ادامــه پیــدا کــرده اســت.
اشــباع نظــری ،مرحلـهای از نمونهگیــری اســت کــه نمونههــای جدیــد نتواننــد اطالعــات
بیشــتری در اختیــار محقــق قــرار دهنــد ،در ایــن زمــان اســت کــه محقــق بایــد نمونهگیــری
را متوقــف کنــد .پــس از  28مصاحبــه از زنــان و مــردان کارتنخــواب ،دادههــای حاصــل
از مصاحبههــا بــه اشــباع رســید و نمونهگیــری متوقــف شــد .تعــداد  19مصاحبــه از
مــردان در منطقــهی شــوش و  9مصاحبــه از زنــان در سامانســرای لویــزان گرفتــه شــد.
بــرای تحلیــل دادههــا ،کلی ـهی نوارهــای مصاحبههــا پیــاده شــد .ســپس مطالــب مربــوط
بــه مشــاهدات و یادداش ـتهای محقــق بــه آن اضافــه شــد .مطالــب پیــاده شــده مجــددا
بررســی و بــا توجــه بــه پیشبینیهــای نظــری ،دســتهبندی و جمعبنــدی شــد .بــا توجــه
بــه نقشــی کــه تحلیــل محتــوا در ایــن بخــش از کار ایفــا میکنــد ،پیشبینیهــای نظــری
بــه مثابــه راهنمــا در نظــر گرفتــه شــدند و بــا روشــن شــدن الگوهــا و ردههــا امــکان
ارزشــیابی مناســب بــودن پیشبینیهــای نظــری فراهــم شــد.
یافتههای تحقیق
گافمــن بــه منــش بــه عنــوان یکــی از اجــزای نمــای شــخصی توجــه کــرده و آن
را شــامل نشــانهای مقــام ،ویژگیهــای قومــی و پایــگاه طبقاتــی میدانــد .ایــن ســه
عنصــر کــه رابطـهی متقابــل بــا هــم دارنــد و در کلیتــی بــا عنــوان منــش جــای میگیرنــد،
عوامــل اکتســابی و انتســابی را در کنــار هــم مــورد تاکیــد قــرار میدهنــد .بــه عنــوان مثــال
ویژگیهــای قومــی نشــاندهندهی ارزشهــا و هنجارهــای قومیتــی اســت کــه هــر فــرد در
آن متولــد شــده اســت و قائــم بــه فــرد نیســت .بــه عبــارت دیگــر ایــن ویژگیهــا بــه دلیــل
اجمــاع افــراد هــر قــوم بــر سـ ِر مقبولیــت یافتــن عناصــر فرهنگــی ،بــه عنــوان ویژگیهــای
قومــی پذیرفتــه شــدهاند و هــر فــردی کــه بخواهــد از آن ویژگیهــا فاصلــه بگیــرد،
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ممکــن اســت از طــرف قــوم طــرد شــود یــا هزینـهی تمــرد از آن ویژگیهــا را بپــردازد.
پایــگاه طبقاتــی کــه از دو بخــش پایگاهــی و طبقاتــی تشــکیل شــده اســت ،هــم
بــه جنبههــای جبــری مثــل وضعیــت اقتصــادی خانــواده میپــردازد و هــم بــه اجــزای
انتخابــی مثــل میــزان تحصیــات یــا شــغل فــرد ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه پایــگاه
طبقاتــی نمیتوانــد صرفــا جبــری یــا صرفــا انتخابــی باشــد .نشــانهای مقــام نیــز میتوانــد
اکتســابی یــا انتســابی باشــد؛ مثــا در قومیتهایــی کــه هنــوز خــان و خانــزاده در آن
دارای احتــرام و امتیــاز اســت ،فــردی کــه فرزنــد خــان باشــد ،نشــان افتخــار را از بــدو
تولــد دریافــت کــرده اســت کــه در ایــن صــورت ،نشــانهای مقــام ،انتســابی هســتند .امــا
اگــر چنیــن ویژگ ـیای در قومیتــی وجــود نداشــته باشــد ،کســب مقــام و موقعیتــی کــه
بتوانــد شــخص را شــاخص کنــد و متمایــز از ســایرین جلــوه دهــد ،پایگاهــی اکتســابی
خواهــد داشــت .مثــل قهرمانــان ورزشــی یــا نخبــگان علمــی .علــی کــه اصالــت قومــی
خــود را همــان اصالــت قومــی پــدرش میدانــد ،گفــت:
«اصالتــا اهــل هشــترود مراغــهام ،امــا تهــران دنیــا اومــدم .مــن از اول تهــران
بــودم و اونجــا زندگــی نکــردم».
علــی کــه تنهــا اصالــت خــود را بــه شهرســتان مراغــه نســبت میدهــد ،از آنجــا کــه
در آن منطقــه زندگــی نکــرده و رفــت و آمــدی هــم بــه آن شهرســتان نداشــته اســت،
آشــنایی زیــادی بــا ویژگ ـیای فرهنگــی و قومــی منطقــه نــدارد .بــه همیــن دلیــل وی را
بیشــتر بــا ویژگیهــای فرهنگــی تهــران و ســاکنان تهرانــی زندگــی کــرده و بــزرگ شــده
اســت .امــا محمــد کــه  32ســاله اســت ،میگویــد:
« 14یــا  15ســال پیــش از خانــه خــارج شــدم و بــه تهــران آمــدم ،حــدود 14
ســال داشــتم کــه از مهابــاد بــه تهــران آمــدم ،مــا تــوی  5کیلومتــری مهابــاد
زندگــی میکنیــم ...بابــام بــا مــن هــم تــا زمانــی کــه مــواد نمیکشــم ،خیلــی
خوبــه ،امــا همیــن کــه مــواد بکشــم ،آبــروی منــو تــوی دهــات میبــره .دهــات
طــوری هســتش کــه بابــام میگــه مــردم کــه د ِم در نشســتن ،مــن روم نمیشــه
بــرم بیــرون یــا بــرم مســجد .هــر کــی منــو میبینــه میگــه بابــای ممــد دزده
اومــد ،بابــای ممــد معتــاد اومــد .اونجــا چــون همــه همدیگــه رو میشناســن،
خیلــی بــد میشــه ...مــا تــوی مهابــاد تــوی ســن پاییــن ازدواج میکنیــم ،بــرادرم
کــه متولــد  68هســتش ،زن داره و دوتــا بچــه ،خونــه و ماشــین .مــا همیشــه
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هــم بــا فامیالمــون ازدواج نمیکنیــم .مــن دخترعمــو و دخترخالــه زیــاد دارم.
هــم مــادرم و هــم پــدرم ســیگاری بــودن .مــادرم ریههــاش چــرک کــرد و
مــرد ...بابــام هنــوز هــم ســیگار میکشــه ،مــن هــم تــوی خونــه ســیگار کشــیدن
رو یــاد گرفتــم .تــوی همــون خونــه کــه بــودم ،وقتــی بابــام منــو میفرســتاد
صحــرا ،میرفتــم گوســفند رو میفروختــم و ســیگار میخریــدم .شــب کــه
میاومــدم خونــه بــه بابــام میگفتــم کــه گوســفند رو گــرگ بــرد تــا وقتــی
کــه اومــدم تهــران ،حشــیش کشــیدم و خوشــم اومــد».
محمــد در خانــوادهای زندگــی کــرده کــه از نظــر وضعیــت مالــی ،نســبتا ثروتمنــد
بودهانــد و پــدرش خان ـهای بــزرگ در بــاغ را برایشــان مهیــا کــرده بــود ،امــا در عیــن
حــال کــه از نظــر موقعیــت مکانــی در جایــی مطلــوب زندگــی میکــرده ،در داخــل
خانــواده ،روابطــی وجــود داشــته کــه وی از آنهــا تاثیــر پذیرفتــه اســت .بنابرایــن نبــود یــا
کمبــود داراییهــای اقتصــادی و برطــرف نشــدن خواســتههای وی باعــث گرایــش وی
بــه مــواد مخــدر نشــده اســت؛ بــر خــاف آنچــه کــه تصــور میشــود ،برخــی از افــراد
حتــی بــا داشــتن تمکــن مالــی هــم خانــه را تــرک میکننــد .در ایــن روایــت از محمــد،
عــاوه بــر محــل زندگــی ،شــرایط زندگــی و شــیوهی برخــورد والدیــن بــا فرزنــدان
کــه میتواننــد الگــوی رفتــاری باشــند ،برخــی رفتارهــا را بــرای آنــان تبدیــل بــه تابــو
میکنــد کــه شکســتن آن تابوهــا ،هزینههــای ســنگینی را بــه فرزنــدان تحمیــل میکنــد.
در عیــن حــال ،برخــی رفتارهــا کــه در برابــر عرفهــا و هنجارهــای رایــج اجتماعــی
قــرار میگیــرد ،میتوانــد بــه عنــوان رفتــاری عــادی و روزانــه در فرزنــدان ،نهادینــه
شــود .محمــد نیــز ســیگار کشــیدن را در ســنین کودکــی از پــدر و مــادرش آموختــه
اســت ،ایــن آموختههــا را کــه جامعــه آن را کجــروی از نظــم اجتماعــی و جامعهپذیــری
بــه شــمار مـیآورد را درونــی کــرده اســت و در ادامـهی زندگیــش ،بیــش از گذشــته آن
را پروریــده اســت .لیــا کــه  32ســاله بــود و از اردبیــل بــه تهــران آمــده بــود ،پــس از
مهاجــرت بــه تهــران در ســنین نوجوانــی ،دربــارهی اطــاع خــودش از اعتیــاد بــه مــواد
مخــدر و آســیبهای پــس از آن چنیــن گفــت:
«آشــنایی مــن بــا مــواد بعــد از اینکــه بــه تهــران اومــدم ،بــود .اول کــه اومــدم،
رفتــم تــوی یــه مســافرخونه تــوی شــوش ،یــه بنــده خدایــی اونجــا بــود کــه
تــوی رســتوران کار میکــرد .یــه بــار بــه مــن گفــت بکــش ،مــن هــم کشــیدم
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و خوشــم اومــد .بعــد از اون همــش بــا هــم میکشــیدیم ...ســه چهــار ســال
هروئیــن کشــیدم و بعــد کــراک اومــد .همــون بنــده خــدا اومــد و از کــراک
تعریــف کــرد کــه ...مــا هــم رفتیــم کشــیدیم و خوشــمون اومــد .تــا یــک مــاه
همــش میرفتیــم و کــراک میزدیــم ...تــا اینکــه یــه روز صبــح دیــدم اصــا
نمیتونــم راه بــرم .پیــش خــودم گفتــم نکنــه ســرما خــوردم و بدنــم درد
میکنــه .رفتــم داروخونــه بروفــن بگیــرم کــه فروشــنده بــه مــن گفــت ،بدبخــت
تــو خمــاری .گفتــم ،خمــاری چیــه؟ گفــت عمــل پیــدا کــردی و ...اون موقــع
بــود کــه فهمیــدم معتــاد شــدم ،بعــد از اون رو بــه دزدی بــردم و حتــی زنــدان
رفتــم ،ســابقهدار شــدم ...مــن وقتــی میرفتــم ســ ِر کالس بچههــا رو جمــع
میکــردم و بــا هــم قمــار بــازی میکردیــم ،پشــت دســتی بــازی میکردیــم.
اصــا عالق ـهای بــه درس نداشــتم .از همــون بچگــی دنبــال ســیگار بــودم.».
گرچــه لیــا آشــنایی خــود بــا مــواد مخــدر را ابتــدا بــه مهاجرتــش بــه تهــران ربــط
میدهــد و ایــن میتوانــد ناشــی از ناکامــی وی در ســازگار شــدن بــا محیــط مقصــد
مهاجــرت باشــد ،امــا هنــگام گفتگــو دربــارهی دوران نوجوانــی و مدرســه ،وی در
پاســخ بــه زمینههــای موجــود در خانــواده و مدرســه کــه دو نهــاد بنیــادی در پــرورش
اعضــای جامعــه بــه شــمار میرونــد ،اشــاره کــرد .در روایــت لیــا از دوران مدرسـهاش و
همبــودی وی بــا گــروه همــاالن در مدرســه و اوقــات فراغــت ،چنیــن برمیآیــد کــه وی
در محیــط خانــواده از پــدر و مــادرش ســیگار کشــیدن را آموختــه و در کالس درس ایــن
آموختههــای خــود را بــا فرآیندهــای مکملــی ماننــد شــرطبندی بــه دوســتانش انتقــال
داده اســت .ایــن مصاحبــه نشــان میدهــد کــه لیــا بــا اینکــه میدانــد کــه تحصیــات
برایــش اعتبــار اجتماعــی بــه بــار مــیآورد ،امــا از درس خوانــدن تمــرد میکنــد و از
ســوی دیگــر ،اگرچــه در ارزشهــای خانوادگــی و قومــی ایشــان ،اجتنــاب از کجــروی
و اعتیــاد توصیــه شــده اســت ،امــا وی خــاف ارزشهــای توصیــه شــده عمــل کــرده
اســت .در ایــن رونــد بــرای بــه دســت آوردن پــول بــرای تهیــه ســیگار ،ســعی میکــرده
تــا بــدون جلــب توجــه پــدر و مــادرش ،پولــی را از خانــه بــردارد ،امــا بــا برچس ـبهایی
چــون دزدی و قماربــازی وی را از آینــدهاش بیــم دادنــد .در حالــی کــه شــاید کودکــی
کــه در ســنین پاییــن ،بــدون اجــازهی پــدر و مــادرش چیــزی را از خانــه بیــرون میبــرد،
تجلــی مفهــوم دزدی را در ذهــن خــود نداشــته باشــد .ایــن برچسـبزنی در مــورد شــرط
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بســتن لیــا و همکالس ـیهایش در بــازی بــر س ـ ِر یــک ســیگار نیــز اتفــاق افتــاده اســت؛
چــه بســا وی پــس از ســالها و رســیدن بــه ســنین جوانــی معنــای قمــار را متوجــه شــده
باشــد و حــال از خاطــرات کودکــی خــود بــا ایــن عنــوان یــاد میکنــد .روحاهلل کــه پــس
از جدایــی از همســرش معتــاد بــه مــواد مخــدر شــده اســت ،از فرهنــگ قومــی خــود و
ســبک زندگــی قومیــت خــودش چنیــن گفــت:
«مــن اهــل اراک هســتم و اونجــا دنیــا اومــدم و بــزرگ شــدم ،درس خونــدم،
امــا بعــد از ازدواج هــم تهــران زندگــی میکــردم .خانمــم از فامیلهــا نبــود،
مــا ایــن رســم رو هــم نداریــم کــه حتمــا از فامیــل واســه ازدواج انتخــاب کنیــم.
یــه اتفاقــی افتــاد و بــا خانمــم آشــنا شــدم و یــه مــدت همدیگــه رو میدیدیــم
تــا اینکــه بــا هــم ازدواج کردیــم ...جــدا شــدن خانمــم دســتاویزی بــود کــه
مــواد رو ادامــه بــدم و خــودم رو ســرگرم کنــم ...تــوی خانــواده و شهرســتان مــا
مصــرف مــواد بخصــوص تریــاک ،رایــج بــود .پدربــزرگ خــودم کــه خــان و
خانــزاده تــوی اون منطقــه خودشــون بــودن ،همیشــه بســاط منقــل و بافورشــون
آمــاده بــود .حتــی پــدر خــودم هــم بــه واســطه پــدرش تــا حــدودی مصــرف
میکــرد .ایــن جــزء فرهنــگ اون منطقــه هســتش ...خــب مــن از بچگــی آشــنا
بــودم .خــودم چــای ببــر بــودم ،زیــاد میدیــدم و ایــن چیــزا تــوی فرهنــگ مــا
بــود .از اون موقــع یــه چیــزی تــوی ذهنــم مونــده بــود دیگــه ،زمانــی کــه پــدرم
مصــرف میکــرد ،خــوب بــود ،مهربــون بــود ،ولــی وقتــی مصــرف نمیکــرد،
بــد بــود .اینــا بــرام عجیــب بــود».
روحاهلل کــه در اراک زندگــی کــرده بــود و پذیرایــی بــا تریــاک را بخشــی از فرهنــگ
قومــی آن منطقــه معرفــی میکنــد ،از کودکــی بــا مــواد مخــدر و مصــرف آن آشــنا
بــوده اســت و همیــن آشــنایی باعــث شــده بــود تــا کنجکاویهایــی دربــارهی چرایــی
تغییــر رفتــار مصرفکننــدگان قبــل و بعــد از مصــرف مــواد داشــته باشــد .امــا خــودش را
تــا زمانــی کــه از همســرش جــدا نشــده بــود ،معتــاد بــه مــواد مخــدر نمیدانــد .از ســوی
دیگــر ،وی تــا زمانــی کــه در اراک زندگــی میکــرده ،یکــی از نــوادگان خانهــای
منطقــه بــوده و نشــا ِن افتخــار انتســابی داشــته اســت و بــه گفت ـهی خــودش از نشــانهای
اکتســابی نیــز برخــوردار بــوده اســت:
«مــن تــوی اراک کــه زندگــی میکــردم تــا  23یــا  24ســالگی فقــط ورزش
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میکــردم .بوکــس کار میکــردم ،تیــم ملــی جوانــان دعــوت شــدم .اون زمــان
یــا ورزش میکــردم و یــا بــا دوســتام دور مـیزدم .رگ دســت چپــم کــه پــاره
شــد ،مجبــور شــدم بوکــس رو بــذارم کنــار».
دعــوت بــه تیــم ملــی بوکــس یکــی از افتخــارات وی بــوده کــه بــا تالشهــای خــودش
بــه دســت آمــده اســت و ایــن یکــی از نشــانهای مقــام وی بــوده اســت .عــاوه بــر اینکــه
وی دارای تحصیــات دانشــگاهی بــود و از نظــر پایــگاه طبقاتــی دارای مرتب ـهی خوبــی
بــود ،در شــرکت نفــت هــم اســتخدام شــده بــود کــه شــغل وی نیــز بــر اعتبــار پایــگاه
طبقاتــی وی میافــزود ،امــا بــا ایــن حــال ،داشــتن زمینههــای قومــی کــه گرایــش بــه
اعتیــاد را در او پرورانــده بــود ،دارایــی خــود را از دســت داد و بــه کارتنخوابــی روی
آورد .علــی کــه متاهــل و دارای دو فرزنــد اســت ،خــود را فــردی دارای ویژگیهــای
خــاص نمیدانــد و از گذشــتهی خــود چنیــن ســخن میگویــد:
«در مدرســه در کارهــای هنــری ،درســی و چیــزای دیگــه خیلــی تالشــی
نداشــتم ،امــا تــوی تیــم ورزشــی بــودم و بــه کشــتی عالقــه داشــتم کــه جنــگ
شــد و اون رو هــم رهــا کــردم .مــن چــون خیلــی اهــل درس خونــدن نبــودم،
ترکتحصیــل کــردم».
علــی بــر خــاف روحاهلل هیــچ یــک از اعتبارهــای اجتماعــی اعــم از تحصیــات،
ورزش ،هنــر و ســایر افتخــارات را دنبــال نکــرده اســت و تالشــی در ایــن زمینــه نداشــت.
بــه همیــن دلیــل وی را از نظــر پایــگاه اجتماعــی میتــوان در طبقــات پاییــن نیــز جــای داد
و همیــن امــر وی را در التــزام نداشــتن بــه هنجارهــای مقبــول اجتماعــی هدایــت میکــرد.
علــی کــه ســالها از مصــرف مــواد مخــدر کنــاره گرفتــه اســت ،دربــاره برخوردهایــی
کــه در جایــگاه یــک معتــاد بــا وی میشــد ،ناراحتــی خــود را ابــراز کــرد و بــر ایــن
بــاور بــود کــه نبایــد بــه معتــادان ،ماننــد مجــرم نگریســته شــود؛ در حالیکــه آنــان دارای
بیمــاریای هســتند کــه درمانــش بــه ســادگی امکانپذیــر نیســت و بــه ســختی میتواننــد
مصــرف مــواد مخــدر را کنــار بگذارنــد .وی ســایر کجرویهایــی کــه از ســوی معتادیــن
انجــام میشــود را معلــول اعتیــاد و نــگاه مجرمانــه افــراد در جامعــه میدانــد .وی
در این باره گفت:
«پــدر و مــادرم بیســواد بودنــد و درآمــد اونــا متوســط بــود ...خــودم هــم
ترکتحصیــل کــردم ،امــا مــن زمانــی کــه کفاشــی میکــردم ،درآمــد خوبــی
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داشــتم و هزین ـهی زندگیــم تامیــن میشــد ،امــا بعــد از اون کــه ورشکســته و
بیــکار شــدم ،کمکــم بــه ســمت اعتیــاد هــم رفتــم ...دوســت دارم مــن را مثــل
یــک آدم بیمــار ببیننــد نــه آدمــی کــه میخــواد فقــط خســارت وارد کنــه.
اگــر مــا ســرقت میکردیــم یــا کار خالفــی انجــام میدادیــم بــه دلیــل مــواد
مخــدری بــود کــه مصــرف میکردیــم و بیمــار بودیــم .وابســتگی بــه مــواد مــن
را مجبــور میکــرد ...وگرنــه مــن دوســت نداشــتم کاری انجــام بــدم کــه بــه
دیگــران خســارت وارد کنــه».
بــا وجــود اینکــه علــی در نشــانهای اعتبــار و پایــگاه طبقاتــی کمبهــره بــود ،امــا
همچنــان انتظــارات خــود را از جامعــه در ســطح باالیــی ابــراز م ـیدارد .وی انتظــار دارد
کــه گرچــه فــردی آســیبدیده اســت ،امــا وی را جــدای از ســایر افــراد جامعــه بــه شــمار
نیاورنــد و رفتــاری یکســان بــا دیگــران بــا وی داشــته باشــند .امــا ســمانه کــه خــودش
ترکتحصیــل کــرده ،از پــدرش و دالیــل ترکتحصیــل خــودش گفــت و تاکیــد کــرد
کــه دلیــل هیــچ کــدام از اتفاقاتــی کــه برایــش افتــاده را بــه دیگــران واگــذار نمیکنــد.
وی گفــت:
«پــدر مــن تــا اول راهنمایــی درس خونــده ،امــا قرآنخــون هســتش و بــه بچههــا
هــم قــرآن درس میــده .مــن اونجــا خانــوادم ثروتمنــد بــودن و ســن خــودم هــم
کــم بــود و احتیــاج بــه چیــزی نداشــتم ،امــا فقــط دوســت داشــتم بیــام تهــران
کــه اومــدم و بدبخــت شــدم ...مــن تصمیــم گرفتــم کــه برگــردم ،چــون اینقــدر
درب ـهدری و بدبختــی دیگــه واســه مــن کافیــه .مــن االن کــه خــودم تصمیــم
گرفتــم ،میخــوام انجامــش بــدم 15 .ســاله کــه تــوی ایــن خیابونهــا خوابیــدم
و خیلــی بدبختــی کشــیدم».
در یــک جمعبنــدی کلــی میتــوان بــه ایــن نتایــج اشــاره کــرد کــه منــش افــراد کــه
از فرهنــگ قومــی ،پایــگاه طبقاتــی و اعتباراتــی اســت کــه در جامعــه کســب میکننــد،
امــا فرهنــگ قومــی افــراد تاثیــر بســزایی در تغییــر منــش آنــان دارد .در نمونههایــی از
مصاحبههــا کــه ارائــه شــد ،دو ســنخ از کارتنخوابهــا دیــده میشــود؛ تعــدادی از
آنــان کــه از نشــانهای افتخــار برخوردارنــد و ارزشهایــی قومــی خــود را تــا زمانــی در
خانــواده و در میــان قومیــت خــود زندگــی میکردهانــد ،رعایــت کردهانــد و گروهــی
کــه از ایــن نشــانها برخــوردار نبودنــد و از قشــرهای پاییــن جامعــه بــه شــمار میرفتنــد.

جدول  :1توصیف متغیرهای تحقیق

جنس

رواج اعتیاد در قوم خاستگاه

نشانهای انتسابی(خانزاده ،فرزند/پسر
ارشد)...،
نشانهای اکتسابی(شغل ،تحصیالت ،ورزش،
هنر و )...

تعداد

9

19

28

درصد

32/1

67/9

100

تعداد

6

11

17

درصد

21/4

39/2

60/6

تعداد

8

13

21

درصد

28/5

46/4

74/9

تعداد

2

5

7

درصد

7/1

17/8

9/24

تعداد

5

11

16

درصد

17/8

2/39

57

ویژگــی دیگــر کــه پایــگاه طبقاتــی بــود ،دو جنبــهی اکتســابی و انتســابی را در بــر
میگیــرد؛ بدیــن ســان کــه طبقــه بــر درآمــد و وضعیــت اقتصــادی خانــواده تاکیــد دارد
کــه انتســابی اســت و در مصاحبههــای ذکــر شــده ،ایــن بخــش از متغیــر پایــگاه طبقاتــی
تــا زمــان ســکونت در خانــواده ،آســیبی در پــی نداشــته اســت .امــا بخــش پایگاهــی ایــن
متغیــر کــه اکتســابی اســت حتــی بــا داشــتن نشــانهای مقــام اعــم از رتبههــای علمــی،
ورزشــی و هنــری کــه در بــاال رفتــن پایــگاه اجتماعــی آنــان تاثیــر دارد ،توانســته محرکــی
بــرای گرایــش بــه کجــروی باشــد؛ نتایــج نشــان داد کــه پایــگاه طبقاتــی و بخصــوص
بخــش اکتســابی آن ،پیونــد زیــادی بــا فرهنــگ و ارزشهــای قومــی دارد و میتوانــد
زمینــه را بــرای هــر گرایشــی در افــراد فراهــم ســازد .فرهنــگ قومــی برخــی از قومیتهــا
از نظــر عرفــی بــرای مــردم آن منطقــه بــه عنــوان یــک ارزش محســوب میشــد ،امــا از
نظــر هنجــاری و قانونــی ،برخــی خردهفرهنگهــا جــرم تلقــی میشــود .مثــا حمــل
و مصــرف مــواد مخــدر در تهــران بــه عنــوان یــک آســیب و جــرم شــناخته میشــود
و ارگانهــای دولتــی در صــدد هســتند تــا بــا پاکســازی و بهســازی فضــای عمومــی
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زن
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بخصــوص پارکهــا از ترویــج ایــن خردهفرهنــگ ،پیشــگیری کننــد.
یکــی دیگــر از خردهفرهنگهــای انتقالیافتــه بــه مقصــد مهاجــرت ،ارزشگــذاری
بــر اســاس اصالــت خانوادگــی بــود کــه انتظاراتــی را بــرای افــراد بــه وجــود آورده بــود
و بــه دلیــل اینکــه در تهــران ،ایــن رفتــار نوعــی ضــدارزش تلقــی میشــود ،افــرادی
کــه بــا ایــن ارزش قومــی بــه تهــران مهاجــرت کردهانــد ،گرفتــار نوعــی خــا عاطفــی
شــده و گرایــش بــه گروههایــی پیــدا میکننــد کــه بــه آنهــا توجــه شــود .ازدواج نیــز
در فرهنــگ برخــی از اقــوام ،یــک ارزش تلقــی شــده اســت کــه گاهــی مهاجــرت بــه
شــهرهای بــزرگ ان را بــه تاخیــر میانــدازد .انتظاراتــی کــه برخاســته از فرهنــگ قومــی
افــراد اســت و در شــهرهای بــزرگ ،قابلیــت پاســخگویی بــه آنهــا وجــود نــدارد ،باعــث
گرایــش افــراد بــه گروههــای کجــرو میشــود کــه مکانهــای خاصــی را بــه عنــوان
پاتــوق دارنــد .وجــود ایــن پاتوقهــا باعــث کاهــش امنیــت اجتماعــی میشــود .مصاحبــه
از مــردان در شــوش و مصاحبــه از زنــان در سامانســرای لویــزان ،واقــع در تهرانپــارس
انجــام شــد و بــه همیــن دلیــل بــا  28پاســخگو ،پرسشــنامهای بــا  6گویــه ســاخته و بــا
اســتفاده از دادههــای مصاحبههــا تکمیــل شــد کــه نتایــج آن در جــدول زیــر آمــده اســت:
جدول  :2رابطهی کارتنخوابی و امنیت اجتماعی

رابطهی کارتنخوابی و امنیت
اجتماعی

ضریب همبستگی کندال

سطح معناداری

-0/579

0/046

امنیــت در ایــن پژوهــش بــه عنــوان یکــی از پیامدهــای کارتنخوابــی مــورد مطالعــه
قــرار گرفــت کــه نشــان داد رابطـه امنیــت اجتماعــی و کارتنخوابــی ،در ســطح اطمینــان
 95درصــد ،رابط ـهای معنــادار اســت .البتــه ایــن متغیــر بــا متغیــر دیگــری کــه مهاجــرت
بــود ،مــورد ســنجش قــرار گرفــت .از آنجــا کــه نقــش کنتــرل اجتماعــی در قومیتهــای
مختلــف ،نقــش مهمــی دارد و امنیــت ،تا انــدازهی زیــادی وابســته بــه کنتــرل اجتماعــی
درونــی یــا بیرونــی اســت ،رابطــ ه کارتنخوابــی بــا ویژگیهــای فرهنــگ قومــی نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفــت:

جدول  :3آزمون رابطهی انواع فرهنگ قومی و گرایش به کارتنخوابی
ضریب کایاسکوار

سطح معناداری

رابطهی فرهنگ قومی بسته و کارتنخوابی

202/8

145/0

رابطهی فرهنگ قومی تعاملی و کارتنخوابی

370/10

049/0

رابطهی فرهنگ قومی باز و کارتنخوابی

078/3

688/0

نتیجهگیری
فرهنــگ قومــی بــه عنــوان عنصــری محــوری در تعییــن منــش کارتنخوابهــا نقــش
مهمــی داشــت و بــر ســایر عناصــر یعنــی نشــانهای مقــام و پایــگاه طبقاتــی ،تاثیــر بســزایی
گرفتــه اســت .بــه طــوری کــه تعریــف اعتبــار اجتماعــی کــه برآینــد نشــانهای مقــام
اکتســابی و گاه انتســابی بــود ،بــر اســاس قومیــت افــراد تغییــر میکــرد و ایــن امــر نشــان
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فرهنــگ قومــی تعاملگــرا بــا کارتنخوابــی در ســطح اطمینــان  95درصــد ،رابط ـهی
معنــاداری داشــت و فرهنــگ قومــی بســته و فرهنــگ قومــی بــاز ،در ســطح اطمینــان
 95درصــد ،رابط ـه معنــاداری را نشــان ندادنــد .ایــن نتایــج بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه
رابطــ ه میــان فرهنــگ قومــی و کارتنخوابــی ،رابطــهای خطــی نبــود ،ایــن رابطــه کــه
منحنــی شــکل اســت ،از قواعــد رابط ـ ه خطــی پیــروی نمیکنــد .فرهنــگ قومــی بســته
بــه دلیــل کنتــرل درونــی کــه بــر افــراد دارد و تــا مدتهــا پــس از خــروج افــراد از
ایــن قومیتهــا ،همچنــان ســلطهی ارزشهــای قومــی ،کنتــرل رفتــار فــرد را در ســیطره
خــود دارد و مانــع از کجــروی فــرد میشــود .در فرهنــگ قومــی بــاز نیــز ،هنجارهــای
اجتماعــی ،کنتــرل بیرونــی بــر فــرد اِعمــال میکننــد و فــرد تــا زمانــی کــه در یــک شــهر
و بــا دیگــران زندگــی میکنــد ،ملــزم بــه رعایــت هنجارهــای اجتماعــی اســت .در میــان
ایــن دو گــروه کجــروی کمتــر دیــده میشــود و بــه همیــن دلیــل ،رابطـهی ایــن دو گــروه
بــا کارتنخوابــی در ســطح اطمینــان  95درصــد معنــادار نیســت .امــا گروههــای قومــی
تعاملگــرا کــه بــه واســطهی خــروج از قومیــت خــود ،بــا تضعیــف کنتــرل درونــی و بــه
دلیــل رفــت و آمــد بــه شــهرهای بــزرگ بــا تضعیــف کنتــرل بیرونــی مواجــه هســتند ،در
بســتری ســیال زندگــی میکننــد کــه احتمــال کجــروی در ایــن میــان اعضــای ایــن گــروه
را افزایــش میدهــد .بنابرایــن رابطـهی بیــن ایــن گــروه قومــی و کارتنخوابــی در ســطح
اطمینــان  95درصــد ،معنــادار بــود.
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م ـیداد کــه حتــی پایــگاه طبقاتــی افــراد بخصــوص در قومهایــی کــه درونگــرا بودنــد،
بــر اســاس اعتبارهایــی کــه انتســابی بــه دســت آمــده بــود ،تغییــر میکــرد و پایــگاه بــاال
یــا پاییــن اجتماعــی را مشــخص مینمــود .بــه همیــن دلیــل ،بــه نظــر میرســد کــه ســه
عنصــر ویژگیهــای قومــی ،نشــانهای مقــام و پایــگاه طبقاتــی روابــط متقابــل و در هــم
تنیــدهای دارنــد کــه تنهــا بــرای گــردآوری اطالعــات میتــوان ایــن ســه عنصــر را از
یکدیگــر تفکیــک کــرد.
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هنجار

سنتستیز

اکتسابی

تابو دانستن کجروی
داشتن عرفهای فراقومی

ایــن جــدول بــه گونهشناســی قومیتهــای کارتنخوابهایــی کــه مــورد مصاحبــه
قــرار گرفتنــد پرداختــه اســت .در واقــع ،قومیتهایــی کــه در ایــران وجــود دارنــد ،دارای
ویژگیهــای متفاوتــی نســبت بــه یکدیگــر هســتند و برخــی بــر ارزشهــای درونگروهــی
خــود اســتوارند و برخــی بــر اســاس هنجارهایــی کــه ضمانــت اجرایــی دارنــد بــه ارزیابــی
میــزان مقبولیــت اعضــای خــود میپردازنــد .در همیــن بســتر اجتماعــی اســت کــه برخــی
اقــوام بــا ســنتهای قومــی و قبیلــهای کــه از دوران گذشــته بــه جــا مانــده ،مقابلــه
میکننــد و برخــی اقــوام ســعی در حفــظ و صیانــت از ایــن ســنتها دارنــد.
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قومهــای برونگــرا بــه دلیــل اینکــه بــا جوامــع دیگــر و بــا جامع ـهی مــدرن ،ارتبــاط
بیشــتری پیــدا میکننــد ،زمینههــای بــروز کجــروی را در خــود بیشــتر از قومهایــی کــه
درونگــرا هســتند ،میپروراننــد .در اقــوام درونگــرا ،کنتــرل اجتماعــی بــا روابــط چهــره
بــه چهــره وجــود دارد و هــر گونــه تخطــی از ارزشهــای قومــی بــه دیگــر اعضــای قــوم،
اجــازهی بازخواســت میدهــد .علیاکبــری و درخشــان نیــز فضــا را بســتر مکانــی بــرای
رفتارهــای انســانی بــه شــمارآوردهانــد .ایــن بســتر از طریــق فرایندهــای مختلــف در رفتــار
فضایــی انســان متجلــی میشــود و بــه صــورت برونــداد رفتــاری هنجــار و نابهنجــار یــا
مــوزون و نامــوزون ،نمــود عینــی و رفتــاری پیــدا میکند(علیاکبــری و درخشــان.)1393،
بــر اســاس نظــر گافمــن کــه بــرای تبییــن منــش بــه ســه مؤلفـهی نمــای شــخصی ،پایــگاه
طبقاتــی و فرهنــگ قومــی میپــردازد ،ایــن نتایــج از مصاحبههــا بــه دســت آمــد .پایــگاه
طبقاتــی بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای مــورد نظــر گافمــن ،افــراد را بــر اســاس درونگــرا
یــا برونگــرا بــودن قــوم ،بــا شــاخصهای متفاوتــی از یکدیگــر تفکیــک میکنــد .در
قومیتهــای درونگــرا معمــوال پایــگاه طبقاتــی بــه صــورت موروثــی و انتســابی مثــل
خــان و خانــزاده از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود ،امــا زمانــی کــه فــرد بــه شــهر
یــا کالنشــهر دیگــری مهاجــرت میکنــد ،معمــوال بــا هنجارهایــی مواجــه میشــود کــه
پایــگاه اجتماعــی ،نــه پایــگاه طبقاتــی وی را مشــخص میکنــد .در ارتبــاط میــان پایــگاه
طبقاتــی و فرهنــگ قومــی ،مؤلفــهی ســومی را گافمــن وارد میکنــد کــه نشــانهای
مقــام اســت و اعتبــار اجتماعــی را بــرای افــراد بــه همــراه دارد .اعتبــار اجتماعــی کــه بــا
نشــانهای انتســابی بــه افــراد اختصــاص مییافــت ،در خــارج از قومیــت درونگــرا،
اعتبــار خــود را از دســت میدهــد و نمیتوانــد ارزشــی بــرای صاحــب اعتبــار انتســابی
کســب کنــد .در اینجاســت کــه فــرد احســاس تنهایــی ،محرومیــت از اعتبــار و پایــگاه
قومــی و همچنیــن طــرد شــدن از قــوم خویــش را پیــدا میکنــد و بــه دلیــل اینکــه کنتــرل
اجتماعــی در روابــط چهــره بــه چهــره از افــراد گرفتــه شــده اســت ،امــکان هــر گونــه
منشــی از فــرد را میتــوان داشــت.
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