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  چکیده

در محلـۀ  هـاي اجتمـاعی    آسـیب فرهنـگ فقـر و     مطالعۀ حاضر به بررسی خرده    
» غربتـی « موسـوم بـه   هـاي  تهـران و در بـین گـروه   ) غـار سـابق     دروازه(هرندي  

هاي این تحقیـق از طریـق روش تحقیـق کیفـی و بـا اسـتفاده از           داده. پردازد    می
 نفـر و  40حجـم نمونـه   . ري شـده اسـت    هاي مصاحبه و مشاهده گردآو      تکنیک

هـاي تحقیـق نـشان     یافتـه . تعداد این حجم با رسیدن به اشباع نظري پایان یافت  
خاصی دارند کـه زمینـه را بـراي انـواع           » فرهنگ فقر   خرده«ها    غربتیدهد که       می

ها گویاي آن  عالوه بر این، یافته. هاي اجتماعی فراهم کرده است    مسائل و آسیب  
چون فقر و ارزشـمندي فقـر،      ها مواردي هم   فرهنگ غربتی   ر خرده عناصاست که   

جا و اکنـون بـودن و عـدم      اینتوجهی به قانون،     جویی، بی  خواهی و لذت   هیجان
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نگري، مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیۀ شـهروندي را   تمایل به آینده  
هـاي   یبگیـري انـواع آسـ    فرهنگ فقر با شکل  چنین این خرده    هم. شود    شامل می 

اجتماعی در بین افراد غربتی نظیر اعتیاد، خشونت، قماربازي و خرید و فـروش           
  . مواد ارتباط دارد
  .ها، محلۀ هرندي هاي اجتماعی، غربتی فقر، آسیب فرهنگ خرده: مفاهیم کلیدي

  
   پژوهشمسئله

ایـن  . هاي زندگی اجتماعی امروز در سـطح دنیاسـت          ترین جنبه  شهرنشینی یکی از مهم   
ه در گذشته هم وجود داشت اما مسلماً از جهت تعداد و نسبت جمعیـت شـهري                  پدید

 در سطح جهان در قـرن بیـستم و          شهرنشینیدر واقع، رشد    . قابل قیاس با امروز نیست    
ویژه از نیمۀ دوم آن شروع شده است و از این جهت یـک پدیـدة جدیـد بـه شـمار                        به

 تقریباً تمام کشورها آن را تجربـه  این شیوة زیست در عین حال جهانی است و     . رود    می
این فرایند جهانی توزیع فضایی ساکنان کرة خاکی را در تمام      . کنند    اند یا تجربه می    کرده

فرایندي که به . هاي جهان شکل داده است و هنوز هم در حال شکل دادن است          قسمت
  ).Pumain: 2006: 319(آید  ناپذیر می نظر برگشت

ترین مسائل مـدیریت   سائل مربوط به آن یکی از مهم     در حال حاضر مهاجرت و م     
شود که طبق نتایج و آمارهاي موجود در حال حاضر بیش    شهري کشور ما محسوب می    

تهران، به عنوان پایتخت ایران، با      .  میلیون جمعیت شهرنشین در ایران وجود دارد       40از  
ز سایر شـهرهاي ایـران   توان باال در جذب سرمایه و نیروي انسانی و سایر منابع، بیش ا      

پذیر بوده است و ساالنه پذیراي هزاران نفر از افراد ساکن شـهرها و روسـتاهاي               مهاجر
به طوري که، در چند دهۀ گذشته با رشد شهرنشینی زیادي مواجـه بـوده         . اطراف است 

هاي آن به عنوان مقصد از یک   هاي مختلف کشور، با توجه به جذابیت        است و از استان   
هـاي نـاهمگون بـسیاري بـه آن مهـاجرت          هاي مبدأ از سوي دیگر، جمعیت       سو و دافع  

پیامـد گـسترش شهرنـشینی سـریع در تهـران      . بسا امروزه نیز تـداوم دارد  اند و چه    کرده
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خیـز   سـامان و آسـیب   نشین با بافت نابه     پیدایش شهرهاي بزرگ و ایجاد محالت حاشیه      
در زمینـۀ  . اند درآمد شهري شرهاي کماست که ساکنان آن معموالً مهاجران روستایی یا ق     

هـاي مهـاجرت و تجـارب محققـان در      اغلـب تئـوري  : تـوان گفـت     علل مهاجرت مـی   
ویژه در اشـکال اختیـاري آن     مهاجرت به دهد که تصمیم به      کشورهاي مختلف نشان می   

  . هاي اقتصادي و ارتقاي کیفیت زندگی است متأثر از دالیل و انگیزه
حالت شهر تهران است که در نتیجۀ گـسترش شهرنـشینی     محلۀ هرندي یکی از م    

هـاي   رویـه از شاخـصه   هاي بـی  سازمانی اجتماعی و مهاجرت   به وجود آمده است و بی     
سامانی حاکم بر این محلـه موجبـات حـضور مردمـان مهـاجر بـا               نابه. اساسی آن است  

ها به دالیلی  ههرکدام از این گرو. هاي قومی، زبانی و فرهنگی را فراهم آورده است  تنوع
هاي مجردي و نظارت اجتماعی و انتظامی محدود     بودن مسکن، وجود خانه     مانند ارزان   

هاسـت کـه نـوعی     ترین ایـن گـروه       یکی از مهم  » ها  غربتی«. اند  در این محله ساکن شده    
  . شود فرهنگ محسوب می خرده

هـا   از سالاند که  دیدة شهري   هاي آسیب   هاي موسوم به غربتی از جمله گروه        گروه
پیش به دالیل مختلف از جمله مسائل مربوط به معیشت و درآمد به استان تهران آمدند               

در کنـار فقـر    . سـفید اقامـت گزیدنـد       جمله محلۀ خـاك    و در برخی از مناطق تهران از      
  . فرهنگ فقر نیز مطرح است ها، موضوعی تحت عنوان خرده غربتی

سـفید    بـه تهـران در محلـۀ خـاك    ها پس از مهـاجرت    منطقۀ ورود و تمرکز کولی    
اي بود که در شرق منطقۀ چهار تهران بـه دلیـل     محلۀ غربت محدوده  . بود) پارس  تهران(

 بودن به این نام خوانده شد و به سبب فراوانی ارتکـاب بـه انـواع جـرائم و        نشین  کولی
ـ           تصمیم. نام گرفته بود  » جزیره«مواد مخدر    ت گیري دربارة نحوة برخورد بـا محلـۀ غرب

کـه رویکـرد حـذف و     هاي مدیریت شهري بدل شـد تـا ایـن        ها به یکی از چالش      مدت
سـفید تهـران،      پس از تخریب محلۀ غربت در منطقۀ خـاك        . تخریب در پیش گرفته شد    

خـصوص میـدان خراسـان،        هاي این منطقه به سایر محالت تهران بـه          بسیاري از غربتی  
با توجه به پیامدهاي تخریـب و  . ندغار تهران مهاجرت کرد   میدان شوش و محلۀ دروازه    
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تنهـا نتیجـۀ      آیـد کـه تخریـب محلـۀ غربـت نـه              دست می   شواهد موجود، این نتیجه به    
ها به سایر محالت و مناطق      ثمري نداشت، بلکه موجب پراکندگی و سرایت آسیب         مثمر

جـاي محلـه معـضالتی از ایـن دسـت       هـا در جـاي   شدن غربتی  و با پراکنده  شهري شد   
سـویی رویکردهـاي اجتمـاعی در کنـار رویکردهـاي         و به دلیل عدم هـم     د  چندان ش   دو

پذیر شهري محـسوب شـد و     هاي آسیب   چنان این گروه جزء گروه      فیزیکی تخریب، هم  
در . هاي فراوانی همـراه اسـت      ها با آسیب    چندان دور سبک زندگی آن      همانند گذشتۀ نه  

جانبـۀ حـذف و نگـاه     یکهاي تحکمی و    دهد که سیاست    واقع شواهد موجود نشان می    
سفید، و عدم توجه به رویکردهاي اجتماعی،      صرف کالبدي به محالتی نظیر محلۀ خاك      

  . تر شدن مسئله شده است کارایی الزم را نداشته است و حتی موجب وخیم
هـا بیـانگر نـوعی     توان اظهـار داشـت کـه غربتـی       با استنتاج از مباحث مذکور می     

فرهنگـی   خـرده . انـد  از مکانی به مکان دیگر تداوم یافتـه    ها    اند که طی نسل     فرهنگ  خرده
تر تفاوت  ها و هنجارهاي جامعۀ محلی ساکن و جامعۀ شهري بزرگ        خاص که با ارزش   

توان به مواردي نظیر  فرهنگ می هاي این خرده   از جمله نشانه  . و تعارض محسوسی دارد   
هـاي   ل بـه فعالیـت  شده، ارزشمندي فقر، نداشـتن مهـارت و اشـتغا         فقر فرهنگی درونی  

 شدن مدیریت بیـرون و درون خانـه    سوادي همگانی و معکوس    سوادي یا کم    کاذب، بی 
 این در. کند زا فراهم می    بار و آسیب    هایی را براي رفتارهاي خشونت      اشاره کرد که زمینه   

ــ اجتمـاعی     هـاي عمـومی و فرهنگـی        شـود، ضـمن شـناخت ویژگـی         مقاله تالش می  
ها و رفتارهاي  ها و آسیب  هرندي، به بررسی سبک زندگی آنهاي ساکن در محلۀ غربتی

بنـابراین، سـؤاالت اصـلی      . هاي مرتبط پرداخته شود     پرخطر احتمالی اجتماعی و آسیب    
هـاي محلـۀ هرنـدي        هاي عمومی و سبک زنـدگی غربتـی         ویژگی. 1: هاست  تحقیق این 

ایـن   .3انـد؟   دي کداممحلۀ هرندر » ها غربتی«فرهنگ  عناصر حاکم بر خرده  . 2اند؟    کدام
  ها و مسائل اجتماعی در ارتباط است؟ عناصر با کدام آسیب
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  پژوهشپیشینۀ 
 دربارة هویت فرهنگـی و تغییـر   دهقان لهستانیاثر ماندگار توماس و زنانیکی با عنوان      

کـه   متحده نیز از جمله مطالعـاتی اسـت    اجتماعی در جماعت مهاجر لهستانی در ایالت 
جرت را بر ابعاد مختلف جماعت و زندگی خانوادگی بررسی کـرده   تأثیرات مخرب مها  

شـده،      هاي اصلی اجتمـاعی و اخالقـی جامعـۀ دهقـانی لهـستانی سـست                ویژگی. است
شکـست نهادهـاي    هاي دهقان به محیط جدیـد و          همبستگی خانوادگی و تحول نگرش    

ه بررسی شده داد هاي رخ هاي مددکاري اجتماعی امریکا در جبران خأل      رفاهی و سازمان  
 ).1392: 29نقدي، (است 

هاي فرهنگی فقـر در   دربارة ویژگی) 1969(کاران  در تحقیقی دیگر که ایرلن و هم  
زبان ساکن امریکا انجام دادند به این نتیجه رسیدند           زبان و امریکایی    بین فقراي اسپانیایی  
فرهنگ فقـر تمایـل     رایج در   هاي    تر به اظهار ارزش     زبان امریکا بیش    که فقراي اسپانیایی  

هـا را در مقایـسه بـا     محرومیت اقتـصادي زیـاد و فراوانـی جمعیـت ایـن ارزش        . دارند
کـاران در تحقیقـی کـه         کـووارد و هـم    ). همان(دهد    تر تحت تأثیر قرار می      امریکایی کم 

تـر از    هاي فرهنگ فقر در کـم       کنند که ویژگی    مرتبط با فرهنگ فقر انجام دادند، بیان می       
تـر   آنان نتیجه گرفتند که وضعیت مکـانی فقـر بـر بـیش    . شود نمی  یافتها نصف نمونه

کنند تأثیر گذاشته است، نـه بخـشی از یـک     حمایت میهایی که از بحث لوئیس   ویژگی
  ).1974کووارد و همکاران، (فرهنگ جدي 

. فاسـتر انجـام داده اسـت   . ام. ها در این زمینه را جرج       ترین پژوهش   یکی از جامع  
مکزیک به تحقیقات میدانی دست زد که نتیجۀ آن » تزین تزون تزان« مردم فاستر در بین 
در میـان دهقانـان و کـشاورزان ایـن منطقـۀ      » ها انگارة محدودیت مطلوب«اعالم وجود  

روستایی از سوي فاستر است که با ایجاد اعتقاد به محدودیت منابع و ناتوانی روستاییان 
فاستر به ( سالح و ناتوان کرده است        یان را خلع  ها، روستای   در برخورد با این محدودیت    

  ). 1388نقل از فرهادي، 



  
  
  
  
 1394، تابستان 23 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     56 

ر ــ گ فقـفرهناي رـباي  هـمنطقو ومی ـمدلی مفه سانچزان ندزفرب  کتادر  لوئیس 
ایین ـپم و   وـش سـقل شامل بخافرهنگ فقر حد،  مکزیکدر  : گوید میاو  . کند ه میـئارا

ل طودن بوه کوتاد، یازمیر  و گیت مرین جمعایژگی و. ستي اشهرو ستایی روت ـجمعی
ه ـــت کـــساسانی ـــکد یازنسبت و جامعه از ین بخش ن انااصد جودن دربود یا، زعمر

. تــ ساگر راــ کن اــ نن و زاــ کدکودن رــ کر اـخر کآمؤلفۀ . کنند  ر می اـکد  وـخاي  رـب
ي آن، ضاـعاز ای ـکماد دـتع. اي است منطقهو یک فرهنگی محلی زمکدر  ر ـگ فقـفرهن

 ندگیرگ ز بزي  مرکز شهرکـه در      د ایـن  جووحتی با و  ند ای پیوستهــ ملي  اــ هده نهاـب
سطح فرهنگ فقر ، مکزیکوسیتی، در  نمونهاي  بر. ندار دار قرآن  یۀ ـحاشز در   اـب،  کنند می

اب حزاعضو و ند ا نپیوستهر کاي ها یهدتحاابه ن ناآ. ستاایین ـپر بسیان  ستاد  تر تهی بیش
ــستندسیاسی  ــلیفعادر . نیـ ــتهــ ــمرتبط بي فعالیتها، شتیابهدي اــ ــا مــ  دران واــ

سـگوروي  «نـام   گی به ردخو لساي  اــ ههــ عاناا ــ رتبط بــ ی مــ مله  اـفي ر اـسههـمؤس
ي هارتاال،  ها هشگاوفر،  ها نستاربیماهاي شـهر،      نک  آنان از با  . کنند  شرکت نمی » اجتماعی

  ).1387لوئیس، (میکنند ده ستفااتر  ها کم هگاودفري و هنر
هـاي   قبل و بعـد از انقـالب کوبـا در محلـه    ) 1953(تحقیق دیگري که لوئیس    در  

ها فقر کـامالً از بـین    فقیرنشین کوبا انجام داد به این نتیجه رسید که اگرچه در آن محله            
جا به  جا از بین رفته است و حرکتی که انقالب در آن           نرفته است، اما فرهنگ فقر در آن      
عالقگـی و     فرهنگ فقر شد؛ زیرا احساس بدبختی، بی      وجود آورد موجب از میان رفتن       

نشین شهرهاست در    هاي فقیر   نومیدي که همگی از وجوه مشخصۀ فرهنگ فقر در محله         
خورد و مردم نسبت به رهبران خود اعتماد بسیاري         بین این مردم بسیار کم به چشم می       

د از انقـالب، مـردم     بعـ . داشتند و امیدوار بودند که در آینده زندگی بهتري داشته باشند          
دانستند و به علت احساس تعلق باالیی که نسبت به کشور   مملکت را متعلق به خود می     

بنـابراین، کـاهش     ).94: 1355اشرف،  (کردند    خود داشتند احساس قدرت و اهمیت می      
  . تواند در کاهش انحراف اجتماعی مؤثر باشد فرهنگ فقر بیش از فقرزدایی می
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کارانـه در بـین    رسی ارتباط فرهنگ فقـر و رفتارهـاي بـزه     در تحقیقات داخلی، بر   
 به 1383پیالۀ شیراز موضوع پژوهشی است که احمدي و ایمان در سال  نشینان ده   حاشیه

دهنـدة وجـود رابطـۀ معنـادار بـین رفتارهـاي        نتایج این پژوهش نشان   . اند  انجام رسانده 
اي کـه بـه    چنین در بررسـی  مه). 1383احمدي و ایمان، (کارانه با فرهنگ فقر است        بزه

 و گنجی دربارة فقر و میزان رعایت قانون  روش پیمایشی و به کوشش نوابخش، سرایی      
نشینان آخماقیۀ تبریز صورت گرفته است، فرهنگ فقر بـسترهاي مناسـبی    در بین حاشیه  
  ).1387نوابخش و دیگران، (گریزي فراهم آورده است  را براي قانون

  
  پژوهشنظري رویکرد 

 کـه  دانـد  مـی  رفتارهـا  و ها نگرش ها، ارزش از اي  مجموعه  را  فقر  فرهنگ  لوئیس  کاراس
 به آن طبق که است موقعیتی با سازگار  و  است  متوسط  طبقۀ  فرهنگ  با  متفاوت  ضرورتاً

  ایالـت   در  ).1966 لـوئیس، ( شـوند   پارچه  یک  حاکم  جامعۀ  با  دهد  نمی  اجازه  فقیر  افراد
 در سـیاه  هـاي  اقلیـت  فرهنـگ  عمیـق  زوال از فقـر  فرهنگ به  توجه  عطف  نقطۀ  متحده

 پاتریـک  دانیـل  انتـشار گـزارش   بـا  مفهوم این .بود  جدانشدنی  1970 و  1960 هاي  سال
 بـه  بردگـی  چگونـه  که بود موضوع این  هدفش  و  کرد  پیدا  رشد  سیاهان  خانوادة  دربارة
 زعـم  بـه  ).2009 ،مونیهـان ( شـود؟  می منجر  سیاهان  اجتماعات  با  مرتبط  نهادهاي  زوال
 هـاي  سـازمان  و مؤسـسات  تبـاهی  از ناشـی  شهرها درون در اجتماعی سازمانی  بی  وي،

اصـلی را بـر      هـاي   نقش  زنان  اي  فزاینده  طور  به  ها  خانواده  در  که  جایی  است،  اجتماعی
 . اند عهده داشته

ویـژه در محـالت       اسکار لوئیس در نظریۀ فرهنگ فقر فرایند بازتولیـد فقـر را بـه             
فرهنگ فقر اصـطالحی بـود   . نشین شهري تبیین و تحلیل کرده است     آلونک اي و   حاشیه

 براي بیان نحوة زندگی افراد فقیر و فرودسـتان شـهري     1959که اسکار لوئیس در سال      
ایـن دسـته    . گیـرد   فرهنگی قـرار مـی      هاي خرده   مجموعۀ نظریه   این نظریه زیر  . ابداع کرد 
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بندند  هاي متفاوت بدان پاي ید دارند که گروههایی تأک ها بر تمایز هنجارها و ارزش    تبیین
از نظر اسـکار    . شوند که علت تحقق جرم نوعی تعارض میان هنجارهاست          و مدعی می  

اي است که در برخی اوضاع اجتماعی خاص رشد کرده  لوئیس فرهنگ فقر سندرم ویژه 
هـا، هنجارهـا و الگـویی متفـاوت از فرهنـگ           این فرهنگ تجسم مـشترك ارزش     . است

لـوئیس در حقیقــت، فقـرا شــیوة زنــدگی و    بــه تعبیـر اســکار . مـومی جامعــه اسـت  ع
در واقـع او فقـر را داراي سـاخت و سـاز و کـاري        . فرهنگ خاص خود را دارند      خرده

کند که از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده  اي از زندگی پابرجا معرفی می عقالیی با شیوه
ی ندارد و در واقع فقط به معناي محرومیت او معتقد است که فقر صرفاً جنبۀ سلب. است

اي از هنجارهاسـت کـه ویژگـی     اي از تفکر و مجموعـه  اقتصادي نیست، بلکه فقر شیوه  
هـاي مختلـف ایـن فرهنـگ را بـه ارث              که نـسل    تر این   نکتۀ مهم . کننده نیز دارد    سازگار

هنـگ جدیـدي    به اعتقاد اسکار لوئیس فرهنگ فقر فر      . کنند  برند و آن را بازتولید می       می
داري و توسعۀ جوامع شهرنـشین بـه          است که در نتیجۀ برخی تحوالت در نظام سرمایه        

هـاي   تـوان در محلـه     به اعتقاد او فرهنگ فقر را مـی       ). 1385فاضلی،  (وجود آمده است    
از نظر او به احتمال زیاد، نامزدان فرهنگ . فقیرنشین شهري و روستایی بهتر مطالعه کرد      

اند که اجتماعشان در معرض دگرگونی سریع قرار          ات پایین اجتماعی  فقر افرادي از طبق   
: 1365لوئیس، (اند  نتیجه تاحدي از اجتماع خود بیگانگی حاصل کرده       گرفته است و در   

هـاي   کننـدة اصـلی رفتـار و ارزش    لوئیس تأکید دارد کـه شـرایط معیـشتی تعیـین          ). 10
واکنشی به حساب آورد که در برخـی  قشرهاي فقیر نیست، بلکه رفتار این افراد را باید       

همین اسـاس، او مـدعی    بر. یابد از اوضاع و احوال اجتماعی از نظر فرهنگی تکامل می        
سـامانی   هـاي اقتـصادي، نابـه    توان صرفاً به معناي وجود محرومیت     است که فقر را نمی    

ن هاي دیگر دانست، بلکه مشاهدة دقیق این پدیـده نـشا           اجتماعی یا فقدان برخی مزیت    
هایی خـاص     تواند وضعیتی مثبت و داراي سودمندي       دهد که فقر، در همان حال، می        می

کننده و مهم است که اشخاص فقیر با وجـود شـرایط      چنان تعیین   نیز باشد و مزایاي آن    
سختی قادر خواهند بود تا بدون آن به زندگی خـود   اند، به فرسایی که با آن مواجه    طاقت
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 ویژگی اجتماعی،  70چنین نزدیک به      او هم ). 349: 1386ري،  سلیمی و داو  (ادامه دهند   
شمرد و مدعی وجود نوعی  می روانی و اقتصادي را براي این فرهنگ یا روش زندگی بر   

تـوان بـه    هـا مـی   از جملۀ این ویژگـی . شود ها می ارتباط تنگاتنگ و متقابل با آن ویژگی  
 :موارد ذیل اشاره کرد

اعتباري، درماندگی،   ارزشی، بی  ید محرومیت، بیاحساس شد: هاي روانی ویژگیـ 
گیـري رفتارهـایی    سو شـکل  که از یک... نیاز به اتکا به دیگران، اعتماد به نفس پایین و         

گیري را در پی دارد و از سـوي دیگـر سـبب     مانند ایجاد محرومیت براي خود و گوشه    
تمایـل بـه   :  تعریف کـرد  هاي رفتاري   فرهنگ را با این سنجه      شود که بتوان این خرده      می

بند   قیدي و بی   کردن، خشونت، تقدیرگرایی، اولویت دادن به نیازهاي جسمی، بی ریسک
هـا بـودن و بـه تعویـق           هاي رسـمی، بنـدة لحظـه        و باري در تربیت فرزندان و آموزش      

  .تفاوتی به وضعیت آینده و غیره  اي، بی هاي لحظه نینداختن خوشی
انـداز و   مزد کم، نداشتن کار دائمـی، نداشـتن پـس      دست: هاي اقتصادي   ویژگیـ  

هاي مزمن و طوالنی را در پی دارد و  امثال آن پیامدهایی مانند ذخیرة غذایی کم، بیماري
ها   وسایل شخصی، خرید لباس   شود که این افراد با گرو گذاشتن        در عین حال سبب می    

.  تولید آنـان پـایین باشـد     و وسایل کهنه و مانند آن روزگار بگذرانند و در نتیجه، سطح           
مشارکت ) اگر وجود داشته باشد(سواد و سرمایه نداشته باشند، در سندیکاهاي کارگري 

  . جایگاهی براي خود نیابند» نظام اقتصادي«نکنند و در تعبیري کلی، در 
هایی دربارة ایـن   داوري نداشتن توانایی مالی، وجود پیش    : هاي اجتماعی   ویژگیـ  

هـاي    مانند آن زمینۀ مشارکت در مؤسسات عمـومی، گـروه  تبعیض وقشرها در جمع و   
نـشینی   برد و به حاشیه عنوان یک عضو سالم و مؤثر از بین می      اجتماعی و احزاب را به      

ــی ــان م ــی . انجامــد آن ــه نهادهــاي طبقــۀ حــاکم و ب ــدبینی ب اعتمــادي از صــاحبان و   ب
شـود و وجـود       افراد مـی  اندرکاران قدرت سبب ایجاد روحیۀ پرخاشگري در این           دست

هنجـاري اجتمـاعی و     ها سبب قرار گرفتن این افراد در نوعی وضعیت بی           همین ویژگی 
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شود که پیامدهاي خود را حتی در ابعاد متفاوت رفتارهاي جنسی و پیوندهاي   آنومی می 
هـاي    زمینـه   هـایی کـه معمـوالً از پـیش          سـازد؛ ویژگـی     گر می   روشنی جلوه   خانوادگی به 

روي در افـراد   هاي الزم را براي ارتکاب کـج       روانه است و آمادگی     تار کج گیري رف   شکل
  ). 351-350: 1386سلیمی و داوري، (کند  ایجاد می

 ذاتــی فعالیــت هــاي کارانــه التــزام هــاي بــزه از نظــر کلــوارد و اوهلــین فعالیــت
 ).1391 بـه نقـل از پـروین،       1960کلوارد و اوهلین،    (اي است     هاي حاشیه   فرهنگ  خرده

کند که بـه وسـیلۀ آن افـراد در ابتـدا از              نظریۀ کلوارد و اوهلین فرایندي را توصیف می       
هـا و نهایتـاً از خودشـان بیگانـه      ساختار اجتماعی، نهادهـاي اجتمـاعی و دیگـر انـسان     

ها فقدان فرصت براي رسیدن به اهداف و      از نظر آن  ). 2007اسمیت و بوهم،    (شوند      می
. شـود   شده تعیین مـی   وسیلۀ موقعیت فرد در جامعۀ قشربندي طور اساسی به   موفقیت به 

هاي مشروع و نامـشروع موفقیـت تأثیرگـذار           پایگاه اجتماعی فرد در دسترسی او به راه       
هاي اجتماعی مانند دسترسی  ها دسترسی به وسایل قانونی در بین گروه     به نظر آن  . است

کارانه که یک فرد گرفتار      بزه هاي  فعالیت. به ساختارهاي فرصت نامشروع متفاوت است     
.  اسـت کـه در دسـترس فـرد قـرار دارد      کارانـه  هـاي بـزه   شـود کـارکرد فرصـت         آن می 

پارچگی و سازمان اجتماعی   ساختارهاي فرصت نامشروع مانند ساختارهاي قانونی، یک      
هـاي   بـه اعتقـاد ایـن دو، فرصـت    . هاي غیرقـانونی در بـردارد    را به منظور ارائۀ فرصت    

گیري بـه    کناره. 3تضاد و   . 2جنایی،  . 1فرهنگ    از طریق عضویت در سه خرده     نامشروع  
  . آیند دست می

  منتشر شد، به موضـوع     1955 که در سال     ،کار  پسران بزه  در کتاب    آلبرت کوهن 
هاي  کاري دسته تأکید کوهن مانند کلوارد و اوهلین بر بزه. پردازد کار می  فرهنگ بزه   خرده

ساختار جامعه فشار را بر افراد : او معتقد است. مناطق شهري استرو طبقۀ پایین در  کج

                                                
1. Requirements 
2. Albert Cohen 
3. Delinquent Boys 



   
  
  
  

 61   ...  هاي اجتماعی در   یبخرده فرهنگ فقر و آس

کاري طبقۀ کارگري تأکید دارد و معتقـد اسـت کـه میـزان                کوهن بر بزه  . کند    تحمیل می 
 است و براي کسب پول یا اموال نیست، او به تبیین   زیادي از چنین رفتارهایی نمایشی    

 ن جوانان طبقـۀ پـایین توجـه و تأکیـد دارد    ویژه در بی  به روانۀ غیرسودجویانه   رفتار کج 
هایی  از نظر او رفتارهایی مانند وندالیسم و خشونت مثال). 62: 1991شوهام و هافمن،  (

جمعی افرادي  کار پاسخ دسته فرهنگ بزه  به اعتقاد کوهن خرده   . از چنین رفتارهایی است   
هـاي   عیـت است که در ساختار اجتماعی موقعیـت یکـسانی دارنـد و بـراي کـسب موق         

آیـد احـساس نـاتوانی     اجتماعی باال و مزایاي مادي که به تبع این موقعیت به دست می          
حلی اسـت بـراي کـسب     جمعی راه طور دسته کار به    فرهنگ بزه   کنند و انتخاب خرده     می

هـا     موقعیت اجتماعی فرد بر اساس معیارهایی که از طرف آنان پذیرفته شده و انجام آن          
  . ر استپذی برایشان امکان

رفتاري عرضه  کار در پیدایی کج فرهنگ بزه والتر میلر تحلیل متفاوتی از نقش خرده 
داند که با مناسبات فرهنگـی فرهنـگ          رفتاري را نوعی واکنش افراطی می       او کج . کند  می

. فرعی طبقۀ پایین جامعه ارتباط دارد و در سالیان متوالی پیدا شده و استمرار یافته است  
کند که بر اثر پیروي از رفتارهاي فرهنگی، که دربردارندة عناصر اصلی             می میلر استدالل 

الگوي کلی فرهنگ پایین است، خود به خود از برخی هنجارهاي قـانونی انحـراف بـه              
در عمل این انحراف بـه صـورت ویرانگـري، حملـه و ضـرب و شـتم،                  . آید  وجود می 

شود و هدف کسب وجهه  ر میکاري و سایر اعمال خالف ظاه  بازي، زرنگی، فریب    حقه
هـاي فرهنگـی طبقـۀ     میلر بر ویژگـی ). 87-86: 1383محسنی تبریزي، (و شهرت است  
هـا بـا هنجارهـاي فرهنـگ          کند، این ویژگـی       روي نقش دارند تأکید می      پایین که در کج   

هــاي  نظریــۀ او بــر اسـاس نظریــۀ یـادگیري اجتمــاعی و داده  . مـسلط در تــضاد اسـت  
روانه سازگاري جوان با فرهنگ طبقۀ پـایین         به زعم او، رفتار کج    . دشناختی قرار دار    بوم

                                                
1. expressive 
2. nonutilitarian 
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 بر اساس انتظـارات ایـن فرهنـگ اسـت          اي براي کسب مقبولیت     کاري شیوه   بزه. است
وفاداري به ایـن عالیـق رفتـار خـالف قـانون را تـشویق              ). 188: 2009آکرز و سلرز،    (

عنـوان    ایـن فرهنـگ را بـه        هـاي     تـرین ارزش    میلـر مهـم   ). 200: 2003سیگل،  (کند      می
، مزاحمت. 1: کند ها را به شش دسته تقسیم می کند که آن   مطرح می  مالحظات اساسی 

  .استقالل. 6 و قضا و قدري بودن.  ،5هیجان.  ،4بازي کلک.  ،3سرسختی. 2
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 تعریف بعد

 اعی رسمی و فرهنگ مسلطدخالت در نهادهاي کنترل اجتم مزاحمت
 9شده از مردانگی تصور تحریف سرسختی

  مربوط به محیط طبقۀ پایین10هاي شفاهی  بستان مهارت و توانایی بده بازي کلک
کنندة  احیاي روزمرگی زندگی طبقۀ پایین از طریق سرگرمی تحریف هیجان

 .گذارد  هیجانات که اغلب هنجارهاي طبقۀ مسلط را زیر پا می
و قدري قضا 

 بودن
 .دهد  ایمان به کنترل پایین بر نیروهایی که زندگی شخصی را شکل می

نگاه دوگانه به آزادي از کنترل بیرونی که در خشم آشکار از کنترل و گریز  استقالل
 .پنهانی از کنترل نمایان است

                                                
1. acceptance 
2. concerns 
3. trouble 
4. toughness 
5. smartness 
6. excitement 
7. fate 
8. autonomy 
9. masculinity 
10. verbal exchanges 
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  .1391 به نقل از پروین، 320: 1960کلوارد و اوهلین، : منبع
روایت مـوري و هرنـشاین      . لگوي طبقات فرودست است   دیگر نظریۀ مرتبط ا   

اي از  روي را مـسئله  هاي گزینشی نیز قلمداد شده، کـه کـج    هاي جدید تبیین    روایت
. داند می... خانمان و  ویژه فقیران، افراد بی هایی خاص از جمعیت به  نوع رفتار گروه  

ه یا از سر اراده اند ک هاي فقرزدة جامعه بخش» طبقات فرودست«در نگاه این روایت 
مخـدر،    مصرف مواد   هاي مجرمانه، سوء    هاي ژنتیک در فعالیت     یا تحت تأثیر کاستی   

سـلیمی و داوري،  (شـوند   به دنیا آوردن فرزندان نامـشروع و ماننـد آن درگیـر مـی      
1386 :343 .(  

  
   پژوهشروش

این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است که اطالعات الزم از طریق مشاهده و        
هاي عمیق با جمعیت مورد مطالعه و تجربیات حضور در محلـه اسـتخراج            مصاحبه

جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش افراد ساکن در محله شامل سـاکنان        . شده است 
هـاي فعـال در حـوزة    NGOو کارشناسـان  » هـا  غربتی«هاي موسوم به      محلی، گروه 

اسـاس    ي ایـن تحقیـق بـر   هـا  داده. انـد  هـاي دولتـی     هاي اجتماعی و سازمان     آسیب
  بخشی از این افراد به.  دست آمده است   شونده به    مصاحبه 40هاي عمیق با      مصاحبه

افـراد سـاکن در   (انـد   هاي عمومی انتخاب شـده  صورت نمونۀ در دسترس در مکان 
و بخـشی دیگـر کـه شـامل     )  نفـر 20» غربتـی «هاي موسوم بـه        نفر، گروه  10محله  

صـورت هدفمنـد    بـه   )  نفر 10(اند    هاي محله    سازمان کارشناسان دولتی و غیردولتی   
ها ادامه پیدا کـرد تـا هنگـامی کـه در جریـان       فرایند گزینش نمونه  . اند  انتخاب شده 

هاي مورد   دست نیامد و به عبارتی دیگر، داده        کسب اطالعات هیچ دادة جدیدي به     
  . نظر به اشباع نظري رسید
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  پژوهشهاي   یافته

  ها بک زندگی غربتیهاي عمومی و س ویژگی
شناسـند، در شـهر    هاي غربتی، جوکی و روما نیز می      ها را در ایران با نام       ها، که آن    کولی

آهن، خیابان    تهران عمدتاً در منطقۀ دوازده شهرداري، محدودة میدان شوش تا میدان راه           
سـکونت  ) دروازه غـار (مولوي و میدان محمدیه تا چهارراه مولوي و در محلۀ هرنـدي       

وضـعیت منـازل    . اند  اي تشکیل شده    هاي پرجمعیت و گسترده     ها از خانواده    کولی. نددار
هـاي بهداشـتی نامناسـب،        سـرویس . ها نامناسب بوده و ساکنانش عمـدتاً فقیرنـد          کولی
. هاسـت  هـاي محـل سـکونت غربتـی     هـاي تنـگ و تاریـک از ویژگـی        ها و کوچه    خانه

 غربتی است که از سوي ایـن قـشر   هاي هاي گروه محرومیت و طرد اجتماعی از ویژگی   
ها در ابعاد   این گروه . یابد  ها مصداق می    شود و در زندگی روزمرة آن       راحتی ادراك می    به

اند و به دلیل برخوردار نبودن از  مختلف اجتماعی، اقتصادي، آموزشی و فرهنگی محروم
یررسـمی  اي براي اشتغال در اقتصاد شـهري، در اقتـصاد غ           سرمایه، مهارت فنی و حرفه    

بـودن و نداشـتن تجربـۀ کـار در شـهر و نیـز                مهاجر. اند  شهر تهران مشغول به فعالیت    
سو و رایج نبودن کار براي مردان از موانع پیدا کـردن             از یک ) یا سواد اندك  (سوادي      بی

شـونده    تر مردان مصاحبه    دهد که بیش    ها نشان می    یافته. هاست  شغل مناسب براي غربتی   
هاي روزمره عمـدتاً بـر عهـدة     دهند و تأمین هزینه نمی الح تن به کاراصط بیکارند و به 

هـا نهادینـه شـده     در بـین غربتـی  » فرهنگ کار«در واقع این گونه . کودکان و زنان است 
روند و بـه تبـع    ترین اقشار جامعۀ شهري در تهران به شمار می   ها از محروم    کولی. است

  . اند دفاع یب اجتماعی نیز بیهمین محرومیت اجتماعی در برابر هرگونه آس
کننـد و در مـوارد نـادري بـه شـکل       هـا عمـدتاً در درون خـود ازدواج مـی          کولی

پسران و دختران کـولی معمـوالً در سـنین پـایین       . کنند  گروهی اقدام به ازدواج می      برون
که سن ازدواج دختـران در حـدود دوازده    طوري  به . شوند دار می کنند و بچه  ازدواج می 
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گروهـی   تـر درون  ها بـیش    ارتباطات آن . سالگی و براي پسران کمی باالتر است        یزدهتا س 
گروهـی    در واقع نوعی سرمایۀ اجتماعی درون     . گونه است   است و ازدواجشان نیز همین    

ها،  تنها در ارتباط با تعامالتشان، بلکه در همسایگی    ها شکل گرفته است که نه       در بین آن  
ــههــا و اهــداف پ هنجارهــا، ارزش ــسیاري مــوارد دیگــر مــصداق دارد  ذیرفت . شــده و ب

شده و نشده موضوعی دیگر است کـه     هاي ثبت   رسمی و در قالب صیغه      هاي غیر   ازدواج
گروهـی    هـا معمـوالً درون      ایـن ازدواج  . یابد  ها مفهوم می    در سبک خاص زندگی غربتی    

هـا عمـدتاً    و فرزندان این خانواده  ) گروهی هم وجود دارد     هرچند که موارد برون   (است  
 . یابند نتیجه نه امکان آموزش دارند و نه مجالی براي این امر می اند که در فاقد شناسنامه

و بــه صــورت غیررســمی در بــین ...) مدرســه و (آمــوزش بــه صــورت رســمی 
هـا عمـدتاً    به همین دلیل کودکـان آن    . گیرد  تر مورد توجه قرار می      هاي کولی کم    خانواده

. هاسـت  ها ابتدا والدین و سپس دیگر غربتی   الگوهاي ارتباطی آن  . اند  بازمانده از تحصیل  
پـذیري از   هاي الزم را براي ادامه و تـأثیر          بودن به همین الگوهاي ارتباطی زمینه       محدود

کند که  پذیري مناسب فراهم می گروهی و عدم جامعه سیکل معیوب الگوهاي غلط درون
هاي متمادي انتقـال یافتـه    طی نسلهاست و  در واقع حاصل سبک خاص زندگی غربتی 

هـا و جامعـۀ محلـی، امکـان       با توجه به عدم شمولیت دوجانبه از سـوي غربتـی          . است
تـر    هـا کـم     غربتـی   هاي کودکانۀ محلی با غیر      حضور در مدارس و حتی حضور در بازي       

شـده گویـاي آن    هـاي انجـام   اي که ارتباط با مردم محلی و مصاحبه به گونه. وجود دارد 
شـوند و وقتـی از افـراد جامعـۀ      شناخته مـی » متفاوت بودن«ها با عنوان  ه غربتی است ک 

دهند و نسبت  شود، فوراً واکنش منفی نشان می ها سؤال می محلی دربارة ارتباط با غربتی
ها را از بسیاري از مناسبات  کنند؛ موضوعی که آن میلی می  به وجود این ارتباط اظهار بی     
ر در انتخابـات شـورایاري، مراسـم عـزاداري، حـضور در             جامعۀ محلی از جمله حضو    

و » نـشین  انسان حاشـیه «این وضعیت در واقع، مفهوم     . دارد  ها باز می    زنی  مساجد و سینه  
  . دهد ها نشان می  طردشده را در ارتباط با بسیاري از ابعاد زندگی اجتماعی غربتی
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  ها فرهنگ غربتی هاي خرده عناصر و ویژگی 
  ي فقرفقر و ارزشمند

تـر    دست آمد و بـیش  ها به اي که از فرایند تحلیل مصاحبه    ترین مقوله   اولین و مهم  
. هاسـت  شونده بر آن تأکید داشتند ویژگی ارزشمندي فقـر در بـین کـولی              افراد مصاحبه 

هاي اقتصادي و اجتماعی را دارند که این  ترین پایگاه ها پایین هاي موسوم به غربتی   گروه
در واقع پایگاه . ها از زندگی روزمرة خویش است عامل نارضایتی آنترین  موضوع اصلی

هاي قانونی براي  ها به فرصت    ها عامل مهمی در عدم دسترسی آن        اجتماعی پایین غربتی  
ها ساختار جامعه را عامل اساسی بیکاري خـود     تر آن   بیش. بهبود وضعیت خویش است   

. دانند می... روشی، گرو فروشی و ف گري، دست هاي کاذب نظیر تکدي و اشتغال به شغل   
هـا بـراي حـضور و     اي و نـاتوانی آن  هاي حرفه   سوادي و عدم مهارت     عالوه بر این، کم   

هاي انحراف  هاي مداوم زمینه پیوستن به روابط اقتصادي رسمی شهر و در نتیجه بیکاري
 بایـد   در کنـار ایـن مـسائل،      . کند  را براي آنان بیش از سایر شهروندان رسمی فراهم می         

ایم کـه بـا سـبک زنـدگی      اضافه کرد که با نوعی ارزشمندي فقر و در فقر ماندن مواجه          
هـاي   در واقع برخالف درآمد مناسب در برخـی از خـانواده      . ها عجین شده است     غربتی

کننـد   هاي گذران زندگی را براي خود انتخاب مـی    چنان فقیرترین شیوه    ها هم   غربتی، آن 
ها وضعیتی مثبت تلقی شده   این گونه سبک زندگی براي آنتوان گفت که احتماالً که می

هـا در همـان حـال     رسد، اما بـراي آن  فرسایی به نظر می که شرایط طاقت و با وجود این 
مـددکار  . مناسب بوده و جایگزین کردن آن با نوعی زندگی دیگر سـخت خواهـد بـود               

  : اجتماعی پایگاه خدمات اجتماعی معتقد است
. شـوند  هاي فقیري محسوب مـی  اي محلۀ هرندي خانوادهه  تر غربتی   بیش

. ها درآمدهاي بهتري دارند، ولی به طور کلی فقیرنـد           هرچند تعداد کمی از آن    
شوند و صـرفاً   سواد محسوب می سواد یا کم  ها بی تر والدین و فرزندان آن  بیش

ـ  نهاد محله به صورت پاره     هاي مردم   ها در سازمان    درصدي از فرزندان آن    ت وق
 شوند کـه ایـن درصـد هـم بـه دلیـل کارشـان        و نامنظم مشغول تحصیل می
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 هـا تعلـق   توانند مستمر حضور داشـته باشـند و معمـوالً مـدرکی بـه آن      نمی

 . گیرد نمی

ها رشد کرده  شود که فرهنگ فقر در سبک خاص زندگی غربتی         چنین استنباط می  
ده اسـت کـه ویژگـی     اي از هنجارهـاي مـسلط شـ         اي از تفکر و مجموعه      است و شیوه  

هاي پیشین به ارث بـرده شـده، مجـدداً بازتولیـد      فرهنگی که از نسل. کننده دارد   سازگار
  فرهنگـی کـه بـه اعتقـاد اسـکار     . یابد شده و در جریان زندگی روزمره روند تداومی می 

داري و توسـعۀ جوامـع شهرنـشین بـه           لوئیس در نتیجۀ برخی تحوالت در نظام سرمایه       
هاي محلـۀ    اجتماعی پایین در بین غربتیـ  با توجه به پایگاه اقتصادي    . وجود آمده است  
بـا  . تـر وجـود دارد   شـان کـم   هاي قانونی و مناسب براي ارتقاي زندگی   هرندي، فرصت 

شوند و  ها که به هر راهی متوسل می دست آوردن پول در فرهنگ آن توجه به اهمیت به 
توان انتظار داشت کـه بـراي کـسب پـول      میگمارند،  زنان و فرزندان خود را به کار می    

یکی از افراد جـوان غربتـی در ایـن راسـتا     . روي روي بیاورند افراد غربتی به سمت کج  
  : معتقد است

از همون بچگی بهمون گدایی کـردن رو  . ها هیچ مهارتی نداریم  ما غربتی 
شاید اگه مهـارتی داشـتیم، درگیـر خیلـی از مـسائل و مـشکالت                . دن  یاد می 

تـونیم داخـل    نمی اصالً. نه مدرسه رفتیم و نه شغلی مناسب داریم. شدیم نمی
فرصـتی بـراي رشـد کـردن نـداریم و      . جامعه حرفی برا گفتن داشـته باشـیم       

هـایی مثـل    هامونو بفرستیم سرکار یا بـه شـغل   مجبوریم یا بیکار باشیم یا بچه     
  .فروشی بپردازیم دست

  
  شهرونديمشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیۀ 

ها در نظـام اجتمـاعی شـهر کـامالً ادغـام              هاي این پژوهش، غربتی     بر مبناي یافته  
اقـل   یـا ال . شوند نمی رو، به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته  این اند و از نشده

خود چنین احساسی دارند، این گسست از جامعۀ شهري و عدم تعلق شهروندي همراه             
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چـون شـکل و نـوع مـسکن، خـصلت روابـط        اي هم ـ محله هاي زیست با سایر ویژگی 
هـاي شـغلی مـانع از مـشارکت اجتمـاعی       اجتماعی و پایین بودن سطح سواد و مهارت   

تکیه بـر نـوع روابـط    . کند ها را از شهروندان متمایز می     هاي این منطقه شده و آن       غربتی
بـودن روابـط    را بـسته  ها از این نظر، اهمیت فراوان دارد؛ زی      اجتماعی و متمایز بودن آن    

ها را از مراودات و موازین سلوك  ها معموالً آن هاي متقابل غربتی اجتماعی و شیوة کنش
دهد کـه   ها نشان می یافته. کند پذیر می   کند و در برابر آن فشارها آسیب        شهري متمایز می  

ارد غربتی ایـن احـساس را د  . اند گونه احساس تعلق شهروندي نداشته    ها هیچ   تر آن   بیش
  : گوید ها می یکی از غربتی. خانۀ او نیست) طور کلی شهر به (که محله یا 

ها براي خودشون چهارچوب خاصـی دارن، روابطـشون بـا مـردم          غربتی
اي براي ارتباط باز بشه سریع جلوشـو   محل خیلی محدوده و اگه بخواد روزنه 

شه ارتباط  ث میکنیم و همینم باع سختی اعتماد می    ماها به دیگران به   . گیرن  می
و بعد ) زنان و دختران(کنن  جا کار می خیلی از غربتیا یه مدتی رو این . نگیریم

مونن و کاراي مثـل   جا هم می خرن و همون رن شمال خونه می    از یه مدتی می   
کـنن   مونن و کار می    جا می   بعضیاشونم که براي همیشه این    . کنن  کشاورزي می 

ندرت کسایی هم داریم که داخل همین  هب. رن شمال و فقط براي تعطیالت می    
فروشـی و کـاراي    فروشـی و فـال   جـز دسـت  . محل خونه خریـدن و مونـدن   

خود من اگه . شه شون می چنینی هیچ مهارتی ندارند و همین باعث بدبختی       این
 . رفتم دنبالش کشی بلد بودم می مهارتی مثل لوله

ـ   هاي غربتی رسد عمدتاً نشست و برخاست      به نظر می   گروهـی   ه شـکل درون هـا ب
. گیرنـد  نمـی  ارتباط) غریبه(ها وابستگی خاصی به هم دارند و با هر کسی  غربتی. است

بسیاري از ساکنان محلی با غربتی جماعـت  . این موضوع تا حدود زیادي دوسویه است   
. کنند ها دوري می دانند و از آن ها را عیب می    ارتباط ندارند و صحبت و ارتباط با غربتی       

بـه تعبیـر دیگـر،    . دانند شان را متفاوت می     فتارهایشان، کارهایشان و سبک زندگی    زیرا ر 
عدم ارتباط با همسایگان جامعـۀ     (افراد غربتی با مسائلی نظیر فقدان مشارکت اجتماعی         
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هـا و   چنـین عـدم عـضویت در گـروه       ، اجتمـاع محلـی و هـم       )غیرغربتی(محلی حاکم   
عدم رعایت حقوق در مراجعه به نهادها        (، فقدان حقوق اجتماعی   )هاي گوناگون   انجمن

و عـدم ادغـام   ) ها، عدم استفاده از خدمات عمومی دولت نظیر یارانه و بیمـه             و سازمان 
عنـوان ابعـاد      ، به   )شدة اخالقی و فرهنگی     بند نبودن به هنجارهاي تعریف      پاي(هنجاري  

  :گوید  ها در این رابطه می یکی از آن. اند اصلی طرد اجتماعی مواجه
گـن همـۀ    تر کسی به ما غربتیا اعتماد داره، بین محـل بـدنامیم و مـی             کم
خیلـی از ماهـا نـه    . جوري نیـست  کنن در حالی که این ها رو غربتیا می  خالف

اي داریم که وقتـی مـریض بـشیم     گیریم و نه بیمه ریم، نه یارانه می    مدرسه می 
ط ندارند، در قید و     غربتیا چون با جامعه خیلی ارتبا     . بتونیم ازش استفاده کنیم   

خیلیاشون به خاطر فرهنگ زندگی غربتیا مجبورن مدرسـه         . بند جامعه نیستند  
نرن و صبح تا شب کار کنن، خـود ماهـا و دوسـتان انجمـن کودکـان کـار و          

تونستیم به طور مـنظم   نمی رفتیم ولی از بس مجبور بودیم کار کنیم خیابان می
کنه و همیشه توي همون پلـۀ   مین جوري غربتی جماعت پیشرفتی بریم و این

  . مونه فروشی باشه می اول که گدایی و دست
هــا وجــود دارد، ســبک خــاص زنــدگی و  هــایی کــه دربــارة غربتــی داوري پـیش 

هـاي   هـا زمینـۀ مـشارکت در مؤسـسات عمـومی و گـروه         فرهنگی آن   هاي خرده   ویژگی
انـزواي اجتمـاعی و   بـرد و بـه    عنوان یک عضو سالم و مؤثر از بین مـی    اجتماعی را به    

ها نسبت به نهادهاي موجـود در         اعتمادي غربتی     بدبینی و بی  . انجامد  گیري آنان می    کناره
اعتمـادي متقابـل جامعـۀ محلـی       طور کلی از یک سو و بدبینی و بـی      محله و جامعه به     

، روحیـۀ پرخاشـگري و      »متفاوت بودن «ها سبب ایجاد و پذیرش درك         نسبت به غربتی  
ها سبب قـرار      وجود همین ویژگی  . نان نسبت به جامعۀ اصلی شده است      حتی تخاصم آ  

شـود و متعاقبـاً    هنجاري اجتمـاعی و آنـومی مـی     گرفتن این افراد در نوعی وضعیت بی      
هـاي   هاي الزم را براي ورود این افراد به دامنۀ آسـیب          تواند زمینه   هایی می   چنین ویژگی 

  . هم کندـ روانی و مسائل و مشکالت اجتماعی فرا روحی
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هـا و پیونـدهاي       در بـین خودشـان داراي علقـه       » هـا   غربتـی «: در ادامه باید گفت   
گونـه اسـتنباط    توان ایـن  می. کند اند که زندگی و سکونت در محله را تسهیل می  مشترك

غربتی و مکانیسم تقابل بـا        هاي غیر   گذاري عامدانه با گروه     کرد که در واقع نوعی فاصله     
شـمار قابـل   . یابـد  هـا مـصداق مـی    ر سراسر زندگی اجتماعی آنها شکل گرفته که د     آن

نـشین محلـۀ دروازه غـار داراي پیونـدهاي خویـشاوندي بـا                توجهی از ساکنان غربـت    
هـاي قبلـی    گـاه  هـا در سـکونت   پیوندهایی که حاصـل زیـست مـشترك آن      . دیگرند  یک
ـ    گونه ها به  هاست و اساساً مکانیزم اغلب مهاجرت      آن ک عـضو از  اي است کـه آمـدن ی
این امر سبب   . ها به این منطقه به چراغ سبزي براي ورود سایر اعضا بدل شده است               آن

شده است که شمار قابل توجهی از ساکنان داراي الگوهاي مشترك اجتماعی، فرهنگـی          
ها، مـدام بـر تعـداد ایـن      گروهی غربتی به علت پایداري روابط درون . و اقتصادي شوند  

  :گوید یکی از ساکنان محلی می. شود خویشاوندان افزوده می
جـا   ایـن . جا از محلـۀ جـوکی بابـل اومـدن     هاي این نشین خیلی از غربتی 

هـستن کـه هـر    » هـا  سـپاهی «و » ها رستمی«، »بازها  پاك«هایی از جمله      قومیت
هاي ایـن محـل       غربتی. شناسن   حال همو می     هر  کدومشون با هم فامیلن یا به     
 خودشـون ارتبـاط دارن و تمـام مناسباتـشون بـا      خیلی زیاد شدن، اونا فقط با 

  . وقتی با هم هستن کسی جرئت نداره چیزي بگه بهشون. خودشونه
سوادي زنان و مردان و کودکان بازمانده از تحصیل که حاصـل سـبک خـاص                  بی

گیري   هاي کناره   رسیده از والدینشان است زمینه      ارث  ها و سیکل معیوب به      زندگی غربتی 
این موضوع نسبت بـه کودکـان   . کند ها را فراهم می تر آن  عی هرچه بیش  و انزواي اجتما  

ها براي کار کردن به دنیا آمده و تا ابـد بایـستی    تري دارد؛ زیرا آن دختر محدودیت بیش  
سبکی که کار کودك را به رسمیت شناخته و نسبت به تمامی حقوق کودك از . کار کنند

مجبورند ) کودکان دیروز(این کودکان و زنان در واقع . تفاوت است  جمله آموزش او بی   
 که تا پاسی از شب به کار در خیابان بپردازند و زمـانی بـراي تحـصیل برایـشان بـاقی     

هاي موجود در محله مـشغول بـه   NGOهرچند که تعدادي از این کودکان در       . ماند  نمی
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هـا وجـود    اند اما با توجه به کارشان، امکان آموزش مـداوم و مـستمر بـراي آن            تحصیل
 : گوید ها می یکی از غربتی. ندارد

تر پدر و مادراي ما هیچ سوادي ندارن، اصالً اعتقادي به سواد ندارن           بیش
درس خونـدن در بـین   . دن نمـی  خاطر همینم به ماها اجازة درس خونـدن  به 

خود مـن از وقتـی کـه    . ماها باید از بچگی کار کنیم   . غربتیا هیچ ارزشی نداره   
 سالگی بـراي خـانواده کـار    17تا . کردم  م توي خیابونا کار می    چشامو باز کرد  

هـاي   بعـضی از غربتـی  . کـنم  بعدش ازدواج کردم و براي خودم کار می     . کردم
رن یـه     هاي کودکان ولی یه روز می       رن انجمن   محل روزانه چن ساعت رو می     

 . رن شمال و پیش میاد که به همراه خانوادشون یک ماه می. روز نمیرن

هـا   ن مشکالت اقتصادي باعث افزایش میزان ترك تحصیل در بـین غربتـی    چنی  هم
هـاي     از دیگر موضوعاتی است کـه زمینـه        نداشتن شناسنامه و اوراق هویت    . شده است 

هـا غالبـاً شناسـنامه        کـولی . آورد  ها را فـراهم مـی       تر انزواي اجتماعی غربتی     هرچه بیش 
د و براي کودکان خود نیز شناسنامه کنن نمی ندارند، ازدواج خود را به شکل رسمی ثبت

هاي متعـدد را بـراي       رسمی بودن ازدواج، بر هم زدن آن و انجام ازدواج           غیر. گیرند  نمی
ها بین تهران و دیگر  جایی کولی به احتمال دارد جا. کند دختران و پسران کولی تسهیل می

چنـین    هـم . شـد شهرها مانعی بر سر راه ثبت رسمی ازدواج و گرفتن شناسنامه بـوده با             
ها به  ها با جامعه را دلیلی براي تمایل نداشتن آن ها و عدم پیوند آن توان انزواي کولی می

در مواردي هم که تمایل به گرفتن شناسنامه        . گرفتن اسناد هویت رسمی در نظر گرفت      
براي کودك وجود دارد به دلیل ثبت نشدن ازدواج و شناسـنامه نداشـتن پـدر و مـادر،               

نداشـتن شناسـنامه موجبـات عـدم        . سنامه براي کودك بسیار مـشکل اسـت       گرفتن شنا 
هاي تأمین  هاي قانونی و اجتماعی از جمله بیمه دیده به حمایت دسترسی این قشر آسیب

اجتماعی، یارانه، حق تحصیل، حقوق شهروندي و حضور در انتخاباتی نظیر شورایاري            
ـ       خـانواده . کند  را فراهم می  ... محله و  ه زنـدگی آزاد و در لحظـه شـناخته          هـاي کـولی ب
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یکـی از   . گنجنـد   هاي رایج زنـدگی شـهروندي مـی         سختی در چهارچوب    شوند و به    می
  : گوید ها می غربتی

خیلی توي قید و بند نیـستن  . کنن نمی ها معموالً ازدواجشونو ثبت غربتی
خونن و هر وقتم که تموم شد،  ساله می صیغۀ چند. جور چیزا مهم نیست و این 

  . کنن  دوطرف راضی باشن تمدیدش میاگر
  

  نگري جا و اکنون بودن و عدم تمایل به آینده این
هـاي محلـه،   NGOدر بین سـاکنان و     . این ویژگی با مورد پیشین در ارتباط است       

منظور این است که داشتن هدف و انضباط و . شناسند ها را با زندگی در لحظه می غربتی
هـا بـا    بـسیاري از آن . تـر مـصداق دارد   ها کم اط با غربتی  ریزي براي آینده در ارتب      برنامه

اندازي متناسـب بـا درآمـد روزانـۀ           وجود درآمد روزانۀ خوب، از داشتن سرمایه و پس        
اند و هدف در موارد قابـل   در واقع دچار نوعی روزمرگی مفرط شده . اند  خویش محروم 

گرایـی اسـتعمال مـواد     لنمونۀ بارز این نوع مصرف و حا  . توجه صرفاً گذران ایام است    
چنین مصرفی نه . هاي محلی هرندي شایع است مخدر و محرك است که در بین غربتی       

شاید بتوان عدم تالش بـراي  . گذارد و نه مجالی براي آن  انداز باقی می    تمایلی براي پس  
هـا در ایـن    یکـی از غربتـی   . آموزش و تحصیل کودکان را در ایـن راسـتا توجیـه کـرد             

   :گوید خصوص می
کنیم ولـی هـیچ سـرمایه و     ها صبح تا شب کار می       خیلی از ما غربتی   

خیلـی از  . کنـیم  هرچی درمیاریم همون روز خرج مـی     . اندازي نداریم   پس
راحتـی سـرمایۀ خـانواده رو         کنندة مواد و قماربازن و بـه        مردامون مصرف 

شه کـاري   که فردا چی می بینن و با این فقط امروزشون رو می. دن  هدر می 
  .رنندا
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  جویی خواهی و لذت هیجان
هـا مـصداق دارد       از دیگر متغیرهاي ارزشی تأثیرگذار که در فرهنگ خاص غربتی         

گذرانی آنی و     به خوش ) خصوص مردان   به(ها    غربتی. جویی است   خواهی و لذت    هیجان
هایی نظیر مصرف مواد مخدر  شوند که در قالب پرداختن به فعالیت در لحظه شناخته می   

جمعی، آزار جنسی، خشونت خانگی  هاي گروهی، قمارهاي دسته  زد و خورد  و محرك،   
  . وجوي تفریح و سرگرمی نمود دارد در جست... و 

ها، که مدیریت اقتـصادي خـانواده تـا حـدود             سبک خاص زندگی روزمرة غربتی    
اند تا حدود زیـادي      فعال  نشین و غیر    زیادي بر عهدة زنان و کودکان است و مردان خانه         

جمعی و بسیاري از رفتارهاي پرخطر و هیجـانی      هاي دسته   ختن به اعتیاد، قماربازي   پردا
اي  هـا و هنجارهـا بـه گونـه     فرهنگ وظیفه در واقع در این خرده . کند  دیگر را تسهیل می   

اند که مردان غربتی در زندگی روزمرة خویش وقت آزاد زیادي دارند و براي  تنظیم شده
یکـی از  . آورنـد  گونه رفتارهاي هیجانی روي مـی  ه اینپر کردن اوقات فراغت خویش ب    

  :گوید ها می غربتی
گذرونی و آزادي مشهورن، عشقـشون اینـه کـه دور هـم           غربتیا به خوش  

از بـس  . ان کننـده  بعـضی از زنـا هـم مـصرف     . جمع بشن و مواد مصرف کنن     
وضعیت محلـم  . رن سراغ مواد ان که می    صبح تا شب خونه   . باز  بیکارن و رفیق  

راحتـی دم دسـت همـه      خیلی بده و همه جور خالف داخلـشه، مـوادم بـه    که
خـورن،   کشن و مشروب می هاي غربتی از همون بچگی سیگار می   بچه. هست

شـون قلیـون و    خیلیـا . رن سراغ مواد شن خیلیاشون می وقتی هم که بزرگ می   
  . کنن مشروب مصرف می

هـا، پـس از     از غربتـی   همانند دیگر قماربازهاي محلۀ هرندي، بخشی قابل توجـه        
تـر   براي بـیش . اند هاي ناشی از برد به قمار روي آورده مشاهده یا شنیدن هیجان و لذت    

. ها لذت ناشی از برد اول عاملی مهم و اساسی بـراي تـداوم قماربـازي بـوده اسـت            آن
خصوص  دست آوردن پول زیاد در زمان کم، به هیجان ناشی از برد و لذت حاصله از به 
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بـارة   وار به سمت قمار و انجام مجدد و چند ل ابتدایی شروع قمار فرد را دیوانه    در مراح 
تـر   هرچند که در مراحل بعدي بحث هیجان و لذت کـم . دهد آن در طول روز سوق می   

پـروین و   (پـردازد     به انجام قمـار مـی     » جبران«تر براي     مصداق دارد و فرد قمارباز بیش     
 دسـت   هـا کـه بـه    فرهنگ غربتی  غالب در خردهبا توجه به هنجارهاي  ). 1393درویش،  

آوردن راحت و بدون دردسر پول نوعی محوریت بوده و براي کـسب آن بـا ابزارهـاي      
فرزنـدان و زنـان خـود را بـه کـار      ... گـري و   فروشـی، تکـدي   غیرمتعارف نظیر دسـت   

و » انیرو«توان این انتظار را داشت که پرداختن به قماربازي نوعی اجبار    گمارند، می   می
  .دهد شود و فرد را به انجام مجدد و چندبارة آن سوق می محسوب می »فرهنگی«

  
  توجهی به قانون  بی

اعتیاد به انواع مواد مخدر و محرك، سابقۀ زندان در بین اعضاي خـانواده، ایجـاد             
قـاپی، پـرداختن بـه       جمعـی، کیـف     هاي فـردي و دسـته       نزاع و درگیري، اقدام به دزدي     

 عنوان یکی  گریزي به هاي قانون رگیري و بسیاري مسائل دیگر از نشانه     گري و زو    تکدي
در بین زنـان  . هاي محلۀ هرندي است هاي مرتبط با فرهنگ فقر در بین غربتی   از ویژگی 

تـر   پسند هاي عامه و کودکان غربتی پول گرفتن از مردم در قالب گدایی کردن و با شگرد  
تر پـول   اي شود و افرادي که با ترفندهاي حرفه نوعی افتخار محسوب می) تر  مقبول عام (

تري برخوردارند و بـه   تري را از مردم بگیرند در خانواده از مقبولیت و احترام بیش     بیش
پذیرفتـه،   هـاي صـورت   بنـا بـر مـصاحبه   . آید گفتۀ خودشان نوعی زرنگی به حساب می     

هـا رواج    ها به صورت فردي و به صـورت جمعـی در بـین آن               ها و زورگیري    مزاحمت
گونـه تحلیـل    صورت دوسویه ایـن  توان موضوع را به  تر می در واقع به شکل دقیق    . دارد

فرهنگـی محـسوب شـود و هـم       تواند عنصري خرده    توجهی به قانون هم می        کرد که بی  
  . فرهنگی به حساب آید پیامدي از عناصر خرده

 دارند و اغلـب  کار عضویت هاي بزه   گروه  برخی از پسران نوجوان غربتی در خرده      
ها که به نوعی طردشدگان جامعـۀ   ها نظیر افغانی با خودشان و در مواردي با دیگر گروه       
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یکـی از مـردم محلـی    . دهنـد  ها را تشکیل می شوند، این گروه محلی حاکم محسوب می 
  :گوید می

راحتـی از     اي هـستن و بـه       هاي محله کارشون دزدیه، دزداي خیلی حرفه        برخی از غربتی  
چند وقت پیش که هوا تاریک شـده بـود، داخـل         . کنن  ي محل و دیگر جاها دزدي می      ها  خونه

تا از پسراي غربتی ریختن سر یـه افغـانی    چند) هاي محل  یکی از کوچه  (پور    همین کوچۀ زمان  
ترسن  نمی شن از هیچی ها وقتی چند نفر می غربتی. لختش کردن و هرچی داشت ازش گرفتن

 . زنن و به هر کاري دست می

و بـه صـورت     ) مـدارس (ها امکان آموزش به صـورت رسـمی           بسیاري از غربتی  
هـا و     جانبه از سوي غربتی     با توجه به طرد اجتماعی دو     . را ندارند ) هاNGO(رسمی    غیر

یابی به پایگاه اجتماعی مناسب که الزمۀ آن در جامعۀ حـاکم متغیـر           جامعۀ محلی دست  
  . تحصیالت معرفی شده است بسیار ناچیز است

شده چنین استنباط کرد که این پسران و کودکـان در    هاي انجام   توان از مصاحبه    می
دهند  مواقعی براي حل مسئلۀ پایگاه و منزلت اجتماعی خود به صورت جمعی پاسخ می

رو و منحرف واکنش خود را این چنـین بـروز       فرهنگ کج   و با عضویت و تشکیل خرده     
این موضوع فرایندي   . ریات کوهن و میلر است    سو با نظ    موضوعی که دقیقاً هم   . دهند  می

هـا در ابتـدا از سـاختار اجتمـاعی، نهادهـاي       کند که به وسیلۀ آن، غربتی      را توصیف می  
اند و براي جبـران ایـن    ها و نهایتاً از خودشان بیگانه و طرد شده اجتماعی و دیگر انسان 

ان غربتی در این رابطه یکی از افراد جو. دهند فرایند، به صورت جمعی واکنش نشان می 
  : گوید می

کـنن   جور خالف می   ها عضو هستند و همه      خیلی از دوستام در این گروه     
خیلیاشـون تـا حـاال بارهـا رفـتن زنـدان و       . و کسی هم جلودارشـون نیـست   

کنن و حالـت    جمعی دزدي می    صورت دسته   به  . درآمدهاي خیلی خوبی دارند   
تا حاال بارها بـه مـنم   . عمیقی دارناي دارن که با هم ارتباطات خوب و          شبکه
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دونـم عاقبـت نـداره و دردسـرش      پیشنهاد دادن ولی باهاشون نرفتم چون مـی  
  . تره بیش

هاي   موضوعی که باید بدان توجه شود، آگاهی متکدیان غربتی نسبت به زیر و بم             
آوري متکـدیان کـه    با توجـه بـه موضـوع جمـع        . قانون و چگونگی فرار از قانون است      

اند، بسیاري از زنان و دختران غربتی سـعی در           ی نظیر شهرداري متولی انجام آن     نهادهای
گـري و   هایی در دستشان در واقع به تکـدي  دور زدن قانون دارند و با گرفتن فال یا گل   

توانـد در آن      گذار دیگر نمی    ابزاري که قانون و قانون    . پردازند  در مواردي سرقت هم می    
که هم اکنون اگر یک فرد متکدي  یا این. گیر کند د را دستمداخله کند و به خاطر آن فر 

تـر از   گیري همراهش بوده دو یا بیش چه در زمان دست گیر کنند به ازاي هر آن   را دست 
هـا هـستند،    هـا غربتـی    متکدیان تهران که بخش قابل تـوجهی از آن        . شود  آن جریمه می  

دهند کـه در      کس دیگري می  آورده را تحویل      دست  هرچند ساعت یک بار مقدار پول به      
هاي قانونی نـسبت بـه برخـورد     خأل. تري را پرداخت کنند گیري مبلغ کم    صورت دست 

هـاي جـامع فرهنگـی اجتمـاعی از      سو و فقدان برنامه  گري از یک    قاطع نسبت به تکدي   
تـر    تر نشده، بلکه بـیش      تنها تعداد متکدیان غربتی کم      سوي دیگر باعث شده است که نه      

ائل و مشکالت متعاقب آن هم افزایش یابد و صرفاً با سـیکل معیـوبی از   هم شود و مس   
  . اي مؤثر مواجه باشیم آوري و بازگشت به مکان و موقعیت قبلی، بدون مداخله جمع

  
  گریزي مردان مسئولیت

هـاي مـداوم و    نداشتن احساس مسئولیت مردان در قبال مخارج خانواده، بیکـاري  
ها بر دوش زنان و کودکـان   تقبل هزینه(کوس اقتصادي مدت مردان، مدیریت مع    طوالنی

بند و باري  قیدي و بی ، محرومیت کودکان از مهر و محبت خانواده، بی)و بیکاري مردان  
  هاي رسـمی، رهـا      در تربیت فرزندان و نادیده گرفتن حق تحصیل و استفاده از آموزش           

ت آنـان امـري عـادي       کردن کودکان از جانب والدین و عدم توجه به بهداشت و سالم           
یکـی از مـسائل و   . هاسـت  شود که در واقع حاصل سبک خاص زندگی غربتی   تلقی می 
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ها از نظر بهداشتی،  غربتی. هاست ها نامناسب بودن وضعیت بهداشتی آن مشکالت غربتی
ویژه  ها به  اند و انواع بیماري     هم بهداشت فردي و هم بهداشت محیطی، با مشکل مواجه         

کودکان دچـار فقـر تغذیـه و    . ها بسیار زیاد است    ی و واگیردار بین آن    هاي عفون   بیماري
یکی از کارکنـان    . هاي آن آشنا هستند     ترین امکانات بهداشتی و مراقبت      مادران نیز با کم   

  :گوید می) حمایت از حقوق کودکان(دولتی  غیر
ها مجبورن داخل ساختمونایی که چند تـا اتـاق کوچـک          خیلی از غربتی  

وضـعیت  . کـنن   همه از حموم و توالت مشترك استفاده مـی        .  کنن داره زندگی 
ها که میان مؤسسۀ ما الغر و    تعریفی نداره، خیلی از بچه     تغذیشونبهداشتی و   

  . ضعیف هستن و به خاطر همینم در یادگیري مشکل دارن
ها، در   فرهنگ غربتی   هاي خرده   هاي عمومی و عناصر و ویژگی       پس از ذکر ویژگی   

تـرین مـسائل و    گرفته، مهـم  هاي انجام ه تا با کنکاش و تعمق در مصاحبه     ادامه سعی شد  
هاي اجتماعی مرتبط با این افراد، که در واقع نتیجۀ سبک خاص زندگی و عناصر    آسیب
  .هاست، بررسی شود فرهنگی غربتی خرده

  
  هاي اجتماعی فرهنگ فقر و آسیب خرده
ساز انواع مسائل و مشکالت       هاي محلۀ هرندي زمینه     فرهنگ حاکم بر غربتی     خرده

مـسائلی کـه صـرفاً    . خصوصی براي زنان و کودکان و در واقع کلیت خـانواده اسـت            به
. ها نبوده و هدف بخشی از آن کلیت جامعۀ محلی و شهري حاکم اسـت        مختص به این  

جا سعی شده است در قالب توصیفاتی به شرح ذیل ضمن معرفـی ایـن مـسائل،      در این 
هـا در    فرهنگی غربتی هاي خرده دهیم که به واسطۀ آن عناصر و ویژگیفرایندي را نشان    

  .کند ها فراهم می گیري آسیب نهایت، زمینۀ الزم را براي شکل
را » هـا   غربتـی «کار کردن کودکان و خشونت علیه آنان بخشی از فرهنـگ غالـب              

در . ندشـو  عموماً کودکان غربتی با فرهنگ کار در خیابـان شـناخته مـی    . دهد  تشکیل می 
دختـران و  . دهنـد  تشکیل می» ها غربتی«اي از کودکان کار و خیابان را        واقع بخش عمده  
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نـسبت  . کننـد  سالگی در خیابان کار می پسران کولی از سنین پایین و گاه از چهار یا پنج        
کار پسران و دختران کولی در خیابان تا قبل از سنین بلوغ و نوجـوانی تقریبـاً مـساوي                 

دهند و کار آنـان   ان کولی پس از پایان دوران کودکی نیز به کار ادامه می        است، اما دختر  
هاي اول  در مقابل، پسران کولی معموالً در سال  . یابد  غالباً در تمام طول زندگی ادامه می      

چه تعدادي از پسران کار  دهند و اگر کنند و به کار خیابانی پایان می        نوجوانی ازدواج می  
ماننـد و   دهند، اما در بسیاري موارد نیز در خانه مـی           را ادامه می   خیابانی یا دیگر مشاغل   

اند بایستی براي پدر خانواده کار      کودکان غربتی تا زمانی که ازدواج نکرده      . کنند  کار نمی 
هاي میدانی حاکی از آن است        مصاحبه. شود  کنند و پس از ازدواج این موضوع قطع می        
کردن را  ) گدایی(» گنویی«هاي     خانواده سبک  که در همان سنین کودکی این کودکان در       

هاي گدایی کردن، از همان بچگی به همراه مادرانـشان   آموزند و براي یادگیري سبک     می
  : گوید ها می یکی از غربتی. روند هاي عمومی می ها، مترو و دیگر مکان به خیابان

ـ         . از وقتی به دنیا اومدم کار کردم       وي اصالً از وقتی چشممو بـاز کـردم ت
. کنم  سالمه و چون ازدواج کردم براي خودم کار می        24اآلنم که   . خیابونا بودم 

جام سـاعت   اآلنم که اومدم پیش شما و این  . فروشی  رم دست   صبح تا شب می   
 شب بیرونم و کار 10 تا 5رم بعدازظهرا هم  ها سه ساعت می صبح. استراحتمه

  .کنه زنم هم کار می. کنم می
خـصوص   هـاي محلـه و بـه    قد غربتی در کوچه و خیابان  حضور کودکان قد و نیم    

ها امري شایع است کـه در واقـع        پذیري آن   هاي موجود در محله و احتمال آسیب        پارك
توجهی به کودکـان و الگوهـاي    توجهی یا کم     هاست که بی    حاصل فرهنگ خاص غربتی   

اعی از هـاي اجتمـ   این موضوع باعث بـسیاري از آسـیب  . هاست اجتماعی و ارتباطی آن   
کننـدگان مـواد، قـرار گـرفتن در معـرض             هاي خشونت و مصرف     جمله مشاهدة صحنه  

هاي آلوده و در مواردي آشنایی این کودکان بـا انـواع مـواد مخـدر و            برخورد با سرنگ  
استفادة جسمی و جنـسی و مـورد حملـه قـرار گـرفتن از             ها، سوء   چگونگی مصرف آن  

هایی را براي ورود ایـن   تواند زمینه  میهاي ولگرد داخل پارك شده است که    سوي سگ 
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در واقـع کودکـان بـه دلیـل         . هاي اجتماعی فـراهم آورد      پذیر به دامنۀ آسیب     قشر آسیب 
ترها، بـه صـورت مـستقیم درگیـر ایـن مـسائل        خصوص بزرگ الگوپذیري از دیگران به 

  :گوید یکی از مردم محلی در این رابطه می. شوند می
هـاي غربتـی      قل پنج شش تا بچه دارن، بچه      هاي غربتی همه حدا     خانواده

رسـن،   نمـی  هـا اصـن بهـشون    شن، خانواده خودشون داخل خیابونا بزرگ می
نـدازن و از پـشت ماشـین و      دن، سـنگ مـی       مـی  فحشرفتاراي عادي ندارن،    

  . ها داخل آدمیزاد نیستند غربتی. رن جمعی باال می هاي باربري دسته چرخ
جـا موضـوع    در واقـع در ایـن  . از کار کودکان داردتر  کار کردن زنان نمودي عینی 

بـاره    در ایـن    . مسئولیت معکوس مطرح است که مدیریت اقتصادي بر عهدة زنان است          
هاي زندگی بر عهدة زنان  باید گفت که در مواردي قابل توجه وظیفۀ اصلی تأمین هزینه      

کـه صـرفاً    یا این (غربتی است و مردان غربتی صرفاً سرپرستی خانواده را بر عهده دارند  
هـاي مـالی و سرپرسـتی       و از لحـاظ تـأمین هزینـه       ) ها مطرح اسـت     حضور فیزیکی آن  

هــا بـه شــیوة   گـاه آن . تـر تعهــدي در قبـال خــانواده و فرزنـدان ندارنــد    فرزنـدان، کــم 
هـا موظـف اسـت کـه در پایـان       همسري، چند زن را اختیار کرده و هرکـدام از آن            چند

در فرهنـگ رایـج     . شده را بـراي مـرد خـانواده بیاورنـد           نیبی  ساعات کاري، مبلغی پیش   
ها، زنان غربتی بر خالف مردان غربتی بازنشستگی ندارند و تا پایان عمر بایـستی       غربتی

  :گوید یکی از مردم محلی در این باره می. کار کنند
او سه تا زن دارد کـه هـر         . طبقۀ باالي منزلمان را یک غربتی اجاره کرده       

.  هزار تومن را براي مرد غربتی بیـاورن      100ا بایستی روزانه مبلغ     ه  کدام از آن  
کنه که زنان غربتی مبلغ مورد نظر را به هر شکلی بایستی تهیه کنن         او فکر می  

  . پردازند فروشی می ها در تأمین مبلغ مورد نظر به هر کاري از جمله تن و اون
  :ها معتقد است  یکی از غربتی

نیا میان از همون اوایل بر دوش مادراشـونن و بـا            ها از وقتی که به د       بچه
چند سال بعد که بتونن راه برن، باید برن توي خیابونـا            . شن  آشنا می » گنویی«
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زنـان غربتـی اآلن   . ها همراشـونه    این کار تا پایان عمر بچه     . شروع به کار کنن   
  . ان که قبالً کار کردن و باید تا ابد کار کنن هایی همون بچه
. کننـد  اقـدام مـی  » کـردن  اسـفند دود  «ها بـراي کـسب درآمـد بـه      بتیبرخی از غر 

. موضوعی که فقط به این ختم نشده و تبعات ناشی از شغل جنبۀ پنهان موضـوع اسـت       
هـایی   مکـان ... ها، اماکن شلوغ نظیر بازار مولوي، پانزده خـرداد و     راه  ها، سر چهار    مغازه

انـد   ها عمدتاً زنان و دختـران  کن سفنددودا. کنند ها براي خود انتخاب می  است که غربتی  
هاي مرسوم بـه گـرفتن پـول از مـردم اقـدام           که با التماس کردن به مردم و دیگر روش        

کنند، از تحقیر   کنند و در این میان با مسائل و مشکالت زیادي دست و پنجه نرم می                می
وردن پـول  دسـت آ  گاهی بـراي بـه     . و تمسخر گرفته تا پیشنهاد برقراري روابط جنسی       

چنـین بـا    هـم . کنند می... ها و  اقدام به برقراري روابط جنسی با کارگران فصلی، بازاري        
انـد و   که تعـداد زیـادي از کودکـان دختـر و پـسر غربتـی در سـنین بلـوغ           توجه به این  

هـا داده نـشده اسـت، احتمـال      هاي مراقبـت از خـود از سـوي خـانواده بـه آن        آموزش
هـا و دیگـر امـاکن     ها در خیابان  هاي جسمی و جنسی از آن       پذیري و سوءاستفاده    آسیب

انـد و   ها مـشغول  ها تا پاسی از شب به کار در خیابان عالوه بسیاري از آن    به. وجود دارد 
مـدیر عامـل مرکـز    . تواند وجود داشته باشد ها می  امکان ورود به چرخۀ آسیب براي آن      

  :گوید کاهش آسیب زنان محلۀ دروازه غار در این باره می
.  کـردن اسـت   بخش زیادي از زنان و دختران غربتی کارشان اسـفند دود     

ــل صــبح  ــان در اوای ــازه مکــان کارش ــا مغ ــر   ه ــصرها س ــازار و در ع ــا و ب ه
هاي جنـسی از     استفاده  سوء. رو هستند   با مشکالت زیادي روبه   . هاست  چهارراه

برقراري گاهی با دست زدن و لمس فیزیکی و گاهی با . ها بسیار زیاد است آن
یابند،  ها حضور می ها و میادین بازار که غربتی حتی سر چهارراه. روابط جنسی

دختران غربتی اغلب . مکانی شده است براي دسترسی راحت مشتریان جنسی    
هاي زیادي از آنان به     استفاده  هاي زودرس دارند و در فرایند کارشان سوء         بلوغ

در میادین کار حضور دارنـد و  هم توسط دیگر پسران غربتی که     . آید  عمل می 
  . ها غربتی هم غیر
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هـاي داخـل منـزل،     گذاري کم بین فرزنـدان، زایمـان        تعداد زیاد فرزندان و فاصله    
هـاي   هـاي اجتمـاعی و عـدم حمایـت از سـوي مـرد خـانواده زمینـه               نداشتن حمایـت  

شـده از سـوي دیگـر را فـراهم            سـو و کودکـان متولـد        پذیري زنان غربتی از یک      آسیب
آوري زیـاد نـوعی       هـاي غربتـی کـه فرزنـد         عالوه بر فرهنگ حاکم بر خانواده     . آورد می

شود، آگاهی پـایین زنـان و مـردان غربتـی نـسبت بـه اصـول و               محوریت محسوب می  
ها را  تر این خانواده  پذیري هرچه بیش    هاي آسیب   گیري از بارداري زمینه     هاي پیش   روش

هاي محلۀ  اجتماعی است که بسیاري از غربتیهاي   اعتیاد از دیگر آسیب   . آورد  فراهم می 
تـر    طوري که به زعم بیش به. نشین غربتی با آن درگیرند    خصوص مردان خانه    هرندي به 

چنـین بـا اسـتناد بـه      هـم . ها بـسیار شـایع اسـت        شونده اعتیاد در میان آن      افراد مصاحبه 
تـوان از چهـره و    راحتی مـی    ها، به   گرفته از منزل    مشاهدات میدانی و بازدیدهاي صورت    

ایـن آسـیب اجتمـاعی در بـین تمـامی           . رفتار ساکنان غربتی آلودگی به اعتیاد را فهمید       
. شـود  هاي سنی از کودکان گرفته تا نوجوانان و جوانان و زنان و مـردان یافـت مـی       رده

هاي مصرفی براي تهیۀ مواد این مردان را در اغلب موارد بایستی زنـان پرداخـت                  هزینه
آمده از کار زنان و کودکان در اختیار مـردان   دست یاري موارد، تمامی پول به  در بس . کنند

یکـی از  . کند شود و او بخش زیادي از آن را صرف مصرف مواد می  خانواده گذاشته می  
  :گوید افراد محلی می

زناي غربتی بایستی صبح تا شب کار کنن و خیلـی از مرداشـونم مـواد        
خیلیاشـون شیـشه و     . صرف مواد نـدارن   در واقع کاري جز م    . کنن  مصرف می 

شده رو پس از اتمام سـاعات       بینی  کنن و اگر زنا پول پیش       هروئین مصرف می  
نـشینن و تنهـا    خیلـی از مرداشـون خونـه      . زنـن   کاري نیارن اونا رو کتک مـی      

شناسم که دوتا زن داره و دوتاشونو معتـاد    یکی رو می  . کارشون مصرف مواده  
ه باشن و مجبور بشن براي تهیۀ مـوادم کـه شـده             تر وابست   کرده که بهش بیش   

  . برن گدایی کنن
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ها، که مدیریت اقتـصادي خـانواده تـا حـدود             سبک خاص زندگی روزمرة غربتی    
اند، زیادي اعتیـاد و      فعال  نشین و غیر    زیادي بر عهدة زنان و کودکان است و مردان خانه         

فرهنـگ   قـع در ایـن خـرده      در وا . کنـد   بسیاري از رفتارهاي پرخطر دیگر را تسهیل مـی        
اي تنظیم شده است که مردان غربتی در زنـدگی روزمـرة    ها به گونه   وظایف و مسئولیت  

سـو و   ها از یک زاي غربتی با وجود سبک زندگی آسیب. خویش وقت آزاد زیادي دارند   
سازمانی اجتماعی حاکم بر محلۀ هرندي از سوي دیگـر، کـه در هـر کـوي و بـرزن              بی

شـود،    گان مواد و سهولت دسترسی به مواد امري عـادي تلقـی مـی             کنند  حضور مصرف 
در کنار مصرف انبوه مواد، خرید . ها امري دور از ذهن نیست شیوع اعتیاد در بین غربتی  

گرفتـه    هاي صورت   ها امري آشناست که در مصاحبه       و فروش مواد مخدر در بین غربتی      
کان غربتی نیز از سنین پایین کار در تعداد زیادي از کود. مراتب بر آن تأکید شده است به

هاي آخر نوجوانی کـار سـخت خیابـانی       کنند، اما با رسیدن به سال       خیابان را شروع می   
به گفتۀ یکـی از  . تري براي کارند   هاي پردرآمد   ها را سرخورده کرده و به دنبال روش         آن

  :شوندگان مصاحبه
چـون در فرهنـگ     . فـروش مـواده    پردرآمد، کارهایی مانند خرید و        یکی از این کارهاي   

کنن، خیلیاشون داخل همـین محـل کارشـون خریـد و فـروش          ها مردان عمدتاً کار نمی      غربتی
ها توي شمال خونـه   شن و بعضی درآمدشونم خیلی باالست و بهترین ماشینارو سوار می    . مواده

  . و ویال دارن
توانـد ناشـی از    همانند مسئلۀ اعتیاد، اقدام به خرید و فروش مواد تا حدودي مـی          

چنـین بـا    و هـم . هاي دائمی در مردان غربتـی باشـد   نشینی و بیکاري    سبک زندگی خانه  
تـوان   ها، می توجه به اهمیت داشتن کسب راحت و بدون دردسر پول در فرهنگ غربتی       

از سـویی  . ها به خرید و فروش مـواد روي آورنـد        این انتظار را داشت که بخشی از آن       
دسـت آوردن   ناچـار بـراي بـه     کنندة مواد بوده و به د غربتی مصرف دیگر بسیاري از افرا   

  . پا فعالیت کنند عنوان فروشندة خرده مواد در مواقعی مجبورند که به 
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هاي شایع در بین مردان غربتی محلۀ هرنـدي اسـت کـه         قماربازي از دیگر آسیب   
. هاسـت  هاي آن  همانند موارد پیشین، تا حدودي متأثر از سبک زندگی حاکم بر خانواده           

بوده و در مواردي هـم وظیفـۀ        » نشین  خانه«در این سبک زندگی، مردان خانواده عموماً        
. مراقبت از فرزندان خانواده را دارنـد و زنـان و کودکـان بایـستی تـأمین معـاش کننـد                    

. هـایی دارد    هـا بـا قماربـازي رایـج در محلـۀ هرنـدي تفـاوت                قماربازي در بین غربتی   
هاي محله انجام  گروهی و صرفاً با دیگر غربتی ها به شکل درون   ربتیقماربازي در بین غ   

در واقع شکل مرسوم طرد اجتماعی و عدم گرایش به پیوسـتن در اجتمـاع یـا         . شود  می
خـوبی نمایـان    ها در مـسئلۀ قمـار بـه    ها در اجتماع محلی در نوع تعامل آن         نپذیرفتن آن 

هـاي قمـار      ها و خانـه     ها، داخل کوچه     قماربازي در محلۀ هرندي در سر چهارراه      . است
هاي مختلف کشور حضور دارند، اما در  شود و در این شکل از قمار از قومیت       انجام می 

ها صرفاً  آن. ها دو طرف بازي لزوماً بایستی غربتی باشند  قماربازي مرسوم در بین غربتی    
 ها وارد ر چهارراههاي قمار نظیر س کنند و عموماً در دیگر مکان در داخل منزل قمار می

هـا   هاي غربتی، بسیاري از کودکان آن  سامانی حاکم بر خانواده     با توجه به نابه   . شوند  نمی
یکـی از سـاکنان     . گیرنـد   از همان بچگی راه و رسم قماربازي را از پدران خود یاد مـی             

 :گوید محل می
جمعـی داخـل      خیلیاشون به صورت دسـته    . مرداي غربتی اغلب بیکارن   

در بـازي قمـار   . کنن شن و قمار می ها جمع می هاي دیگر غربتی  نهیکی از خو  
هـا و منـازل       ها، داخل کوچه      چهارراه سر. ها طرف بازي لزوماً غربتی است       آن

مردم محله دید خـوبی بهـشون       . دن  نمی ها رو راه    شه غربتی   محل که قمار می   
  . دونن شخصیت و کثیف می   رو بی ندارن و اونا
  :گوید شونده می ي مصاحبهها  یکی از غربتی

. ها قمارو دوست دارن، اونـا بـه بـرد و باخـت عـشق دارن                 اغلب غربتی 
ها به دیگر مردم محل اعتماد ندارن و فقط با خودشون و تا حدودي بـا        غربتی

کـنن و مـردا هـم     ها صبح تا شب کار می  زنا و بچه  . کنن  لرهاي محل قمار می   
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گـذرونی مـشهورن، پـیش     عیاشی و خوشکالً غربتیا به  . کنن  بیکار و قمار می   
غربتیا در قید . کنن ها و زناشونو یه روزه قمار می     میاد که پول یه هفته کار بچه      

  . بند خیلی چیزا نیستند و بند نیستند، خیلی آزادند و پاي
قـاپی از دیگـر مـسائلی اسـت کـه در بـین                سرقت، زورگیري و کیـف و گوشـی       

جربـۀ فعالیـت در محلـۀ هرنـدي و ارتبـاط بـا              ت. هاي محلۀ هرندي وجـود دارد       غربتی
هـا در محلـۀ    هـا و زد و خـورد    هاي مردمی بیانگر آن است که بخـشی از سـرقت            گروه

. آورد هایی را به وجـود مـی   شود و در این محله ناامنی  ها انجام می    هرندي توسط غربتی  
  :گوید کننده به پایگاه خدمات اجتماعی می هاي مراجعه یکی از غربتی

اکثر پسرا بیکـارن    . دزدي در بین پسراي غربتی رایجه       اپی و گوشی  ق  کیف
بـه  . کـنن   جمعی خالف مـی     خیلی از دوستام دسته   . و کاري جز خالف ندارن    

ها دنبـال کـاراي سـخت و        غربتی. خود منم بارها پیشنهاد دادن ولی من نرفتم       
ـ  قاپی و گوشی بعضی از دوستام با کیف. گردن  کننده نمی   خسته ه دزدي روزي ی

  . میلیون درآمد دارن
تـوجهی نـسبت بـه زنـان و         در نهایت باید گفته شود که نوعی آزار و اذیت و بی           

تـر کودکـان و    هاي غربتی، بـیش  به این شکل که در خانواده     . کودکان غربتی وجود دارد   
ها از سوي خـانواده   هاي کهنه به تن دارند و هیچ اهمیتی به سالمت آن        ها لباس   زنان آن 

بـه وضـعیت   . ها مدنظر اسـت  تر جنبۀ درآمدزایی آن در واقع عموماً بیش. شود نمی داده
 هـاي غربتـی هـیچ اهمیتـی داده     خـصوص کودکـان در خـانواده    بهداشت و سالمت بـه    

آزاري  هـاي مختلـف کـودك    جمعیت حضور داشته و جنبـه    هاي پر   در خانواده . شود  نمی
مردان غربتی . شود هده میآزاري جنسی مشا  آزاري جسمی، غفلت و کودك      شامل کودك 

. شونده بیان شده است   تفاوتی مشهورند و این موضوع توسط تمامی افراد مصاحبه            به بی 
مسئولیتی     ، قماربازي، بی  )خصوصاً مادة محرك شیشه   (شیوع اعتیاد در بین مردان غربتی       
  .وفور وجود دارد و ضرب و شتم زنان و کودکان به
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  هاي اجتماعی فرهنگی و آسیب رابطۀ بین عناصر خرده. 2جدول 

 هاي اجتماعی فرهنگی و آسیب پیامدهاي عناصر خرده فرهنگی عناصر خرده ردیف

 فقر و ارزشمندي فقر 1
پایگاه اجتماعی اقتصادي پایین، موروثی شدن فقر، اشتغال کاذب 

 .گري و جذب در اقتصاد غیررسمی شهر مانند تکدي

2 

مشارکت پایین اجتماعی و 
وحیۀ عدم تعلق ر

 شهروندي

سرمایۀ اجتماعی باالي  عدم ادغام در جامعۀ محلی و شهري،
سرمایۀ اجتماعی پایین نسبت به نظام شهري،  گروهی، درون

هاي  توجهی به مشارکت در فعالیت بی سوادي زنان و کودکان، بی
 . دادن در انتخابات شورایاري محلی نظیر رأي

3 
جا و اکنون بودن و عدم  این

 نگري یندهتمایل به آ
ریزي براي  عدم برنامه انداز براي آینده، نداشتن سرمایه و پس

 .قماربازي آینده، مصرف مواد،

 جویی خواهی و لذت هیجان 4
خانواده و (جمعی، خشونت  هاي دسته قماربازي مصرف مواد،

 .، آزار جنسی)دیگران

 توجهی به قانون بی 5
رگیري، درگیر شدن با جرائم و انحرافات اجتماعی، زو

 .گیري، سابقۀ کیفري، طرد از جامعۀ محلی و شهري حاکم دست

 گریزي مردان مسئولیت 6

هاي مداوم و طوالنی مردان،  مدیریت اقتصادي معکوس، بیکاري
غفلت نسبت به بهداشت و سالمت اعضاي خانواده، عدم توجه 

پذیري زنان و  به تحصیل کودکان، کار کودکان و زنان، آسیب
 کودکان

  

  
  گیري تیجهن

تـر پـژوهش علمـی        ها، کـم    هایی نظیر غربتی    در حوزة مطالعات دانشگاهی دربارة گروه     
. هـا وجـود دارد   صورت گرفته است و صرفاً اطالعاتی کـم و بـیش عامیانـه دربـارة آن         

  . اطالعاتی که صرفاً ظاهر موضوع است و بخش عمدة آن پنهان است
هـاي سـاکن در محلـۀ هرنـدي و            یهاي عمومی غربت    تأکید اصلی مقاله بر ویژگی    

هـاي   هـا ویژگـی   نتـایج مطالعـه نـشان داد کـه غربتـی         . هاسـت   فرهنگی آن   عناصر خرده 
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از . کنـد  پذیر مـی  هاي اجتماعی آسیب ها را در مقابل آسیب دارند که آن   اي    فرهنگی  خرده
توان به مواردي مانند ارزشمندي فقر، مشارکت پایین اجتماعی و عـدم تعلـق                جمله می 

خـواهی و   نگـري، هیجـان   جا و اکنون بودن و عدم تمایل به آینده   حیۀ شهروندي، این  رو
نتایج نشان داد کـه  . گریزي مردان اشاره کرد توجهی به قانون و مسئولیت    جویی، بی   لذت

کودکان . پذیرند  هاي اجتماعی آسیب    کودکان، زنان و حتی مردان غربتی در مقابل آسیب        
هاي جسمی و روانی و        از سوي مردان، آزارها و خشونت      گري اجباري   و زنان با تکدي   

بخشی از عوامـل مـؤثر   . اند مواردي از این قبیل و مردان نیز با قماربازي و اعتیاد مواجه           
گردد و بخـشی از آن   می  سازمان محلۀ هرندي بر       در این موضوع به ساختار اجتماعی بی      

  .  محله مربوط استفرهنگی ساکنان غربتی در این نیز به عناصر خاص خرده
سـازي محـالت    دهد که سیاست حذف و پاك  تجارب داخلی و خارجی نشان می     

توانـد کـاهش    سفید صرفاً بازي با معلول است و نمی        پرآسیب شهري مانند تجربۀ خاك    
کـار   راه. هاي اجتماعی و ارتقاي سطح زندگی ساکنان را بـه دنبـال داشـته باشـد                 آسیب

) غـار سـابق     دروازه(اي مانند هرندي      تماعی در محله  هاي اج   مناسب براي کاهش آسیب   
ــه    ــاي مداخل ــه رویکرده ــه ب ــی و توج ــاه فن ــاعی و   دوري از نگ ــددکاري اجتم اي م

در ایـن راسـتا بایـستی    . شناختی با محور توانمندسازي ساکنان این محالت است    جامعه
اي هـ   سازمانی اجتماعی خارج کرد و از طریـق آمـوزش             محلۀ هرندي را از وضعیت بی     
  . هاي غربتی همت گماشت فرهنگی گروه مناسب، به تغییر عناصر خرده
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