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ی گلشهر مشهد گزینی مهاجرین افغانستانی  در محله دالیل جدایی  

 

1آمنه اخالقی  

2علی یوسفی  

  3اورعی غالمرضا صدیق

 

 چکیده

گزینی  الگوهای تمایز و جداییشوند؛ زیرا  های مهم شهرها محسوب می گزینی فضایی و اجتماعی از ویژگی جدایی

های اجتماعی نامتجانس تشکیل  در جوامعی که از گروه دهند. را تشکیل می اجتماعی، قواعد سازماندهی فضای شهری

گردد. به همین  های اجتماعی شهر محسوب می ی اجتماعی، از واقعیت گزینی به تبع وجود فاصله شده است، جدایی

گزینی در شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر انجام شده است. مشهد به  ی جدایی درباره دلیل بیشتر مطالعات انجام شده

عنوان یکی از بزرگترین شهرهای مهاجرپذیر ایران، میزبان تعداد باالیی از مهاجرین افغانستانی است که عمدتا در 

با « ی در گلشهر مشهدگزینی مهاجرین افغانستان دالیل جدایی» اند. در این پژوهش، ی گلشهر تمرکز یافته محله

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش   ی مشارکتی و مصاحبه نگاری و تکنیک مشاهده استفاده از روش مردم

سازی ادراک شده  گزینی و هم نوعی جدایی حاکی از آن است که جدایی مذکور در نزد کنشگران، هم نوعی جدایی

های شغلی مهاجرین،  گیرند: دالیل اقتصادی نظیر محدودیت ه قرار میگزینی ایشان در چهار دست است. دالیل جدایی

های قانونی؛  جایگاه ایشان در نظام تقسیم کار و قدرت پایین رقابت در بازار مسکن؛ دالیل سیاسی نظیر محدودیت

نهادهای  دی کهجرین در موارکننده از مها اجتماعیِ حمایت ی اجتماعی و شبکه ی دالیل اجتماعی نظیر نیاز به سرمایه

ی آنان نیستند؛ دالیل فرهنگی نظیر حفظ هویت و فرهنگ ملی و احساس تعلق به هویت و  کننده اجتماعی حمایت

 فرهنگ محلی.

، مهاجر، افغانستانی، مشهد، گلشهرگزینی واژگان کلیدی: جدایی
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 مقدمه

ترین  ترین وجوه شهر و لذا یکی از مهم (، یکی از مهم۷۷۱۱یابد)افروغ،  که در برخورد فضا و نابرابری تجلی می 4گزینی جدایی

را  گزینی اجتماعی، قواعد سازماندهی فضای شهری دهد. الگوهای تمایز و جدایی شناسی شهر را تشکیل می موضوعات جامعه

دهند و نشانگر  پذیرند، ساختار زندگی اجتماعی را نشان می اریخی تفاوت میدهند. این قواعد که به لحاظ فرهنگی و ت تشکیل می

  (.2۷۷: 5،2۲۲۲های اجتماعی در فضای شهری هستند)کالدیرا چگونگی ارتباط گروه

گزینی فضایی ناشی از جدایی اجتماعی  ای وجود دارد که جدایی بر اساس کار زیمل، این اعتقاد بطورگسترده

توان بدون  (. شهر، جدایی را به عنوان یک عنصر ذاتی در خود نهفته دارد. هیچ شهری را نمی6: 6،2۲۷۲جیک است)ای

کار، منتهی به  کار است و تقسیم ی شهر، تقسیم ی تشکیل و توسعه گزینی ساکنین آن متصور شد؛ زیرا مبنا و پایه جدایی

زندگی خواهد  اجتماعی، درآمد و در نهایت سبکِ-شغلیکار بر اساس تخصص، منزلت  جداسازی افرادِ قرار گرفته در نظام تقسیم

 ۱ی اجتماعی (. از طرف دیگر شهر، بستر زندگی با بیگانگان بوده و لذا همواره متضمن میزانی از فاصله۱6: ۷۷۳۷شد)فیالکوف، 

ی اجتماعی  ی فاصله شده بیش نهادی و گزینی را صورت کم شوند. جدایی بین افراد با سایر شهروندانی است که بیگانه تلقی می

 (. 4۷-4۲: ۷۷65؛ شکویی، ۷۷۱۱؛ افروغ، ۷۷۳۷)فیالکوف،  اند دانسته

شوند یا  گزینی می هایی هستند که دچار جدایی مهاجران خارجی و یا شهروندانی که منشا ملی متفاوتی دارند، از عمده گروه

هایی است که در فضای شهری رخ  گزینی جداییترین  کنند. لذا تشکیل محالت خاص مهاجرین، از شایع آن را انتخاب می

آیند، به محل تولید، ظهور و بازتولید فرهنگ و سبک  گزینی مذکور به وجود می دهند. محالت متفاوتی که در اثر جدایی می

 شده است. گزینی و نیز فرهنگ و سبک زندگی گروهِ جدا شوند که تا حدود زیادی متاثر از جدایی ای بدل می زندگی ویژه

ی طبیعی  نتیجه ۳گیرند که جدایی سکونتی های تمایز فضایی اعم از اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی فرض را بر این می نظریه

های شهری به ایجاد الگوهای جدایی فضایی  دهندگان و تعصبات و تنظیمات جمعیت رشد شهری است. عوامل بازار، منافع توسعه

انجامد که بین شهرهای مختلف از لحاظ شدت خطوط قومی و طبقاتی متفاوت است، اما بهرحال در همه جا حضور دارد.  می

متفاوت به لحاظ کیفیت زندگی و کیفیت امکاناتی نظیر آموزش و بهداشت و سالمتی را به وجود گزینی فضایی، محالتی  جدایی

 (6-5: 2۲۲۲شود)ویلسون و روبرتس، آورد. از این منظر، محله عامل مهمی در نابرابری و بازتولید آن می می

ی این  اند. از جمله در فضای شهری مشهد، چنین محالتی که در امتدادِ منشاء ملی یا محلی شکل گرفته باشند قابل مشاهده

اند. این محله نوعی تمرکز اقلیتی  ی مهاجرین افعانستانی ساکن مشهد در آن تمرکز یافته ی گلشهر است که عمده محالت، محله

ی  عمده(، ۷۷۳۷بابایی) جمشیدیها و علی که بنا بر پژوهش میدانی گزینی است. چنان جدایی که یکی از ابعادِ سازد را نمایان می

 دهند. ها تشکیل می را افغانستانی این محلهجمعیت 
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هکتار مساحت و بر اساس  ۷۱۷۱۳4شهرداری واقع شده است، حدود  5ی  این محله که در شمال شرقی مشهد و در منطقه 

در محدوده طرح جامع شهری قرار  ۷۷۱2نفر جمعیت دارد. گلشهر از سال  ۷465۲در حدود  ۷۷۳5برآوردهای مربوط به سال

ی مشهد پیداست، این محله از شمال با پنجتن و شهرک التیمور  چه در نقشه (. چنان۷۷۲۷لو، گرفته است)پیری، زالی و تقی

ه بولوار میامی و از شرق به کال اقبال محدود همسایه است، از غرب به کمربندی صدمتری بزرگراه شهید همت و از  جنوب ب

 شود.  می

در جامعه جذب  ،ی اجتماعی و احساس جدایی رود که با افزایش مدت اقامت، مهاجر با کاهش فاصله بطور کلی انتظار می

و واقعیتِ نمرکزِ ( 55: ۷۷۳۷)جمشیدیها و عنبری، شود. اما مهاجرین افغانستانی اکنون در حالتی بین تضاد و همسازی قرار دارند

ها و دالیل  گزینی ایشان است.  از این رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه تداوم جدایی ها دالِ بر فضایی آن

 گزینی در فضای شهری مشهد چیست؟ مهاجرین افغانستانی ساکن گلشهر برای جدایی

 

 ادبیات تحقیق

آن یعنی چیستی  گزینی چیست پاسخ داد، همانگونه که پاسخ به سؤال مقابلِ توان به سادگی به پرسش جدایی نمی

نماید. زیرا این مفاهیم نه تنها مفاهیمی پیچیده که مفاهیمی پویا بوده و پیوسته مورد بحث و مجادله  نیز دشوار می ۲یکپارچگی

ی  گزینی با توجه به مفاهیم مرتبط با آن نظیر یکپارچگی و فاصله جدایی(. در واقع ۳: 2۲۲۲، ۷۲)فینی و سیمپسون هستند

های مختلف اجتماعی به  گزینی، به تمایل ارادی و اجباری اقشار و گروه جداییاز این منظر،  اجتماعی باید تعریف و تحدید گردد.

 (.24۷: ۷۷۱۱شود)افروغ،  های مختلف زندگی اطالق می جدایی فیزیکی از یکدیگر در عرصه

تواند ارادی  تواند نسبت به سایر افراد باشد یا نسبت به کل جامعه. می گزینی حالتی مطلق و ثابت نیست؛ یعنی می جدایی

تواند در مسکن و شبکه روابط، اشتغال یا آموزش و پرورش باشد)فینی و  تواند کامل باشد یا خفیف. می باشد یا غیر ارادی و می

ی متفاوتی داشته باشد و از مفهوم جدایی ساده تا مفهوم ایزوله شدن یا  تواند گستره گزینی می (. جدایی۷۲: 2۲۲۲سیمپسون،

 پیش رود؛ ۷2که نوعی گزینش باشد، تا مفهوم طرد اجتماعی به جای این  تواند علت متفاوتی داشته باشد و تغییر پذیرد؛ می ۷۷انزوا

ه شغلی، وی جدا شده از افراد متعلق به یک گر ساکنین یک محله« تاکثری»گزینی، اغلب کامل نیست. بلکه،  در واقعیت، جدایی

 است. ۷4گزینی و فراجدایی ۷۷(. از اشکالِ افراطی و کامل جدایی گزینی، گتو2۲: ۷۷65قومی، نژادی یا طبقاتی هستند)شکویی، 
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عی ویژه مورد سکونت قرار ای از محالت دانست که منحصرا توسط افرادی متعلق به یک گروه اجتما توان مجموعه گتو را می 

کنند. با این تعریف، گتوهای یهودنشین و محالت  اند و تقریبا تمام اعضای آن گروه مورد نظر در این محالت زندگی می گرفته

 (.۷۲-۷۳: 2۲۲۷)دنتون، ای از گتوها در نظر گرفت توان نمونه سیاهان در شهرهای امریکایی و اروپایی را می

مسی و )۷۲تراکم ؛۷۳تمرکز ؛۷۱بندی خوشه ؛۷6؛ افشا یا نمایش۷5شود: یکنواختی میبعد شناخته شکل و  5گزینی در  جدایی

دهد.  یهای اقلیت و اکثریت در یک محیط شهری را نشان م بعد اول، میزان یکنواختیِ پراکنش و توزیع گروه (.۷۲۳۳، 2۲دنتون

کند و به  گزینی کامل( تغییر می )جدایی۷۲۲زینی(  تا گ جدایی )عدم۲شود بین  این بعد که با شاخص عدم تشابه سنجیده می

ها حاصل  عنوان درصدی از اعضای اقلیت که باید محل سکونت خود را تغییر دهند تا در آن محیط شهری توزیع یکنواخت گروه

شود و  اطالق میهای اقلیت با اکثریت  بعد دوم به پتانسیل تماس بین گروه (.554: ۷۲۱۲)مسی و دنتون، شود آید، تفسیر می

)مسی و دنتون، شود های مشترک ایجاد می ها در محله ی اشتراک آن ی دو گروه است که به واسطه ی میزان مواجهه دهنده نشان

)مسی و شود گیری می ی احتمال تماس دو گروه اقلیت و اکثریت اندازه این شاخص با استفاده از محاسبه (.۷۱۷: ۷۲۳۲

ی  های اقلیت به اکثریت در یک محیط شهری که با محاسبه گروه م، اشاره دارد به نسبت سکونتِبعد تراک (.۳۲6: ۷۲۳۱دنتون،

بندی به میزان  خوشه (.555: ۷۲۱۲)مسی،شود گیری می درصد جمعیت اقلیتی که در یک محل خاص ساکن هستند، اندازه

نشین به هم  کثری زمانی است که محالت اقلیتبندی حدا شود. خوشه  نشین به یکدیگر در فضا گفته می متصل شدن نواحی اقلیت

ای در فضا  پیوسته را در فضای شهری بدهند. اما زمانی که این محالت بطور گسترده متصل شده و تشکیل یک گتوی بزرگِ بهم

ر ی ساکن شدن اعضای یک گروه اقلیت در اطراف یا داخل مرکز شه تمرکز، درجه .حداقلی است ،بندی پراکنده باشند، خوشه

بروز هر یک ازاین (. ۷۱۷: ۷۲۳۲)مسی و دنتون،ته شده باشدشناخکار مرکزی در شهر  و ی کسب است که به عنوان یک منطقه

دهند. لذا وقتی چند بُعد به طور  گزینی لزوماً با هم روی نمی جدایی مختلفِ ابعادِ گزینی خواهد بود اما ، دال بر جداییابعاد

دهد اصطالحاً به آن،  روی میگیرد. وقتی این امر  مورد توجه خاصی قرار می ،یابد همزمان به مقادیر باال دست می

گزینی زمانی  در واقع، فراجدایی (.۷۱4-۷۱۷: ۷۲۳۲)مسی و دنتون، گویند گزینی بیش از حد( می جدایییا )«گزینی فراجدایی»

ز سه بعد از ابعاد مذکور را تجربه گزینی در سه یا بیشتر ا افتد که یک اقلیت، سطوح باالیی از جدایی اتفاق می

 (.2: 2۷،2۲۲۷)فوستباشند کرده

های اجتماعی هستند شکل بگیرند یا  ی گروه تواند در امتداد موضوعات مختلف اجتماعی که متمایز کننده گزینی می جدایی

انوارهایی با وضعیت اجتماعی گزینی فضایی بطور کلی مربوط به تراکم فضایی خ های اجتماعی متفاوت بروز یابند. جدایی در عرصه

بنابراین تراکم  (.۱: 22،2۲۲۷سباتینینظر از اینکه مالک تفاوت اجتماعی ایشان با دیگران، چه چیزی باشد) مشابه است؛ صرف
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ی  اجتماعی یا ریشه-که نژاد باشد یا پایگاه اقتصادی نظر از این ی اجتماعی، صرف هایی که به لحاظ یک خصیصه فضایی خانواده

 شود. گزینی سکونتی یا فضایی نامیده می مهاجر یا امثال این موارد، جدایی

گروهی همراه است.  گروهی و در واقع نابرابری بین شده با تفاوت بین مناطق جدا گروهیِ درون طبیعی است که این شباهتِ 

شهر یا بین شهرها و مناطق اطراف آن  ها در یک محله یا بین محالت در یک تواند در بین خانه گزینی فضایی می هرچند جدایی

ی فضایی است که  یک پدیده ،گزینی اجتماعی در فضای شهری ( اما در هر حال، جدایی۷5۲: 2۲۲4 ،2۷بیفتد)فیرمناتفاق 

چنان پیچیده که گاه به سردرگمی منجر شده  های اجتماعی دارد؛ ارتباطاتی آن ها و نابرابری  ارتباطاتی پیچیده با تفاوت

 دهد. سردرگمی مذکور در ادبیات این مفهوم نیز خود را نشان می (.۱: 2۲۲۷اتینی، است)سب

درحال ظهور ایاالت متحده به وجود  ی شهرهای صنعتیِ گزینی فضایی شهری، در زمینه جداییهای معاصر  نظریه

گزینی، به دنبال  بطور کلی مطالعات جداییاما ای به درازای چندین دهه دارند.  و تاریخچه (۷: 2۲۲۲ ،24ویلسون و روبرتسآمدند)

های فضا و  (، نظریه۷۷۱۱بندی افروغ) بنا بر دسته (.2۲۲5 ،25)واتس استیابی افراد در فضای اجتماعی  فهم و شناخت مکان

ی کارکردگرایی و  ی کلی نظریه توان به دو دسته می -شوند گزینی بهم مرتبط می که در مفهوم جدایی –نابرابری اجتماعی را 

 های قدرت تقسیم کرد.  نظریه

ی اول قرار دارد، فرایندهای درونی و طبیعی شهر به دلیل رقابت بر سر منابع کمیاب شکل  که در دسته 26به اعتقاد پارک

یافتگی کارکردی بر اساس نوعی همکاری  های شغلی، طبقاتی و اجتماعی مختلف، به تمایز وهگیرند. رقابت بین افراد و گر می

های  کار، گروه کند؛ یعنی رقابت با ایجاد تقسیم شود. تمایزیافتگی کارکردی به صورت فضایی تجلی می آمیز منجر می رقابت

در دستیابی به منابع کمیاب، این توزیع فضایی را نیز نابرابر  کند. نابرابری ها توزیع می مختلف اقتصادی را در نواحی متناسب با آن

هایی که به دلیل زندگی در قلمرویی مشترک، فرهنگی خاص و  سازد. بنابراین نواحی طبیعی به معنای محل سکونت گروه می

(. 2۲2-2۲۲: ۷۷۱۱ ریزی قبلی)افروغ، متمایز دارند، بیشتر حاصل گرایشات ذاتی فرایندهای شهری هستند تا حاصل برنامه

  (.۷5۷: 2۲۲4گزینی اشاره دارد)فیرمن، شناختی بر رقابت برای فضا به عنوان عامل جدایی بنابراین، دیدگاه بوم

دهند و بر این  ی دوم جا دارند، از بین اشکال مختلف نابرابری، اهمیت اساسی را به طبقات می که در دسته 2۱مارکس و انگلس

ی تولید درک کرد.  کنند. از این منظر، شکل فضایی شهر را باید در ارتباط با مفهوم شیوه ا بررسی میی آن را با فض اساس، رابطه

داری، با تولید گسترده و روزافزون فضا باعث تمرکز  تبدیل فضا به کاال و یک منبع کمیاب در حال تولید توسط نظام سرمایه

های پیرامونی)دفع مردم به پیرامون( شامل حواشی  یجاد مستعمرهگیری)تمرکز سرمایه در مرکز( و ا بخشیدن به مرکز تصمیم

(. بطور کلی رویکرد مارکسی و 2۷۷-2۲4: ۷۷۱۱)افروغ،  شود نشین شهری می های حاشیه شهری از قبیل گتوها و محله

 (.۷5۷: 2۲۲4دانند)فیرمن، ی اجتماعی می گزینی را تابعی از طبقه نئومارکسی، جدایی
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شمارد. از نظر وی یکی از  های منزلت در نظام اجتماعی برمی به عنوان یکی از نمادهای منزلتی گروه، محل اقامت را 2۳وبر

گروهی،  های درون  های منزلت، عالوه بر ازدواج  های قومی، نژادی و مذهبی یا به تعبیر وی گروه بندی مظاهر سبک زندگی گروه

گزینی فضایی و مسکونی است.  قات فراغت، مرام و ایدئولوژی، جداییهای او ی پوشش، عادات، فعالیت ی سخن گفتن، شیوه شیوه

شود. این فضای نابرابر توسط نظام حقوقی  های منزلتی و طبقات به  فضاهای متمایز و نابرابر تقسیم می بنابراین شهر توسط گروه

های طبقاتی را  بندی گزینی، تقسیم ن جداییّهای توزیعی با ایجاد امکا بندی  گیرد. وجود گروه و مذهبی نیز مورد حمایت قرار می

ی زندگی همراه است نیز وجود  های منزلت که با تفاوت صریح در عقاید و شیوه گزینی فضایی گروه کند و جدایی تقویت می

زار های منزلتی به با گزینی را پیامد دسترسی متفاوت گروه (. بنابراین دیدگاه نئووبری، جدایی2۷۱-2۷۷: ۷۷۱۱دارد)افروغ،

  (.۷5۷: 2۲۲4داند)فیرمن، مسکن می

گزینی قومی و نژادی و فرایند انتخاب محالت جداگانه توسط  ی اجتماعی بر جدایی در مورد اثر موقعیت اجتماعی و طبقه

ی اجتماعی و  گوید هرچه طبقه ی جذب است که می اول فرضیه شود: های متفاوت برای زندگی، دو فرضیه متفاوت مطرح می گروه

شود. یعنی در طبقات باالی اجتماعی،  اجتماعی باالتر رود، ادغام فضایی گروه اقلیت در اکثریت بیشتر می گاه اقتصادیپای

ی  ی اجتماعی است، معتقد است که فاصله ی فاصله شود. فرضیه دوم که فرضیه های قومی و نژادی کمتر می گروه گزینیِ جدایی

های قومی  گزینی گروه های قومی دارد که به معنای جدایی ی اجتماعی گروه فاصله فیزیکی در فضای شهری ارتباط مستقیمی با

ی  ها. هرچند نتایج تحقیقات زیادی دال بر تایید فرضیه اقتصادی متفاوت آن اجتماعی است و نه پایگاه اجتماعیی  به دالیل فاصله

توان لزوما این نکته را برای رد فرضیه دوم  یشان است، نمیجذب و ادغام فضایی اقلیت در اثر ارتقاء پایگاه اقتصادی و اجتماعی ا

و  در طی زمان گزینی قومی و نژادی تداوم جدایی بکار برد. در واقع همبستگی قومی که از نوع همبستگی مکانیکی است، عامل

 گزینیِ اثری منفی بر جداییشود. اما بهرحال ارتقاء موقعیت اجتماعی دارای  اقتصادی ایشان می رغم تغییر پایگاه اجتماعی علی

 (.64۲: ۷۲۳۷ناشی از علت قومی و نژادی است)مسی،

 گزینی در شهرها شوند:  توانند منشاء جدایی بطور کلی سه عامل عمده می

شناختی،  هستی جتماعی یا نظم زیستی و اظهاری شامل نیاز به هویت، خودگردانی، نیاز به قلمرو، امنیتِا -زیستی عرصه

گزینی فضایی  (. جدایی2۷5: ۷۷۱۱شود)افروغ،  های جنسی، قومی، نژادی، منزلتی و مذهبی می بندی یشان، گروهمراقبت از خو

طبقات اجتماعی معموال تابعی از یک عمل اجتماعی معمولی و قابل درک است که بطور خاص به خاطر جستجوی هویت 

های  گزینی اقلیت (. در واقع یکی از علل جدایی۳: 2۲۲۷ شود)سباتینی، اجتماعی یا اشتیاق به کیفیت زندگی بهتر انجام می

تر محقق  هایشان ساده گروهی اجتماعی، تالش ایشان برای ایجاد و حفظ هویت اجتماعی است که مسلما در زندگی میان هم

 خواهد شد.

ند. افراد دارای اعتماد و کن شان را انتخاب می های نژادی و قومی و نیز سطح اعتماد خود، محل زندگی مردم بر اساس دیدگاه

های مختلف و متفاوت دوستانی برگزینند، اما افراد  یا افراد دارای مدارای اجتماعی بیشتر، احتمال بیشتری دارد که از میان گروه

ر به گروه (. اعتماد بیشت42۳: 2۲۷۲، 2۲)یوسالنر کنند های دیگر پرهیز می هایی با افراد گروه ها و تعامل اعتماد از چنین ارتباط بی
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خودی و برقراری تعامالت بیشتر بصورت انحصاری در گروه خودی که امری طبیعی است، باعث احتمال انتخاب محل زندگی 

 شود. های نژادی و قومی دیگر می شده از گروه تفکیک

های  نظارت های دولت و مدیران شهری در توزیع فضا و منابع شهری و سیاسی که شامل میزان دخالت ساختار نظم و دولت

گزینی  ی جدایی ( دومین علت عمده2۷5: ۷۷۱۱)افروغ، شود نسی، نژادی، قومی و مذهبی میهای طبقاتی، ج رسمی بر نابرابری

 شود.  محسوب می

توانند تفکیک فضای  ها نمی تاثیر قرار بگیرد، اما این سیاست های دولت تحت تواند با سیاست انتخاب مسکونی شهروندان می

های همگن متشکل از مساکن ارزان قیمت  های دولت با ایجاد بلوک جهت سازگار شدن، بازسازی کنند. سیاست شهری را در

قیمتی)و نه صرفا ارزان قیمت( تواند با ایجاد مساکن چند گر میگزینی سکونتی شود و از طرف دی تواند موجب افزایش جدایی می

گزینی با توجه به متغیرهای برد متوسطی نظیر توپوگرافی،  ت جداییگزینی طبیعی گردد. ماهیت و شد موجب کاهش این جدایی

های قومی و میزان  های حمل و نقل، سازماندهی ساختار صنعت، توزیع درآمد در داخل شهر، شکاف ماهیت بازار زمین، زیرساخت

 (.6-5: 2۲۲۲کند)روبرتس و ویلسون،  دخالت دولت در شهرهای مختلف تغییر می

های محلی تامین شوند، افراد با ارزیابی خدمات و منابع ارائه شده  اگر خدمات عمومی توسط دولت ،۷۲تایبوتبر اساس الگوی 

را در بر  ۷۷های خود که دو بعد امکانات اقتصادی و ذوق و سلیقه ها و رجحان در هر یک از این ایاالت و مناطق و بر اساس توانایی

که در ایاالت متحده  های محلی چنان شوند. لذا وجود دولت مختار می اطق خودگیرد، مایل به زندگی در هر یک از این من می

طبقه و حتی نژاد و قومیت شکل  ی درآمد،  شود که بر پایه های فضایی در شهر می گزینی امریکا وجود دارد باعث ایجاد جدایی

ها  ی تعصبات قومی و نژادی گروه ادی که بر پایهگزینی قومی و نژ گزینی با جدایی ی مهم این است که این جدایی نکته اند. گرفته

 (. 5-۷: 2۲۲2 ،۷2واسمرگیرد متفاوت است) صورت می

اقتصادی که شامل سازو کار تولید، توزیع و روابط طبقاتی ناشی از آن بطور خاص و نظام تقسیم کار  ساختار یا اقتصادی نظم

ی سوم است. در واقع، درجه تفکیک فضایی در  (، علت عمده2۷5: ۷۷۱۱شود)افروغ،  های توزیعی بطور عام می بندی فنی و گروه

که ارتباطی  (6: 2۲۲2)واسمر،  است  ی شهری در انتخاب نوع خانه و نوع محله کننده شهر بیشتر تحت تاثیر انتخاب مصرف

 .معامله در بازار مسکن دارد برایمستقیم با توانایی اقتصادی شهروندان 

هرچند تمرکز فقر تنها متاثر از  شود. های ایزوله شده دیده می با تمرکز فقر در بین گروهگزینی سکونتی اغلب  جدایی

های درآمدی  گزینی گروه گزینی بر اساس موقعیت فقر در درون یک نژاد و از جدایی شود و از جدایی گزینی سکونتی نمی جدایی

های نژادی  گزینی، گروه کنند که جدایی باره استدالل می اینپذیرد. مسی و دنتون در  متوسط و باال در نژادهای دیگر هم اثر می

هایی که در سطوح باالی  کند و بدین ترتیب فقر در اجتماع اقلیت فقیر جدا می های نژادی کمتر دچار سطوح باالی فقر را از گروه

ز فقر، انحصار روابط طبقاتی کگزینی بر تمر اثر جدایی مکانیزمِ (.۷5۱: 2۲۷2، ۷۷یابد)گوئیلین فقر قرار دارند، تمرکز می
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گزینی است. ایزوله کردن فقرا یا هر  کاهش ارتباط معنادار بین طبقات اجتماعی از آثار منفی جدایی .(2۷۲: ۷۷۱۱)افروغ،است

آن البته مقیاس جغرافیایی که در . بخشد پاشیدگی اجتماعی را تداوم می هم ها از این شرایط، از گروه مورد تبعیض دیگر و درک آن

گزینی اتفاق افتاده در پیامدهای آن موثر است؛ اگر این مقیاس، یک شهر یا محله کوچک باشد، اثرات منفی جدایی گزینی  جدایی

 تواند اثرات زیانباری برای فقرا داشته باشد گزینی در مقیاس اجتماعی وسیعی رخ دهد می کم بوده یا اصال نیستند. اما اگر جدایی

کند و فقیر با فقیر و وقتی ثروتمند در محالت  به عبارت دیگر وقتی ثروتمند تنها با ثروتمند معاشرت می(. ۲: 2۲۲۷)سباتینی، 

ی محالت مرفه یا  گردند. پدیده شوند و حفظ می ایجاد می هایی منحصر در محالت فقیر، شبکه شود و فقیر ثروتمند منحصر می

دسترسی به منابع کمیاب اجتماعی نظیر ثروت، نفوذ و اطالعات را به  کند و درنتیجه های منحصر را حفظ می نشین، شبکه فقیر

 (.2: 2۲۷۲آورد)ایجک، می صورت انحصاری در

گزینی، ابزاری برای  گزینی است. جدایی های خاص محالت منفک شده از دیگر پیامدهای جدایی زندگی بنابراین ایجاد سبک

دارند. اطمینان و اعتماد، سرمایه اجتماعی مهمی در ساخت  ۷4انجمنی های اجتماعی است که بیشتر حالت   ایجاد سبک زندگی

های درگیر در  تری دارد که خود، مستلزم آن است که بخش ای است که کمتر فردی بوده و وجه انجمنی قوی زندگی اجتماعی

شود)سباتینی،  یده میهای مشابهی داشته باشند؛ یعنی مستلزم شرایطی است که همگونی اجتماعی نام یک رابطه سبک زندگی

سازی محالت،  طرفه دانست و مدعی شد که یکپارچه ای یک گزینی را رابطه ی اعتماد و جدایی توان رابطه البته نمی . (۲: 2۲۲۷

 (.42۳: 2۲۷۲دهد. در واقع این رابطه به صورت عکس نیز صادق است)یوسالنر،  اعتماد را افزایش می

 

 روش 

آوری های جمعترین تکنیک اصلیآوری داده استفاده شده است.  ی جمع نگارانه های مردم برای پاسخ به سوال تحقیق از روش

در این  (۷6،2۲۲۳؛ کوربین و استراس۷5،2۲۲۷)کرسولمشارکتی است ی نگارانه انواع مصاحبه و مشاهدههای مردمداده در پژوهش

  (.۷۱،2۲۲۳)فیترمناهبرد تحقیق داردمصاحبه با مطلعین نقش کلیدی در ر ،بین

 پژوهش در عمل

ساکنین آن، گزارشی به سبک  مصاحبه با محله ودر ی مشارکتی  برای پاسخ به سوال تحقیق با استفاده از مشاهده

هایی که از مصاحبه با  نگاری از دالیل ساکنین برای انتخاب یا ترجیح گلشهر برای سکونت تهیه شده است. بدین منظور داده مردم

آمد در قالب چنین گزارشی تدوین شده و دالیل  دست ی محله و نیز مصاحبه با ساکنین به بانان، مشاهده مطلعین و دروازه

شناسی پارسونز، در چهار دسته دالیل سیاسی، دالیل اقتصادی، دالیل اجتماعی و دالیل  ی سنخ گزینی ایشان بر پایه جدایی

 فرهنگی تنظیم گردید. 

                                                           
34

 communitarian 
35 Creswell 
36 Corbin & Strauss 
37 Fetterman 



 

 

 

 ها یافته

 مرفولوژی

ی تعامالت اجتماعی و حتی  عمده دهد که نه تنها کارکرد اقتصادی دارد که محلِ بازاری تشکیل می ی گلشهر را مرکز محله

های منتهی به آن  متشکل از یک خیابان و کوچه -«بازار شلوغ»معروف به -شود. بطور کلی این بازار  فرهنگی نیز محسوب می

ه، باشد. مجاورت این بازار با ایستگاه اتوبوس، درمانگا است که محل استقرار کسبه و مرکز فروش مواد غذایی و مایحتاج روزانه می

 ترین بخش آن بدل کرده است. شده آمدترین قسمت محله و شناخته و رفت موسسات آموزشی و مدارس، این بخش را به پر

ی بازار را  متصل شده و محدوده« ی اول گلشهر فلکه»ی اصلی بازار است به  که هسته« ی دوم گلشهر فلکه»در طی زمان، 

ت متجمع فروشندگان مواد غذایی و مایحتاج روزانه است و با حرکت به س گسترش داده است. با خروج از فلکه دوم که مرکز

های لوازم  ها، لوازم صوتی و تصویری، فروشگاه ی طالفروش شود؛ راسته فلکه اول، نوع محصوالت عرضه شده در بازار متفاوت می

های صادرات،  ار و در نهایت شعبات بانکهای کاالهای عرضه شده در باز تاپ، تعمیرگاه خانگی، پوشاک، موبایل، کامپیوتر و لپ

بازار  اف این دو فلکه و با محوریت شلوغتجارت و ملت در امتداد این بازار و با ترتیبی تقریبی قرار دارند. منازل مسکونی نیز در اطر

 اند.  قرار گرفته

ها بدون  ای محله هم اسی ساکنین است.ی و حتی سیها و انجام امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ها، تعامل  بازار، محل مالقات

یابند. به همین دلیل اغلب کسانی که با محله آشنایی ندارند و به دنبال  که نیاز به قرار قبلی باشد یکدیگر را در این مکان می آن

گردند،  جویند، کسانی که به دنبال شغل خاصی می گردند و یا آدرس خاصی را می ی قدیمی می یک دوست، فامیل یا همسایه

وطنی داوطلب برای اهدای عضو هستند، به این  کنند، حتی کسانی که در جستجوی هم ای را جستجو می کسانی که اطالعات ویژه

 یابند. آیند و از طریق روابط جاری در این مکان، به هدف دست می بازار می

های  این بازار یا اطراف آن، بر کارکردهای اجتماعی، هنری، فرهنگی و سیاسی در  قرار گرفتن موسسات آموزشی و انجمن

ترین مکان  وآمد و ارتباط را در این محل باال برده است که حتی در روزهای تعطیل نیز شلوغ بازار افزوده و چنان تراکم رفت دیگرِ

 محله، همین بازار است.

ده است. اما با دور شدن از این ها عرض کمی دارند که موجد مشکالت ترافیکی خاصی ش ها و خیابان در مرکز محله، کوچه

 شود. نظمی در عبور و مرور وسایل نقلیه نیز کاسته می حام و بیدمرکز)بازار( به عرض معابر اضافه شده و از از

ال و فوتبال، یک استخر، یک های رزمی، سالن و زمین والیب محله دارای دو پارک، چندین باشگاه پرورش اندام و سالن ورزش

ی کوچکتر و یک  ی عمومی عمده و چند کتابخانه چندین مسجد، یک کتابخانه (هاست پلمپ شده است مدت که البتهسینما)

داران به فروش  به دلیل رونق گرفتن ساخت واحدهای مسکونی در حوالی آن و عدم تمایل زمین ۷۷۳۱قبرستان است که از سال 

بزرگترین بازار شمال ی مسئوالن آن  به گفتهنیز که  «زرگ مللبازار ب»آن بعنوان محل دفن، دفن کردن در آن ممنوع شده است. 

 شرق کشور خواهد بود، در ابتدای بولوار اصلی گلشهر)بلوار شهید آوینی( در حال ساخت است.



 

 

الزمان همسایه است. مرز این محالت،  در یک نگاه کلی، گلشهر از یک سمت به محله نیزه و از سمت دیگر با کوی صاحب

کند، منشا ملی ساکنین  ی در هم تنیده را از یکدیگر جدا می دیگر مشخص نیست بلکه عمده تفاوتی که این سه محلهکامال از یک

ی ایرانیانی است که  در مرکز قرار دارد و محالت اطراف آن بیشتر مورد استفاده افغانستانیبا ساکنین عمدتا  ،هاست. گلشهر آن

 اند. رت کردهاغلب منشا روستایی داشته و به مشهد مهاج

 گزینی درون محله جدایی

توان در امتداد متغیرهای مهم اجتماعی از جمله درآمد،  ی ایزوله شده نیز می گزیده یا در یک محله یک گروه جدایی در درونِ

نشین،  های محدودتری را مشاهده کرد. چنانچه مسی در درون گتوهای سیاه گزینی منزلت، تحصیالت و نظایر آن جدایی

 .سازد تر مطرح می با درآمد پاییننِ گزینی سیاهانِ با درآمد باالتر را از سیاها جدایی

توان آن را یک گتوی اجتماعی نامید و مدعی شد که در آن  قانونا و رسما ورود و خروج و اختالط  ی گلشهر که نمی در محله

دیگر  کردند. از طرف ایرانیان و مهاجرین ممنوع است، از همان ابتدای تشکیل، دو گروه مهاجر و بومی در کنار یکدیگر زندگی می

هایی در امتداد منشا روستایی یا شهری داشتن، شغل، میزان و نوع  مهاجر نیز تفاوت شناختی در میان ساکنینِ به علل جامعه

به وجود آمده است. این عوامل از عمده عوامل  ی اجتماعی و نظایر آن  تحصیالت، درآمد و ثروت، قدرت، منزلت اجتماعی، سرمایه

ای تقسیم کرده و توزیع  های جداگانه ها و گروه توانند در درون محله نیز، مهاجرین را به دسته . لذا میگزینی هستند ایجاد جدایی

گزینی، همان منشا ملی است  ها را در محله شکل دهند. اما واقعیت این است که در درون محله نیز عمده عامل جدایی فضایی آن

ی فضای محله اثرگذار بوده است. بدین ترتیب، هرچه از مرکز به  در عرصهّهای اجتماعی دیگر کمتر در جدایی افراد  و تفاوت

شود. در واقع در درون  شود، تراکم مهاجرین کمتر می الزمان فاصله گرفته می ی نیزه و کوی صادقیه یا کوی صاحب سمت محله

یشتر در حواشی محله و در نزدیکی شود که ساکنین ایرانی ب گزینی در امتداد منشا ملی به این صورت دیده می محله، جدایی

 محالت نامبرده ساکن هستند.

نژاد تشکیل  های ترک جمعیت زیادی از ساکنین این محله رو ایرانی»گوید: یکی از ساکنین محله در این باره می« م.»آقای 

ی اول و اطراف بولوار  الی فلکهدن که از شهرستانای دیگه مهاجرت کردن مشهد و اومدن اینجا. ایرانیا، بیشتر اولِ گلشهر و حو می

 «شینن. محله بیشتر مهاجرا می ترِ دوم و کال بخشای قدیمی شینن، ولی مرکز گلشهر و فلکه اصلی می

سازد. به عنوان مثال اهالی افغانستانی محله  ، اهالی منطقه را از یکدیگر جدا نمیالف منشا ملی، سایر خطوط اجتماعیاما برخ

توان اقشار و طبقات  های مختلف محله می شوند. در کوچه ل و درآمد در فضای محله از یکدیگر جدا نمیدر امتداد تحصیالت، شغ

یا وکیل دادگستری در کنار یک کارگر ر مثال یک استاد دانشگاه، هنرمند مختلف اجتماعی را در کنار یکدیگر مشاهده کرد. بطو

سواد گرفته تا یک فارغ التحصیل  طبقه اجتماعی نیز از فردی بیکنند. از نظر  ساده و در همسایگی یک دستفروش زندگی می

هزار تومان در یک مکان ساکن هستند.  ۷۲۲مقطع دکترا و از فردی با درآمد چندمیلیونی در ماه گرفته تا فردی با حقوق ماهیانه 

همه جور آدمی هست... از خماری و »گوید: در مورد اختالط سکونتی و اجتماعی اقشار مختلف افغانستانی در محله می« ج.»آقای 

 «ن.هست جا ته تا دانشجو و استاد دانشگاه یکمعتاد گرف



 

 

های  این همزیستی طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در یک فضای شهری، به دلیل اولویت منشا ملی بر سایر ویژگی 

بودن بر تمام خطوط « وطن هم»کند. در واقع  اجتماعی در نزد کنشگران مذکور است که در انتخاب همسایه مداخله می

 بودن ارجحیت دارد.« ما»ی حس  کننده ایجاد

 فرهنگ 

، تالش برای حفظ هویت و فرهنگ ضای شهریجای ادغام در ف به  ی کنشگران برای گزینش جدایی دالیل عمده یکی از

، هنجارها، معانی ها ارزش ،باورهازنند که به حفظ  هایی می گروهی است. ایشان برای حفظ هویت و فرهنگ خود دست به فعالیت

تر  ها در فضایی که توسط کنشگران مشابه مورد استفاده است ساده فعالیتشود. انجام این  و نمادهای مورد توافق ایشان منجر می

 خواهد بود.

بطور کلی، عناصر فرهنگی موجود در مراسم عروسی، عزا، مراسم مذهبی و سایر شئون زندگی اجتماعی ساکنین محله 

ها را برایشان فراهم  ی اجرای آن تفاوت زههایی با فرهنگ غالب مردم ایران دارد که جدایی فضایی کنشگران افغانستانی، اجا تفاوت

یکی از مطلعین و ساکنین، از هنجارهای رایج محله در ازدواج آن است که « گ.»های خانم  بطور مثال بنا بر صحبت کرده است.

نگام ی آن را در ه قسمت کرده و بخش عمده ی عروس را دو مهریه ،ی جهیزیه نیست. داماد دختر هنگام ازدواج، مسئول تهیه

گروهی و  درون کند. هنجارهای ازدواج بر ازدواجِ کند که عروس نیز با آن و در همان حد جهیزیه تهیه می عقد به وی پرداخت می

شود. از  ای که ازدواج دختر سیده با مرد غیرسید یک ناهنجاری بزرگ محسوب می تقبیح ازدواج با غیر، متکی است؛ تا اندازه

ی مراسم عزاداری و مخارج عزادار را پرداخت کرده و مدیریت مراسم  ن است که اطرافیان عزادار هزینههنجارهای مراسم عزا نیز آ

 جویند. های بالعوض مشارکت می گیرند یا در آن با پرداخت کمک را بر عهده می

ها و  و صراحت، احترام به سنت  پایبندی به شئونات اسالمی باالخص پوشش زنان، سادگیِ در رفتار و گفتار، صداقت

شود. آقای ج.  ها با واکنش شدید ساکنین روبرو می های بسیار اساسی است که نقض آن سالمندان از دیگر هنجارها و ارزش

هایی که از شهرای  تونی هر کاری دوست داشتی انجام بدی؛ دست از پا خطا کنی کارت ساخته است. حتی افغانی نمی»گوید: می

ترسن. هرچند ترسناک نیست و کار سختی نیست اصال. کافیه حجابتو بیشتر  تهران میان میگن گاهی از نگاه مردم میدیگه مثل 

 «بازی درنیاری و خودتو باالتر نگیری و اینجوری دیگه. رعایت کنی و سوسول

واج دارند، از طرفی ریشه در ادبیات ی خاصی که در این محل ر ها و حتی اشعار عامیانه ّ، افسانه ها ادبیات عامیانه شامل الالیی

ی اجتماعی ادراک شده متاثر شده  فضایی و فاصله  ی افغانستان دارد و از طرفی از شرایط زندگی در این محله و جدایی عامیانه

ده، هاست در طی زمان ساخته ش ای که خاصتا در مورد محله، شرایط مردم آن و یا خاطرات و تجربیات آن است. اشعار عامیانه

یه سری چیزایی هست که »گوید: می «الف.»شکل گرفته و بصورت عنصری فرهنگی عمومیت یافته و منتقل شده است. خانم 

. تبازاری که در مورد محله باب شده یا در مورد مشکالت قانونی و اجتماعی مهاجراس خاص همین محله است. مث شعرای کوچه

ها نمایشای کمدی ساختن یا  بچه ،مون ون و شرایطمون هست. حتی از زندگی محلههایی که در مورد خودم ا و لطیفهه یا مث جک

شه. چیزایی که فقط خودمون  کالماش باب می چرخه بین مردم و تکیه هاش می دی کنن که سی با لهجه خودمون فیلم دوبله می

 « فهمیم و ادبیات خاص خودمون شده دیگه!  می



 

 

ی  های سنتی و عرضه های تولید لباس ت و حفظ فرهنگ خویش، به ایجاد کارگاهکنشگران مهاجر همچنین در جستجوی هوی

ها و غذاهای مخصوص  هایی که نوشیدنی خانه، آشپزخانه و غذاخوری های سنتی، ایجاد قهوه ها در بازار، پخت و فروش شیرینی آن

ها و نهادهایی با اهداف فرهنگی  کیل انجمنو نیز تش« وطنی»به اصطالح  کنند، عرضه کتاب و موسیقیِ افغانستانی را عرضه می

 شوند.  ی محله کامال مشخص می  اند که در مشاهده دست زده

کنند و فرایند  های فرهنگی، در عین حفظ فرهنگ به احساس هویت جمعی بسیار کمک می ها و انجمن موسسات، تشکل 

های مختلف و  های نقاشی در سبک تان شامل گروهی هنر افغانس بخشند. بطور مثال خانه بودن را سامان می« ما»احساس 

هایی نظیر  های تئاتر )از جمله گروه ماندگار( و انجمن های موسیقی، گروه خوشنویسی، انجمن عکاسی نوآوران افغانستان، گروه

ظ فرهنگ و ها با ایجاد امکان فعالیت حول موضوع افغانستان و ایجاد آشنایی، همکاری و همبستگی بین مهاجرین، در حف آن

 اند.  هویت فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی داشته

از طرف دیگر، موسسات آموزشی مختلف شامل مدارس خودگردان، موسسات آموزش زبان، کامپیوتر، موسیقی، نقاشی، 

های  شکل، تهمچنین اند. حله فعال شدهها در برآوردن نیازهای فرهنگی و آموزشی م هنرهای تجسمی و صنایع دستی و نظایر آن

های ایجاد اشتغال برای معلولین، نشریات ادبی، علمی  اجتماعی نظیر موسسات خیریه، باشگاه معلولین غدیر، کارگاه پرواز، کارگاه

های شعر و داستان و مواردی از این قبیل نیز برای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی محله به وجود آمده و  و اجتماعی، کارگاه

اند، ایجاد  ها که برای رفع مسائل مهاجرین در محله به وجود آمده ترین اثر این این موسسات و انجمن اساسیشوند.  مدیریت می

 ذهنیت مشترک )فرهنگ( و احساس هویت است.

 گزینی فرایند جدایی

گزینی  توان جدایی اند، می گیری محله و تمرکز مهاجرین در آن ابراز داشته در مورد فرایند شکل ،چه مطلعین بنا بر آن

 های زمانی مختلف از عوامل مختلفی متاثر شده است. مهاجرین را فرایندی رو به تشدید دانست که در دوره

گزینی فرهنگی)در امتداد  وعی جداییهای ساکن مشهد، ن کنش مهاجرت افغانستانیهای دو تن از مطلعین،  بر اساس گفته

ها یعنی شیعیان هزاره را از کشور مبدا جدا ساخته و  مذهب( و سیاسی)در امتداد قومیت( بوده است که گروه خاصی از افغانستانی

ها در  وقتی کمونیست»گوید: با اشاره به دلیل مهاجرت خود می« غ.»نشین سوق داده است. آقای  به سمت کشورهای شیعه

ها. آخرهای  ها که اصال مناسب نبود  و خصوصا ما شیعه جا نبود. دانشگاه غانستان حاکم شدند، خب دیگر امکان تحصیل در آناف

ها و بعدش هم جنگ داخلی و طالبان احساس کردند جایی   ها، بعد حاکمیت کمونیست بود که رفتم عراق. خیلی از شیعه 4۲سال 

 « در افغانستان ندارند.

به عنوان اولین پایگاه مذهبی شیعه در دنیای -ی نجف  ی علمیه مهاجرین افغانستانی که به دلیل وجود حوزه آن دسته از

ی  ( به دومین پایگاه شیعه یعنی حوزه۷۷5۷به این شهر مهاجرت کرده بودند، پس از اخراج شیعیان غیر عراقی از عراق) –اسالم

اند که در این رویداد وارد  ی گلشهر را روحانیون مهاجری تشکیل داده محلهی اولیه  ی قم و مشهد مهاجرت کردند. هسته علمیه

تاثیر دو دسته عامل اقتصادی و فرهنگی که شامل قیمت پایین زمین در این منطقه و  اند. این دسته از مهاجرین، تحت مشهد شده

 اکن شدند.شد، در این مکان س های علمیه می مطهر رضوی و حوزه نیز نزدیکی این محل به حرم



 

 

بودند آمدند اینجا و  هایی که از عراق اخراج شده های خالی. اول طلبه اینجا پر از درخت توت بود و زمین»گوید: می« گ.»خانم 

ها هم که پول زیادی نداشتند اینجا را خریدند که به حرم هم  تر بود، طلبه یکی دو تا خانه اینجاها ساخته شد. زمین ارزان

ی مشهد و  که از عراق اخراج شدیم آمدیم حوزه 5۷سال » گوید: که یکی از همین طالب است می« غ.»ای آق« تر بود. نزدیک

 « اش زمین خالی بود و درخت توت. ی گلشهر همه اینجا زمین گرفتیم و خانه ساختیم. چند تا خانه بودیم و بقیه

های  داخلی افعانستان که به محرومیت بیشتر گروههای  و همزمانی آن با جنگ ۷۷5۱با وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 

ی انقالب  شیعه در افغانستان انجامید، فرایند مهاجرت از افغانستان به ایران تشدید شد. در این زمان، دو دسته عوامل جاذبه

وارد به مشهد  رین تازههای داخلی این کشور برای این عده، باعث ورود مهاج ی جنگ اسالمی ایران برای شیعیان افغانستان و دافعه

در ایران، عدم پذیرش و طرد « ی اسالمی امت واحده»که در این زمان، بخاطر حاکمیت شعارهای انقالبی نظیر  شد. با وجود این

 ی ارتباطی با مهاجرین جاافتاده که واردان به برقراری ارتباط و ایجاد شبکه تازه اجتماعی بسیار کمتر بوده است اما به دلیل نیازِ

در این « غ.»ی گلشهر آمده و در آن ساکن شدند. آقای  نمود، ایشان نیز به محله تحقق هدف انطباق و جذب ایشان را تسهیل می

کردیم و  کردند. ما توی تظاهرات هم شرکت می افغانی نمی -آن موقع زیاد ایرانی»کند: های انقالب و جنگ اشاره می باره به سال

آمد  موقع نبود... آن وقت از آن طرف، کسی اگر می د. این دعواهای ایرانی افغانی بعدا پیدا شد. آنها جنگ هم رفتن بعد هم بعضی

کردیم کار  تر بودیم کمک می آمدند اینجا و ما که قدیمی تحت فشار نبود که جای دیگری خانه نخرد ولی خب، غریب بودند می

 « کردیم...  شان را تامین میهای پیدا کنند، ساکن بشوند و تا جا بیفتند کمی از هزینه

که  ای بودن این منطقه را تشدید کرد. در حالی های بعد، بروز مسائل اجتماعی ناشی از حاشیه افزایش جمعیت مهاجر در سال

نشین امریکا  دهد اما همانطور که در بررسی فقر در محالت سیاه ای رخ می های شهری حاشیه این مسائل اجتماعی در اغلب محیط

خطای انتساب علت به نژاد رایج است. در این  ،ناشی از موقعیت یک گروه نژادی  ی نشان داده شده است، در تبیین مسئلهنیز 

که موقعیت اجتماعی محل دانسته شود به ملیت ساکنین نسبت داده شد. انتقال  مورد نیز علت مسائل اجتماعی محله به جای آن

های پس از  های اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری سال ه ملیت مهاجرین، بحراننشینی ب برچسب این مسائل ناشی از حاشیه

ای مبتنی بر نقش مهاجرین در این بحران، در نهایت حساسیت دولت بر این منطقه و مهاجرین را  های رسانه جنگ و تحلیل

ماعی منفی بر این محله موجب ایجاد برانگیخت. تصویرسازی منفی رسانه و ایجاد تصور قالبی از مهاجرین و خوردن برچسب اجت

های اجتماعی نظیر رواج تحقیر و  آمد و تحصیل و نیز تشدید محدودیت و های قانونی نظیر محدودیت در رفت و تشدید محدودیت

ی اجتماعی و بنابراین  ی احساس فاصله کننده ها که تشدید طرد از سوی کنشگران ایرانی شد. این فشارها ومحدودیت

احساساتِ ها به  در مورد این سال« ت.»و خانم « ن.»بیشترین شدت را داشت. آقای  ۱۲ی  نی مهاجرین شد، در دههگزی جدایی

از کسی که »دانند: ها می بیشتر با ایرانی بیگانگیِبین مهاجر و میزبان اشاره کرده و آن را دلیل همبستگی بیشتر ساکنین و  منفی

دیدن چه توقعی  های غیرقانونی و غیراخالقی پلیس را توی خیابان و خانه و اردوگاه میو رفتار ۱۲های  ی سال برخوردهای زننده

ها نزدیک  ها که آن موقع بچه بودند این تصویر شکل گرفت که نباید به ایرانی شدنی نیستند! توی ذهن جوان دارید؟ اصال فراموش

ها  ها هم خصوصا روزنامه رسانه«. »اونجوری کردن... ماتن که با هایی هس ها همان شد! آن ها قابل اعتماد نیستند! خطرناکند... این

گفتند نبود ولی  ها می جا مسائلی که رسانه گم که این ها طبیعی بود شاید. نمی خیلی تصویر بدی از ما ساخته بودن و اون واکنش

 ...«کردن ما افغانیا بدیم و  ا فکر میدادن که ایرانی ای هم اون مسائل رو داره ولی طوری نشون می ای دیگه خب هر جای حاشیه



 

 

ی  زای دولت و رفتارهای طردکننده بنابراین در این زمان، دو دسته عامل سیاسی و اجتماعیِ اعمال قوانین محدودیت

به با ورود کنند  آنچنان که برخی اشاره میشدن مهاجرین در منطقه را در پی داشت.  کنشگران ایرانیِ سایرِ مناطقِ شهری، ایزوله

که  ی دولت شدت گرفت های تازه نیز که فشارهای سیاسی و اجتماعی کمتر شده بود، فشارهای اقتصادی ناشی از طرح ۳۲ی  دهه

 . ی میزبان در پی داشته است خود تشدیدِ احساساتِ منفی را نسبت به موقعیتِ خود در جامعه

های سیاسی و اقتصادی مذکور و در نتیجه  ا و محدودیتگزینی و تشدید آن در طی فشاره ی مهاجرین به جدایی تمایل اولیه

تشدید ایزوله شدن جمعیت در منطقه، باعث شد که ساکنین در طی زمان، امکانات مورد نیاز خود را در محل ایجاد کرده و 

ای که این محل  هگون ی ساده نیز کامال مشهود است. به های مختلف خودکفا شوند. خودکفایی محله در یک مشاهده تقریبا از جنبه

های هنری، علمی،  ها و آموزشگاه ، سینما، استخر، انجمن درمانگاه، زمین ورزشی، باشگاه و سالن ورزش دارای بیمارستان، 

 اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بازار و پاساژ، مدارس خودگردان، موسسات خیریه و ..... است. 

گزینی را تشدید کرده  ی بوده است، با کاهش نیاز به خارج از محله، جداییگزین این خودکفایی که خود، محصول انزوا و جدایی

تضاد با ایرانیان  احساسِ تقابل وباعث « غیرخودی»مداری و کاهش اعتماد به گروه  گزینی با تشدید احساس قوم است. جدایی

گروهی ساکنین با کنشگران سایر  های رایج علیه ایشان، احساس تضاد بین شده است. از طرف دیگر در واکنش به پیشداوری

گروهی را کاهش داده و با افزایش  گروهی محله نیز شده است. تضادی که اعتماد بین مناطق شهری، باعث تشدید انسجام درون

رو ای که برقراری رابطه با کنشگران سایر مناطق را با دشواری روب گروهی بر مدارای اجتماعی اثر گذاشته است؛ بگونه اعتماد درون

 گزینی را بدل به کنشی عقالنی ساخته است.  کرده و جدایی

و همچنین هنجارهای محلی در این منطقه شده است.  ، نمادهاها شرایط اجتماعی مذکور، موجب پررنگ شدن باورها، ارزش

اثبات هویتی خود و  پایبندی به این موارد در نزد ایشان نوعی ابزار کسب هویت فرهنگی و اجتماعی شده است. مردم محله، برای

های  اند. به عنوان مثال تولید و فروش لباس نمایش تمایز خود از فرهنگ غالب به نمایش نمادهای فرهنگ افغانستانی دست زده

های افغانستانی، عرضه و فروش محصوالت فرهنگی از جمله کتاب و موسیقی افغانستانی و  سنتی، غذاهای سنتی و نیز شیرینی

ا و صنایع دستی متعلق به افغانستان در این محل رواج دارد که در تالقی با شرایط خاص زندگی در مهاجرت و استفاده از هنره

 در شهرک گلشهر، ذهنیت مشترکی را بین ساکنین ایجاد ساخته است.

« مای»باشد، مردم محله خود را عضوی از یک  می« فرهنگ»شناختی همان  با ایجاد این ذهنیت مشترک که به زبان جامعه

گیری این ذهنیت مشترک موجب  شود. شکل ها می دانند که نشانگر اوال هویت ملی و در ثانی هویت محلی آن تر می گسترده

پذیر شوند. محصول این فرهنگ و به تبع آن  شوند تحت تاثیر فرهنگ ایجاد شده، جامعه واردانی که وارد محله می شود که تازه می

باشد. اکنون که  گزینی می ّ فرهنگی است که از طرفی مولود و از طرف دیگر مولد این جدایی تپذیری، هوی اینگونه از جامعه

اند، عامل فرهنگیِ تعلق  کمتر شده ۱۲ی  های اجتماعی و سیاسی دهه و محدودیت 6۲و  5۲ی  های اقتصادی دهه محدودیت

ترین دالیل حفظ و تداوم  است که از عمدهخاطر به هویت مشترک و فرهنگ ناشی از تجربیات مشترک در یک فضای مشترک 

که چرا زندگی در این محله را دوست  بسیاری از ساکنین در پاسخ به اینرود.  کن گلشهر به شمار میگزینی مهاجرین سا جدایی

وشحالم که خیلی خ»گوید: می« ن.»دهند به این اشتراکات اشاره داشتند. به عنوان مثال  دارند و آن را بر دیگر محالت ترجیح می

که ساکن محله « ف.»آقای « کند. انگار توی وطن خودت هستی. همه از خودت هستند. اینجا هستم. آدم احساس غربت نمی



 

 

روی احساس  ّهایش که راه می دوست دارم اینجا زندگی کنم. توی کوچه»گوید: کند می و آمد می جا زیاد رفت نیست ولی به آن

خانم  «اینجا رفتیم یک مغازه بوالنی خوردیم)از غذاهای سنتی افغانستان(. خیلی فاز داد. کنی. چند شب پیش آمدیم غریبی نمی

ترن و مثلِ ایرانیا  هامون هستن که قدیمی اگه تنها باشی باز میشه جای دیگه زندگی کرد؛ ولی خب خانواده»گوید: می« الف»

ی خودمون   یه جایی باشیم که بتونیم راحت به لهجهشیم. اصال کنند؛ تحقیر می مون می نیستن. خب بریم جایِ دیگه مسخره

 «.حرف بزنیم و رسوم خودمون رو اجرا کنیم بهتره دیگه

ی اقتصادی، سیاسی،  گزینی مهاجرین افغانستانی در شهرک گلشهر با تمرکز بر عوامل چهارگانه تشریح فرایند جدایی

گزینی  ت تفکیک دالیل کنشگران مورد مطالعه را برای انتخاب جداییگزینی که در باال انجام شد، فرص  اجتماعی و فرهنگیِ جدایی

 سازد. لذا در ادامه دالیل کنشگران مورد مطالعه در امتداد عوامل مذکور مورد بحث قرار خواهند گرفت.   فراهم می

امل عمده اقتصادی، گزینی به عنوان یک کنش، بطور کلی متاثر از  چهار ع شناسی مشهور پارسونز، جدایی با توجه به سنخ

ّهای ساکنین، دالیل  باشد. بر این اساس و بنا بر مشاهدات انجام شده در این محله و گفته می اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

گیری و  ی شکل ها با ترتیب زمانی و بصورت تاریخچه شود. بدین منظور یافته گزینی مهاجرین در این شهرک بررسی می جدایی

 اند که در ادامه خواهد آمد. گزینی مذکور مرتب شده ساختمند شدن جدایی

 گزینی کنشگران  دالیل اقتصادی جدایی

اند، یکی از دالیل اولین کسانی که این منطقه را جهت سکونت انتخاب  بنا بر ادعای ساکنینی که مورد مطالعه قرار گرفته

از  «وبر»ها در بازار مسکن بوده است که بنا بر تحلیل  ی محله را در آن پی ریختند، قدرت پایین رقابت آن ی اولیه کرده و هسته

گزینی نسل اول  گزینی است. در واقع تصمیم به جدایی زلت در محالت متفاوت و ایجاد جداییهای من عوامل اصلی توزیع گروه

 های بعدی، بیشتر تحت تاثیر عامل اقتصادی قرار داشته است.  گزینی نسل مهاجرین نسبت به تصمیم به جدایی

ی اجتماعی  ی فاصله سازد، فرضیه مطرح می« مسی»ی اجتماعی که  اکنون از میان دو فرض جذب و فاصله ای که هم گونه به

اقع با باال رفتن پایگاه قابلیت انطباق بیشتری در مورد این گروه دارد؛ زیرا با افزایش سطح درآمد، تحصیالت و منزلت شغلی و در و

فرادی با شود ا میگونه که در این مکان مشاهده  یابد. آن ها کاهش نمی گزینی آن اقتصادی مهاجرین، تمایل به جدایی اجتماعی

اقتصادی باال نیز این محله را برای سکونت ترجیح داده و دلیل خود را نیز احساس یگانگی در محله و نیز احساس  پایگاه اجتماعی

رنگ شدن اولویت عوامل اقتصادی در انگیزش به  کنند. این مطلب گویای کم ی اجتماعی در سایر نقاط شهری عنوان می فاصله

 رد.گزینی ساکنین دا جدایی

 گزینی کنشگران دالیل اجتماعی جدایی

های ارتباطی مورد اعتماد  ی اجتماعی، تشکیل شبکه برقراری رابطه با هموطنان، نیاز به احساس اعتماد و صمیمیت در رابطه

و عدم ی اجتماعی و استفاده از آن در موارد بحران  ی اجتماعی، برخورداری از سرمایه و اطمینان از درک متقابل طرفِ رابطه

ها از دالیل اجتماعی ساکنین برای تجمع در فضایی مشترک و  های رسمی از سوی نهادهای رسمی در این بحران حمایت

 در فضای شهری است.« غیرخودی»گزینی از افراد  جدایی



 

 

محله اشاره  اجتماعیهای  های قانونی و اجتماعی با استفاده از شبکه ایشان به عنوان مثال به حل مسائل ناشی از محدودیت 

ی محرومیت از تحصیل است که با ایجاد مدارس خودگردان در محله توسط مهاجرین  تا  مسئله ،ی این مسائل اند. از جمله کرده

حدود زیادی برطرف شده است. در صورت عدم تجمع مهاجرین در یک فضای خاص و عدم درک مشترک از این مسائل، چنین 

ی دیگر، منع قانونی  ی مورد اشاره ساخت. مسئله دن موانعی بر سر راه داشت که احقاق آن را دشوار میای برای به فعل درآم ایده

های اهدای عضو  تمرکز مهاجرین در یک فضا، دسترسی بیماران به فرصت رانی به بیمار افغانستانی است؛پیوند عضو از داوطلب ای

نظیر مشکالت  -هایی این شهرک و عدم پراکندگی در شهر به بحران سازد. برخی نیز در بیان مزایای تجمع در را تسهیل می

ای برای حمایت از افراد و  محله های دوستی، همسایگی و حتی هم ها انسجام شبکه اشاره داشتند که در طی آن -۱۲ی  دهه

ضای گروه را محافظت دیده، به دلیل مجاورت و تمرکز فضایی به سرعت و سهولت بیشتری انجام شده و اع های آسیب خانواده

های  ها در این شهرک، احتمال آسیب که به اعتقاد ساکنین، در صورت پراکندگی مهاجرین و عدم تمرکز آن نموده است. در حالی

 بینی بوده است.  ناپذیری در موارد مذکور قابل پیش جبران

 گزینی کنشگران دالیل فرهنگی جدایی

های اصلی احساس  امکان نمایش نمادهای فرهنگی، رعایت هنجارهای گروهی و حفظ و انتقال عناصر فرهنگی که از پایه

گزینی برشمرده شده است. بطور مثال  رود، از دالیل فرهنگی مهاجرین برای انتخاب جدایی هویت اجتماعی یک گروه به شمار می

کنند که در وطن  گی بیشتر این محیط با فرهنگ ایشان در این محله احساس میکنند که به دلیل هماهن ایشان چنین عنوان می

کنند را ندارند. عدم نیاز به همرنگی با  خود هستند و احساس غریبگی و فشار اجتماعی که در سایر نقاط شهری تجربه می

بودن از دالیل ساکنین است « ما»ها و هنجارهای گروهی، احساس هویت و  جماعت در این محله و امکان رفتار بر اساس ارزش

گروهی و یا حرمت ازدواج سیده با غیرسید از جمله هنجارهایی عنوان  ی فرهنگی دارند. بعنوان مثال هنجار ازدواج درون که صبغه

 ست.  تر ا پذیر یا اغلب اعضای متعلق به گروه را در خود جای داده باشد، امکان  شده است که پایبندی به آن در فضایی که همه

 گزینی کنشگران دالیل سیاسی جدایی

های دولت  ی دولت و مدیریت شهری در تخصیص منابع در فضاهای مختلف شهری و تاثیر تصمیمات، قوانین و نظارت مداخله

 اند که عواملی ای از عوامل اشاره داشته گزینی است. ساکنین به دسته ها از عوامل سیاسی جدایی های میان گروه بر نابرابری

ی اجرای آن توسط نهادهای دولتی و  های قانونی اعمال شده توسط دولت و نحوه شوند. محدودیت سیاسی محسوب می

ای، که به گسترش احساس  های ناشی از عدم توجه مدیریت شهری به مناطق حاشیه های قانونی و یا  محدودیت محرومیت

گروهی انجامیده  های مبتنی بر آشنایی و اعتماد از طریق روابط درون ی اجتماعی از بومیان و تشدید نیاز به تشکیل شبکه فاصله

ی  ی این عوامل است. به عنوان مثال محدودیت قانونی در خرید ملک و ثبت آن باعث تمایل به اسکان در محله است از جمله

 د.هایی دار حل راه ی روابط اجتماعی، ، از طریق شبکهمذکور شده است که برای رفع این محدودیت

 

 گیری بحث و نتیجه



 

 

توان هم نوعی گزینش دانست و هم نوعی اجبار؛ در واقع  ی گلشهر را می گزینی مهاجرین افغانستانی در محله جدایی  

گزینی را بکار برد. در امتداد همین واقعیت باید گفت  سازی و هم مفهوم جدایی توان در مورد ایشان هم مفهوم جدایی می

شود و هم یک موقعیت  گزینی منجر می ی گلشهر هم دارای مزایایی است که به تداوم جدایی کنین محلهگزینی در نزد سا جدایی

جدایی تکیه  داند. هرچند در این مقاله تنها بر گزینشِ معایبی است که فرد خود را مجبور به تحمل آن میاز  عاری از مزیت یا پر

 شده است.

ی اجتماعی مهاجرین از  گزینی را در زمان حاضر، احساس فاصله به جدایی ترین دلیل تمایل توان عمده بطور خالصه می

دانست که به صورت نیاز به تشکیل گروهی منسجم با همبستگی باال نمود یافته است  ی میزبان و احساسِ بیگانگی با جامعهبومیان

حله و ترجیح عدم س منفی نسبت به می احسا سازد. دلیل عمده و نیاز به هویت اجتماعی و تعلق به فرهنگ را برآورده می

 ،گردد. به استدالل برخی از ساکنین ی هویت اجتماعی می برچسب منفی محله است که موجب خدشه گزینی نیز جدایی

نشینی به  مسائل اجتماعی محله و انتقال برچسب منفی ناشی از حاشیه« به چشم آمدن»گزینی و تمرکز مهاجرین، باعث  جدایی

کنند. به این دلیل است که  ی این برچسب را تقویت می کننده های تشدید پیشداوری ،ه است که در نهایتملیت ساکنین شد

رغم برشمردن مزایای اجتماعی و فرهنگی تمرکز مهاجرین، احساس تعلق به محله نداشته و مایل به خروج  برخی از ساکنین علی

 از آن و ادغام در فضای شهری هستند.
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