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بیدگلی2

چکیده:
هدف از این مقاله ،ارائهی یک چاارچب

ظرا ی م مادا ااارایایز از خ اا

اس ان از ظزاعهایِ خینف ییشان یر خست محلههای زظدگ آظها
رمششنا

های شخصا

 .خا ای ححقاا ایان هادف از

کیف م رمش ظر یهی زمینهای ا اتفای شاد .مااارک کنندگان ایان ححقیاا را خاا

ا تفای از رمش ظزبظهگی ی هدفزند م معیار ،هجد اس  15حا  18الهی شی ازی حاکیل یایظد
که یر کاظبن اصالح م ح خی
خ ای ی تیاخ خه چارچب

ا تان فارس خه عل

ارحکا

ظزاعهای خینفا یی ضوابر یاشاتند.

ظر ی م مدا اارایایز از ط یا  3م ضلاهی کدگاااری ،خایا از 50

مفهبم 13 ،مقبلهی ف ع  6 ،مقبلهی اصل م یاک مقبلاهی هساته خاا عنابان «قزپزشادن خا ای
ازگاری خا ش ایط زظدگ یر محالت» ا تخ اج گ یید .چارچب

ظر ی کاف شد ضاصال از

این اژمها مط ح م کند که اس ان یر فوای اجتزاع ظامساعد محالت بی ،خه طبر مک ر یر
مع ض ظزاعهای متنبع ق ار م گی ظد .خا این مباجهه ،عالم خ ضسا ی زیای ظسب

خه ادید ی

ظزاع م ما معی خخا خه کارخ ی آن ،این قویه یر ذهن اس ان طبر م کند که آظها ظیز مزکان
ا

ق خاظ ظزاع شبظد؛ خناخ این ح س از خز ییدگ م هزچنین ایاخین ق خاظ شدن ،آظها را خاه

فکاا چااار ای ا ا اا م اظاادازی .خاا ایاان ا اااس اااای ش ارحکااا

ظاازاع ،مطلااب ح ین م

اجتنا ظااای ح ین راهب ی خ ای ضل مسائل شخص م ااظبایگ  ،یر ی ات س اسا انِ محاالت
 -1یاظایار جامعهشنا

یاظاگا شی از.

 -2یاظاجبی یکت ی جامعه شنا
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اایینِ شه ی ا

 .آظها خا ارائه م ظزایا یک ظزاع شکبهزند م فتح آن ،ظه حنها ماکل ضاضا

ضل م ظزایند ،خلکه خا کسب یک هبی

ابی را

قزپزی ،از ط ات اضتزال آحا ظیاز ایااگی ی م کنناد .از
کاه منجا خاه

ظر اس ان ،کسب هبی

قزپزی یر این محالت خ ای ایاماهی ضیاات ضا مری ا ا

کاها آ یب م یر ظهای

خاعث خیزه شدن بی م یگ ان مهم آظها یر خ اخ اظباع ق خاظ شدن م شبی.

واژگان کلیدی :ظزاع ،محالت شه ی ،شه شی از ،اس ان ،ظر یهی زمینهای

مقدمه و طرح مسأله
ازمان خهداش

جهاظ  1یر اا  2009اعالم ک ی که رفتارهای ان خه شادت ححا

خست م هنجارهای اجتزاع م ف هنگ ا

( ازمان خهداش

خه ظر م ر د فهم م ایاگی ی از ابظ

جباظان ،مستلزم حرکید ا ا

اجتزاع ا

حار ی

جهااظ  .)12 :2009 ،خنااخ این،
خ خسات ف هنگا م

که این ضبایث یر آظهاا ر م یهاد .یر ایان زمیناه ،اجتزاعاات م مکانهاای

محل  2خه عنبان محتبا م خست زظدگ رمزم ی جباظاان یر محاالت شاه ی م حباظاد یارای
اهزی

خاشد (ییکنز)13 :1377 ،3؛ زی ا محلههای شاه ی را م حابان خاه مباخاهی کابچکت ین

ماضدهای کالبدی م اجتزااع یر خدظاهی انت شاه های ایا ان خاه ضساا آمری .ه چناد
محالت م زخندی فیزیک ماخص ظدارظد ،اما محدمی ی آظها ضداقل خ ای اکنان ها محلاه
ماخص ا

(رهنزای م هزکاران1386 ،؛  .)19محلههای شاه ی یرخ گی ظاد ی ظزایهاا م

معاظ اجتزاع مبری حبافا هزگان هستند که خه طبر قاخل حرمل م حباظند رماخط اجتزااع را
متر

ازظد .خه گزان گیدظز ،4محلها ص فاً ظقاط یر فوا م مجزبعهای از لحرات ظیستند کاه

یر آن کنا جا م گی ی ،خلکه محلها ضکم زمینههای اجتزاع یارظاد کاه م زهاای را خا ای
یایگی ی م حفسی اجتزاع ف اهم م کنند (اف مغ .)1377 ،اف ای خا حفسی  ،حع یف م خاازحع یف
یائز اجتزاعات محل  ،یارای یک ط حمار ی اجتزاع  5م شبظد م خا حبجه خه این اصابا م

1- World Health Organisation
2- Locality and Locale
3- Dickens
4- Giddens
5- social schemas

قوایای اظتزاع  ،مضعی

را یریاف

م کنند م ظساب

خاه آن کانا منا اب ظااان م یهناد

(خبرییب.)1990 ،
ظقا خست م ف هنگ محالت شه ی یر شکلگی ی ابظ

یر ححقیقات ارج  ،خاه مفابر

ییااد م شاابی (خینااا عل ا م هزکاااران2011 ،1؛ خ ا مکزن م هزکاااران2011 ،2؛ ا ااتبارت م
یزبظز2006 ،3؛ ل ف اظس م هزکاران2008 ،4؛ میکست مم م ابن ابن2008 ،5؛ جاظسابن م
هزکاران2004 ،6؛ گیبرا م هزکاران ،)2003 ،7اماا یر ححقیقاات یا لا  ،راخطاهی خاین اظاباع
متغی های م حبط خا شه م ابظ
خر

ق ار گ فته ا

خینف یی جباظان ،ص فا خا رمیک ی کزّا م محیطا مابری

(محسن حب یازی م هزکااران1390 ،؛ کالظتا ی م هزکااران1389 ،؛

شزس م هزکاران .)1391 ،محققان متعدیی ظیز خاه مطالعاهی مسارلهی ظازاع جزعا یر خاین
شه های مختلف کابر عالقه ظاان یای اظاد (می فا یی م صاای ظیا1391 ،؛ ظاایب م جسابر
باجه1388 ،؛ زینا مطلا م هزکااران1392 ،؛ شا یعت م هزکااران1391 ،؛ ضساینزای م
هزکاران1390 ،؛ رضای کلاباری م خح ینا 1389 ،؛ ظرا ی م فساخبیی .)1387 ،خ ر اا
ایاینهی این ظبع مطالعات ظاان م یهد که اغلب مباضث ای امبنِ مسرلهی ظزاع شه ی ،ضابا
محبر ظزاعهای جزع م قبم م آن هم خا لطهی رمیک ی کز م چ ند م محققاان خیاات
خه حبیین جامعهشنا ت این ادید ها خا مسرلهی اصل قبمی
خا مجبی اهزی

م طایفه ا یا تهاظد.

ظقا محالت شه ی یر شکلگی ی رفتارهای ان اف ای ،ححقیقاات اظادک

یر یا ل کابر این مبضبع را مبری خ ر

ق ار یای اظد کاه چگبظاه خسات های محلاهای خا

رفتارهای ان جباظان حر ی م گاارظاد .عاالم خا ایان ،اغلاب ححقیقاات ظیاز خاا الطهی
رمششنا

کزّ صبرت گ فته ا

م این ظبع ححقیقاات یر خهتا ین ضالا

ظر یه را م آزمایند .هزچنین ،خا مجبی حبجاه اظادا ایخیاات کزا خاه شانا

مزکان یاک
حار ی خسات

1- Bina Ali et al.
2- Brookman et al
3- Stewart and Simons
4- Le France et al
5- Wikstrom and Svensson
6- Johnson and et al
7- Guerra et al

اجتزاع  ،آظها یر ارائهی ظحب ی چگبظگ حر ی خسات اجتزااع محاالت خا رمی ظزاعهاای
خینف ییِ یاخاظ  1اس ان ظاحبان هساتند؛ زیا ا منطاا رمششنا ا کزّا خاا کاامش عزیاا
ف آیندها م کناهای اظساظ ظا ازگار ا
خیگاظه که خخا اعرز از آظها نخی

 .هزچنین صا ف آزمابن ییادگا ها م ظر یاههای
کز خا خست محاالت جامعاهی ماا یارظاد ،ظز حباظاد

راهگاای ضل مسائل اجتزاع شه ی ما خاشد م شانیدن صادای کنااگ ان فعااا یر مساائل
شه ی خ ای فهم ادید های اجتزاع ضاض شه های جامعهی ما مفید ا

 .این ام صا فاً خاا

ارائهی یک رمششنا

کیف م مخصبصاً خا ارائهی یک ظر یهی زمیناهای از خسات محاالت

شه ی قاخل ححقا ا

؛ خناخ این هدف از این مقاله ،ارائهی یک چارچب ظر ی خ ای کااف

های شخص  2اس ان از ظزاعهای بی یر خست محاالت زظدگ شاان م خاشاد .ایان

خ ا

مطالعه یرصدی اا خگبی خه این ؤاا ا
-

که؛

فهم اس انِ یرگی یر ظزاعهای یاخاظ از رفتارهایاان چگبظه ا ته م شبی؟

 -اس انِ یعبای محالت بی را چگبظه م خینند م رفتارهای ظزاع

بی را یر آن ماا مع

م یاظند م آظها را حبجیه م کنند؟
روش تحقیق
رمششنا
رمششنا

ححقیا ضاض از ظبع کیف ا تق ای ا
 ،ظر یهی زمینهای ا

 .یک از ا ت احژیهای ماهبر یر ایان

(یاظای ف م امام  )70 :1386 ،که خ ای املین خار ،گلیازر

م ا ت امس 3یر اا  1967یر کتا کاف ظر یهی زمیناهای ،آن را مطا ح ک یظاد (گلیازر م
ا ت مس .)1969 ،البته یم ظبع اصل رمیک ی یر ظر یهی زمینهای مجابی یاری کاه عبارحناد از:
رمیک ی عین گ ای  4ا ت امس م کبرخین 5م رمیک ی اازظد گ ایا  6چاارمز( 7ایزاان:1391 ،
 -1یر این ححقیا ،منربر ظزاع ا

که خین یم اس یر محدمی ی عزبم محلههای شه ی ر م یهد.
2- Personal Construts
3- Glaser and Strauss
4- Objectivist
5- Strauss and Corbin
6- Constructivist
7- Charmaz

 .)75یر این مطالعه از رمیک ی عین گ ای ا ت امس م کبرخین ا تفای شد.
خا ا تفای از ا ت احژی ظزبظهگی ی هدفزند 1م معیار( 2ک با ،)133 :1390 ،ایان ااژمها خاا
اس ان  15حا  18الهای اظجام گ ف

ماارک

کاه یر محادمی ی قااظبظ شه اتان شای از،

م حکب ظزاعهای خینف یی م یاخاظ شد خبیظد م اکنبن خ ای اج ای اضکاام ابی یر کااظبن
اصالح م ح خی

ا تان فارس ضوبر یاشتند .یای های این ححقیا خا مصاضبه خا  18ظف خه ضاد

اشباع ظر ی3ر یدظد .ه چند که ه  18ظف کساظ خبیظد که خاز ظازاع م یرگیا ی را م حکاب
شد خبیظد؛ اما ایامدهای خز آظها متفامت خبی م شامل ه ظبع متفامت ض

م ج ح عزادی،

ظقااص عوااب م قتاال شااد خاابی .یر ایامااه ،جاادما شاازار ی  1م خاابب خااه ماخصااات
ماارک کنندگان خا ذک ا ام مستعار ،حفکیک ن ،اا تار ااظبای م ظابع خاز آظهاا ارائاه
م شبی.
جدول شماره  -1مشخصات مشارکتکنندگان
نام مستعار سن

4

نوع بزه:

ساختار خانواده

نام محله

نزاع منتهی به

5

1

عل

18

عایی

ض

مج ح

شیااااهگ ی ،گِلکاااب ،

2

یاریبش

18

از هم گسیخته -طال

ض

مج ح

3

محزدضسین 17

از هم گسیخته -طال

ض

مج ح

4

رضا

17

آشفته

ض

مج ح

یاریبن،
فوااااایل ( 2ظفااااا )،
مهدیآخای(کتسبس)،

5

خه ام

17

از کار افتایگ ادر

قتل

6

عل اصغ

16

از کار افتایگ مالدین

ض

7

عل اکب

17

عایی

قتل

8

محزد

16

از هم گسیخته -طال

ض

اااااعدی ( 3ظفااااا )،
شاابرجان،
کبشک میدان ،ی ایاله (2
ظف )،

مج ح
مج ح

1- Purposive Sampling
2- Criterion
3- Theoretical Saturation
 -4گ ی ک ین ن مدامم خا محا بهی ظزییکح ین ال مز حبلد.
 -5محقا حاخیص یای که اگ ظام محلهها خه ح حیب جلبی ا ام آمری شبی ،مزکن ا
هزااین یلیاال م خ ا ای ضفاای رازیاری م مح ماظااه خاابین اطالعااات م هبی ا
ماارک کنندگان خدمن هیچگبظه ا تاری آمری شد ا

.

اف ای شنا ای شبظد ،خاه

ماااارک کنندگان ،ا ااام محلااهی

9

17

از هم گسیخته -فبت ادر

 10امی

18

از کارافتایگ ادر

 11امی ضسین

17

از هم گسیخته -طال

 12علی ضا

16

عایی

ض

جای

17

آشفته

قتل

 14ضسین

17

از هم گسیخته -طال

ظقص عوب

 15مسعبی

17

ازهم گسیخته -ضبس اخد ادر ض

مج ح

 16ع فان

18

عایی

ض

مج ح

عید

17

از هم گسیخته -طال

ظقص عوب

 18جا م

17

از هم گسیخته -فبت ادر

13

17

مازیار

ض م ج ح گلان ،قبله،
ماارک یر قتل یهک یمل آخای ،شاه ا
ض م ج ح خهار،

ض

مج ح

یمیج زرقان،

مج ح

یر این اژمها ،حکنیک عزد ی مبری ا تفای خ ای جزعآمری یای ها ،مصااضبهی عزیاا
ا

م مکان مصاضبهها ،یفت ماامر ی کاظبن اصالح م ح خی

ا تان فاارس خابی .طابا

زمان مصاضبهها یر خین یامنهی زماظ  45حا  135یقیقاه متغیا خابی م یر مجزابع 1460
یقیقه مصاضباه م میاظگیان ه مصاضبه خ ای ها ظفا خایا از  81یقیقاه اظجاام گ فا .
جزعآمری م حفسی یای ها خه طبر هززمان م خا ا تفای از م اضل کدگاااری (کدگاااری
خاز ،محبری م گزینا ) اظجام گ یید .ف ایند حفسی خا کدگاااری خااز آغااز م خاا ظزییاک
شدن خه م اضل اایاظ  ،ف ایند ححلیل کدگااری گزینا خیات مط ح گ یید (ا ات امس م
کبرخین1390 ،؛ فلیک .)337 -329 :1387 ،یر ه

ه م ضلهی کدگااری ،از ظزبظاهگی ی

ظر ی 1ا تفای گ یید .ظزبظهگی ی ظر ی حا جای ایامه یافا

کاه اشاباع ظرا ی ضاصال

گ یید .هزچنین یر این مطالعه ،از ا ت احژیهای خ ر ا هزکااران ،2چاکک ین حب اط
ماارک کنندگان 3م مزیزی ارج  4خ ای معیار قاخلی

اعتزای ا تفای شد.

یافتههای مطالعه
یر م ضلهی کدگااری خاز ،خیا از  50مفهابم م  13مقبلاهی ف عا ا اتخ اج شاد م یر
م ضلهی کدگااری محبری از خ ر

یقیاح م ایبظد خین مفاهیم 6 ،مقبله خه ی

آماد.

1- Theoretical Sampling
2- Peer Review or Debriefing
3- Member Checking
4- External Audit

خا اظتزاع خیات این مقبالت یر م ضلهی کدگااری گزینا  ،یاک مقبلاهی هساته خاه ظاام
«قمپزشدن برای سازگاری با شرایط زندگی در محالت» ظاه شد .جادما شازار ی 2
ظتایج ححلیل یای ها را یر م اضل هگاظهی کدگااری ظاان م یهد .یر اینجاا اختادا ها 6
مقبله هز ا خا ظقل قباهای ماارک کنندگان مط ح م شبی .اس از ط ح مقبالت ،مقبله
هسته م ظهایتاً مدا اارایایز خه حصبی کاید م شبی.
جدول شماره  -2خروجی مراحل سهگانهی کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
مقولهی فرعی

مفاهیم
ظااااهزگبظ جزعیتااا  ،خ بااااح جزعیتااا ،
یمقطب شدن فوای محالت ،ح اکم خیا از ضاد

ساختار
اجتماعی

عادم کنتا ا ر ااز  ،ا مایه ف هنگا اظاادا،
عدم کارآی جزع

ید م ف مش ما مخات الکل  ،یزیی،
مسلحاظه ،قزارخاازی ،ضزلاه خاا ایا ای ضا
ج ح ،فحاا ،آیمرخای  ،لباب

ق
م

مجبی خاظد جنای  ،مجبی خاظد ظزاع

حنبع از ج ایم یر
محله

نامساعد محله

همجواری با
جرایم و
باندهای

مجبی خاظدهای
خزهکاراظه یر محله

بزهکارانه

یر مع ض ظزاعهای ظامب  ،عاق  ،قزپزمآخاظه،
ظزاعهای خینف یی یر
مواجهه با
مالکیت  ،جنای  ،مسلحاظه ،ظاچیز م ظزاع یر ضاا
محالت
مست
نزاعهای متنوع
مباجهه خا ظزاع قبم  ،ظزاع محل  ،ظزاع حنف آمیاز
م حالف جبیاظه

ظزاعهای جزع
محالت

حا س از خاز ییادگ  ،ایاخینا ق خااظ شاادن ،شکلگی ی عباطف
ق خاظ شدن خیکسان
ض مرت آیم یاشتن ،عدم حعامل خا ییگ ان ،عدم
رماخط هزسایگ
ع ضه اظدام ،رجز باظ  ،ایاگی ی از خاز ییادگ ،

در محالت

منف ظسب

خه محله

زظدگ یر صبم
بی م اقبت

ذهنیت دفاعی و
خصمانه نسبت
به محله
تقال برای قمپز

قمپزشدن برای سازگاری با شرایط زندگی در محالت

ج ائم حج خاه شاد یر محاالت :قاچاا مابای،

هسته نهایی

معوالت جزعیت

جزعی  ،مسکن ظامطلب
مجاابی طبقااات ط ظاااا م خیکاااری جزعی ا
جبان .عدم ایبظد هزسایگ

مقولهی اصلی

مقولهی

اعزاا قدرت ،هژمبظ یر قزپزی

شدن
زی لبای خاظد ق ار

هم ایاالگ م ابیی شادن خاا قزپازان ،طا ح

گ فتن

رفاق  ،ظبچگ
کسب منزل  ،خزرگ محله شدن ،اقتدار محلا ،
کسب اضت ام ،شاه ت م ااای ش اجتزااع یر

مایه ظزایین

کسب

محله
یاشتن شبکهی اجتزاع مقتادر ،آیم یاشاتن یر
محله ،ماارک
ضزایا

یر خاظد

یر خ اخ

ارحقای

دستاوردهای

مایهی

اجتزاع

طا ات اضتزااال  ،کاهااا

خااز ییاادگ  ،ایاااگی ی از خااز ییاادگ

قمپزی

خیزه ک ین بی م

اابی ،یگ ان مهم از ق خاظ

ایاگی ی از ق خاظ شدن یگ ان مهم

شدن

ساختار اجتماعی نامساعد محله
ا تار اجتزاع محله خه مختصاح اشار یاری که یر آن عامل اظساظ  ،ش ایط جزعیت م
اجتزاع (خه جای خعد فیزیک م ماایی محاالت) ،محابر حع یاف م حبصایف از خسات
زظدگ هستند .ا تار اجتزااع محاالت حب اط اغلاب مااارک کننندگان ،ظامسااعد،
ظامبزمن م ظامنا ب خ ای زظدگ ِ خدمن یری

یرا شد ا

.

ظاهزگبظ جزعیت یک از مهزتا ین میژگ هاای اجتزااع خابی کاه اغلاب اسا ان خاه
محلههای زظدگ

بی ظسب

یایظد م ه  18ماارک کنند خه این ماخصه اشار ک یظد.

خ ای ظزبظه محزد ضسین حنبع جزعیت محلهی بی را اینگبظه خیان م کند« :محلاهی ماا
کباری ،خ ی ای،

ممهای م خباظاح م فهندژ عدی یار  .اینا هزا خا هام جا م خحاث

یارن» .خخا عزد ای از عامل ظاهزگبظ م حنبع جزعیت یر شه شی از ،مدیبن خ بااح
جزعیت م ظااایداری مسکبظ محالت آن ا ا  .خعوا از مااارک کنندگان ،مهااج ان
ظسل یمم خبیظد که مالدین آظها یا از شاه های ییگا ماظناد (خباظاات،
کازرمن) م یا از ا تار عای ای م قبمیت (کبهز

اماه ،اریکاان،

 ،ح ا قاقای  ،ل ) خه ز

شه شی از مهاج ت ک ی خبیظد .خه یلیل ا تگا طبقاح اایین این ظابع اظبارهاا ،آظهاا
مجببر خبی اظد که یا یر ضاشیهی شه شی از م یا یر محالت اایین شه ی خه زظدگ

بی

ایامه یهند .این ظااایداری جزعیت از یک ط ف مبجب حنبع جزعیتا م از طا ف ییگا
خاعث عدم آشنای اف ای محله م هزچنین عدم شاکلگی ی رماخاط هزساایگ م شابی م

فقط خین اکنان رماخط هزجباری ضاکم م گ یی.
یم قطب شدن فوای محالت ،یک از ط ظااح ین ی تامریهای ظااهزگبظ م خ بااح
جزعیت ا

 .یم قطب شدن فوا خه این معن ا ا

محالت خه یم قسز

کاه خا ا ا ظااهزگبظ جزعیتا ،

کامالً متزایز م البته ظزایین حقسیم م شبظد .ماژ های یم قطب شدن

فوای محالت یر ذهن ماارک کنندگان عبارت خبیظد از« :کبچهی خاال م اایین ،محلاهی
خاال م اایین ،خلبار خاال م اایین ،جنب

م شازاا» .یکا از مااارک کنندگان ،1یم قطبا

شدن فوای محلهی بی را اینگبظه حبصیف م کند« :کالً محلزبن یم خخا یار  :ااایین
م خاال .محلهی خاال ح ا هستا م محلهی اایین کُان هستند .خین خچههای خاال (محلاهی
ح اها) م اایین (کُان ها) معزبالً یعبا میاه» .یم قطب شدن فوا هز ا خاا شاکلگی ی
قبمی هااای متزااایز یر آظهااا اابب شااکلگی ی

ی ف هنگهااای قاابم م شاابی .ایاان

ی ف هنگها خا اتاظسیل یک ضافرهی حاریخ ظزاع م هزچنین حصبرات قاالب قابمیت
یک ظبع یرمنگ ای قبم م قبممداری را یر بی ا مرش م یهناد کاه خاا کابچکت ین
ج قهای ،آحا یک ظزاع خ اایان م مستز رمشن م گ یی.
ح اکم خیا از ضد جزعی
اجتزاع محالت آظها

م مسکن ظامطلب

ظیز از یید اس ان یک از معوالت ا تار

 .امی معتقد ا ا « :جامعاه م محلاههای ااایین شاه ی چابن

جزعی

زیای م اگه احفاق خیفته م کاری ظکن خد میاه م یل زشته» .شالبغ م حا اکم

جزعی

خه مبقعی هاای

م فاارهای ضاصل از آن این اس ان را مجببر م کند که ظسب

ظا بشایند ،ا ت احژی ظزاع را خ ای جلبگی ی از شکلگی ی عباطف منف ماظناد ححقیا م
شکستگ از بی خ مز یهند.
اس ان عالم خ اینکه ماکالت محلهی بی را یرا م کنند ،معتقدظد که های م جاع م
اقتدار ر ز ظیز اا خگبی ضل مسائل آظها یر محلهی زظدگ شاان ظیسا  .رضاا ،عادم
کنت ا ر ز را خدین ط یا ظاان م یهد« :حب محلزبن کالً کس ظبابی ر ایدگ کناه م
مرمبر ظببی» .خا مجبی اینکه یر این محالت معوالت خیات ی مجبی یاری ،اس ان معتقدظد
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حا

مقاله ،محقا زماظ که حاخیص یهد ماارک کنندگان ضت خا ا ام مساتعار ظیاز اضتزااا شانا ته

شدن را یارظد ،خ ای ضفی رازیاری م عدم شنا ا
آمری.

هبی

ماارک کنندگان ،ظقل قبا را خه صبرت مجهبا باهد

که هی م جع ر ز ظیز مجبی ظداری ،م این یم عامال خا رمی هام خاعاث شاکلگی ی
ظزاعهای شدید م شبظد .یر ظگا ماارک کنندگان ،محالت زظادگ آظهاا ظاه حنهاا یارای
کنت ا ر ز مطلبخ ظز خاشد ،خلکه مجبی طبقات ط ظاا م

مایهی ف هنگا ااایین

اعوای محلهی آظها ظیز خاعث جلبگی ی از ه گبظه کارآی جزع محلا م کنتا ا غیا
ر ز م شبی.
همجواری با جرائم و باندهای بزهکارانه
هزجباری یائز اس ان خا جا ائم متنابع م خاظادهای خزهکاراظاه ،یرا اسا انِ ظزاعا را
خه محلهی بی خسیار مج ماظه شکل یای ا

ظسب

 .خه طبر کل یر ضافره م حج خاهی

ماارک کنندگان ،حنبع از ج ائم م هزچناین مجابی یم خاظاد جناای م ظزاعا کااف
گ یید.
فهم خعو از ماارک کنندگان یر مبری حعیین ظقاب ج م یز م آلبی هزاظند یک یساتم
اطالعات جغ افیای عزل م کند م آظها محالت اص را مخصبص ج ائم ماخصا از
هم حزییز م یهند« :شیاهگ ی مع مفه خیات خه ج م یعبا م کابز گ ی هام خاه کا اب
ُُحا هم خا کا ب مبای» .شاه ت جناای محاالت م
مبایش .یرماز کازرمن یزیی م اایاُ
فواهای قاخل حاخیص خ یفاع شه ی ظیز از خیاظات اس ان ماهبی ا
یک از ادید های که حق یباً اکب یا

مااارک کنندگان یر مابری حبافاا آن های شاک

ظدارظد ،قاچا مبای مخدر م مخصبصاً ما مخات الکل ا
ا

که آظها خه ی ت

.

 .ظکتهی حرمال خ اظگیاز ایان

آ ان م ارزان خه مبای یر محالت بی خسیار حرکید یارظاد .امیا

خا مقایسهی شه شی از خا شه های هزط از بی خه میژگ های ف اماظا مابای ،ی ت ا
آ ان م ارزان خه مبای م ع ف خبین مص ف ما مخات الکل یر شاه شای از اشاار یاری:
«حب شی از از خس که مبای زیای م ع

م

برن ،مل حب ماهد یا اصفهان ع

کام گیا

میای .بظبای ها هم زیای ختگی ی ظز کنن .حب شی از حب چهار را زظد م ط شه  ،عا
م زرمر م

یی ،هزه را خا هم م ف مشن م اهلا که خاش میخ ی .ضاال حب کبچاهها

که ییگه هیچ م هزا هس  .ی ت
از جزله معوالح ا

خه مبای یل راضته م یل ارزمظه» .فحاا ظیاز

که خعو از ماارک کنندگان خه آن اشار یاشتند.

عالم خ حعیین ج ائم محاالت ،مااارک کنندگان اذعاان یاشاتند کاه یر محلاهی ابی

خاظدهای خزهکاراظهی متنبع مجبی یاری .یک از خاظدهای خزهکاراظه ،خاظد جنای م خاشاد
که اعوای این خاظدها خه طبر ازماظده شد یر فعالی های جنای ماارک
ییگ ی که ماارک کنندگان یرخار ی آن خه ص اض
اغلب ماارک کنندگان حعامل خیات ی خا این خاظد ظسب
ام این ا
خه

صحب

یارظد .خاظد

ک یظد ،خاظاد ظزاعا ا ا .

خه خاظد جنای یاشتند .یلیال ایان

که این اس ان خه طبر مک ر یر ظزاعهای متنبع ش ک

ک ی اظد م خا حبجاه

مایهی اجتزاع کسب شد یا خ ای بی یار م ی تهای یارظد ،یا اینکه خا این خاظادها

حعامل خیات ی یارظد .عل یک خاظد ظزاع را یر محلهی بی مع ف م کند« :حب محلزبن
یمحا آیم مع مف هستن .امظا ما ه بیشبن یک خاظد خابین م یا ال محلاهی بیشابن
یعبا ظز ک ین م می فتن یا ل محله یرماز

عدی ،یعبا م ک ین .امظاا یلا حعصاب

محله م خچه محله م کایدن .امظا ظبچه یاشتن م هزه کااری م کا ین یعنا ها کااری
یم

یاشتن م ک ین» .عوبی

خاظدها ،یاشتن مضعی
ش ایط عوبی

یر این خاظدها خ ای ه اس ی مهیا ظیس  ،زی ا یر ایان

فیزیک منا ب خ ای یعبا م ج أتاای ی م ماج اجبی از جزله

یر این خاظدها

.

مواجهه با نزاعهای متنوع
این مقبله اشار خه این قویه یاری که اس ان یر محلههای بی یر مع ض ظزاعهای متنبع
هستند .آظها ضزن حزییز اظباع ظزاع یایآمر م شبظد کاه یاا بیشاان یر ایان ظزاعهاا خاه
صبرت فعاا خه عنبان ظقاهای ق خاظ م ضار

ضوابر یاشاتهاظد ،یاا اینکاه ایان ظابع

ظزاعها را از ظزییک مااهد ظزبی اظد .جا م ،مقابع م شایبع ظازاع یر محلاهی ابی را
خسیار ف امان م یاظد« :حب محلزبن یعبا یل میاه م یعباها
ظامبس یعبا میاه،

هزه چا هسا  .ا

قلدری م این ض فا م ظگا چپ چپ ک ین م کلکل ک ین» .یالیل

یعبا یر ذهن جا م ،ما را خ آن یاش

که یک حیپبلابژی از اظاباع ظزاعهاای ر یای یر

محالت را یر مصاضبهها از یکدیگ حزییز یهیم .یامنهی میزان اهزی

م جدی

یک ظزاع،

خازحبلید یا تم خه ی شدن یک ظزاع م هزچنین حعادای ظفا ات ضاضا یر یاک ظازاع از
جزله معیارهای حزایز ظزاعها از ییدگا اس ان خبی.
ظزاعهای جزعا یکا از خاارزح ین ظزاعهاای ا ا

کاه یر حج خاهی زیساتهی اغلاب

ماارک کنندگان مجبی یاش  .خ ای ظزبظه رضا م گبید« :حب محله جزع یعبا م کانن

م کلبا هستن» .اما از ییدگا اس ان ظزاعهای جزع ظیز اظباع متفامح یارظاد :ظزاعهاای
قبم  ،ظزاعهای محل م ظزاعهای حنف آمیز یا حالف جبیاظه.
ماارک کنندگان ،ظزاعهای قبم را خه یلیل اا تار جزعیتا ظااهزگبن محاالت ابی
خسیار حج خه ک ی اظد .میژگ اصل این ظبع ظزاع ،حوای میان یم قبمی
یک مکان ماضد ا

کامالً متفاامت یر

که یالیل آن م حباظد از یک خست حاریخ  ،یا حصبرات قاالب م یاا

ضت حوایهای طح

ی ظارت گ فته خاشد .جای این ظازاع قابم را اینگبظاه مع فا

م کند« :خعو مقتا

یمحا خچه کبچیک یعبا میاه خین ل ها م ح اها ،مل هزاه میاان

اا

هم م ج خاال میگی م معلبم ظیس چندحا آیم کاته میااه» .یر ایان ظابع یعباهاا،

شنا ای اف ای خاه عنابان ظزایناد م ظزبظاهی معا ف از یاک قابم ،مجابز کااف خا ای
ق خاظ شدن می از بی قبم ییگ ا
یعبا ،محل از اع ا

م ییگ خحث قصبر م هم ف ی یر شاکلگی ی

ظداری .ظزاع محل ظبع ییگ ی از یک ظزاع جزع ا

خارز آن خا ظزاع قبم این ا

م حفاامت

که یر اینجا یم ط ف یعبا از یک قبم هساتند م فقاط خاه

یلیل م زخندی فیزیک ظزایین محل خین گ م های مختلف یعبا شکل م گی ی .یم قطب
شدن فوای محالت م م زخندی ظزایین محالح خاعث شد ا
ذهنی

م زخندی خین عناص

که اسا ان ،یارای یاک

بیی م خیگاظه شبظد م مجبی عنص خیگاظه یر ما ز ظزاایین

بیی را خه مباخهی یک ط خزرگ یرا کنند .ظزاعهاای حنف آمیاز یاا حالف جبیاظاه ظیاز
م حباظد جزء ظزاعهای جزع ق ار خگی ی ،خا این حفامت که شا مع ایان ظزاعهاا م حباظاد
یک ضای هی ف یی خاشد ،مل خعد از آن ماج ا خین یم گ م خه یلیال شاکلگی ی حنفا م
حالف ق خاظ یائزاً یرگی ی مجبی یاری.
عالم خ ظزاعهای جزع  ،ماارک کنندگان خه اظباع ظزاعهای خینفا یی ظیاز یر محاالت
بی اشار یارظد :ظزاعهای ظامب

 ،ظزاعهای عاق  ،ظزاع قزپزمآخاظاه ،ظزاعهاایِ ماالکیت

ظزاع جنای ظزاع مسلحاظه ،ظزاع ظاچیز (ظزاع خاه یلیال ظگاا

یا طا فین) ،ظازاع خخااط

مست .1
از ییدگا اس ان ،یک از ضساسح ین م اجتنا ظااای ح ین مسائل که بب شاکلگی ی
 -1یر این مقاله ،ص فا ظزاع ظامب
خینف یی خه عل

محدمیی

خه یلیل اهیز

خه طبر مفصل حبضیح یای م شبی م از حبضیح اای ظزاعهاای

حعدای صفحات مقاله بییاری م گ یی.

ا

ظزاع خینف یی یر محالت م شبی ،مسائل ظامب

 .یر این را تا عل ظزاع ظامب ا

را حبضیح م یهد« :حب محلزبن ،خیات خه اط مسائل ظامب

یعبا میااه .مابالً اباه

یک ظف یار حب کبچه ری میاه م خچهها خها متلک میگن م خعد ب خه گبش یایاشاا
می ه ،که فالن کس خه باه ت متلک گف

م خه هزین اط یعبا میاه» .خا حبجاه خاه

ف هنگ ظامبسا ت که یر جامعهی ما مجبی یاری ،اس ان ظزاع خه های مجاه خاا ایان
مسرله کنار ظز آیند م حنها را مقاخله خا مسائل ظامب
ق خاظ م یاظند .ظزاعهای ظامب

را ظزاعهای شدید خ ای ای

کا ین

ریاهی عزیق یر ذهن اس ان یاری م آظها این ظبع ظزاع

را ظه حنها خه عنبان یک مسرله ظز ظگ ظد ،خلکه آن را خاه مباخاهی یاک اما ضا مری م خاا
ارزش م یاظند .خا حبجه خه اینکه یر این ظبع محالت ،خه یلیل ظاخساماظ م زماا ا القا ،
مسائل ظامب

خیات از مکانهاای ییگا ر م یهاد ،حق یبااً حزاام مااارک کنندگان

ضداقل یکبار خه اط چنین مسرلهای ظزاع ک ی خبیظد .ظکتهی طنز این ظبع ظزاع این ا
که اس ان ف هنگ ظامبسا ت را خه عنبان یاک ارزش قابی جامعاه ،یر ابی یرمظا
ک ی اظد؛ اما زماظ که از این ارزش یفاع م کنند ،مجاازات م شابظد .خاه ظرا م ر اد،
اس اظ که هم اکنبن یر کاظبن اصالح م ح خیا  ،مجاازات ظزاعهاای ظامب ا را ححزال
م کنند ،ق خاظیانِ خهنجار یک محالتِ ظاخهنجارظد ،که شکاف عریز میاان عا ف م قااظبن
آن مجبی یاری.
ذهنیت دفاعی و خصمانه نسبت به محله
هزان گبظه که مالضره گ یید ،اس ان یر محالت ظامساعد بی ،اظاباع م اقساام جا ائم را
مااهد م حج خه ک ی اظد .هزچنین یر ضافرهی آظها حنبع از ظازاعهاای احفاا افتاای یر
محله هایاان مجبی یاری .این حج خه ،یرا م یا ضتا حصابر م حابهم اسا ان ظساب
مضعی

ضاکم محلههای زظدگ

بی م ایبظد ضبایث گاشته م آح اضتزاال  ،خاه ما مر

زمان آظها را یارای یک ظگ ش م ذهنی
یر این مضعی
صبم

آظها ضسا ی

خاه

یفاع م صزاظه ظسب

زیایی ظسب

خه محلهی بی م کند.

خه شکلگی ی عباطف منف هزاظناد حا س،

م ظاحباظ یارظد م مجببرظد خا حبجه خه این عباطف منف از بی ماکانا ظااان

یهند .یاریبش یر مبری مضعی

محلهی بی چنین حفک ی یاری« :حب این محله خایاد یاه

ظف را یاشته خاش که کس کاری خاهات ظداشته خاشه .اگه یه خچه کس را ظداشته خاشه که

هیچ م ه ک خ ه ،زمر میگه خها م یا ض کت رمش میزظه م ظلم خها زیاای میااه.
خه این اط امن خچه مجببر هز ا یک خگ ی  ،حا کسا کااری خهاا ظداشاته خاشاه م
زمرش ظگه» .ض مرت آیم یاشتن ،ق خاظ شدن خ کسان م حبفیا اجباری خ ای هزنااین
خا یگ ان ان ،هزگ ظااظگ ح س از خز ییدگ م ایاخین ق خاظ شدن ا
رضا مضعی

.

م جب محلهی بی را خ ای زظدگ ظبجباظان خسیار ظامسااعد م یاظاد« :حاب

محلزبن خچه خاید قلدر م زرظگ خاشه م اگه ظباشه ه کااری خخاان خاهااش میکانن .مابالً
آیمرخای میاه م لباب خا خچاههای کبچیاک اظجاام میادن م خعاد ملاابن میکانن .مابالً
بظبای های که خدخخ

خاشن م خچاه کبچیاک یاشاته خاشان ،امظاا را میبا ن» .ذهنیا

صزاظه م یفاع اس ان ظسب

خه محله خا مااهد ی ضبایث رمزم ی زظدگ آظها شکل

م گی ی م آظها معتقدظد که اگ اس ی یر این محالت کس را ظداشته خاشد (یگ م اقبتا )
م بیش هم ض مرحاً زرظگ م قلدر ظباشد ( بیم اقبت ) ،یائزاً یر مع ض ق خااظ شادن
م حب

ی بر خبین باهد خبی .خناخ این ،زظدگ یر صابم

اس ان از محالت زظدگ

م یشازن املاین فهام

بی م خاشد.

تقال برای قمپزشدن
یر خست شه شی از ،قزپز خه اف ایی طا

م شبی که یارای یک هبی

اان م قلادر

هستند .ماارک کنندگان ححقیا ضاض  ،هزگ حالش م ک یظد کاه بیشاان خاه عنابان
یک قزپز یر خست محل زظدگ شان مط ح شبظد ،حا خدین ط یا ختباظند خا ه گبظاه حهدیاد
م ح س از خز ییدگ مقاخله کنند .اس ان خ ای کسب هبیا

قزپازی خاه یم ط یاا عزال

م کنند یا آظها خه طبر کامال ف یگ ایاظه حالش م کنند بی را یر محالت ظاان یهند یا از
ط یا ایب تن خه خاظدهای ظزاع  ،حح

لبای اف ای قزپز ییگ ق ار خگی ظد.

جای حبان یفاع ک ین از بی م بیم اقبت را یر قالب ع ضه اظدام بی خه عنبان یاک
ا ت احژی مط ح م کند« :حب این محله خاید بیحا ظاابن خادی کاه خا ای ابیت کسا
هست م میتبظ از بیت یفاع کن م ظااری یه کس چیزحا خکاه خااال م گا ین کلفتا
کنه» .کسب هبی

قزپزی ظه حنها خ ای ایاگی ی از خز ییادگ مکاظیسام منا اب ا ا ،

خلکه خ ای اعزاا قدرت خ ییگ ان خ ای اظجام با تههای بی ظیز اازمکاری مطلاب
خه ظر م ر د .خنااخ این کارک یهاای هبیا

قزپازی هام م حباظاد ایااگی ی کنناد از

ط م هم حباظا کنند خ ای ی ت

مضعی

خه مضعی

مطلب

خاشد.

اضساس همایالگ م بیی شدن اس ان خا رفتارهای هزتایان بی یر محله ظیز ا ت احژی
که اس ان خه آن اشار یاشاتند .یاریابش م گبیاد« :حاب محلاه خایاد جازم

ییگ ی ا

بیشبن خاش حا کس خاهات کار ظداشته خاشه» .زماظیکه اس ان قصد یارظد خا گ م هاا م
خاظدهای یر ی ت س ،بیی شبظد م یا ط ح رفاق

لابای ایان خاظادها

خ یزظد ،آظها حح

ق ار م گی ظد .عل اکب از ا ت احژی ظبچگ خ ای این خاظدها خن م گبید« :حب محله یاه
آیم هس

که یل آیم ج کن م ایعا کاریه .مبالً خچههای کبچیک که هیچک محلاابن

ظزیااار  ،یم ا

یارن خیاان خااا ایناا خگا ین م ظبچاابن خااان م خگان خازرگ شاادن م

اضت امابن خاارن م خچههای کبچیک ییگه ازشبن ضساا
ایب تن این گ م ها خ ای کسب هبی

قزپزی ا

خبا ن» .حزایال ظبجباظاان خاه

که آظها خه یلیال اینکاه بیشاان خاه

حنهای ظز حباظند آن را کسب کنند ،یر حالش هستند که خه عنبان یک ظبچه یر این خاظدها
فعالی

کنند.

دستاوردهای قمپزی
هزاظگبظه که مااهد ک ییم ،اس ان ظزاع یر حالش خ ای کسب هبی

قزپازی خبیظاد م

خا حبجه خه نین جباظ املیه آظها ،هنبز خ ای ر یدن خه یرجهی کامال قزپازی را یمر م
یرازی یر ایا یاشتند .خه هزین یلیل آظها خ ای ی تامریهای مطلب

این هبی  ،یائزاً از

اایگا قزپزان مع مف محلهی بی یای م ک یظد م ا تدالا م ک یظد که آظها ظیاز یم ا
یارظد ،چنین اایگاه را یر محلهی بی خه ی ا

آمرظاد .اجای از ی اتامریهای قزپاز

محلهی بی م گبید« :یه آیم خبی که قبالً یل ج میک ی  ،مل کال ب

شد  ،ملا

خا اینکاه ییگاه جا م یعابا ظزیکناه االظام هزاه ازش ضا فشانبی یارن م االن خازرگ
محلزبظه» .جای ایامدهای قزپزی را خازرگ محلهشادن م اقتادار محلا شاخص قزپاز
خ آمری م کند؛ خناخ این ،اس ان یر این محالت خا خ جستگ هبی

قزپزی یرصدیظد کاه

خزرگ محله شبظد .خه عبارت ییگ  ،اس ان خا گاراظدن چنین ف آیندی م حباظند خه م یاظا
خزرگ یر محله حبدیل شبظد.
کسب اضت ام ،شه ت م اای ش اجتزاع از جزله ی تامریهای ییگ قزپزی ا

؛ خا ای

ظزبظه یک از ماارک کنندگان ضت خعد از م گ قزپز محلهی بی این چناین م گبیاد:

«مبالً فالظ که االن م ی  ،هزه میگن خچهی بخ خبی م هزه شی از میانا تنا ،ضت حب
شه های ییگه هم امظا میانا تن .رمزی کاه کُااتنا ،هزاه امماد خابین ما اه حااییع
جنازش .هنبزم ازش میت ن .امن یه ی ت یار م هیچک االن کاار خاه ی تا ش ظادار ،
چبن خاخاش ج کار خبی م هیچک ظگا خد خه ی ت ش ظزیکناه .االن یلا از خچاهها حاب
ی تاشبن ا م امظا االکبخ ما کنن» .ایان مااارک کنند  ،مناافع ایان اایگاا را فقاط
مخصبص بی ف ی ظز یاظد ،خلکه معتقد ا

که ضت خعد از م گ می ،یگا ان مهام ام

ظیز یر امان باهند خبی.
کسب شه ت م اضت ام مهزت ین ی تامری ظزایین قزپزی از ظگا اسا ان ا ا  .مازیاار از
حزایل خه قزپزشدظا خ ای ر یدن خه این اهداف خاا ذکا مباال از یاک قزپاز محلاهاش
م گبید « :امن هزین کارها را ک ی م یلیا را زی م یم ه حا ز م حب صبرحاه که یل
مع مفه .خچههای کبچکت یا یک مبل من یم

یاریم مبل امظا خاشایم ،یا م جیگا یار

خاشیم م ا ز خاشیم م ه جای جلبم ااشن م خقیه ی تابن رم ینه خاشاه» .عاالم خا
شه ت م اضت ام یر محله ،ضزای

اس ان یر مقاخل ط ات م حهدیدات اضتزاال ظیاز خاا

ایب تن خه اف ای ان حرمین م شبی .هزچنین ،کسب

مایهی اجتزاع م آیم یاشتن یر

محله یک عنص الینفک خ ای زظدگ یر این محاالت ا ا  .رضاا ،ضا مرت ایان ظابع
مایهی اجتزاع را مط ح م کند« :حب محله یه ظف هس

که آیم یار کاه ما اا جا

کنن .جبمظا یمس یارن خ ن ایا امن م آیم یاشته خاشن م گابن خاشه م اگه ج کانن،
امن هباشبظا یاشته خاشه».
مقولهی هسته :قمپزشدن برای سازگاری با شرایط زندگی در محالت
خا ح کیب  6مقبلهی اصل ححقیا ،مقبلهی هسته ظهای یر م ضلاهی کدگاااری گزیناا
ظهبر ک ی .خا حبجه خه مقبالت عزاد م حبضایحات فاب م حابان گفا

کاه مقبلاهی؛

قمپزشدن برای سازگاری با شرایط زندگی در محالت ،م حباظاد کلیاه مباضاث اسا ان
ظزاع را حح

ابشا ق ار یهد م ظیز جنبهی ححلیل یاشاته خاشاد .خا ا ااس مقبلاهی

هستهی ظهای  ،اس ان یر حج خهی زیسته بی امضاع م ش ایط زظادگ یر محالحااان را
حج خه ،یرا م یا حصبر م کنناد .آظهاا یر محالحا زظادگ م کنناد کاه یارای اا تار
اجتزاع ظامساعدی خ ای یک زظدگ مطلب

م خادمن یغدغاه ا ا  .اسا ان جابان یر

زظدگ رمزم ی بی خا ج ائم متنبع م خاظدهای خزهکاراظه هزجبار هستند .هزچناین یر
ضافرهی آظها حنبع از مسائل مجبی یاری که م حباظد بب شاکلگی ی ظازاع یر محلاه
شبی م آظها یائزاً خا این مسائل مباجه هستند .هزجباری خا ج ائم م مباجهاه خاا ظزاعهاای
متنبع ،مبجب شکلگی ی یک ذهنی
آظها شد ا

یفاع م صزاظه ظسب

خه ش ایط زیس

 .امضاع م ش ایط محلهی اس ان خه ظحبی یرا شد ا

محلاهی

که آظها ظاه حنهاا

یائزاً ح س از خز ییدگ را اضساس م کنند ،خلکه ه لحره ایاخین ق خاظ شدن ابی را
یر

یارظاد .ایان حج خاهی زیساته خ اعتزاایی ظساب

شکل گی ی ذهنی

خاه شا ایط محلاه م ایاماد آن

صزاظه ،خاه ما مر زماان اسا ان ظزاعا را یارای یاک طا حمار ی

اجتزاع م عاایحبار م کناد .اسا ان خاا ایان طا حمار  ،رفتارهاای اان م ظزاعهاای
خینف یی را خ ای ازگاری م خقا یر محلههای بی مجاز م یاظند م خه این ط یا آظهاا را
حبجیه م کنند .آظها خه شدت یرصدی کسب هبی

قزپزی هساتند م ایان ظااان را یاا خاا

حالشهای ف یی (ظزاعهای مک ر) م یا یر زی چت قزپزان ییگ خاه ی ا
ییدگا ماارک کنندگان ،ی تامری این هبی

م آمرظاد .از

قزپزی ش ایط را ف اهم م کند که اسا ان

م یگ ان مهم آظها خا آراما خهت ی ختباظند یر امضاع ظامساعد محلهی بی خه زظدگ ایامه
یهند .فهم اس ان اینگبظه ا

که اگا آظهاا یرصادی هبیا

مع ض خز ییدگ ق ار باهند گ ف

قزپازی ظباشاند ،یائزااً یر

م خه اصطالح حب ی بر باهند خابی؛ خنااخ این،

مقبلهی قزپزشدن خ ای ازگاری خا ش ایط زظدگ یر محله ،خه ابخ م حباظاد ظاااظگ
خ ا

فهم اس ان از ظزاعهای خینف یی بی یر خست محالت زظدگ آظها خاشاد ،زیا ا

ظزاع از ییدگا آظها خه مباخهی یک ا ت احژی خ ای ازگاری خا امضاع م ش ایط زظادگ یر
محالت ا ط یرا م شبی.
ترسیم مدل پارادایمی
هزاظگبظه یر شکل شزار ی  1مااهد م کنید ،این مدا یارای خخاهای شا ایط علّا ،
ادید  ،خست  ،ش ایط مدا لهگ  ،راهب یهای کنا /کنا متقاخل م ایامد م خاشاد .یر ایان
مدا ش ایط علّ عبارحند از :هزجاباری خاا جا ائم م خاظادهای خزهکاراظاه م مباجهاه خاا
ظزاعهای متنبع یر محله .ماارک کنندگان ححقیا که یر م اضل ظبجباظاظ م جباظ املیه
ق ار یاشتند ،یر ف آیند رشد بی یائزاً حح

حر ی اظباع ج ائم خه طبر عاام م ظزاعهاا خاه

طبر اص ق ار م گی ظد .مباجهه م یر مع ض چنین معوالح خبین خاعث شاد ا ا
خه محلههای بی یر مضعی

که ضافرهی این اس ان ظسب

ط یا ادید ی مدا شکل خگی ی .ذهنی

مطلبخ شکل ظگی ی م خدین

یفاع م صزاظه ظسب

خه محله ظااان م یهاد

که آظها یائزاً رماخط م حعامالت اجتزااع یر محلاهی ابی را خاد م خینناد م ظساب
محالت بی یر یک مضعی

خاه

یفاع م صزاظه ق ار م گی ظد.

البته یر شکلگی ی این ادید  ،ص فاً ش ایط علّ حر ی گااار ظیساتند؛ زیا ا خاا مالضراهی
ا تار اجتزاع ظامساعد محالت آظها ،ایان ظابع ظگا ش حاا ضادمیی طبیعا خاه ظرا
م ر د .هزچنین خست مقتویات ن یر شکلگی ی این ظبع ذهنی
ا

خسیار حعیاینکنناد

 .ماارک کنندگان این ححقیا را اس اظ حاکیل م یهند کاه یر شا ایط فب العاای

ضسا

خه لحاظ عاطف ق ار یارظد .خست حعیین کنند ی ییگ  ،ا تار اظبای ای خبی که

این اس ان یر آظها ا مرش یافته خبیظاد .هزاظگبظاه کاه یر جادما شازار یاک ماااهد
م کنیم ،از  18ش ک کنند ی ححقیا ،فقط  4اس یر ااظبای ی کامال م عاایی زظادگ
م کنند م  14ماارک کنند ی ححقیا یر ا تار اظبای ی معیب

خازرگ شاد اظد .ایان

اظبای ها خه یلیل ا تار معیب  ،ظه حنها ظز حباظستند از اس ان ماخسته ابی خا ای ضال
مسائل زظدگ یر محالت ضزایت خکنناد ،خلکاه مسارله آفا ین ظیاز م شادظد .ا اتگا
طبقاح اایین ظیز ،خسات اکب یا
مضعی

مااارک کنندگان ححقیاا را حااکیل ما یای .خاه یلیال

اجتزاع م اقتصایی ااایین ،ااظبای آظهاا مجببرظاد کاه یر امضااع م شا ایط

ظامساعد محالت بی خه زظادگ ایاماه یهناد .هزچناین ا مایهی ف هنگا
خسیار اایین قا ار یاشا

ااظبایگ

م ایان اطح

اکب ی

ماارک کنندگان ححقیا ظیز یر مضعی

اایین

مایهی ف هنگ یر ف آیند اجتزاع شادن ،خاه ما مر منجا خاه فقا ف هنگا م

اای ش م ما معی خخا خه اخزارهای ان خ ای کسب اهداف ف یی شد ا
البته یر اظتخا

.

ا ت احژی م شادت ادیاد  ،شا ایط مدا لاهگ ظیاز خسایار مهام هساتند.

میژگ های متفامت شخصیت اس ان ححقیا ضاض  ،از جزله ش ایط مدا لهگ مهز خبی
کااه هاام خ ا شاادت شااکلگی ی ادیااد حر ی گاااار خاابی م هاام خ ا ظاابع ا اات احژی کااه
ماااارک کنندگان اظتخااا

م ک یظااد ،قالااب یهنااد خاابی .خاا ای ظزبظااه ،خعواا از

ماارک کنندگان ححقیا ،یارای رمضیات عصب  ،هیجاظ م منف ظگ ی خیا از ضاد م یر

ظتیجه بیکنت ل اایینح ی ظسب
خیات ی ظسب

صازاظهی

خه ییگ ان خبیظد ،م خه هزین یلیل ذهنیا

خه محلهشان یاشتند .هزچنین از جزله میژگ های شخصایت حر ی گااار م

حعیینکنند خ اظتخا

خاه خقیاه خابی.

ظبع ا ت احژی ،مغ مر خبین خعو از اس ان ظساب

آظهای که مغ مرح خبیظد ،قدرت فا یی م بیاحکای شاان خا ای ضال مساائل فا یی م
اظبایگ

بی را خیا از ضد ف ض م ک یظد.

از جزله ش ایط مدا لهگ ییگ ظیز خاف

محل متفامح خبی که اسا ان یر آظهاا زظادگ

م ک یظد .خا ظگا اجزال خه محالت ذک شد یر جدما شزار ی  1م حباظیم یرا کنایم
که این محالت یر شی از یر یم ا تار متفامت ق ار یارظاد .محاالت ذکا شاد حب اط
اس ان یا محاالت اایینشاه ی م قادیز شاه شای از (خا ای ظزبظاه محاالت اعدی،
شیاهگ ی ،کبز گ ی ،گلکب ) خبیظد یا آظها یر محاالت ضاشیهظااین م ضبماهی شاه
شی از (زرقبن ،یاریبن ،شاابرجان) زظدگ م ک یظد .ایان حفاامت خافا
شکلگی ی ظبع ادید م هم یر ظبع راهب ی خسیار حعیینکنند ا

محلا هام یر

.

ماارک کنندگان خا حبجه خه شکلگی ی ادید  ،خست م ش ایط مدا لهگ  ،ظابع ا ات احژی
را اظتخا

م ک یظد .اس ان ظزاع  ،یم ظبع ا ت احژی را خ ای ضال مساائل غاامو ابی

ایا رم یاشتند .آظها یر اختادا حا جیح م یایظاد خاه صابرت فا یی م خاا ا ات احژیهای
بیم اقبت هزچبن ع ض اظدام یر محله ،رجز باظ  ،ایاگی ی از خاز ییادگ
حببی

ظزایند .خه هزین منربر آظها ظه حنها خه شادت خاه یظبااا کساب هبیا

ابی را
قزپازی یر

محلهها خبیظد ،خلکه یرصدی هژمبظ یر لسلهم احب قزپزی یر محلهی بی خبیظد ،حا خاا
ارحکا
هبی

ظزاعهای خیات

بی را یر صدر قزپزان محلهی ابی خاه ظزاایا خگاارظاد .ایان

هم خ ای ایاگی ی م ضل مسائل آظها کزک کنند خابی م هام م حباظسا

آظهاا را

خ ای اعزاا قدرت م اقتدار محل شان حباظزند کند .اما خه ه ضاا ی تهای ییگ از اس ان
ح جیح م یایظد که خیات حح

لبای خاظد ظزاع

بی ،مسائلاان را ضل ظزایند.

یر مجزبع ،ه فعل یا عدم اظجام عزل یا حعامل معین از بی اف ای یر اا خ خه مسرلهای
که از ط ف اف ای اظتخا

م شبی ،یارای ایامدهای ا

 .حقال خ ای کسب هبی

یر محالت ،ی تامریهای خ ای اس ان یاا یر زماان فعلا یاا یر آیناد

قزپازی

باهاد یاشا .

مهزت ین ی تامر راهب یهای این اس ان ،خیزه ک ین بی م یگ ان مهزاان از خاز ییادگ

از آ یبهای اضتزال یر محالت ظاخسااماظ ا ا

کاه یر آن خاه یلیال محادمیی های

ا تاری مجببرظد خه زظدگ ایامه یهند.
چه آظهای که خه ط یا ف یی م چه آظهای که خه ط یا جزعا یرصادی هبیا

قزپازی

خبیظد ،یر اط اف بی شبکهی اجتزاع از اف ایی جزع کا ی خبیظاد ،کاه هزاظناد ابی
یعبای خبیظد .یر ظتیجه ،ارحقای

مایهی اجتزاع م یاشتن آیم یر محالت م حباظند خاه

بیی ابیی ،راهب ی ایاگی اظه خ ای ضال مساائل خاشاد .اماا ایاماد خاا معناای کساب
مایهی ظزایین خسیار حعیین کنند ح خبی؛ زی ا از ییدگا اس ان ،ظزاعهای مکا ر م ایاماد
آن هبی

قزپزی یر محالت ،عامل اصل اای ش اجتزاع  ،کسب اضتا ام م شاه ت یر

محلههای زظدگ آظها م خاشد .خه ظرا م ر اد خاه یلیال اینکاه ف صا های ماا مع م
جامعهاسند خا ای کساب ا مایهی ظزاایین یر ایان محاالت خاه یلیال محادمیی های
ا تاری یر ی ت س این اس ان ظیس  ،کسب منزل
ط

ف ص های ظاما مع ف اهم ا

.

م ا تیژ یر این محالت صا فاً از

شکل شماره  -1ترسیم مدل پارادیمی دعوایی شدن

بحث و نتیجهگیری
یر این مقاله ،خه یظباا یک چارچب

فهم اس ان از ظزاعهاای ابی یر

ظر ی از خ ا

خست محالت شه شی از خبییم .ایاف ض این مطالعاه ایان خابی کاه اسا ان ،ظزاعهاای
خینف یی بی را خه عنبان یک راهب ی هدفزند م کنا خاا معناای اجتزااع م خینناد .خاه
هزین یلیل خه یظباا کاف این خ ا
یر خست محالت زظدگ

خبییم که این فهم اس ان از رفتارهایاان چگبظه

بی ا ته م شبی؛ آظها محالت بی را چگبظه م خینند که این

رفتارها را خه عنبان یک ماکنا اجتنا ظااای ما مع م یاظند م آظها را حبجیه م کنند؟
شکل شزار ی  ،2یک چارچب

های شخص اس ان از ظزاعهای ابی

ظر ی از خ ا

یر خست محالت شه شی از را ارائه م یهد .اس ان یر فوای اجتزاع محالت بی ،خاه
طبر مک ر یر مع ض ظزاعهای متنبع ق ار م گی ظد .ایان ماقعیا
ضسا ی زیای ظسب

از یاک طا ف خاعاث

خه ادید ی ظزاع م شبی؛ از ط ف ییگ از آظجای که اسا ان ایان

ادید را یائزاً مااهد م حج خه م کنند ،آظها یای م گی ظد کاه کاارخ ی ایان راهبا ی خا ای
خقای زظدگ یر محالت بی ام ض مری ا
اعوای محل از ارحکا

 .خناخ این ،آظها زماظ کاه م خینناد خقیاهی

ظزاع خه عنبان یک اخازار ضال مسارله ا اتفای م کنناد م مبفاا

م شبظد ،این رمش را ما مع م یاظند .ایامد این ام خاعث ما معی
ظزاع م یر م ع

خخا خاه کاارخ ی

خیات خاعث هنجاری م عایی شدن ایان ادیاد م شابی .هزچناین خاا

مااهد ظزاعهای متنبع ،این قویه یر ذهن اس ان طبر م کند که آظها ظیز مزکان ا ا
ق خاظ ظزاع شبظد .یر ظتیجه ،ح س از خز ییدگ م هزچنین ایاخین ق خاظ شدن ،آظهاا را
خه فک چار ای ا ا

ظزاع ،مطلب ح ین م اجتنا ظااای ح ین

م اظدازی .اای ش ارحکا

راهب ی خ ای ضل مسائل شخصا م ااظبایگ  ،یر ی ات س اسا ان یر محاالت ااایین
شه ی ا

 .آظها خا ارائه م ظزایا یک ظزاع شکبهزند م فتح آن ،ظه حنهاا مااکل ضاضا

بی را ضل م ظزایند ،خلکه خا کسب یک هبی

قزپازی ،از طا ات اضتزاال آحا ظیاز

ایاگی ی م کنند؛ خناخ این از ظر اس ان ،کسب هبی
ضیات ض مری ا

که خه کاها آ یب م یر ظهای

قزپزی یر این محالت خ ای ایاماه
خیزه شدن بی م یگ ان مهام آظهاا

یر خ اخ اظباع ق خاظ شدن منج م شبی.
طبب مزتد مااهد شد یر شکل  ،2فقط خ اا

های شخصا اسا ان از ظزاعهاای

بی خ ای کاها آ یب یر محالحاان م خاشد؛ اما هزاظگبظه که یر حصابی م خینیاد ،یر
ه م ضلاه ایکانهای خ گاتا خا طاابب ظقطهچیاان ظیااز مجابی یاری .ایان ایکانهاا
ظاانیهند ی این ماقعی

ا

که فهم اس ان هزیاه ظیز خه هزین منباا یر ماقعیا

ظز یهد م آظها خا کارخ ی راهب ی ظزاع یر چ های از ابظ
ظهای

م افتند که مزکن ا

ر
یر

ظه حنها خاعث کاها خز ییدگ شبی ،خلکه منج خه افزایا ق خاظ شادن ظیاز شابی.

اای ش یک ظزاع از بی اس ان آظها را یر مع ض ظزاعهای متعادیی قا ار م یهاد م از
آظجای که معزبالً یک ظزاع خا ظزاع ییگ خازحبلید م شبی ،خعد از ارحکاا

املاین ظازاع،

اس ان یائزاً اظترار یارظد که ق خاظ شان از آظها اظتقام خگی ی .خناخ این ،اای ش ارحکا
اما ،آظها را یر چ های از ابظ

ظازاع

اخدی م اظدازی کاه ظاه حنهاا های مسارلهای را ضال

ظک ی  ،خلکه خاعث افزایا یغدغههای اس ان م یر ظهای

منجا خاه افازایا خاز ییادگ

م شبی .آظچه که اظهارات محقا را یر مبری این ماقعی

حصدیا م کند ،ز مهای متنبع

م ف اماظ ا

که یر حزام ظقاب خدن این اس ان خه یلیل ظزاعهای خین ف یی خاا همظبعاان

بی ،قاخل مااهد ا
کسب هبی

 .ه چند که مجبی چنین ز مهاای ظیاز یر خادن اسا ان خا ای

قزپزی خه مباخهی یک ش ب کاف قاخل اغزاض ظیس .
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