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 چکیده
های شهر مصیری مرکز  در این مقاله ضمن بررسی ابعاد متعدد طرد اجتماعی در زندگی غربت

شهرستان رستم استان فارس، تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه نوسازی مورد مطالعه قرار 
 آوری گرفت. روش پژوهش، کیفی است و اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با نوزده نفر جمع

ها با  سپس تحلیل داده  گیری گلوله برفی انتخاب شدند. کنندگان تحقیق نیز با نمونه گردید. مشارکت
دست آمد.   اولیه به کد 210 مجموع ها انجام شد. در رویه تحلیل مضمون و از طریق کدگذاری داده

در « مقایسه کردن»و « پرسیدن»و با شیوه  و معنایی مفهومی قرابت بر اساس مشابه کدهای سپس همه
دست   در نهایت هفت مقوله کلی به و مقوله خرد 48مفهوم،  81 بندی شدند که تر دسته سطحی انتزاعی

مراتب قدرت،  طرد از منابع مادی، طرد از روابط اجتماعی، طرد از سلسله های کلی شامل مقوله آمد که
اجتماعی است. گروه مورد مطالعه  طرد از فرهنگ غالب، داغ قومی، طرد از خدمات اساسی و تغییرات
مراتب قدرت، بُعد قومیتی و دریافت  در ابعاد مادی و اقتصادی، روابط اجتماعی، فرهنگ غالب، سلسله

عنوان پدیده مرکزی و  به « طرد قومی»اند. در نهایت  خدمات اساسی از جامعه پیرامون خود طرد شده
چنین این مطالعه نشان داد که در فرایند نوسازی ریشه اصلی طرد اجتماعی مردم شناسایی گردید. هم

 اند. گری سنتی را از دست داده در ایران این گروه شغل خود یعنی صنعت
طرد اجتماعی، طرد قومی، طرد از منابع مادی، طرد از فرهنگ غالب، طرد از روابط  ها: کلیدواژه 

 اجتماعی، طرد از خدمات اساسی
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 مقدمه

هایی هستند که در برخی افراد با رشد آگاهی و در بعضی بر  یتبیگانگی و احساس طرد، وضع
های شخصی مانند  آید. همه ویژگی های مختلف پیش می ها و مکان اساس شرایط و در زمان

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و موارد  جنسیت، زیبایی، هوش و استعدادها، ویژگی
ها تعلق  آنکه افراد درک انتخابی داشته باشند، به آن دیگر از جمله قومیت، زبان و غیره، قبل از

است. چنین تعلقی جبر و در صورت نارضایتی، بیگانگی و در نهایت احساس طرد را به   گرفته
های  های طردشده از جامعه پیرامون، غربت (. یک نمونه از گروه126: 1388دنبال دارد )بوتول،  

 فارس است.مرکز شهرستان رستم استان « مصیری»شهر 
ها را جزئی از  شده است. اگر غربت  ها با عنوان کولی نیز نام برده ها از غربت در نوشته

ها بدانیم، اولین باری که از آنان صحبت شده است، مربوط به دوره ساسانیان است. در این  کولی
ریشه دان را از هندوستان به ایران بیاورند.  دستور داد هزاران موسیقی دوره بهرام گور

دانان این دوره در  گردد که در آن بسیاری از موسیقی باز می شان به دوران هخامنشیان تاریخی
در منابع دیگری ورود این گروه را مربوط به  (.1380منطقه هندوستان ساکن بودند )منظمی، 

(. 1383دانند )توحیدی،  النهرین می بن مروان، خلیفه اموی به ایران و بین دوره ولیدبن عبدالملک
در کتاب تاریخ نادرشاهی از هنرمندانی سخن گفته شده است که نادرشاه همراه دیگر غنایم از 

های  کردند. این گروه در ایران با نام هند با خود به ایران آورد که برای سپاهیان خنیاگری می
تفاوت های م شدند. آنها امروزه در مناطق مختلف ایران با نام شناخته می« غربت»و « کولی»

گفته « قراچی»دلیل سیاهی رنگ پوست آنان در برخی مناطق به آنان   شوند و به شناخته می
تدریج به  معنی سیاه چادر است. در قدیم تعداد این گروه در فارس بیشتر بود، اما به شود که به می

های  سنسکریت و برخی زبان ها نواحی دیگر نیز مهاجرت کردند )همان(. ریشه اصلی زبان کولی
ها و  زبان فارسی و گویش مرور با است که به گجراتی  و بومی هند همچون گویش بنگالی

های درون قومی خود از همین زبان  های محلی ایران آمیخته شد. آنان هنوز هم در محاوره لهجه
 (.1380دوست،  کنند )متین استفاده می

ی مانند رامشگری، خدمتکاری و اگرچه بر اساس سابقه تاریخی این گروه، آنان دارای مشاغل
شوند.  اند، اما باید اضافه کنیم که آنها در منطقه مورد مطالعه به سه گروه تقسیم می آهنگری بوده

ها معروف بودند  پرداختند که به سلمانی گروهی به کار مطربی و گروهی دیگر به آرایشگری می
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ی امراض اشتغال داشتند. گروه سوم و در ساختار سنتی به خدمتکاری در مراسم و ختنه و مداوا
پرداختند. هر سه گروه در جامعه مورد مطالعه تقریباً جز  ها نیز به آهنگری می با عنوان غربت
(. در این مقاله فقط گروه اخیر )آهنگران یا 1396)یوسفی و همکاران،  1مطرودان هستند

 گیرند. ها( مورد بررسی قرار می غربت
نگ پوست، فرهنگ و سایر موارد با دو گروه دیگر متفاوتند. این آهنگران از نظر جسمی، ر 

گویند، هر چند دیده شده  دانند. آنان به لهجه لری سخن می گروه، خود را از نژاد کاوه آهنگر می
های شهر  گویند. غربت است که در برخی موارد به زبان خود )زبان غربتی( با هم سخن می

هـ.ش. از سمت بویراحمد و یاسوج به مناطقی از محل  14های اول قرن  مصیری حدوداً دهه
ای نیز به منطقه  قلمرو طایفه جاوید ایل ممسنی آمدند و برخی در آن مناطق ماندگار شدند و عده

های ممسنی و  تدریج در سایر مناطق شهرستان کنونی آمدند و سکنی گزیدند و برخی نیز به
نشینان قرار گرفتند و  به محل کنونی، جزء گروه خوشها از بدو ورود  رستم اسکان یافتند. غربت

قبل از اصالحات ارضی در نظام ارباب و رعیتی )که شیوه تولید سنتی در ایران بود( فاقد نسق 
زراعی بودند و از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز از سوی جامعه طرد شدند 

دلیل نداشتن حق نسق، زمینی به آنان تعلق  (. بعد از اصالحات ارضی نیز به1390)یوسفی، 
نگرفت. بنابراین تنها شغل آنان آهنگری بود که با ساختن ابزارهای مورد نیاز روستاییان و جامعه 

 آوردند )همان(. بدین ترتیب این گروه، دست می عشایری اندک درآمدی برای گذران زندگی به

 آالت و ابزار ورود با و شدند رانده حاشیه بهارضی  اصالحات اجرای از پس توسعه های برنامه در

 دام در ها شد. پیامد این نوع توسعه، انداختن غربت افزوده فقرشان بر تدریج به جامعه به صنعتی

 اند. معضالت زیادی را برای جامعه ایجاد کرده که بوده محرومیت
و از نظر اشتغال نیز  العاده فقیر بوده و زمین کشاورزی نداشته ها از نظر اقتصادی فوق غربت

شوند و از  اند. آنها در مشاغل بسیار پایین به کار گرفته می بوده  بهره در جامعه پیرامون خود بی
شود. فرزندانشان از نظر تحصیالت در حد بسیار پایینی  نظر اجتماعی با آنان وصلت انجام نمی

کنند. در مراسم متعدد  میقرار دارند و در سطوح پایین مراحل تعلیمات آموزشی ترک تحصیل 
 اند. ها جایگاهی قائل نیستند و دچار انسداد اجتماعی برای آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها شدت دو گروه دیگر را ندارد و در منابع از آنان با عنوان  شایان ذکر است که طرد در ارتباط با سلمانی 1 

 دو گروه دیگر نسبتاً بیشتر است. مطرود نام برده شده و ازدواج با آنها نسبت به نیمه
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از نظر بهداشت و درمان نیز نسبت به مردم پیرامون خود در سطح پایینی قرار دارند، فاقد  
هستند و خیابان محله زندگی آنان از نظر بهداشتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.   بیمه

ی آنان در وضعیت مطلوبی نیست و نسبت به همسایگان خود در انزوا قرار دارند و ها ساختمان
مراتب هرم قدرت در حاشیه و از نظر فرهنگی، بیرون از فرهنگ رایج قرار دارند. مردم  در سلسله

هستند که این   فرهنگ اجتماعی مورد مطالعه ضمن رعایت فرهنگ عام جامعه، خود دارای خرده
پیچیدگی همه این  نظر جامعه پیرامون، اساساً نوعی هنجارشکنی است. درهمفرهنگ از  خرده

 پژوهش اند. این بهره مسائل، از آنان گروهی مطرود و منزوی ساخته که از خدمات اجتماعی بی

 اجتماعی مردم مورد مطالعه، ریشه طرد اجتماعی و انزوای دیدگاه از تا دریابد است دنبال آن به

موجب طرد آنان از جامعه  نحوی چه به هفته است و هر کدام از این عوامل،در چه چیزی ن آنان
پیرامون شده است. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این گروه از مردم، طرد و انزوای اجتماعی 

 پردازد. است که این پژوهش به آن می
ار سرمایه شود که بدانیم در کن اهمیت بررسی این پدیده در میان این گروه وقتی مشخص می

نیروی  های گوناگونی از جمله سرمایه انسانی در فرایند توسعه مهم است. نقش فیزیکی، سرمایه
ملتی را نیروی انسانی آن تعیین  بدیل است و آینده هر انسانی در فرایند توسعه پایدار، مهم و بی

 67یافته را با  سعهآفرینی در کشورهای تو نقش اول ثروت بر اساس آمار، سرمایه انسانی،»کند.  می
درصد  33است، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً  داده درصد به خود اختصاص

(. در همین راستا دور نگه داشتن بخشی از بدنه 1: 1394)حاجی مالمیرزایی و همکاران، « است
که  شود نیروی انسانی از توسعه، موجب ایجاد محرومیت در بخشی از این منابع عظیم می

آورد و در نتیجه فقر بر این بخش از جامعه  دنبال می دنبال خود نابرابری در توزیع عادالنه را به به
 شود. حکمفرما می

 مروری بر ادبیات موضوع

 طرد اجتماعی

مبهم، منعطف و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی،  بسیاریمفهوم طرد اجتماعی تا حدود 
های گوناگون، موجب بیان تفسیرهای متفاوتی از آن  سیاسی و فرهنگی است و شرایط و زمینه

گیرد: عملکرد ضعیف در پیروی از هنجارهای  شود که همه یا برخی از عناصر زیر را در برمی می
های جمعیتی و  ها، مناطق و گروه راد، خانوادههای اقتصادی یا سیاسی اف جامعه، فعالیت
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ها و  فرایندهای سیاسی، اجتماعی و نهادی موجب ایجاد وضعیت نامساعد برای افراد، گروه
معنای  معتقد است که طرد اجتماعی به« فیتز پتریک» (.Smith, 2000: 3شود ) اجتماعات می

 (.183: 1381های اجتماعی است ) فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان

طور  ها به داند که طی آن افراد یا گروه نیز طرد اجتماعی را فرایندی می« چکروارتی»همچنین 
شوند  کنند، طرد می ای که در آن زندگی می کامل یا نسبی، از مشارکت کامل در جامعه

(Chakravarty, 2009: 139« .)داند که در نتیجه آن،  ، طرد اجتماعی را فرایندی می«بلیک مور
سختی  شوند. بنابراین به های اجتماعی و افرادی معین از اجتماع، طرد و به حاشیه رانده می گروه
(. به عقیده 136: 1385مور،  هایی برای بهبود شرایط خود پیدا کنند )بلیک توانند فرصت می
مشارکت کامل در جامعه جدا  اند که کامالً یا تا حدی از هایی مطرودان، افراد یا گروه« هان دی»

نظران تعاریف متعدد دیگری نیز  درباره طرد  . صاحب(De haan, 1999)اند   مانده و محروم شده
توان گفت که طرد اجتماعی،  اند. بنابراین با توجه به تعاریف بیان شده، می اجتماعی بیان کرده

 در مورد مفهوم آن وجود دارد. اصطالحی است که معموالً تعریف آن آسان نیست و ابهاماتی نیز

ای چندبعدی دانست که فراتر از  توان پدیده در هر حال، در معنایی کلی، طرد اجتماعی را می
های اجتماعی، فرهنگی و  ابعاد مادی و کمبودهای اقتصادی، بر دامنه متنوعی از محرومیت

تصادی محرومیت یعنی های اق سیاسی داللت دارد. به عبارت دیگر، مفهوم طرد فراتر از جنبه
کمبود ابزارها و منابع مادی و فقدان دسترسی به کاالها و خدمات عمومی نظیر آموزش، 

ای از موضوعات اجتماعی، سیاسی  بهداشت و مسکن، و نیز عدم مشارکت در بازار کار، دامنه
ان، مانند مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندی، پیوندهای اجتماعی و روابط با خانواده، دوست

های  گیری های اجتماعی محلی، امنیت، حقوق مالکیت، جنسیت و مشارکت در تصمیم گروه
 (.32: 1392گیرد )فیروزآبادی و صادقی،  های برابر را در بر می محلی و ملی و فرصت

 شناختی درباره طرد اجتماعی های جامعه نظریه
تماعی را به دو دسته کلی مربوط به طرد اج شناختی جامعههای  توان نظریه طور کلی می به

تر و رانده شدن گروه یا  بندی کرد. در دسته اول، طرد، پیامد عدم ادغام فرد در گروه کالن تقسیم
فرد به خارج از جریان اصلی اجتماع است. از نظر این گروه، مطرود کسی است که رانده شده از 

کار فقط از طریق بازگشت و ساخت اجتماعی است که بایستی به درون آن برگردانده شود. این 
 شود. ادغام دوباره فرد یا گروه به داخل روابط اجتماعی و نهادها انجام می
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ها و  معنای گسست پیوندهای فرد با گروه ، طرد به«امیل دورکیم»در نظریه همبستگی 
ها و  نهادهای اجتماعی است. به عقیده دورکیم این پیوند در جوامع سنتی، مبتنی بر شباهت

های  ها و هنجارهای مشترک بوده است و در جوامع مدرن، این پیوند بر پایه وابستگی شارز
گیرند. به نظر او، ادغام نیز بازگشت و یکپارچگی  کار نشأت می  متقابلی است که از تقسیم

 (.1390دوباره فرد یا گروه در اجتماع کل است )دورکیم، 
شامل شبکه روابط متراکم با بستگان و  پیوندهای قوی« مارک گرانووتر»بر اساس دیدگاه 

دهد.  دوستان نزدیک و صمیمی است که به افراد و گروه، حس تعلق، هویت و مقصد مشترک می
در برابر این دسته، پیوندهای ضعیف قرار دارد که شامل روابط فرد با آشنایان اوست. این شبکه، 

ها در جامعه به پیوندهای ضعیف و  گروهای با تراکم پایین است و بنابراین ادغام افراد و  شبکه
گروهی وابسته است. پیوندهایی که فراتر از محافل صمیمی گسترش یافته است و  روابط بین

 (.Granovetter, 1973کند ) یکپارچگی کالن اجتماعی را آسان می

، از روابط، پیوندها، قومیت، جنسیت، کاست، ثروت« دیپا نارایان و همکاران»در همین راستا 
کند. به  های اجتماعی را متمایز می کند که گروه مذهب و مکان یا هر خصیصه دیگری بحث می

گیرند و تأثیر و نفوذ این  های اجتماعی نخستین شکل می نظر او جوامع بر اساس انسجام گروه
ها، پیوندهای  ها وابسته است، اما با توزیع نامتعادل قدرت آن ها به منابع قدرت آن گروه
یابد. به  های اقتصادی و انسجام اجتماعی نقش حیاتی می روهی برای دستیابی به وضعیتگ بین

هایی را برای آنان که به آن تعلق دارند،  های نخستین بدون شک فرصت گفته او اگرچه شبکه
کنند و مانع تحرک  ها همچنین قشربندی اجتماع از پیش را تقویت می کند، اما آن فراهم می

 (.1390شوند )نارایان و همکاران، ها یا افراد فقیر می ، اقلیتهای مطرود گروه
کند. یکی طرد کسانی که در  گیدنز نیز دو شکل از طرد را در جامعه معاصر مشخص می

اند و  شده در جامعه محروم شده های ارائه طبقات پایین قرار دارند و از جریان اصلی فرصت
گیری از نهادهای عمومی یا  های مرفه با کناره گروهدیگری طرد در طبقات باال که ارادی است و 

کنند. به اعتقاد او طرد در هر دو طبقه  به صورت شورش نخبگان، جدا از بقیه جامعه زندگی می
 (.1386است )گیدنز،   باال و پایین، تهدیدکننده جامعه

که بر اساس آن طرد سه پارادایم را مورد بررسی قرار داده است. پارادایم انسجام « هیالری سیلور»
محصول فروپاشی و گسست پیوندهای اجتماعی مکانیکی و ارگانیکی است که نظامی از حقوق و 

بخشد. دیگری پارادایم تخصصی شدن است که بر  کند و به جامعه نظم می وظایف را برقرار می
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آزادانه در بازار با  شود که به طور ای از افراد مستقل و آزاد تلقی می عنوان مجموعه اساس آن جامعه به
اند، در نتیجه تمایزات اجتماعی و  کنند و از آنجایی که افراد با یکدیگر متفاوت یکدیگر رقابت می

ای نرمال است. سومین پارادایم، پارادایم  های اجتماعی پدیده تخصصی شدن در بازار کار و در گروه
مراتبی قدرت است که از  بط سلسلهای از روا انحصار است که در آن نظم اجتماعی محصول مجموعه

شود و طرد اجتماعی ناشی از کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت  باال به پایین تحمیل می
دهد و  ها رخ می ها و به ضرر غیرخودی سیاسی است که در راستای منافع افراد طردنشده یا خودی
 (.(Silver, 1994 شود می انسداد اجتماعی توسط صاحبان قدرت، ثروت و منزلت انجام

با پرداختن به اشکال مختلف حکمرانی اقتصادی چهار پارادایم  1997در سال « ادوارد دومن»
جویی و دزدساالری را مشخص و هر کدام را از هم  گرایی، آشتی گرایی، منصب حکمرانی صنف

سازماندهی های  گرایی به شیوه گرایی و منصب کند. از دید او، حکمرانی صنف متمایز می
جویی و دزدساالری بیانگر زمینه محیطی است که  شوند و آشتی های اقتصادی مرتبط می جریان
گرایی، طرد پیامد محروم ماندن و قطع پیوند با یک گروه  اند. در صنف ها سازمان یافته در آن

 عنوان گرایی، مناصب دولتی به ای( است. در منصب های قومی، مذهبی و طایفه خاص )گروه
ها برای منافع مادی برای خود، موکالن و  واسطه آن شود که مقامات به عوایدی در نظر گرفته می

جویی، حکومت سعی دارد تا با  کنند. در حکمرانی آشتی شان استفاده می های خویشاوندی گروه
گرا باشد  گیری و توزیع منافع، شمول دعوت از همه افراد جامعه به مشارکت گسترده در تصمیم

ساالری، هر کس قدرت  شدگان به حاشیه، دوباره به مرکز باز گردانده شوند. در دزدی رانده و
جویی  دهد. این پارادایم در تضاد با آشتی تصرف منابع را داشته باشد، چنین کاری را انجام می

 (.1997کند منافع اقتصادی تا حد ممکن توزیع شود ) است که تالش می
باره سه گفتمان مربوط به طرد اجتماعی صحبت کرده است. ( نیز در2005روث لوتیاس )

دهد و بازتوزیع قدرت و ثروت و  گفتمان بازتولیدگرا که معنای طرد اجتماعی را به فقر پیوند می
کند. دیگری گفتمان اخالقی طبقه زیرین  کنی طرد تجویز می عنوان ابزاری برای ریشه منابع را به

محرومیت ارائه دهد. سومین گفتمان لوتیاس، گفتمان  کوشد معنی فرهنگی از است که می
 گراست که توجه آن بر ورود به بازار کار دستمزدی است. ادغام

شده درباره طرد اجتماعی، بر خالف مطالعات  شناختی انجام در دسته دوم مطالعات جامعه
انزوا کشیده  دلیل ادغام در روابط نابرابر قدرت به دسته اول، مطرودان کسانی هستند که به 
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تواند راهکاری برای جلوگیری از طرد قلمداد شود،  ها ادغام اجتماعی نمی اند. به اعتقاد آن شده
 تواند در وضعیت ادغام نیز وجود داشته باشد. زیرا انقیاد و استثمار می

از نظر کارل مارکس طرد به مثابه جدایی از ابزار تولید است که در تحلیل مارکس از تولید و 
رسد که  های ساختاری در طبقات به این نتیجه می داری و روابط میان موقعیت زار سرمایهبا

سرمایه نه یک قدرت شخصی، بلکه قدرتی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مارکس، طرد را 
 (.29-54: 1381داند )گرب،  نتیجه روابط استثمارگرایانه می

داند. ساختارهای  ا از ابزارهای اداری میه از طرف دیگر، ماکس وبر طرد را جدایی بروکرات
کنند. کسانی که مالک وضعیت خود  اجتماعی، اعمال قدرت حداکثر را برای جدایی میسر می

ها را از  کنند و آن گونه نیستند، اعمال قدرت می اند، بر دیگرانی که این بوده و از آن جدا نشده
 .(1374و  1387کنند )وبر،  های خود منفصل می موقعیت
معتقد است که دارایی فقط یکی از اشکال انسداد اجتماعی است که به « فرانک پارکین» 

شود. عالوه بر دارایی یا ثروت، اغلب  آید و اساس سلطه بر دیگران می انحصار یک اقلیت در می
کار رود )گیدنز،  تواند برای ایجاد حصر به  هایی مانند خاستگاه قومی، زبان یا مذهب می ویژگی
1379 :247- 246.) 
واره است. افراد  معتقد است که طرد پیامد ناسازی و فاصله میان میدان و عادت« پیر بوردیو»

پردازند، اما در این میان  های مختلف برای انباشت سرمایه به رقابت می ها در میدان و گروه
ان که کنش را شان با منطق و قواعد بازی نانوشته مید واره کسانی موفق خواهند بود که عادت

واره فرد و قواعد میدان که طبقه  کند، منطبق باشد. بنابراین در صورتی که میان عادت تسهیل می
کند، فاصله باشد، امکان طردشدگی فرد بیشتر است )جکینز،  فرادست جامعه بر میدان تحمیل می

1385 :138.) 
سازوکارهای طرد نیز جزئی ای، رابطه قدرت است و  معتقد است که هر رابطه« میشل فوکو»

جدانشدنی از روابط قدرت است. نهادهای قدرت با خلق و اعمال گفتمان حقیقی و بهنجارساز، 
های وابستگی و  کنند یا این کار را از طریق موقعیت های نابهنجار را طرد می افراد و گروه

 (.150: 1389رسانند )فوکو،  شود، به انجام می که به فرد القا می  احساس فرودستی
 طور مختصر نکاتی بیان خواهد شد.  در این پژوهش درباره ادبیات قومیت نیز به

برای پـرداختن بـه    مداری ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ هر جامعه دارد. بر همین اساس قوم 
تـر  مقولـه فرهنـگ و ارتبـاط آن بـا       مداری و در راسـتای تفهـیم آسـان    موضوع فرهنگ و قوم
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هـای   مداری باید بـرای ورود بـه بحـث، بـه مفهـوم ارزش      و از جمله قوم های اجتماعی آسیب
ها و قواعد، فرهنگی هستند. ما باید همیشه به  ها، مانند اندیشه اجتماعی توجه ویژه کرد. ارزش

هـا ترجیحـات مـا     های ما به زندگی اجتماعی ما وابسـته هسـتند. آن   یاد داشته باشیم که ارزش
گیرنـد کـه ترجیحـات گونـاگونی داشـته       ی اجتماعی خود یاد میهستند و مردم به علت زندگ

ها حقیقـی و درسـت هسـتند.     های خود آن ها به این باور گرایش دارند که ارزش باشند. انسان
کنند دیگران را متقاعـد کننـد    کنند. آنان اغلب سعی می های خود دفاع می آنها پیوسته از ارزش
 ها را در نظر بگیرند. که خوب بودن آن

هایمان واقعی، مطلق و حقیقی به نظر برسند، امـا در   کنیم که ارزش بیشتر ما بسیار تالش می 
هـا دارای   رو، همه انسان نهایت این امر مربوط به عقیده و تعهد است و نه دلیل و مدرک. از این 

: 1391)شارون، کنند  ها درباره دیگران قضاوت می ها بر پایه آن ارزش ارزش هستند و همه انسان
 کند. هدایت می« مداری قوم»چنین نگرشی، روند موضوع مورد بحث را به سمت  (.198-197
شـان اطـالق    مداری به گرایش افراد یک جامعه در جهت برتـر پنداشـتن فرهنـگ ویـژه     قوم 
وسیله رویکردهای اجتماعی  تلقین شده، تحریـک بـه    شود. ما بر اثر عادت و سنت و غالباً به   می
انگیزاند، اما همه اعضای جامعه  مداری را برمی ای نوعی قوم شویم. گرچه هر جامعه ی میمدار قوم

هـای   هـای دیگـر گـرایش    های شخصیتی بیشتر از سنخ مدار نیستند. برخی سنخ به یک اندازه قوم
داوری دارنـد، غالبـاً    دهد افرادی که بر ضد یک گـروه پـیش   ها نشان می مدارانه دارند. بررسی قوم
مداری برای احساس وفاداری بـه گـروه و    های دیگر نیز تعصب دارند. قوم بسیاری از گروهعلیه 

 (.44: 1390)کوئن، آید  گرایی و... به کار می پرستی، ملیت افزایش سطح روحیه، میهن
شـان مرکـز و    کنند فرهنـگ  مداری به این معناست که افراد فکر می قوم« جوئل شارون»به عقیده 

مداری، گرایشی است به استفاده از آنچه ما در آن اشتراک داریـم:   جهان است. قومکانون فرهنگ در 
ها و قواعد مورد اجماع در کنش متقابل که به منزله نقطه آغـازی بـرای اندیشـیدن     ها، اندیشه ارزش

هـا و هنجارهـا    ایجاد حقایق، ارزش -1مداری شامل  هاست. قوم درباره دیگران و قضاوت درباره آن
قضـاوت   -3مشاهده دیگران از طریق آن فرهنگ و  -2در کنش متقابل اجتماعی است،  -گفرهن -

مداری شامل گرایش بـه ایـن    دهند. قوم اندیشند و انجام می درباره آنچه دیگران طبق آن فرهنگ می
های دیگـر بنـا بـه تعریـف بایـد نادرسـت        تصور است که فرهنگ خودمان درست است و فرهنگ

افـراد  یافته متضمن کنش متقابل اجتماعی و توسعه الگوهای اجتماعی اسـت.   انباشند. زندگی سازم
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کنند یا کششی نسبت به آن دارند، احساس وفـاداری   سازمان اجتماعی احساس میخود را جزئی از 
به آن، احساس همبستگی، تعهد نسبت به کل، و نه صرفاً تعهد نسبت به خود یا به یکـدیگر. کـنش   

وسـیله   گونه که اعمال تعمدی اجتماعی کردن به کند، همان متقابل، خود این احساسات را تشویق می
کند. با گذشـت زمـان، کـنش متقابـل پیوسـته       ، مذهب و رهبران اجتماعی چنین میخانواده، مدرسه

کننـد، در تجربیـات یکـدیگر     آورد. کنشگران ارتباط برقـرار مـی   وجود می شباهتی میان کنشگران به 
هـایی را   هـا و ارزش  شـان قواعـد، اندیشـه    کنند و در روابـط  ها بحث می شوند و درباره آن سهیم می

وجـود   هـا زبـانی بـه     کنند. آن رو طرح می هایی را برای برخورد با جهان پیش ها شیوه پذیرند. آن می
آورند. با  وجود می ها فرهنگ به  طور خالصه، آن فردی دارد. به آورند که برایشان معنای منحصربه می

تـدریج، کنشـگران،    کنـد. بـه   هـا جـدا مـی    وجود این، کنش متقابل، پیوسـته کنشـگران را از بیگانـه   
آورنـد. در   وجـود مـی   های بیگانه را به  های متفاوت با ارزش ها و ارزش ای از معانی، تفاهم جموعهم

حساب خواهیم آورد و فرهنگ خود را کانون و مرکـز   این روند است که ما دیگران را غیرخودی به
 (.199-201: 1391)شارون، جهان تلقی خواهیم کرد 

شده در باال، صرفاً برای کمک به فهم موضوع و  البته شایان ذکر است که بحث نظری بیان
رود، زیرا خود  حساسیت نظری است و این پژوهش در چارچوب این نظریات پیش نمی

های گردآوری شده  دهنده( از داده دنبال استخراج یک مدل مفهومی )شبکه مضامین سازمان به
 از میدان است.

 پیشینه پژوهش
ه است. پارادایم انسجام که بر اساس آن طرد محصول سه پارادایم را بررسی کرد« سیلور»

فروپاشی و گسست پیوندهای اجتماعی مکانیکی و ارگانیکی است که نظامی از حقوق و 
بخشد. دیگری پارادایم تخصصی شدن است که بر  کند و به جامعه نظم می وظایف را برقرار می
شود که به طور آزادانه در  د تلقی میای از افراد مستقل و آزا عنوان مجموعه اساس آن جامعه به

اند، در نتیجه تمایزات  کنند و از آنجایی که افراد با یکدیگر متفاوت بازار با یکدیگر رقابت می
ای نرمال است. در  های اجتماعی، پدیده اجتماعی و تخصصی شدن در بازار کار و در گروه

مراتبی قدرت است  از روابط سلسلهای  پارادایم انحصار، اساساً نظم اجتماعی محصول مجموعه
شود و طرد اجتماعی ناشی از کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و  که از باال به پایین تحمیل می

ها رخ  ها و به ضرر غیرخودی قدرت سیاسی است که در راستای منافع طردناشدگان یا خودی
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 ,Silverگیرد ) رت میدهد و انسداد اجتماعی توسط صاحبان قدرت، ثروت و منزلت صو می

مربوط  هویت به که دارد وجود طرد از هایی جنبه که است نشان داده پژوهشی در« کابر(. »1994
دهد  می نشان شود، می داده نسبت به آنها که را بر حسب هویتی افراد تحقیر فرهنگی و هستند

(Kabeer, 2000« .)ادغام نشان دادند با سنجش ابعاد عینی و ذهنی طرد/ « هاکسلی و همکاران
ها وجود  ها و ارزیابی فرصت همبستگی درونی باالیی بین سه بعد ذهنی رفاه، رضایت از فرصت

های پایین و مسلمانان در هند  در مقایسه کاست« دی هان(. »Huxley and et al, 2012دارد )
تر، دسترسی خانمانی، داشتن زمین کم نشان داد که تفاوت به لحاظ مصرف، نرخ باالی فقر و بی

های اجتماعی است و بین گروه  کمتر به سرپناه و مشاغل دارای درآمد، از ابعاد محرومیت گروه
« گلن(. »De Haan,1999های حمایتی دولت تفاوت وجود دارد ) اجتماعی و گروه هدف سیاست

عنوان عاملی قوی و محدودکننده محسوب  فرهنگی مدرن، به -معتقد است نژادپرستی ساختاری 
(. به اعتقاد Glenn, 1999کند ) ها را محدود می شود که پیشرفت اجتماعی اقتصادی اقلیت می
طرد مانند سرمایه اجتماعی در نحوه تأثیرگذاری آن برای دسترسی به « دیپا نارایان و همکاران»

کند. آنها از روابط، پیوندها، قومیت،  های اجتماعی مختلف عمل می منابع و تأمین معاش گروه
های  کنند که گروه نسیت، کاست، ثروت، مذهب و مکان یا هر خصیصه دیگری بحث میج

های اجتماعی نخستین  کند. آنها معتقدند که جوامع بر اساس انسجام گروه اجتماعی را متمایز می
ها وابسته است، اما با توزیع نامتعادل  ها به منابع قدرت آن گیرد و تأثیر و نفوذ این گروه شکل می
های اقتصادی و انسجام اجتماعی  گروهی برای دستیابی به وضعیت ها، پیوندهای بین آن قدرت

هایی را برای آنان که  های نخستین بدون شک فرصت گردد. به گفته آنان، اگرچه شبکه حیاتی می
کنند  چنین قشربندی اجتماعی از پیش را تقویت می ها هم  کند، اما آن به آن تعلق دارند، فراهم می

(. فرانک 1390شوند )نارایان،  ها یا افراد فقیر می های مطرود، اقلیت مانع تحرک تحرک گروهو 
هایی مانند خاستگاه قومی، زبان  پارکین نیز در مطالعات خود بیان کرده است که دارایی و ویژگی

 (.246 -247: 1379کار رود )گیدنز،  تواند برای ایجاد حصر به  یا مذهب می

خیز  ای در حوزه آب برداری عشیره بهره»( در پژوهشی با عنوان 1385ازکیا و فیروزآبادی ) 
اند که وابستگی خویشاوندی، معیاری برای ادغام و اتصال به  نشان داده« روستا 49کرخه در 
شود و سایر ساکنان مهاجر و غیرخویشاوند از آن طرد  برداری از زمین می های بهره حلقه نظام

دهنده ارتباط معنادار متغیر تبعیض  ( نیز نشان1395ند. نتایج تحقیق نواح و همکاران )شو می
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مقایسه وضعیت ( 1389صادقی ) وفیروزآبادی وهش قومی با احساس طرد اجتماعی است. در پژ
طرد اجتماعی در میان دو گروه زنان بومی و مهاجر نشان داد زنان فقیر، از نظر حمایتی از شبکه 

تر  های اجتماعی غیررسمی، مشارکتی فعال تری برخوردارند و در فعالیت گروهی قوی درون
زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل، از شبکه نسبت به همتایان مهاجر خود دارند. همچنین 

تری برخوردارند و فعالیت اقتصادی این دسته از زنان،  تر و ناهمگون گروهی قوی حمایتی بین
ها فراهم کرده است. فیروزآبادی و  تری را برای آن تر و منابع حمایتی بیش شعاع حمایتی گسترده

صورت  اند که زنان روستایی گاه به سیده( در پژوهشی دیگر به این نتیجه ر1395همکاران )
های اجتماعی و حضور در جامعه طرد  طور خودخواسته از مشارکت در فعالیت اجباری و گاه به

موجب طرد « تجرد در سنین باال»، «رفتارهای انحرافی )دزدی(»، طالق، «فقر درآمدی»اند.  شده
طور   ، زنان را به«خودسوزی»و « یکمروی»، «بیماری و معلولیت»اجباری زنان روستایی شده و 

( هم در 1394تبریزی و کفشیان ) خودخواسته با پدیده طرد اجتماعی مواجه کرده است. محسنی
مطالعه خود در پی فهم وضعیت طرد اجتماعی و سنجش عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن بر 

مایشی( و کیفی اند. در این تحقیق از دو روش کمی )پی های طرد اجتماعی بوده حسب شاخص
نفر از  369)مصاحبه( استفاده شده و ابعاد اصلی طرد اجتماعی سنجش شده و توزیع آن در 

دست آمده است. همچنین با استفاده از روش کیفی تالش شده است با مصاحبه  نمونه تحقیق به 
تری از تجربه زیسته معلوالن جسمی و حرکتی به دست آید.  و به طور هدفمند، درک عمیق

ها نشان دادند که طرد معلوالن از اجتماع با نگرش منفی جامعه، عدم تناسب امکانات  افتهی
گروهی، عدم اعتماد اجتماعی و احساس محرومیت  های درون فیزیکی، نهادهای حمایتی، حمایت

( در پژوهش خود به بررسی فرایند موجد طرد 1393زاده ) اجتماعی رابطه معناداری دارد. فرضی
شان و پیامدهای طرد  ختران روستایی مجرد در اجتماع محلی و وضعیت کنونیاجتماعی د
آمیز، تحقیر و  های طعنه ها و حرف است. نگاه ها با استفاده از روش کیفی پرداخته  اجتماعی آن

ترحم سایرین، گسترش شایعات، تبعیض، وابستگی، شرمساری، سرزنش، احساس تنهایی و ...، 
( در بررسی آثار 1387سیدان و ضمیران ) ذکور است. بر اساس مطالعهبرخی از مسائل دختران م

دهد که بین میزان سالمت  طرد اجتماعی بر سالمت زایمان زنان، ضریب همبستگی نشان می
زایمان زنان و میزان طرد اجتماعی و ابعاد آن شامل طرد مدنی، طرد از رفاه اجتماعی، طرد از 

طه معناداری وجود دارد. همچنین انزوای اجتماعی و هر یک و طرد اقتصادی راب تولید اجتماعی
از ابعاد آن شامل احساس یأس، عجز و تنهایی با سالمت زایمان رابطه معناداری دارند. بر اساس 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=25332
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93340
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ترین تأثیرات را بر  همین مطالعه، به ترتیب طرد از رفاه اجتماعی و طرد از تولید اجتماعی بیش
( در اصفهان هم نشان داد 1394ی پژوهش حمیدیان و همکاران )ها سالمت زایمان دارند. یافته

ها تبعیض و طرد اجتماعی  مهاجران دسترسی کمتری به منابع دارند و در مقایسه با بومی
های اجتماعی قومی از بین نرفته، بلکه  شدیدتری دارند و نه تنها با وجود گذر زمان، تبعیض

 کنند. اعظم د اجتماعی را با طرد فیزیکی تجربه میهای محروم، طر مهاجران با سکونت در محله

 مانند عواملی مجموعه اند که ای درباره زنان نتیجه گرفته ( هم در مطالعه1394و تافته ) آزاده

 زنان اجتماعی محرومیت و زمینه طرد نابرابری، و احساس اساسی نیازهای از محرومیت

 این در انصافی بی محرومیت، احساس و طرد این ایجاد طریق از و کرده فراهم را خانوار سرپرست

 است.  گرفته شکل زنان از قشر
دهد که  ( درباره زنان مجرد نیز نشان می1392های پژوهش قانع عزآبادی و همکاران ) یافته

های  های مستمر، سرزنش ها و کنجکاوی مورد، پرسش های بی سنگینی نگاه دیگران، ترحم
شده از  قوالتی است که داغ ننگ معطوف به خود و داغ ننگ اداراکخانواده، نیشخند و طعنه از م

نسب  آورد. نواح و تقوی سال و باالتر پدید می 30طرف جامعه را در تجربه تجرد دختران 
( نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و ملی در میان 1386)

ای معکوس میان  ز نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطهاند. برخی ا های خوزستان پرداخته عرب
 های خوزستان بود. هویت ملی و هویت قومی عرب

 بندی مطالعات بندی و دسته جمع
 بندی کرد: توان از جهات متعدد تقسیم انجام شده باال را می مطالعات 
بانی، نژادی و های طرد اجتماعی: مانند داغ فقر، فقدان پول و قدرت، انزوای قومی، ز بنیان -1

 های جسمی و...  فرهنگی، ناتوانی
ذهنی، داغ و نشان منطقه، طرد و انکار زنان. در مطالعه حاضر، عالوه بر وجود این موارد،  -2

های  شده اجتماع نیز که جزء بنیان سازی و رفتارهای خالف هنجارهای پذیرفته خودمحروم
 ای پژوهش بیان شده است.ه طرد اجتماعی است، بررسی شده و در بخش تحلیل یافته

های اجتماعی، اقتصادی،  اند از حوزه سطوح طرد: سطوح طرد در این مطالعات عبارت -3
 سیاسی و فرهنگی )اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ(.
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ابعاد طرد اجتماعی: شامل منابع مادی )محرومیت و فقر از نظر سرمایه و دارایی، شغل و...(،  -4
ی اجتماعی، احساس تنهایی، شرمساری، طعنه و ...(، فعالیت مدنی روابط اجتماعی )انزوا

 های محلی(. های گروهی، مذهبی و انجمن )عدم مشارکت در فعالیت
طور  های گروهی، در مطالعه اخیر به بخش اخیر یعنی عدم مشارکت مطرودان در فعالیت 
و غیره(، طرد از  تر بررسی شده است. همچنین طرد از خدمات اساسی )نداشتن مسکن، مفصل

روابط همسایگی )نداشتن اعتماد از همسایه و...( در پژوهش اخیر مورد بررسی قرار گرفته، اما 
 در مطالعات باال مورد توجه نبوده است.

 اشکال طرد اجتماعی: شامل طرد به شکل جدایی فیزیکی و غیره. -5
ارائه مصادیق انحرافات ناشی رو این بخش با  طرد و انحرافات اجتماعی که در مطالعه پیش -6

 طور مبسوط بیان شده است.  از طرد به
رود که  شایان ذکر است که مطالعات درباره طرد اجتماعی در ایران از این تعداد فراتر می

 شود. دلیل حجم مقاله به همین مقدار اکتفا می

 روش پژوهش
رخ تاریخی و بحث گروهی  نیمساختارمند، مشاهده مشارکتی،  در این پژوهش از مصاحبه نیمه

آوری اطالعات و از تحلیل مضمون برای تحلیل استفاده شده است. تحلیل  متمرکز برای جمع
 و هم سازمان دهد کنار در مند نظام با روشی را پراکنده و گسسته قطعات مضمون قادر است

 مهم مفاهیم و الگو یافتن که است راهبرد توصیفی یک اصوالً تحلیل این کند. ارائه جامع تصویری

 با روش ها در پژوهش حاضر داده مضامین .کند می تسهیل کیفی های داده مجموعه درون از را

 خود با شدت به شناخته، مضامین  استقرایی، روش شناخته شده است. در داده( بر استقرایی )مبتنی

 از آنجایی شدند. مقایسه هم با مختلف های داده بین در مضامین ها مرتبط هستند. با تحلیل، داده

 هنگام ای تحلیل مقایسه از است، همزمان ها داده تحلیل و آوری جمع مضمون، تحلیل در که

 استفاده پژوهشگر های و یادداشت نظری ادبیات مرور ها، داده کدگذاری اطالعات، آوری جمع

 گردد تا می مقایسه یکدیگر با منابع مختلف، از آمده دست به های داده روش، این شود. با می

 کند احساس پژوهشگر که یابد می ادامه جایی تا این فرایند شود. ها شناخته تفاوت و ها شباهت

آوری اطالعات از میدان  شود. در حقیقت ما در جمع نمی ها حاصل داده مقایسه از جدیدی نکته
 حاصل گردید.به اشباع نظری برسیم. در این پژوهش پس از مصاحبه با نوزده نفر،  اشباع 
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دنبال خود سؤاالت  شد که گاه این سؤاالت، به در هنگام مصاحبه سؤاالت متعددی مطرح می
همراه داشت. سؤاالت پژوهش به سه دسته سؤاالت عمومی، سؤاالت مربوط به  دیگری را به

بندی شد. سؤاالت عمومی عبارت  کنندگان و سؤاالت اختصاصی تقسیم وضعیت کلی مشارکت
های ساختار ایل، طایفه، تیره و...( منطقه مورد مطالعه،  اجتماعی )ویژگی-ساختار سیاسیبودند: 

کنندگان  مشاغل جامعه کل در گذشته و حال و تغییرات حاصله از آن، جایگاه مشارکت
 )پاسخگویان( در ساختار کل )جامعه کل( و غیره.

مشخصات  کنندگان عبارت بودند از: سؤاالت مربوط به وضعیت کلی مشارکت
کنندگان، مشخصات منطقه مورد مطالعه، تقسیم کار جامعه کل و جایگاه  مشارکت
کنندگان در نظام تقسیم کار سنتی، نوع شغل و میزان درآمد در گذشته و حال، محل  مشارکت

استقرار منطقه مورد مطالعه، تغییرات شغلی از چه زمانی و به چه دالیلی، نوع تغییرات جامعه 
 ز اصالحات ارضی رژیم گذشته و چگونگی انجام تغییرات.قبل و بعد ا

بودند از: جایگاه مکانی فرد در جامعه کل )جایگاه فضایی(   سؤاالت اختصاصی عبارت
چگونه است؟ تعامل با مردم بیرونی و نیز تعامل در درون گروه چگونه بوده است و در حال 

اع کل چگونه است؟ نگرش مردم حاضر چگونه است؟ نگرش مردم مورد مطالعه درباره اجتم
کل درباره مردم مورد مطالعه چگونه است؟ نگرش جامعه بیرون درباره وضعیت ازدواج و طالق 

های آموزشی  مردم مورد مطالعه چگونه است؟ جایگاه فرزندان مردم مورد مطالعه در محیط
کنند؟  شما نگاه می چگونه است؟ به نظر شما چرا مردم با نگاهی متفاوت از سایر مردم جامعه به

ظلم به مردم مورد مطالعه توسط مردم بیرون، چگونه است؟ )اشکال آن در گذشته و حال شرح 
های  داده شود(. وضعیت بهداشت و درمان مردم مورد مطالعه چگونه است؟ آیا با سایر محله

طور مشروح بیان شود. وضعیت  اجتماع بیرون تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت، به
های مردم مورد مطالعه  دمات شهری در محله مورد مطالعه چگونه است؟ وضعیت ساختمانخ

)از نظر نوع و جنس مصالح، مرغوبیت آن، فضای زیست، مساحت، نور، آب سالم، برق، گاز و 
 غیره( چگونه است؟ و سؤاالت بسیار دیگر.
صورت که برای تحلیل  های خام انجام شد. به این  پس از هر مصاحبه، کدگذاری داده

استفاده گردید. در اولین « مقایسه کردن»و « پرسیدن»های خام، از اصول کدگذاری یعنی  داده
ها و قرابت  های خام گردآوری شده از میدان پژوهش بر اساس وجه تمایز میان داده مرحله داده
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بندی جدیدی به مفاهیم تبدیل شدند. سپس با همان شیوه پرسیدن و  ن، در دستهمفهومی مضامی
های  مقوله»بندی شدند که با عنوان  تری دسته های انتزاعی دست آمده، در دسته مقایسه، مفاهیم به

با همان  -البته با توجه به مفاهیم خود –گذاری گردید. در ادامه، این بار مقوالت خرد  نام« خرد
نامیده شد. در این « مقوالت گسترده»بندی شدند که  تری گروه های انتزاعی بلی به دستهشیوه ق

اند از: طرد از منابع مادی؛ طرد از  دست آمد که عبارت مقوله اصلی یا گسترده به 7پژوهش 
مراتب قدرت؛ طرد از فرهنگ غالب؛ داغ قومی؛ طرد از خدمات  روابط اجتماعی؛ طرد از سلسله

یرات اجتماعی، که همه این مراحل کدگذاری در جداولی آورده شد. سپس با مرور اساسی و تغی
ها و بررسی مجدد آنها با توجه به تکرار  دست آمده و رفت و برگشت در بین داده مطالب به

 مقوالت سایر ای شناخته شد و مقوالت و نیز محتوای مفاهیم و مقوالت، مقوله محوری یا هسته

 را دارند، تا حد تبیین قدرت بیشترین ای، هسته داده شدند. مقوالت ارتباط آن با مند نظام صورت به

صورت یک  کنند. در پایان نیز موارد به می کمک انسجام پژوهش به شوند و می اشباع کامالً امکان
 نمودار آورده شد. 

های شهر مصیری  مکان زیست افراد مود مطالعه، محله غربت حوزه جغرافیای پژوهش:
کیلومتری جنوب غربی شیراز بر سر راه  160مرکز شهرستان رستم از استان فارس است که در 

اهواز واقع شده است. این شهرستان از شمال و غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد، از  -شیراز
 (.1392شود )یوسفی،  رستان ممسنی منتهی میشرق به شهرستان شیراز و از جنوب به شه

 
 موقعیت شهرستان رستم در استان فارس (1)شکل 
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 ها در شهر مصیری (: موقعیت مکانی محله غربت2شکل )

 

 
 ها در شهر مصیری (: موقعیت مکانی محله غربت3شکل )

های شهر مصیری مرکز شهرستان  نوزده نفر از ساکنان محله غربتکنندگان:  جامعه مشارکت
های طردشده انتخاب  کنندگان پژوهش هستند. آنها از میان گروه رستم استان فارس، مشارکت

( بیان شده است. بر اساس 1شدند. توزیع سنی، شغلی و سطح سواد پاسخگویان در جدول )
الت، بیشترین فراوانی را سطح خواندن و های این جدول، از نظر سطح سواد و تحصی داده

 26/5درصد( و کمترین فراوانی را سطح دبیرستان با یک نفر ) 1/42نفر ) 8نوشتن با تعداد 
های شغلی کارگر و سایر  خود اختصاص داده است. در ارتباط با توزیع شغلی، گروه درصد( به

های شغلی کارتن  نی و گروه( درصد بیشترین فراوا58/31نفر ) 6هر کدام با داشتن تعداد 
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دهند. در توزیع  درصد( به خود اختصاص می 53/10نفر ) 2کن و بیکار هر کدام با تعداد  جمع
درصد( و  8/36نفر ) 7با تعداد  50-59کنندگان، بیشترین فراوانی در گروه سنی  سنی مشارکت

 ارند.( درصد قرار د53/10نفر ) 2با  30-39کمترین فراوانی نیز در گروه سنی 

 کنندگان (: توزیع سنی، سطح سواد و شغل مشارکت1جدول )
 کنندگان توزیع سنی، سطح سواد، و شغل مشارکت متغیر

 

 سواد

 دبیرستان راهنمایی ابتدایی خواند و نوشتن سواد بی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2 53/10 8 1/42 6 58/31 2 53/10 1 26/5 

 

 شغل

 سایر بیکار ابزار ساز کارتن جمع کن کارگر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

6 58/31 2 53/10 3 78/15 2 53/10 6 58/31 

 

 سن

 به باال 70 69-60 59-50 49-40 39-30

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2 53/10 3 78/15 7 8/36 4 11/21 3 78/15 

 های پژوهش یافته

های خام شروع شد. در فرایند  های خام از میدان پژوهش، کدگذاری داده آوری داده با پایان جمع
داده خام،  210های صوتی،  ها و فایل ها، تصاویر، فیلم های خام شامل یادداشت کدگذاری داده

دلیل زیاد  استخراج گردید و در جداولی تنظیم شد که به ها و جمالت  شامل کلمات، پاراگراف
ها و مفاهیم یک  شود. در پایان با مقایسه کل داده شدن حجم از آوردن همه جدول خودداری می

صورت یکجا مورد تحلیل کلی قرار گرفتند. در این بخش برخی از زوائد  بار دیگر، مفاهیم به
های موجود در  های گردآوری شده اعم از پاسخ دهحذف و برخی نواقص با مراجعه مجدد به دا

های خام گردآوری شده  های ضبط شده، تکمیل گردید. از مجموع داده ها، فیلم و صدای مصاحبه
مقوالت و  مقوله گسترده استخراج شد که مفاهیم، خرده 7خرده مقوله و  47مفهوم،  81از میدان، 

 ( بیان شده است.2مقوالت گسترده در جدول )
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 ها (: مفاهیم، خرده مقوالت و مقوالت گسترده داده2جدول )
 مقوالت گسترده خرده مقوالت مفهوم

 ابزارسازی

 
 ابزارسازی

 
 
 
 

 طرد از منابع مادی

 ابزار کشاورزی و عشایری

 ابزار کشاورزی

 ابزار جنگی

 کنار گذاشتن از ساختار اقتصادی
 انسداد اقتصادی

 استثمار اقتصادی

 انزوای شغلی شغل پست

 فقر ناتوانی مالی

 محرومیت از نیازهای اساسی
 محرومیت اقتصادی

 عدم حمایت اقتصادی

 عدم پذیرش ازدواج توسط جامعه بیرون
 طرد از ازدواج

 

 
 
 
 
 

 طرد از روابط جتماعی

 طرد از ازدواج در منطقه ای پذیرش ازدواج توسط جامعه غیره عشیره

  مطرود گروه نیمهازدواج با 
 بسته بودن دایره ازدواج

 
 
 

 مطروها عدم پذیرش توسط نیمه

 ازدواج پست

 عدم پذیرش ازدواج توسط جامعه بیرون

  گزینی فضایی جدایی
 نامناسب بودن مکان زیست طرد مکانی

 روابط اجتماعی نامناسب پست شمردن

 پذیرش انزوای اجتماعی سازی خودمحروم

 ارتباط اجتماعی محدود ارتباط اجتماعی محدود

 عدم پذیرش توسط اجتماع کل
 
 

 قطع ارتباط اجتماعی

 عدم تعلق نسبت به اجتماع کل

 متالشی شدن پیوند اجتماعی

 کنار گذاشتن از مشارکت اجتماعی

 انسداد اجتماعی عدم اعتماد به اجتماع کل
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 مقوالت گسترده خرده مقوالت مفهوم

 به حاشیه رانده شدن
های  سازمان عدم مشارکت در

 غیررسمی

 فقر اجتماعی محرومیت از تحصیل

 های دولتی ناراضی بودن از سازمان
 های دولتی ارتباط با سازمان

 عدم اعتماد دولت

 نداشتن پشتوانه اجتماعی
 محرومیت اجتماعی

 
 

مراتب  طرد از سلسله
 قدرت

 عدم اعتماد مردم

 اجتماعیقشربندی  مراتب مدیریت سنتی سلسله

 مراتب قدرت خارج از سلسله
 بیرون از قشربندی اجتماعی سنتی

 نشین خوش

 نادیده گرفتن در اصالحات ارضی
 انسداد سیاسی

 محرومیت سیاسی

 طالق
  فرهنگ مختص به خود خرده

 
 
 

 طرد از فرهنگ غالب

 ضد ارزش نبودن طالق

  ضعف انسجام فرهنگی
 فقر فرهنگی

 
 

 لمپن بودن

 رفتار نابهنجار

 جبر فرهنگی غالب حفظ ظاهر

 جبر فرهنگی غالب حفظ ظاهر در برابر فرهنگ غالب

 
 
 
 
 

  عدم رعایت عناصر فرهنگ غالب
 نابهنجاری فرهنگی عدول فرهنگی

  گروهی ارتباط درون
 مطرود های نیمه ارتباط با گروه ارتباط افقی

 ورزشی -طرد آموزشی ورزشی -های آموزشی طرد از محیط

 طرد ورزشی های ورزشی طرد از محیط

  ظلم توسط مردم
 
 جانبه طرد همه

 
 
 

 ظلم توسط خان

 طرد به خاطر قومیت
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 مقوالت گسترده خرده مقوالت مفهوم

  ظلم از سوی اجتماع کل
 

 داغ قومی

 ترس از ظلم مجدد

 طرد زبانی توهین به خاطر زبان خاص

 داغ مانده بر پیشانی به خاطر قومیت
 داغ قومی

 محروم سازی به خاطر قومیت

 طرد به خاطر رنگ پوست توهین به خاطر رنگ پوست

 طرد به خاطر ساختار جسمی توهین به خاطر ساختار جسمی

 طرد به خاطر قومیت توهین به خاطر قومیت

 طرد به خاطر قومیت ظلم به خاطر قومیت

 طرد به خاطر قومیت بی توجهی به خاطر قومیت

 تعدی به خاطر قومیت آزار جنسی

 درمان نامناسب
 بهداشت و درمان نامناسب

 
 
 

 طرد از خدمات اساسی
 

 بهداشت نامناسب

  فضای نامناسب خانه
 مسکن نامناسب مسکن نامناسب

 حمل و نقل نامناسب

 
 خدمات شهری نامناسب

 آب شرب نامناسب

 گازکشی نامناسب

 برق نامناسب

 فضای نامناسب فضای محیطی نامناسب

 اضمحالل شغلی ها تأثیر اصالحات ارضی بر زندگی غربت

 
 

 تغییرات اجتماعی

 شکست فناوری سنتی از فناوری صنعتی

 
 

 شکست فناوری سنتی

 بیکاری ناشی از بین رفتن فناوری سنتی

 اضمحالل فناوری سنتی

شدت بیکاری ناشی از بین رفتن فناوری 
 سنتی

 تغییر شیوه زندگی تغییر سبک زندگی

 ایجاد تغییر در قدرت خانواده کاهش قدرت خانواده

 تغییر در روابط اجتماعی تغییر در روابط اجتماعی
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 های پژوهش تحلیل یافته
 ها( اقتصادی غربت طرد از منابع مادی )ساختار

اند و در حال حاضر نیز  اقتصادی بوده جایگاه فاقد مصیری، شهر اقتصادی ساختار در ها غربت
 دارند. اشتغال جامعه پایین های شغل و کارهای پست به معموالً و فاقد چنین جایگاهی هستند

ارضی رژیم سابق  اصالحات از قبل ویژه به گذشته های دوران در گروه این همه شغلشغل: 
عشایری انواع ابزار مورد  و اییبوده است. آنان برای جامعه روست« ابزارسازی»هـ.ش.  40در دهه 

 تبر، داس، اره، مانند انواع وسایل و ابزارهایی ها صنایع سنتی و ساختند. غربت نیاز زندگی را می

 را مدتی ها ساختند. آن می و غیره را سیخ چاقو، تفنگِ سر پر، خیش، برای گاوآهن چنگگ، بیل،

کردند. در این فرایند  تهیه می را مردم نیاز مورد ابزارهای ییالق در و کردند می ایل کوچ با نیز
ها از ساختار اقتصادی جامعه کنار گذاشته شدند، به این صورت که نه حق نسق و نه  غربت

اجازه دامداری و کشاورزی داشتند؛ زیرا از یک طرف یا زمینی نداشتند که در آن کشاورزی کنند 
نا نبودند. عالوه بر این برای دامداری در و از سوی دیگر با ساختار کشاورزی و دامداری نیز آش

نظام سنتی عشایری منطقه، حق علفچر برای آنان در نظر گرفته نشده بود. در نهایت اینکه شرط 
ورودشان به این منطقه صرفاً ساخت ابزار مورد نیاز مردم بود که در پایان سال کشت و کار، در 

شان )که کاری  را در ازای مصنوعات ها مقدار ناچیزی از سهم محصول کشاورزی سر خرمن
دادند. در واقع این گروه در این فرایند کار و  عنوان مزد به این گروه می فرسا نیز بود( به طاقت

گرفتند که با کنار گذاشتن از ساختار اقتصادی  ساختار اقتصادی، مورد استثمار اقتصادی قرار می
 اند. اقتصادی را تجربه کرده« دادانس»جامعه و مورد استثمار قرار گرفتن، یک نوع 

از طرف دیگر شغل آنها به لحاظ منزلت اجتماعی در جایگاه بسیار پایینی قرار داشت و 
 همین امر این گروه را دچار انزوای شغلی کرده است.

با ورود  تدریج بعد از اصالحات ارضی و ورود عناصر نوسازی به جامعه مورد مطالعه، به
و به مرور زمان  رفت بیرون میدان از نابرابر رقابت این در غربتی )سنتی( مدرن، وسایل فناوری

 سیار، مردم شغل خود را از دست دادند. بنابراین مردم مورد مطالعه به مشاغلی مانند جوشکاری

آوری  جمع کهنه، وسایل خرید خانگی، وسایل فروشی، تعمیر کهنه آهن فروشی، خشک نان
 و پایین سطح بسیار در ها(، آهنگری بام )آسفالت فروش آن، قیرگونی های کهنه خیابان و کارتن
 درآمد کسب بر عالوه مطالعه مورد شدند. مردم با دستمزد بسیار کم مشغول کارگری به نیز برخی
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مثالً  .کنند می ارتزاق طریق آن از که نیز هستند دیگری فرعی درآمدی منابع مشاغل، دارای این از
 معاش امرار و غیره طریق کارهای خالف هنجارهای اجتماعی از برخی گدایی، طریق از برخی

گرفتن  طریق از و گیرند می قدیم کمک به رسم مردم از منازل درب به مراجعه کنند. همچنین با می
 کنند. می امرار معاش و صدقات شده استفاده های لباس و فطریه و نذری

 امرار برای بزرگ( و کوچک از )اعم تجاری مکانی یا مغازه گونه هر فاقد شهر، ها در غربت

ها  به غربت -ای اجاره صورت حتی به – را خود های مغازه معاش خود هستند، زیرا مردم شهر
 رامسائلی  که است محله اهالی خود رفتار متوجه مسائل از این بخشی البته کنند. واگذار نمی

 است. آورده پیش برایشان
بسیار کم از مشاغل یادشده منجر به ناتوانی مالی این گروه از مردم بیکاری شدید و دستمزد 

 امداد کمیته نیز های خیریه سازمان های کمک نظر شده و فقر اقتصادی را به همراه داشته است. از

از مردم مطرود مورد  درصد 4 از که کمتر -سرپرست بی افراد فقط و کم امام خمینی )ره( تعداد
 نیز غربت کودکان قرار داده است. برخی از پوشش زیر را -دهند می خصیصت خود  به مطالعه را

 کنند. را سیر می خود شکم متعدد مراسم در و نیز حضور ها مغازه از دزدی طریق از
ها موجب محرومیت  از این رو، عدم حمایت اقتصادی و محرومیت از نیازهای اساسی غربت

همراه دارد که به  اقتصادی یا طرد از منابع مالی را بهاقتصادی آنان شده است که در نهایت طرد 
ها غریب هستند و از نظر قومیت مورد قبول  اعتقاد مردم، این امر ناشی از این است که غربت

 عامه جامعه نیستند.
کردیم. اما خان ظالم ما را از مردم  ما نسل اندر نسل کارمان آهنگری بوده، سخت کار می»

جا که االن هستیم و گفت خونه بسازید. خونه که چه عرض کنم،  جدا کرد و آورد همین
کرد.... ما همه نیازهای مردم  شما بگو لونه....، کار کنار آتش گرم و سوزان بدنمون را آب می

ساختیم، مردم بدون ما کارشون لنگ بود، اما دستمزدمون از گدایی کمتر بود. ما برای  را می
دادند... قبالً باز  خرمن مختصر محصولی مردم به ما می ساختیم. سر عشایر هم وسیله می

کردن، ولی حداقل نان بخور و نمیری  خوب بود، درسته که مردم ما را توی آدم حساب نمی
داشتیم. با تقسیم اراضی شاه ظالم و آمدن وسایل صنعتی خارجی، مردم هم رفتن و او نا را 

ای، نه  گرفتن... ما االن هیچی نداریم. نه مغازهخردیدن. یواش یواش این لقمه نان را هم از ما 
ها  گن این داری مردم به ما بدترین دکانشان را هم اجاره نمیدن. می شغلی. تازه برای مغازه

ها میرن  گن ما غربتیم. ولی بنده خدا که هستیم. به گدایی افتادیم. بچه غربتن. راست می
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داره. این  به کارهای بدتر هم وا می کنن. شکم گرسنه آدم را شهرهای اطراف گدایی می
 1(.3کننده  )مشارکت....« روزگار ماست

 ها از روابط اجتماعی غربت طرد
اند. روابط  ها در جامعه عالوه بر طرد اقتصادی، از نظر روابط اجتماعی نیز طرد شده غربت

روابط اجتماعی  توان به نحوه برخورد از نظر ازدواج، طرد مکانی، اجتماعی را در این مطالعه می
های محدود، انسداد اجتماعی، مشارکت ندادن در  نامناسب، پذیرش انزوای اجتماعی، ارتباط

 بندی کرد. های رسمی و غیر رسمی، فقر اجتماعی و امثال آن تقسیم سازمان

 اول .است متفاوت دارند، قرار آن در که ای جامعه با مطالعه مورد در گروه ازدواجازدواج: 

یا  گرفته جامعه بیرون از خود، زن قشربندی ساختار در موجود های گروه از توانند نمی آناناینکه 
طوری که اگر پسرانی از اجتماع کل با  دهد، به اجازه نمی ها آن به هنجار موجود  زیرا بدهند، زن

شوند. از طرف  دختران این گروه ازدواج کنند، از ساختار خویشاوندی و جامعه کل طرد می
دهد که دختری را به جامعه بیرون از خود بدهند و خود  گر ساختار موجود به آنها اجازه نمیدی

مطرود یا  های مطرود دیگر یا نیمه اند. البته این گروه، گاهی با گروه نیز این وضع را پذیرفته
یی کنند که این امر در نهایت به جدا ها و افراد پیر و معتاد از مناطق دیگر وصلت می افغانی

زوجین منجر شده و دختر با داشتن چند فرزند به خانواده پدری برگشته و بار تکفل آنان بر 
دوش خانواده پدری دختر قرار گرفته است. بنابراین دایره ازدواج در این گروه بسته است و به 

 اند. لحاظ ازدواج نیز طرد شده
های ما خلبان هم  نمیدن. اگه بچه.... مردم به غربت که زن نمیدن. دختر کورشون رو هم »

باشن.... کی میاد دختر غربت رو بگیره حتی اگه فرخ لقا باشه. شما غریبه نیستید از 
خودمونید دخترای ما رو به غربت و معتاد و پیرمرد میدیم بعد هم با چند بچه بر میگردن 

 (.7)فرد شماره  «پیشمون و بدبختی بیشتر میشه....
ها از نظر مکانی نیز از مردم جدا نگه داشته  مشاهدات میدانی، غربتبر اساس  طرد مکانی:

معروف است. این مکان جدا « ها محله غربت»اند، به  ای که ساکن طوری که در منطقه اند، به شده
الیه بخش جنوبی شهر واقع شده  ای در منتهی از فضای پیرامون قرار گرفته و به صورت محله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها از طریق کدگذاری تحلیل شدند، اما در اینجا  های خام گردآوری شده از میدان بسیار هستند. این داده داده 1

 کنندگان بیان گردید. های مشارکت طور بسیار خالصه برخی از پاسخ به
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دهند. امکان ساختن خانه در جای دیگر برای  ها تشکیل می اً غربتاست و ساکنان محله را صرف
ها  اهالی مقدور نیست، زیرا کسی حاضر به فروش زمین برای ساختن خانه و همسایه شدن با آن

 (.4و  3اند )شکل  رو، از نظر مکانی نیز طرد شده نیست. از این 
مطالعه بسیار محدود است، به ارتباطات اجتماعی با مردم مورد  روابط اجتماعی نامناسب:

 جامعه با آنان اجتماعی ای که شاید بتوان گفت ارتباط چندانی وجود ندارد. در واقع تعامل گونه

دهند  شمرند و آنها را در جمع خود راه نمی است، زیرا مردم این گروه را پست می محدود بیرون
تماس  هنگام در مردم از بسیاری مثال نعنوا کنند. به می آنان برخورد با پست اغماض( )با دید و به

 اقدام شستشوی آن سریع به ظروف خود، یا دست بدن، بدن فردی از گروه مورد مطالعه با

خود  ظروف که است حدی ها تا بیرون از جامعه غربت برخی افراد در و شدت این کار، کنند می
 بیرون با مردم مواردی البته آنان دراندازند.  می بیرون گیرند یا آن ظروف را پس نمی را یا از آنان

کنند و مردم نیز در مراسم ختم  ختم )سوگواری( مردم شرکت می مراسم در مثالً دارند. تعامل
ها و مردم شهر در حد سالم و احوالپرسی و  کنند. ارتباطات بین غربت می ها شرکت مردگان آن

 هاست. گاهی نیز واگذاری کارهای ساده ساختمانی به آن
دونن. نذری برامون فرستادن ظرفشو پس بردیم گفتن  دم دور از جون شما ما رو نجس میمر»

ببرید برا خودتون یا حتی بیرونش انداختن. البته االن جوونا بهتر شدن... کسی با ما ارتباطی 
کنیم بعضی آدما انگار ما  نداره. مراسمی پیش بیاد ما میریم اونا میان فاتحه خونی... سالم می

 «ی )جذامی( هستیم، جوابمونو نمیدن... هم در حد سالم عیلک. آدم خوب هم هستظهیر
 (.1کننده شماره  )مشارکت

ها نهادینه شده است که آنان دچار  اجتماعی نامناسب چنان برای غربت سازی: محروم خود
های جامعه  صورت که ارتباطات اجتماعی گروه اند، بدین  شده« سازی خودمحروم»نوعی 

طوری که شاید بتوان گفت ارتباطی بین آنها وجود  ها خیلی محدود است، به  پیرامون، با غربت
در مراوادات اجتماعی  است. محدود بیرون جامعه با انآن اجتماعی ندارد، در واقع تعامل

ای که اگر فردی از جامعه بیرون به یکی از  گونه شود، به برخورد بسیار سردی با این گروه می
شود. تداوم این  آور است و بسیار خوشحال می اعضای این گروه سالم کند، برای او تعجب

ها نهادینه شده است که آنان دچار نوعی  ای برای غربت گونه برخوردها در طول زمان، به
اند. در حقیقت مردم مورد مطالعه دچار  و انزوای اجتماعی را پذیرفته  شده« سازی خودمحروم»

ها نیز نسبت به جامعه کل،  اند. بر همین اساس غربت خودبیگانگی با جامعه بیرون شده نوعی از
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مین قطع ارتباط اجتماعی، انسداد اعتمادند. ه احساس تعلق ندارند و نسبت به مردم بی
 ها را نیز به همراه داشته است. اجتماعی غربت

طوری بودیم. غربتیم  پیشونی نوشت ما آینه دیگه، راه دیگری نداریم. تا بوده و نبوده ما این» 
دیگه، خان و کداخدا که نیستیم. ما سرمون توی کار خودمونه، کاری به مردم نداریم. نه اونا 

 (.13کننده  )مشارکت« ی دارند، نه ما با اونا. هر کس سی ]برای[ خودش...به ما کار

 انسداد اجتماعی
 انسداد اجتماعی
های اجتماعی در  ها و پاداش مزایای اجتماعی، فرصت توزیع نابرابرمعنای   به1

ای اندک بر تمام یا بیشتر منابع قدرت و  ای که عده بین شهروندان یک جامعه است، به گونه
ها  ترین پاداش ندارند. مهم  ثروت دسترسی دارند و در مقابل اکثریت افراد جامعه چنین دسترسی

 اند از: منابع قدرت و ثروت. و مزایای هر جامعه در سطح عام و کالن عبارت
در این رابطه، عدم چرخش قدرت و ثروت در جامعه کل و محله  انسداد اجتماعی

ای که همواره منابع اصلی قدرت و ثروت در بین جامعه  ههای شهر مصیری بوده، به گون غربت
عادالنه قدرت و ثروت در جامعه مورد  چرخش و توزیعبیرون در گردش بوده است. عدم 

ها شده است. وجود  مطالعه، موجب ایجاد انحصار و در نتیجه ایجاد انسداد در اجتماع غربت
ای برای چنین  ت ایلی و عشیرهمراتب قدر های مشخص نظیر سلسله ساختارها و سازوکار

مراتب قدرت، موجب  ها از این سلسله چرخشی در جامعه مورد مطالعه و در حاشیه بودن غربت
 ایجاد و گسترش انسداد اجتماعی شده است.

های محلی  اند از: قدرت منابع قدرت و ثروت در منطقه مورد مطالعه و جامعه بیرون عبارت
های  ی فرمانداران و بخشداران و دهیاران، رؤسای ادارات، سازمانها ها و مقام قالب موقعیت  در

های تعاونی روستایی  دولتی مانند شرکت نهاد و نهادهای دولتی و نیمه های مردم محلی و سازمان
هایی در جامعه مورد مطالعه موجب ایجاد  و غیره. توزیع نابرابر و انحصاری چنین موقعیت

ارت دیگر، انسداد اجتماعی در ارتباط با قدرت در این منطقه از شود. به عب انسداد اجتماعی می
سخت  هستههایی که  زمانی شکل گرفته است که فقط جامعه بیرونی بنا بر معیارها و مالک

ای که بر اساس ساختار  مراتب ایلی و عشیره مانند ساختار خاص سلسله -کند قدرت تعیین می
دلیل قرار نگرفتن در این ساختار قدرت،  ه ها ب و غربت -خویشاوندی شکل گرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 social closure 
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مند شوند. بدین ترتیب این گروه  های ناشی از این قدرت بهره اند از انواع منافع و رانت نتوانسته
در حاشیه هرم قدرت سیاسی جامعه پیرامون خود قرار گرفته و از دستیابی به قدرت سیاسی 

 اند. محروم شده

ی شدن ثروت جامعه مورد مطالعه نیز کامالً صدق همین موضوع در ارتباط با انحصار
مراتب قدرت  ای که باز هم همان افرادی که در ساختار سنتی قدرت )سلسله کند، به گونه می

کنند، خواهند توانست با کمک چنین موقعیتی از منابع  ایلی( به منابع قدرت دسترسی پیدا می
بقیه افراد جامعه که در این ساختار قرار  مند شوند و نوعی انسداد برای ثروت در جامعه بهره
دلیل قرار نگرفتن در چارچوب  ها به صورت که غربت وجود آید. به این ها به  ندارند یعنی غربت

این ساختار سیاسی و قرار گرفتن در بیرون و حاشیه هرم قدرت، از حق نسق زمین )که منبع 
اند و بر همین  دهد( برخوردار نشده می خود اختصاص اساسی ثروت و درآمد را در این منطقه به

رو،  اساس نیز در فرایند اصالحات ارضی رژیم سابق، از دریافت زمین محروم شدند. از این
روشن است که نتیجه چنین انسداد و انحصاری در این ساختار، توزیع گسترده فقر و محرومیت 

ها به  غربت دسترسی آزاد و عادالنهدر بین این گروه از مردم جامعه شده است و تا زمانی که راه 
های اجتماعی میسر و ممکن نباشد، همچنان باید شاهد گسترش  ها، مزایا و پاداش انواع فرصت

در گونه که  فقر و محرومیت و بدتر از آن گسترش شکاف طبقاتی در این جامعه باشیم. بدین
فردی و اجتماعی آنان بوده و ترین موانع رشد  یکی از مهم گروه مورد مطالعه، انسداد اجتماعی

های بروز فقر و محرومیت در جهت ایجاد ساختار نابرابر حرکت کرده و  ضمن مهیا کردن زمینه
وجود  موجبات تشدید نابرابری را در جامعه فراهم کرده است. این انسداد اجتماعی شرایطی را به

اند و بهره و نصیبی به جز  دهای ایستا آورده است که گویی مردم مورد مطالعه، پشت درهای بسته
 .ندارند حرمان و افسوس

های دولتی ناراضی  ها همچنین از سازمان : غربتهای دولتی عدم مشارکت در سازمان
ها، با تبعیض قومیتی و نژادی با آنها  ها هنگام برخورد با غربت هستند و معتقدند که این سازمان

ها و احساس متقابل آنان و اجتماع کل  با غربت کنند. از سوی دیگر این نحوه برخورد رفتار می
ها نیز سرایت کرده و بر رفتار تحصیلی، ورودشان به  نسبت به همدیگر، به فرزندان غربت

های همساالن و ... تأثیر گذاشته است. همه این موارد فقر اجتماعی را برای این مردم به  گروه
 همراه داشته است.
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 مانند غیررسمی و رسمی های سازمان در شرکت اجازه العهمط مورد در حال حاضر نیز مردم

 مدارس و مساجد امنای هیئت تعاونی، شرکت در عضویت اختالف، اسالمی، شورای حل شورای

 را اجازه این ها به غربت موجود ارزشی ساختار قدیم از زیرا را ندارند، مشابه های گروه سایر و

 شوند، داوطلب هم اگر و شوند نمی داوطلب ها سازمان این در خودشان نیز بنابراین است. نداده

 و جامعه از بودن دور و ها آن سوادی بی که کرد فراموش البته نباید .دهند نمی رأی ها آن به مردم
 های گروه از ها آن داشتن نگه دور عوامل از نیز گروهی درون ذهنیت حضور و حاکم فضای

 معنیبی تقریباً ها گروه برخی در اینها حضور که کرد نباید فراموش سوی دیگر از است. اجتماعی

 چه هستند، کشاورزی زمین فاقد که کسانی برای تعاونی های شرکت در است. برای مثال عضویت

 باشد؟ داشته تواند می مزیتی
دونن. توی ادارات  شه؟ ما غریبیم. نژاد ما رو بد می گید چرا این همه به ما ظلم می شما می»

رسن. شوهرم عمل آپاندیس  ام خمینی هم گفت به فقیران برسید به ما نمیدولتی که ام
تونه کار کنه. رفتیم وام بگیریم. مثل بشر با  داشت، قرض کردیم عملش کردیم. االن هم نمی

ما رفتار که نکردن هیچ تازه بعد از یک سال دوندگی هیچ کس حاضر نشد ضامن ما بشه 
دن.... االن همسایه ما  زنن. بازی نمی مدرسه کتک میهامون در  بچه (.16کننده  مشارکت)

های ما  هاشون با بچه کنن. نمیذارن بچه های ما توی خاک بازی می میدان ورزشیه، اما بچه
دیم، اما  ما میریم رأی می (.4 کننده مشارکتهامون تأثیر بد میذاره ) گن روی بچه بگرده، می

جا راه نداریم. نه شورا،   ما رأی میدن؟ اصالً ما هیچنظر شما به  اگه ما خواستیم شورا بشیم به
رفتیم مسجد برای عزاداری امام حسین از بس که با ما  نه مدرسه، نه شرکت تعاونی، فقط می

 (.10کننده  )مشارکت.« دعوا کردن تا ما خودمون هیئتی جدا زدیم...

 مراتب قدرت طرد از سلسله
فرایند قومیتی یا به اصطالح رایج منطقه تبعیض نژادی نسبت به گروه مورد مطالعه، در طول 

ها در هر دوره، متناسب با ساختار اجتماعی آن  دوره زندگی آنان وجود داشته است، اما غربت
نشین  ها قبل از اصالحات ارضی در دسته خوش شدند. غربت دوره و بازه زمانی خاص، طرد می

مراتب اجتماعی قرار  تند و از حق نسق برخوردار نبودند. از طرف دیگر خارج از سلسلهقرار داش
طردشده در حاشیه هرم قدرت قرار  های دیگر طردشده و نیمه داشتند و در کنار سایر گروه

دلیل  اند. بعد از اصالحات ارضی نیز به  گرفتند. در حقیقت بیرون از قشربندی اجتماعی بوده
، زمین کشاورزی به آنان تعلق نگرفت. از آنجا که زمینی به آنان تعلق نگرفت، نداشتن حق نسق
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تأسیس مانند شرکت تعاونی  بر اساس مقررات اصالحات ارضی، نتوانستند در نهادهای تازه
 روستایی و امثال آن شرکت کنند، بنابراین دچار انسداد سیاسی شدند.

کردن.  ها رو داد به همونایی که روش کار می ناز اول هیچ حقی برای ما نذاشتن. شاه هم زمی»
اینجا شما ببین طایفه گوهرکانی، مصیری، تری تاجی، مهبی .... هست، ولی ما هیچ کسی رو 

، گفتن شما که زمین 40نداریم. ما فقط غربتیم.... شرکت تعاونی هم عضومون نکرد. سنه 
. یم. باور کنید هیچ حقی به ما ندادن...ندارید. ما هم نتونستیم عضو بشیم... نتوانستیم وام بگیر

« اینجا همه چیز از زمین میاد، زمین نداشته باشی یعنی قدرت نداری، اصالً هیچی نداری....
 (.8کننده  )مشارکت

 طرد از فرهنگ غالب

اند که در ادامه این عناصر  ها در بُعد فرهنگی به اشکال متعددی از فرهنگ غالب طرد شده غربت 
 د:شو بیان می

دارد.  بیش از حد معمول و عرف منطقه رواج جوان زنان ویژه به گروه این طالق بین طالق:
بار  سه دختری ها، این میان از گاهی .بیرون بیشتر است جامعه به نسبت طالق بین این گروه

 همراه به را ها همه آن که شده است بچه صاحب چند ها نیز از ازدواج هر کدام از ازدواج کرده و

 ای خانه از کوچک بخشی در مکان زیست نداشتن دلیل به  آنها .است آورده پدری خانه به خود

 آورد. به وجود می خانه بیرون از و خانه در درون رامسائلی  نیز امر این شوند. می داده جای

هایی است که  گروهی یکی دیگر از خصیصه درگیری و نزاع بینگروهی:  درگیری و نزاع بین
مورد مطالعه را از جامعه و فرهنگ بیرون جدا کرده و سبب طرد آنان از فرهنگ غالب شده مردم 

شوهر و همسر،  بین گروهی، هستند، این نزاع بین خود بین نزاع و دعوا اهل بسیار ها است. غربت
 از داد و جیغ صدای طور ناگهانی گاه به که طوری به دهد، بین همسایگان روی می بین برادران، و

زنان محله مورد مطالعه  .زنند می کتک چماق با شود. برخی از مردان، زنان خود را می بلند ها آن میان
کنند تا حد  می هستند. بر همین اساس، مردم جامعه کل سعی و صدا و داد و بیداد کردن سر اهل

عامه،  صطالحا با آنان کنش و واکنشی نداشته یا این کنش و واکنش را به حداقل برسانند. به ممکن
 بزنند. ناموسی نیز تهمت مقابل طرف به است ممکن بسا چه هستند و« رو دریده»غربت  زنان

ها، در حالی که همه با گرمی تمام  های غربت دهد که در عروسی مشاهدات میدانی نشان می
شود. زن و مرد به جان هم  مشغول رقص و آواز هستند، ناگهان صدای جیغ و داد بلند می
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های رکیک را  ها و سخن ها بدترین فحش تند و به اصالح عامه معلوم نیست کی هست. آناف می
کنند و در حالی که از ناهار یا شام عروسی نخورده، قهر  دهند، به هم توهین می به هم نسبت می

روند. روز بعد گویی اصالً اتفاقی نیفتاده است، بنابراین دوباره دور  کنند و از خانه بیرون می می
گردد. پس از ساعاتی  جمعی شروع می شوند و رقص و آواز و... به صورت دسته هم جمع می

کند. شاید بتوان گفت که در ایام هفته  شود و این فرایند ادامه پیدا می مجدداً دعوا شروع می
کاری زنان به  کمتر شب یا روزی است که صدای دعوا بین زن و مرد یا اهالی با هم و کتک

 شاهده مشارکتی نگارندگان(.گوش نرسد )م
های خود با  در برخوردها و کنش ها، غربت محله مردمپیروی از فرهنگ غالب در ظاهر: 

 خود کنند تا حد ممکن خود را با فرهنگ جامعه کل انطباق دهند، هر چند جامعه بیرون سعی می

 ها غربت در بین ای ناشناخته فرد هر به دادن هستند. زن  خویش فرهنگ خاصخرده دارای نیز

 این البته .کنند نمی رعایت را جامعه پیرامون اخالقی و عرفی واقع آنها اصول در است. مرسوم

 زیست محیط در را ضدارزشی اقدامات و کنند می رعایت خود محیط و محله از خارج را اصول

خالف دهند یا در مناطق دیگری غیر از منطقه سکونت خود، مرتکب رفتارهای  می انجام خود
 هستند.  شوند، زیرا در آن مناطق برای مردم ناشناخته عرف جامعه کل می

 کنند و در زناشویی و ازدواج، اصول اخالقی و عرف رایج را رعایت نمی آنها از برخی

کند. بنابراین مردم منطقه مورد  در این ارتباط را تأیید می گروهی درون رخدادهای مشاهده میدانی
هستند،   حفظ ظاهر خود و پذیرش ظاهری فرهنگ جامعه دچار جبر فرهنگمطالعه، هر چند با 

گروهی  گروهی، در ارتباطات بین های اجتماعی و ارتباطات نابهنجار درون اما با انجام نابهنجاری
کنند. ارتباطات فرهنگی این گروه صرفاً  خود خالف فرهنگ حاکم بر جامعه کل رفتار می

 ارتباطات افقی است.
 های بچه ها و مسئوالن مدرسه با کالسی در مدارس، همفضاها:  سایر و ورزش و مدرسه

شان  ها با فرزندان ها معتقدند که در این محیط رفتار مناسبی ندارند. غربت مطالعه مورد گروه
ها  شود و این بدرفتاری ناشی از تعصبات قومی و نژادپرستانه است. آن شدت بدرفتاری می به

 و آزار هایشان مورد کنند و بچه می  مدرسه به راحتی کودکانشان را تنبیه معتقدند که مسئوالن
 وضع در ظاهری شکل و لباس نظر گیرند. از آنجا که این کودکان از می قرار ها همکالسی اذیت

گیرند. از نظر  می قرار سایرین تمسخر مورد رو، دارند، از این  قرار کودکان نسبت به سایر بدتری
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هستند  درسی مطالب دریافت برای استعداد و هوشی بهره و هوش اغلب فاقد آنها مدرسه مسئوالن
شود.  می مدرسه های بچه انحراف کشیدن سایر به موجب های آموزشی آنان و معتقدند محیط

 مانند. می باز مدرسه به رفتن از دلیل همین به برخی از کودکان جامعه مورد مطالعه، بنابراین

 معموالً کالسی وقت از خارج و برنامه فوق های فعالیت سایر و ها بازی دراین گروه از کودکان 

 ها بچه این پذیرش به مجبور نظر سلسلهمراتب اداری از اگر برخی افراد، و شوند نمی داده شرکت

 اذیت قرار و آزار های یادشده، مورد برنامه اجرای یا بازی هنگام در را باشند، سایرین آنان

داده  راه کمتر نیز ها مکان سایر در و ندارند بازی برای خاصی میدان ها بنابراین بچه دهند. می
 ها ایجاد نکنند، شوند. از سوی دیگر حتی اگر دیگران مزاحمتی برای ورود آنان به این مکان می

نشوند.  وارد هایی مکان چنین به که دهند ترجیح می ها آن خود آنان، با سرد برخوردهای دلیل به
 محله های این بچه با فرزند یا فرزندانش دهد همچنین در جامعه بیرون کمتر کسی است که اجازه

 شأن و موجب کسر را نزدیک با افراد جامعه مورد مطالعه رفاقت شود. افرد جامعه بیرون، دوست

ادشده، دانند. بنابراین با توجه به مطالب ی می خود به انواع انحرافات اجتماعی های بچه شدن آلوده
 (.5اند )شکل  ورزشی نیز مورد طرد واقع شده -ها از نظر آموزشی غربت
شه اگه حق با بچه ما هم باشه، مدیر  زنن. دعوا که می هامون رو در مدرسه کتک می بچه»

کنن. ما فقیریم  هامونو مسخره می زنه .... در مدرسه بچه مدرسه و معلم بچه ما را کتک می
خاطر لباسشون  های ما رو به ها، بچه هامون لباس بخریم. بچه برای بچه نداریم مثل اونا بپوشیم

هامون اذیت شدن و پول  هامون با اونا بازی کنه، از بس بچه ذارن بچه کنن.... نمی مسخره می
هم نداریم و.... از خیر مدرسه رفتنشون گذشتیم.... معلم بچه برادرم بهش گفته بود شما 

غربتید مگه غربت غیر از آهن چپاندن )آهن کوبیدن( چیزی هم نفهمید. عقل ندارید. شما 
 (.19کننده  )مشارکت« بلده اینو هم که االن ندارید. عرضه هیچی ندارید....

 
 ها در میدان خاکی (: تصویر کودکانی از محله غربت4شکل )
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 نژادی( -طرد قومیتی )داغ قومی
قومیتی است که در منطقه مورد مطالعه، یکی دیگر از ابعاد طرد افراد مورد مطالعه، طرد 

کنندگان در  کنند. به اعتقاد مشارکت عنوان طرد نژادی یاد می کنندگان خود از آن به مشارکت
 پژوهش حاضر قومیت آنان منجر به طردشان شده است.

آنان )با  نگرش سنتی مردم به دلیل به کلی طور به ها غربتنژاد:  و پوست رنگ خاطر به توهین
شده است( از نظر رنگ، پوست و قومیت طرد  پست و نجس بودن به آنان نگاه می دیدی
 آنان غذا با دهند، نمی دست آنان با کنند، نمی روبوسی آنان با برخی طوری که حتی اند، به شده

 ظرف و شویند می را خود دست یا صورت روبوسی احتمالی، و دادن دست از خورند و بعد نمی

 اندازند. می دور را آن یا گیرند نمی پس را ها ظرف آن دیگر برخی حتی کشند. می نیز آب را
های میدان پژوهش، مردم مورد مطالعه قبل از  بر اساس دادهمردم:  توسط ظلم و تعدی

اصالحات ارضی رژیم سابق و در دوران ارباب رعیتی هم از سوی ارباب و هم مردم مورد ظلم 
نشین  ای از روستای خان معتقدند که خان )ارباب( آنان را در گوشهگرفتند. آنان  و ستم قرار می

نگهداری کرده و آنان را « آلونکی شکل»های  )شهر فعلی( و در بدترین شرایط زندگی و در خانه
همچنین، هم در گذشته و هم در حال  مطالعه، مورد گروه اعتقاد به مورد استثمار قرار داده است.

ضرورت  و قدرتی ترس، بی دلیل به کنند و آنها ظلم می آنان به راحتی به جامعه، مردم حاضر سایر
ها، برخی  گذرند. بر اساس نتایج ناشی از این داده خود می قانونی حقوق زندگی در بین مردم، از

 فقر گرفتند. می قرار توسط سایر کودکان افراد جامعه بیرون، مورد انواع آزار غربت از کودکان

 است شده موجب دیگر طرف از حیثیت اعاده و مبارزه برای قدرتی و بی طرف یک از کمرشکن

 (.1کننده  که بر تداوم و شدت این آزارها افزوده شود )مشارکت
ها چه قبل از اصالحات ارضی و چه بعد از  طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش، غربت به

غیرمستقیم مورد توهین واقع شده  آن و نیز در حال حاضر، به اشکال متعددی به طور مستقیم و
خاطر زبان خاص در بین آنان رایج است و آنها از ترس تمسخر مردم با  شوند. توهین به  و می

گویند. همچنین از نظر جسمی و شکل بدن و صورت مورد  زبان خود در مأل عام سخن نمی
مچنین این گروهِ طردشده، اند. ه شوند. آنان گاهی به حیوانات بدقواره تشبیه شده توهین واقع می

طوری که اگر در جامعه  شوند، به های مکرر واقع می خاطر قومیت و نژاد خود مورد توهین به
تشبیه « غربت بودن»بخواهند فرد یا گروهی را به بدترین وجه ممکن تشبیه کنند، آنان را به 
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هنجاری مشابه آن اقدام کنند،  کنند یا اگر فرد یا افرادی بلند حرف بزنند، دعوا کنند، یا به بی می
های متعدد از نظر قومی  صورت به غربت تشبیه خواهند شد. در حقیقت جامعه مورد مطالعه به

شوند.  ترسند با زبان خاص خود سخن بگویند، زیرا مورد تمسخر واقع می اند. آنان می طرد شده
در بین بسیاری از  به لحاظ رنگ پوست که تیره هستند و نیز ساختار جسمی و هیکلی بودن

جانبه مورد طرد قومیتی )و  طور همه اند. بدین ترتیب این گروه به مردم مورد تمسخر واقع شده
 -نژادی( واقع شده و این داغ قومیتی )به اصطالح قومی  -در اصطالح رایج منطقه، طرد قومی

 شان باقی مانده است. نژادی( تاکنون بر پیشانی

 طرد از خدمات اساسی
اند.  س مشاهدات میدانی، مردم مورد مطالعه، در بعد خدمات اساسی نیز مطرود واقع شدهبر اسا

 شود: طور فشرده، اجزای این طرد بیان می در زیر به
 منطقه ترین ضعیف مکانی، در نظر موقعیت ازمکانی:  موقعیت ترین قرار گرفتن در ضعیف

 گاوها مردم، و بوده اهالی جامعه کل های زباله جمع شدن محل زمانی که جایی دارند. قرار شهر از

های آنان گاوداری احداث  کردند و اخیراً نیز در کنار خانه می نگهداری آنجا در را خود احشام و
 تا قدیم های زمان از دارند، یعنی قدیمی قرار منطقه همان در ها در حال حاضر شده است. غربت

 (.4و  3)شکل اند  داشته سکنی منطقه همین در االن
 صرفاً قرار دارند. پایینی سطح در فقر دلیل به بهداشت و درمان، آنها نظر ازدرمان:  و بهداشت

 نظر کند. آنان از نمی دوا آنان از دردی دفترچه این آنان به گفته و دارند روستایی بیمه دفترچه

ترین  پایین در این گروه و مکان زیست دارد قرار ارتفاع در دارند. شهر مشکالت فراوانی بهداشتی
 منطقه این به شهری فاضالب است. بیشتر شده  واقع شیب منطقه انتهای نقطه قرار گرفته و در

 است. همچنین فضای شده ریخته مردم این های خانه در نزدیکی زیادی های آشغال و رسد می

 حمام، توالت، بودن بهداشتی نیست. غیر برخوردار بهداشت خوبی از نیز مردم زندگی داخلی

 سایر و موذی حشرات وجود و نیز ها خانه در برخی توالت و آشپزخانه مجاورت و آشپزخانه

آنها برای زندگی  های هاست. خانه خانه بودن داخل غیربهداشتی خانه آنان، نشاندهنده در جانوران
 شده تآسفال مردم، از گروه این زیست محل به منتهی قسمت کمی از خیابان  نامساعد است.

 قرار ها خانه این نزدیکی در مانند حمام عمومی قدیم عمومی های ساختمان از هایی خرابه است.

 در که وجود دارد تنگی های کوچه ها خانه بین در است. غیربهداشتی مواد تولیدکننده خود که دارد



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

306 

و  ادرار نیز وگذرند  می ها کوچه این از که احشامی کود با شود و آلود می گل باران بارش هنگام
 و گذارد جای می از خود به  را زشت ای منظره شود و می  آغشته ها، کوچه این در ها بچه مدفوع
 را متعددی های خطر ابتالء به بیماری ها، کوچه این از خاک شدن شدن و بلند از خشک پس

 .دارد همراه به
شهری به  ساکن مردم های گروه سایر از تری پایین حد در شهری خدماتشهری:  خدمات

 زده زنگ ها لوله این که هستند قدیمی و ساده کشی لوله دارای آب ها شود. خانه ارائه می ها غربت

 و میوه های پسماند و شهر فاضالب از بخشی است. کشی جدول و فاقد آنها خاکی خیابان است.
 و ناپسند زشت، ای منظره و آیند می منطقه این به با آب جداول خیابان  همراه  ها های مغازه سبزی

 .کنند ایجاد می را نامطبوع
 بازی خیابان در آنان .ندارد شان وجود های بچه بازی و ورزش برای همچنین، جا و مکانی

 ارائه در غیره و شهر شورای و شهرداری هایی مانند سازمان مورد مطالعه، گروه اعتقاد به .کنند می

 معتقدند افراد مورد مطالعه از برخی و دهند می قرار اولویت انتهای در را آنان ها، غربت به خدمات

 .هستند خارج ها سازمان آن اولویت از ها حتی غربت که

 یا پارک فضای است. از محروم شهری خدمات از زیست این گروه، فضایزیست:  فضای

 زیاد فقر دلیل ناایمن هستند و آنها به ها نیستند. ساختمان برخودار . تفریح و.. و بازی برای محلی

 نیستند. جدید سبک به قادر به ساخت ساختمان

 ها خانه است. داخل سقف آنها تیرآهن شده، نگهدارنده ساخته سیمان و بلوک از ها خانه اغلب

مفروش  قدیمی ساده های کاشی یا سیمان از ها خانه است. کف بیشتر شده گچ اندود و خاک با نیز
گردد.  های زیادی برمی که عمر آن به سال شده تشکیل سیماننیز از  ها خانه حیاط .شده است

آن  از تواند نمی نقلیه وسیله طوری که به خاکی است، و باریک و تنگ های کوچه دارای محله
 .ها عبور کند کوچه
ها با عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب، مسکن و فضای شهری  بنابراین غربت 

اند که این ناشی از این است که آنان غربت هستند، یعنی  مناسب از خدمات اساسی طرد شده
 (.6اند )شکل  مورد تبعیض قومیتی قرار گرفته
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 های شهر مصیری ربت(: نمایی از یک ساختمان محله غ5) شکل

 رات اجتماعیتغیی
نشین و با منشأ قومی  ها به عنوان افرادی خوش تا قبل از اصالحات ارضی رژیم سابق، به غربت

گرفتند. از سوی  مراتب قدرت قرار می شد. بر همین اساس آنان خارج از سلسله پست نگریسته می
مهری قرار  بیدیگر، از لحاظ منابع مادی، خدمات اساسی، روابط اجتماعی و سایر موارد مورد 

دلیل ساختار سنتی جامعه و نیاز مردم جامعه بیرون به  حال، به گرفته و طرد شده بودند. با این 
دادند، شغل داشتند و با ساختن ابزار کشاورزی، دامداری و نیز سایر موارد  خدماتی که ارائه می

های نوسازی در  جرای برنامهمورد نیاز جامعه سنتی، از میزان درآمدی ولو کم، برخوردار بودند. با ا
 کشور و به تبع آن در منطقه مورد مطالعه، این جامعه نیز دچار تغییرات اساسی گردید.

با اجرای اصالحات ارضی، عناصر متعدد نوسازی وارد جامعه شد. صنایع جدید یکی از 
سازی  نمودهای اصالحات ارضی بود که با ورود به این منطقه و بر اساس دیدگاه حاکم بر نو

تدریج با روند  بود، ابزار غربتی )سنتی( تضعیف شد و به« مدرن -سنت»که یکی از آنها دیدگاه 
رو به پیشرفت صنایع جدید و ایجاد تغییرات در جامعه و سبک زندگی و نگرش مردم، صنایع 

های سنتی  سنتی شکست خورد و از گردونه رقابت خارج گردید. بدین ترتیب شکست فناوری
 ها شد. تدریج از بین رفتن مشاغل غربت محالل شغلی و بهموجب اض

ها صاحب نسق نبودند، زمینی نیز در اصالحات ارضی به آنان واگذار  از آنجایی که غربت
کشاورزی و دامداری نیز تخصص   دلیل اشتغال به ابزارسازی در زمینه نشد. از طرف دیگر به

اختار جامعه سنتی و پس از آن، به آنان اجازه بودند، س نداشتند، هر چند اگر دارای تخصص هم 
داد، زیرا برای دامداری بایستی از قبل مانند حق نسق دارای مراتع  ها را نمی ورود به این عرصه



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

308 

ها ناشی از برخورد تبعیض نژادی )قومیتی( با این گروه بوده است.  بودند که البته همه این می
ی شدید شده و روز به روز بر فقرشان افزوده است، بنابراین در نهایت این گروه دچار بیکار

برند. در حقیقت این گروه در تله فقر  سر می طوری که در وضعیت کنونی در فقر مطلق به به
 اند. گرفتار شده

 گیری نتیجه
جامعه مورد مطالعه از ساختار ایلی برخوردار بوده است و هنوز نیز این ساختار در عرف مردم 

ر ایلی مبتنی بر روابط خویشاوندی است که اساس همزیستی در این جوامع وجود دارد. ساختا
گیرد و با  هایی چون مال، آبادی و ساختارهای بزرگی چون تیره، طایفه و ایل جا می در قالب

شوند. در چنین  های مبتنی بر اعتماد اجتماعی موجب اتحاد و انسجام بین خود می ایجاد شبکه
این ساختار دارای «. هرکس از ما نیست، با ما نیست»هستند. به تعبیری   نهها بیگا ای بیرونی جامعه

رنگ  عناصر فرهنگی خاص خود از دوران ارباب و رعیتی بوده است. گرچه این عناصر کم
 اند، ولی هنوز وجود دارند. شده

ه.ش. به این منطقه آمده و حواشی  14های اول قرن  ها مهاجرانی هستند که در دهه غربت
ها قبل از ورود به جامعه کنونی،  های تحقیق، غربت اند. بر اساس یافته ستاها سکنی گزیدهرو

خاطر داشتن تخصص در ساختن ابزار آنها را در  شدند. ولی ارباب به  برای اسکان راه داده نمی
 نشین )شهر فعلی( اسکان داد. بنابراین از همان زمان، مردم منطقه به آنان حاشیه روستاهای خان

نگریستند. بر این اساس، آنان در  مقدار، بیکاره و غیره می نشین، بی با دید یک غریبه، خوش
شکل در کنار  صورت یک خطِ بیضی مراتب هرم قدرت سنتی منطقه راه داده نشده و به سلسله

 مراتب قدرت سنتی قرار گرفتند. مطرود، در بیرون سلسله های مطرود و نیمه سایر گروه
و با توجه به نگرش منفی مردم به قومیت این گروه که آنها را از نظر سیاسی از سوی دیگر 

به حاشیه رانده، این به حاشیه رفتن آنان موجب گردید که نتوانند در ارتباطات متعدد با مردم، 
پرداختند که کاری  تعامل برقرار کنند. از نظر اقتصادی نیز این گروه صرفاً به ابزارسازی می

رسا بود. همچنین، قومیتِ گروه مورد مطالعه عاملی بود تا مردم منطقه، آنان را ف سخت و طاقت
 صرفاً برای ابزارسازی آن هم با مزدی کم بپذیرند.

پس از اصالحات ارضی و ورود نمودهای مدرنیته به کشور و به تبع آن به جامعه مورد 
جدید تاب نیاوردند و شکست ها در رقابت با صنایع  مطالعه، صنایع سنتی یا همان ابزار غربت
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ها فاقد نسق بودند، در جریان اصالحات ارضی، زمینی نیز به آنان  خوردند. از آنجایی که غربت
تعلق نگرفت و آنها در کشاورزی و دامداری نیز تخصص نداشتند. بنابراین دچار انسداد 

 اقتصادی، انزوای شغلی و فقر و محرومیت اقتصادی شدند.
ها( عالوه بر به  ها = غربت ی که در ساختار ایلی وجود داشته )غریبهقومیت و به تعبیر
ها از نظر سیاسی و اقتصادی، از لحاظ ارتباطات اجتماعی نیز آنان را در  حاشیه راندن غربت

صورت که چه قبل و چه بعد از اصالحات ارضی و تاکنون، زن  روابطی بسته نگه داشت. بدین 
توان برای آن پیدا  بسیار مذموم بوده است و در واقع مصداقی نمی گرفتن و زن دادن به این گروه

 دانند. ها را از نظر منزلت اجتماعی، بسیار پایین می کرد. زیرا مردم اجتماع کل غربت

 
 نشین شهر مصیری دهنده مقوله طرد اجتماعی محله غربت (: نمودار شبکه مضامین سازمان6شکل )

اصل و نسب  عقل و بی آنان از نظر مردم، قومی پست، بیکاره، خوشگذران، رودریده، کم
هستند. بنابراین روابط اجتماعی با آنان بسیار محدود و در حقیقت بسته است. این ارتباط عالوه 
بر ازدواج شامل طرد مکانی، روابط اجتماعی نامناسب با آنان، انسداد اجتماعی، مشارکت ندادن 

های غیررسمی و رسمی و ... است. نتیجه چنین برخوردهایی موجب ایجاد  در سازمانآنان 
سازی، پذیرش انزوای اجتماعی، عدم پذیرش اجتماع کل، عدم تعلق  رفتارهایی مانند خودمحروم
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ها شده است. بدین  به اجتماع کل، فقر اجتماعی، متالشی شدن پیوند اجتماعی و غیره در غربت
 اند. ز روابط اجتماعی جامعه کل طرد شدهترتیب این گروه ا

نتیجه دیگر نگرش قومیتی مردم به گروه مورد مطالعه، جبر فرهنگی و طرد از فرهنگ غالب 
است. از آنجایی که این گروه از مردم در حاشیه بوده و در ارتباطات اجتماعی مورد پذیرش 

خرده فرهنگ مختص به خودشان اند، دچار فقر فرهنگی هستند. این فقر فرهنگی با  واقع نشده
تر است و  عنوان مثال طالق در میان این گروه نسبت به جامعه بیرون رایج نیز مرتبط است. به

ارزش نیست. فقر فرهنگی این گروه از مردم نتیجه ضعف انسجام فرهنگی، نزاع  اساساً ضد
 دهند. گروهی و رفتارهای نابهنجاری است که از خود بروز می بین

شوند. زیرا مردم  های مربوطه طرد می آموزشی و ورزشی از محیط –ها از نظر فرهنگی  غربت
 هستند و کارشان کوبیدن آهن است )منظور ساخت ابزار(.  ها غربت معتقدند این
رو مجبورند در   هستند. از این  ها مجبور به حفظ ظاهر و پذیرش فرهنگ غالب غربت

 مطرود به صورت افقی ارتباط برقرار کنند. ای مطرود و نیمهه ارتباطات فرهنگی خود با گروه
ها را در دوران ارباب و رعیتی  همچنین خان و وابستگان او و حتی برخی از مردم غربت

گویند،  اند. آنها به دلیل تمسخر دیگران، به زبان خود سخن نمی مورد ظلم و تعدی قرار داده
صورت طعنه و  ها گاهی لفظی و گاهی نیز به این اهانتشان رو به نابودی است.  طوری که زبان به

ایما و اشاره بوده است. از جمله توهین به خاطر رنگ پوست )سیاه چهره(، ساختار جسمی 
 )شکل صورت و بدن(، توهین به خاطر قومیت و ... است.

قومی بر  بنابراین در این رابطه نه تنها در دوران گذشته، بلکه در گذر زمان و تاکنون نیز داغ
پیشانی این گروه مانده است. نژاد و قومیت گروه مورد مطالعه صرفاً شامل به حاشیه راندن آنان 
در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تعامل اجتماعی نیست، بلکه از نظر خدمات اساسی نیز 

اند. آنها  هها از نظر مکانی در بدترین مکان شهر واقع شد اند. غربت این مردم از جامعه طرد شده
ها نامناسب و  ها تنگ است و خانه ها خاکی و کوچه از بهداشت مناسب برخوردار نیستند. خیابان

 کشی برق غیراستاندارد است.  کشی آب و گاز و سیم سیستم لوله
بنابراین طرد قومی موجب طرد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، طرد از روابط و تعامالت 

شده و هنوز این داغ قومیتی بر پیشانی گروه مورد مطالعه باقی  اجتماعی، طرد از خدمات اساسی
توان گفت طرد قومیتی در منطقه مورد مطالعه منجر به طرد اجتماعی  رو می مانده است. از این 

 (.6افراد شده است )شکل 
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( با مطالعه حاضر در بخش نژادی و قومیت مطابقت 2001« )لوری»در همین رابطه مطالعه 
معتقد است شکاف مهارتی بین سیاه و سفید، عامل کلیدی تبعیض و ناشی از فرایند  دارد. لوری

اجتماعی است که بعد نژادی دارند. همچنین به اعتقاد  -طرد اجتماعی و بازتاب عوامل فرهنگی
به لحاظ نژادی، « های قومی: چالش برای اقتصاد طرد اجتماعی و گروه»( در مقاله 1999« )گالین»

از خود تبعیض فراتر رفته است. چون در ادبیات اقتصادی آمریکا در خصوص  گسترش تبعیض
تبعیض، تفکر درباره رفتار افراد بر نژاد، جنسیت یا قومیت در بازار کار، اعتبار و کاالهای 

هایی در  مصرفی متمرکز است. گالین معتقد است که شواهد فراوانی وجود دارد که چنین تفاوت
 گروهی است. منشأ نابرابری اجتماعی بینسایر نواحی دنیا نیز 

های  ( در دو پیمایش در بین عرب1386( و نواح و تقوی نسب )1395نواح و همکاران )
خوزستان درباره ماهیت اجتماعی و فرهنگی طرد اجتماعی و نقش فعال افراد گروه قومی 

اصلی در این مقاله، شان تأکید دارد. بنابراین هدف  ها( در قضاوت درباره هویت قومی )عاملیت
عنوان سرمایه فرهنگی اقوام و تأکید بر ضرورت  هشدار به از بین رفتن اهمیت قومی به 

پذیری )خانواده، رسانه( در مورد قومیت و جلوگیری از  های عامالن جامعه هماهنگی میان آموزه
ض قومی با ایجاد تمایز و تبعیض قائل شدن در مورد اقوام است. در این پژوهش، متغیر تبعی

اند که تشدید هویت  احساس طرد اجتماعی و غیره رابطه مستقیم و معنادار دارد. آنان بیان کرده
تواند  های خوزستان که در اثر احساس محرومیت و طرد اجتماعی بوده است، می قومی عرب

 پیامدهای منفی در سطح خرد و کالن داشته باشد.

 منابع
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 29. مجلة مقام موسیقایی. ها در سرزمین ایران پرسة کولی(. 1383الدین )عمادتوحیدی. سید
 . ترجمة لیال جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نییر بوردیوپی(. 1385جنکینز. ریچارد )



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

312 

(. 1394مالمیرزایی. حمید، مهدوی. ارسطو، حکیمی احمدخانی. احمد، نوروزی چگنی. عنایت )حاجی
. اولین کنفرانس های اطالعاتی منابع انسانی بر مدیریت استعدادها بررسی تأثیر نقش سیستم

 مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
های  بررسی رابطة نابرابری(. 1394حمیدیان. اکرم، زاهدی. محمدجواد، ملکی. امیر، انصاری. ابراهیم )

شناسی  های جامعه . پژوهششهر اصفهان ها در کالن اقتصادی و طرد اجتماعی گروهاجتماعی
 6معاصر.

 . ترجمة باقر پرهام. تهران: مرکزکار اجتماعی مدربارة تقسی(. 1390دورکیم. امیل )

. فصلنامة زن و بررسی رابطة طرد اجتماعی و سالمت زایمان زنان(. 1387سیدان. فریبا، ضمیران. بهار )
 2مطالعات خانواده. 

 . تهران: نیشناسی ده پرسش از دیدگاه جامعه(. 1391شارون. جوئل )

 1. توسعه روستایی. تران روستایی مجردطرد اجتماعی دخ(. 1393زاده. زهرا ) فرضی
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