مطالعة جامعهشناختي مواجهة شهروندان با پديدة تکديگري
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مقالة حاضر با طرح اينپرسش که چرا تبريز شهری بدون گداست ،درصدد درک ديدگاه و کنش
شهروندان تبريزی درباب پديدة تکدیگری و ويژگیها ،تعاملها و پيامدهای ناشی از اين پديده
است .روش تحقيق کيفی است و بهطور خاص از نظرية زمينهای براساس نمونهگيری هدفمند
استفاده شدهاست .يافتهها درقالب مدل زمينهای نهايی متشکل از دوازده مقوله تشريح شدهاند
که عبارتاند از :فرهنگ کمکرسانی ،نهادينگی فرهنگ کار ،بستر مناسب اقتصادی ،اهميت شأن
اجتماعی ،روحية قومگرايانه ،حس مسئوليتپذيری ،ناکارآمدی سازمانهای رسمی /حکومتی
متولی پوششدهی نيازمندان ،نگرش منفی به گدايان ،وجود نظامهای حمايتی مردم نهاد و اعتماد
مردم به آنها ،کنش مقابلهای ،رفع معضل تکدی و بهبودی محيط شهری .اين دوازده مقوله حول مقولة
هستة «فرهنگ مقابلهای» شکل گرفتهاند.
کليدواژهها :تکدیگری ،شهر بدون گدا ،کنش شهروندان ،فرهنگ
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مقدمه

تکدیگری از زمانهای بسيار دور مسئلهای اجتماعی برای تمام جوامع بشری بودهاست .شايد
بتوان گفت از روزی که فاصلة طبقاتی در جوامع به حقيقتی انکارناپذير تبديل شد و اصطالحاتی
نظير "دارا" و "ندار" در ادبيات جوامع بهوجود آمد ،مسئلة با عنوان تکدیگری و دريوزگی نيز
متولد شد .بحرانهای اقتصادی و سياسی ،تغيير فناوری و وقوع حوادث طبيعی و حوادث
اجتماعی ،از جمله جنگ و انقالب در عصر حاضر ،افزايش بيکاری و مهاجرت روستاييان و
کشاورزان به شهرها برای يافتن محلی جهت امرار معاش ،بهخصوص در کشورهای جهان سوم و
درحالگذار ،به رشد و قشر متکدی در کشورها منجر شد (منتظرقائم.)1 :1386 ،
تکدی را میتوان «دستدرازکردن» برای کسب درآمد تعريف کرد .تکدی فراگردی است که
به موجب آن ،فرد متکدی از دسترنج ديگران بهرهمند میشود و زندگی میگذراند .درواقع گدا
اينگونه تعريف میشود« :شخصی که آشکارا و پيوسته کاال يا پول را برای استفادة شخصی
بهشيوه چهره به چهره از افراد ناآشنا درخواست میکند ،بدون اينکه در قبال چيزی که دريافت
میکند ،کاال يا خدمت مصرفی باارزش يا شناختهشدهای ارائه کند» (النکنائو187- :1999 1،
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 .)188از ديد جامعهشناختی ،تکدی را میتوان نوعی انحراف اجتماعی بهشمار آورد که گاه افراد
بهصورت حرفهای به آن میپردازند و در مواردی صورت آبرومندانهای دارد؛ يعنی با مشاغل و امور
کجروانه و غيرقانونی مثل سرقت ،روسپیگری ،و اعتياد همراه نيست و گاهی صورت غيرآبرومندانه
دارد و با اين مشاغل و ويژگیها همراه است .بهلحاظ قانونی هم ،مطابق مادة  712قانون مجازات
اسالمی «هرکس تکدی يا کالشی را پيشة خود قرار دهد و از اين راه امرار معاش نمايد و يا ولگردی
نمايد به حبس از يک تا سه ماه محکوم خواهد شد» (قانون مجازات اسالمی.)167 :1376 ،
با وجود پيگيریها و اقدامات گستردهای که دستگاهها ،سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی
برای مقابله با معضل تکدی صورت دادهاند ،اين معضل اجتماعی ريشهکن نشدهاست .داليل اين
ناکامیها و را میتوان به شرح ذيل دستهبندی کرد:
 )1فقدان تلقی واحد از تکدی و متکديان و وجود اختالفنظر ميان دستگاهها و سازمانهای اجرايی؛
 )2پيچيدگی و گستردگی معضل تکدیگری؛
 )3حلقة بسته تکدی؛
 )4عدم هماهنگی بين دستگاهها و سازمانهای اجرايی؛
 )5فقدان اعتبارات الزم؛
 )6متوليان متعدد برای امر سازماندهی؛
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 )7مشکل متکديان اتباع بيگانه؛
 )8وظيفه قائلنشدن مصوبة شورای عالی اداری برای دستگاههای اداری مؤثر در ساماندهی امور متکديان؛
 )9وظايف پيشبينیشده برای شهرداریها در مصوبة مزبور صرفا در حد تأمين و تدارک مجتمع
نگهداری موقت تعريف شدهاست و مديريت اين مجتمعها پس از راهاندازی برعهدة فرمانداریها
گذاشته شده که موجب کمکاری و بیانگيزگی آن سازمان برای پذيرفتن مسئوليت شدهاست
(حاجيانمطلق. )215 -214 :1381 ،
درکنار سازمانها ،مردم نقش زيادی در مبارزه با تکدیگری در کشور دارند .مردم میتوانند
با سازماندادن به کمکهای خود ،نقش بهسزايی در اينحوزه ايفا کنند .اين درحالی است که
مطالعات نشان داد بسياری از مردم به کمک مستقيم و بدون واسطه عالقهمندند .و کمک به
متکديان را مبنای اجر اخروی میدانند (حبيبپورگتابی )28 :1390 ،که اين شيوة تفکر پديدة
تکدیگری را تقويت میکند.
درحالیکه مسئلة تکدیگری و جمعآوری متکديان يکی از دغدغههای مديران شهری،
بهخصوص در شهرهای بزرگ ،بودهاست و همانطورکه پيشتر اشاره شد ،اکثر برنامههای
اجراشده بیتأثير بودهاند (ر.ک :پورگتابی1390 ،؛ حاجيانمطلق1381 ،؛ و کوچکيانفرد،)1381 ،
بهنظر میرسد اين مسئله در شهر تبريز وجود ندارد .در ورودی شهر تبريز و در جایجای شهر،
تابلوها و بنرهايی نصب شدهاست که بدون گدابودن شهر را اعالم میکنند مشاهدهها و گزارشهای
مسافران شهر تبريز و ازجمله تجربة پژوهشگران حاکی از نبودن متکديان در شهر است .بنابراين،
مطالعة داليل و عوامل موفقيت شهر تبريز در مهار و ازبينبردن اين پديده موضوع کاربردی
بااهميتی است .ازآنجاکه پديدة تکدیگری دوسويه است ،و يکسوی آن فرد متکدی و سوی ديگر
افراد کمککننده به او هستند ،تا زمانی که بين دو طرف اينپديده توازن و ارتباط متقابل بين
عرضة نياز از سوی متکدی و اجابت سؤال از سوی کمککننده وجود داشته باشد ،اين پديده نيز
وجود خواهد داشت (کوچکيانفرد )232 :1381 ،اين مقاله کوشيده است با تأکيد بر ديدگاه و
کنش شهروندان تبريزی درخصوص پديدة تکدیگری و مواجهه با آن ،به اين پرسش پاسخ دهد
که چرا شهر تبريز متکدی ندارد.
رويکرد نظري
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رويکرد پژوهش حاضر تفسيرگرايی است .براساس رويکرد تفسيرگرايی ،انسان موجودی خالق،
فعال و بازانديش است و جهان اجتماعی محصول کنشهای معنادار و آگاهانة کنشگران است؛
يعنی انسان با بيرونیسازی خود جهان را میسازد؛ بهعبارت دقيقتر ،جهان نهادی چيزی نيست
جز فعاليت انسانی عينيتيافته (ريتزر322 :1387 ،؛ جاليیپور و محمدی151 :1392 ،؛ سيدمن،
112 :1390؛ محمدپور .)1392 ،ازآنجاکه منبع و مرجع نهايی هرگونه ساختوساز و تغيير در
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پيشينة تجربي
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در زمينة پديدة تحت بررسی ،در کشورهای ديگر ،پژوهشهايی انجام گرفته است که به چند
مورد اشاره میشود:
زويا ليپکن ( )2005در تحقيقی باعنوان «معضالت مدرن ،برخورد با گدايان نانجينگ-1927 ،
 ،»1937می نويسد :در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ،بسياری از مفاهيم سياسی و
اجتماعی در چين ،تحت تأثير سياستهای وارداتی کشورهای غربی شروع به تغيير کردند .يک
نمونة آن ،نگرش درباب تکدیگری بود .در آغاز ،سياستمداران شهرداری برای حفظ وجهة ملی
و سرماية کشور خواستند گداها را به سبک نهادهای غربی از خيابانها حذف کنند .چند سال
بعد ،زمانی که تعداد گدايان بهشدت ،درنتيجة باليای طبيعی ،عالوهبر نگرانی از آيندة اقتصاد
ملی ،زياد شد ،مقامات شروع به ترويج آموزشهای حرفهای ،بهمنزلة راهحل اصلی مشکل گدايی،
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واقعيتها اجتماعی همان انسان است ،درک انسانها از واقعيت ،تغيير در واقعيتها و چگونگی
معنادارکردن آنها بسيار مهم است و با توجه به اينکه واقعيتهای اجتماعی ،بهمثابة امور برساختة
انسانی ،فاقد قوانين ازپيشتعيينشدهاند و دائما درحالِ "شدن" هستند ،نمیتوان الگويی
جهانشمول و عام برای واقعيتهای اجتماعی و نيز تغيير و دستکاری در آنها وضع کرد .اين
واقعيتها ،نهتنها قابل کشف و کنترل نيستند ،بلکه صرفا میتوانند درک و تفسير شوند (گليزر،
1978؛ به نقل از بوستانی و محمدپور .)8 :1388 ،طبق رويکرد تفسيری ،منابع دانش و معرفت
در تعامالت و کنشهای متعارف و روزمرة افراد نهفته است و چيزی خارج از کنش متقابل مردم
معنادار نيست .بنابراين ،دانش عاميانه منبع اصلی دانش و معرفت است براساس اين رويکرد،
دانش نه بهدست تعداد خاصی از افراد يا نخبگان جامعه ،بلکه بهواسطة کلية افراد جامعه توليد و
بازتوليد میشود (محمدپور و ايمان.)196 :1388 ،
در تحقيق کيفی ،محقق برای دستيابی به شناخت عميق ديدگاهها و ذهنيات سوژهها درباب
واقعيت اجتماعی تحت بررسی ،هرچه بيشتر به سوژهها نزديک میشود و سعی میکند در جريان
ارتباطی نزديک ،به جهان درونی کنشگران دست يايد .مواجهه با پديدة تکدیگری بهمثابة واقعيت
اجتماعی ،محصول کنشهای آگاهانة افراد درگير با اينپديده است .برای درک و فهم و تبيين
مواجهه با اينپديده در شهر تبريز ،از شناخت و مطالعة ديدگاههای ذهنی کنشگران تبريزی و
کنشهای برخاسته از اينديدگاه ذهنی ناگزير خواهيم بود .درواقع ،ازآنجاکه افراد کنشگرانی فعال
و سازنده هستند ،مواجهه با پديدة تکدیگری ،حالت عينيتيافتة ذهنيت و ديدگاه آنها دربارة
اينپديده است .بههميندليل ،الزم است تعاريف ذهنی آنها و کنش آنها در مواجهه با اين پديده
درک و تفسير شود .در اين پژوهش تالش شد نگرش ،نحوة مواجهه و تعامالت شهروندان تبريزی
درباب معضل تکدیگری درک و تفسير شود.
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 )1روش تحقيق

برطبق مبانی پارادايم تفسيرگرايی ،آدمی کنشگری فعال است و برمبنای تعريفی که از پديدهای
خاص دارد با آن برخورد و کنش خود را تنظيم میکند.
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کردند .هدف آنها اين بود که گدايان را ،که موجوداتی بیفايده بودند ،به اعضای مفيد جامعه
تبديل کنند .همينطور روبينا اقبال ( )2013تحقيقی با عنوان «گدايی :تهديدی درحال رشد در
هند ،انجام داد .او نتيجه گرفت که ريشة اينمعضل بیعدالتی و نابرابری است .نيرويی که باعث
میشود مردم فقير گدايی را راهی برای امرار معاش انتخاب کنند فقر است و برای حل اينمعضل
قانون کفايت نمیکند ،بلکه اعتقادات مذهبی هندیها باعث شدهاست که آنها به افراد فقير کمک
کنند و بين گداها غذا توزيع کنند.
کريستين پريزمونوز و جاشوا دیپاتر ( )2013تحقيقی با عنوان «کمک در سطح خيابان:
گدايان ،کمککنندگان و سياستهای رفاهی» انجام دادند .آنها به ايننتيجه رسيدند که گدايی
پديدهای است که محققان دولت رفاه آن را ناديده گرفتهاند .وجود گدايان در سطح خيابان
نشاندهندة شکست دولت در فراهمآوردن رفاه برای شهروندانش است .آنها به بررسی اوضاعی
بپردازند که تحت آن انتظار میرود کمککنندگان در سطح خيابان به گدايان پول بدهند.
در داخل هم تحقيقات زيادی دربارة علل و عوامل مؤثر بر تکدیگری در شهرها و کالنشهرهای
مختلف کشور صورت گرفتهاست که ازجملة آنها میتوان به تحقيقهای ساروخانی (،)1377
عماری و زارع ( ،)1385بيات ( ،)1386حاجيانمطلق ( ،)1387کلهر ( ،)1388ادهمی (،)1389
اسماعيلی ( ،)1390غالمی شکرتو ( ،)1391شکوری و معتمدی ( ،)1391جعفری آذردابانلو
( )1392و  ...اشاره کرد .تقريبا در همة تحقيقات انجامگرفته عواملی همچون بيکاری ،اعتياد،
بزهکاری مفرط ،فقر اقتصادی ،مهاجرت ،ضعف ارزشهای دينی و فرهنگی ،خانوادة نابهسامان،
معلوليت جسمانی ،تحصيالت اندک ،ضعف قوانين ،تورم و تشديد شکاف طبقاتی ،تنبلی و تن
پروری ،سستشدن پايههای ارزشی و اخالقی جامعه ،فقدان نگرش منفی به تکدیگری در جامعه
و رواج فرهنگ صدقه و ،...بهمنزلة علل تکدیگری ،هدف اشاره قرار گرفتهاست .نتايج اين
تحقيقات نشان میدهد هنوز اينپديده در بسياری از شهرها و کالنشهرها وجود دارد که يا
اقداماتی برای ازبينبردن آن صورت نگرفته يا اگر هم صورت گرفته ،چندان موفقيتآميز نبودهاست.
میتوان گفت تمرکز اکثر تحقيقات بر شهرهايی بوده که درگير اينپديده هستند و هيچگونه
مطالعهای درباب شهرهايی که توانستهاند اينمعضل را ساماندهی و بهشيوههايی کنترل کنند صورت
نگرفتهاست .تحقيق حاضر بر آن است تا شهر تبريز را مطالعه کند که يکی از معدود شهرهايی
است که توانسته اين مسئلة اجتماعی را حل کند و ازاينحيث از تحقيقات پيشين متمايز است.
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ازآنجاکه در اينتحقيق ،نظرگاه يا تعاريف ذهنی مردم تبريز دربارة تکدیگری و شخص متکدی
بررسی میشود و کنش آنها که تحت تأثير همان تعاريف ذهنی بررسی میشود ،بهترين روش
نظرية زمينهای1است.
نظرية زمينهای مستقيما از دادههايی استخراج شدهاست که در جريان پژوهش بهصورت منظم
گرد آمده و تحليل شدهاند (اشتراوس و کوربين .)34 :1387 ،ساخت نظرية مبتنی بر دادهها،
بهمعنای آن است که اکثر فرضيهها و مفاهيم ،نهتنها از دادهها استخراج میشوند ،بلکه در جريان
تحقيق بهطور نظاممند در ارتباط با دادهها قرار میگيرند .اينمفاهيم و فرضيهها صرفا در فرآيند
تحقيق آزموده نمیشوند ،بلکه بايد در ارتباط با دادهها و در فرآيندی مشتمل بر آزمون و خطا
طرح شوند .ازاينرو ،ساخت نظرية زمينهای فرآيندی درحال شدن ،دورانی و مارپيچی است نه
خطی (محمدپور.)314 :1392 ،
 )2ميدان پژوهش ،شيوه نمونهگيري و حجم نمونه
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Grounded theory
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ميدان مطالعه تمامی شهروندان شهر تبريز است .شهر تبريز مرکز استان آذربايجان شرقی ،و در
شمال غرب ايران واقع شدهاست .اينشهر در گسترة منطقة آذربايجان ،موقعيت چهارراهی دارد.
شهر تبريز ،بهجز در سمت غربی ،کامال در ميان سلسلهکوههای مرتفع منطقه محصور شده و
بهصورت مثلثگونه در امتداد شرقی و غربی شکل گرفتهاست .بهاينترتيب ،شهر در بستر ماليم
درة تلخهرود از تمامی جهات ،بهجز غرب ،به شيبهای تند کوههای پيرامون محدود میشود
(محمدزاده 100 :1386 ،به نقل از زالی و همکاران.)77 :1393 ،
اينشهر بزرگترين شهر منطقة شمالغرب کشور و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سياسی،
صنعتی ،فرهنگی و نظامی اينمنطقه شناخته میشود .براساس آخرين سرشماری مرکز آمار ايران،
که در سال  1390صورت گرفته ،شهر تبريز با جمعيتی بالغ بر  1/494/998نفر چهارمين شهر
پرجمعيت ايران ،پس از تهران ،مشهد و اصفهان ،محسوب میشود .اينشهر دومين شهر آلوده و
نيز دومين شهر صنعتی کشور پس از تهران بهشمار میرود و بهدليل صنعتیبودن ،يکی از مهمترين
شهرهای مهاجرپذير ايران محسوب میشود (سايت شهرداری تبريز).
درباب شيوة نمونهگيری در روش نظرية زمينهای ،از دو نوع نمونهگيری بهطور همزمان
استفاده میشود .اين دو نوع نمونهگيری عبارتاند از :نمونهگيری هدفمند و نمونهگيری نظری.
از نمونهگيری هدفمند برای گزينش افراد برای مصاحبه از نمونهگيری نظری برای تشخيص
تعداد افراد ،تعيين محل دادههای الزم و يافتن مسير پژوهش استفاده میشود (گليسر و اشتراوس،
1967؛ جانسون1989 ،؛ به نقل از محمدپور .)89 :1392 ،با استفاده از نمونهگيری هدفمند،

تبريز ،شهر بدون گدا :مطالعة جامعهشناختی مواجهة شهروندان با پديدة تکدیگری

محقق کيفی با افرادی گفتوگو میکند که در زمينة موضوع تحت مطالعه يا جنبههايی از آن
دارای اطالعات و شناخت مناسب و نسبتا کافی باشند .اين افراد را اصطالحا مطلع يا دروازهبان
میخوانند (ميريام1998 ،؛ نيومن2000 ،؛ به نقل از محمدپور.)91 :1392 ،
در اين روش ،حجم نمونه به اشباع نظری پرسشها بستگی دارد .يعنی مصاحبه تا جايی ادامه
میيابد که هيچ ايده يا دادة جديدی بهدست نيايد و دادهها تکراری شوند .از دو نوع نمونهگيری
نيز بهطور همزمان استفاده میشود .اين دو نوع نمونهگيری عبارتاند از :نمونهگيری هدفمند و
نمونهگيری نظری.
درباب نحوة انتخاب افراد ،بايد گفت ازآنجاکه افراد مصاحبهشونده بايد ازبين شهروندان
تبريزی انتخاب شدند که درکی از مسئلة تحقيق داشتند ،با افرادی مصاحبه شد که قرار گرفتند
شامل  11مرد و  9زن بودند که در بازة سنی  20سال به باال قرار داشتند و تقريبا از اکثر مناطق
تبريز و در همة صنفهای شغلی انتخاب بودند .با هرکدام از آنها مصاحبة عميق انجام شد که
بهطور متوسط مدتزمان هر کدام از اين مصاحبهها  45دقيقه بود.
جدول  .1مشخصات زمينهاي مصاحبهشوندگان (شهروندان تبريزي)
1

27

زن

آزاد (لوازمالتحرير فروش)

2

60

مرد

سرايدار شهرداری مرکزی

3

62

زن

خانهدار

4

25

مرد

آزاد (کتوشلوار فروش)

5

41

زن

آزاد (فروشنده وسائل تزئينی)

6

54

مرد

آزاد (راننده تاکسی)

7

26

مرد

آزاد (کافی نت)

8

38

مرد

آزاد (سوپرمارکت)

9

34

زن

خانهدار

10

47

مرد

آزاد (سوپرمارکت)

11

38

زن

خانهدار

12

25

زن

دانشجوی کارشناسیارشد

13

37

مرد

عضو هيئتعلمی دانشگاه

14

35

مرد

آزاد (فست فود)

15

30

مرد

معلم

17

51

مرد

18

31

زن

خانهدار

19

21

زن

دانشجوی کارشناسی

20

48

مرد

آزاد (ميوهفروش)

33

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.2.0

16

26

زن

مدرس زبان انگليسی
عضو هيئتعلمی دانشگاه
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شغل
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گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات

يافتهها
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همانطور که گفته شد ،مردم يکی از عواملی هستند که بهصورت تنگاتنگ با معضل تکدیگری
ارتباط دارند .زمانی که کمککنندگان به گدا ،که همان مردم هستند ،به گدا کمکی نکنند،
گدايان تا حدودی از هدف خود دور میشوند؛ چراکه تا زمانی که دهندهای نباشد ،گيرندهای هم
بهوجود نخواهد آمد .در اين زمنيه ،کمککنندگان نقش بسيار زيادی دارند؛ به اينشکل که
درصورت کمک مردم به گدايان ،حتی اگر نهادها و دستگاههای مسئول برای مقابله با اين مشکل
تمام توان خود را صرف کنند ،باز هم قادر به رفع معضل نخواهند بود و اين از اهميت نقش مردم
در رفع معضالت اجتماعی نشان دارد.
براساس مصاحبههای انجامگرفته با شهروندان تبريزی ،در مرحلة رمزگذاری باز  53مفهوم و
در مرحلة رمزگذاری محوری  12مقولة اصلی استخراج شدند که بهتفکيک مقوالت شرايطی،
تعاملی و پيامدی ،عبارتاند از:
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در مطالعة حاضر ،از روش مصاحبة عميق و مشاهدة آزاد برای جمعآوری دادهها استفاده شدهاست.
برای تجريه و تحليل دادهها ،براساس روش نظريه زمينهای ،از سه مرحلة رمزگذاری استفاده شد
که عبارتاند از :رمزگذاری باز ،رمزگذاری محوری و کدگذاری گزينشی.
رمزگذاری باز در دو مرحلة رمزبندی اوليه يا همان مفهومبندی دادهها و رمزگذاری متمرکز
يا استخراج مقوالت عمده براساس مفاهيم مشابه يا متداخل صورت گرفت .مرحلة دوم رمزگذاری
محوری بود .براساس مقايسة مقوالت ساختهشده ،مقوالت بهتفکيک شرايطی بودن ،تعاملی يا
فرآيندیبودن ،و پيامدیبودن مرتب و سازماندهی شدند و ارتباطی منطقی بين آنها برقرار شد.
بعد شرايطی مبيّن آن دسته از شرايط ،موقعيتها و زمينههايی است که به ظهور پديدة تحت
مطالعه منتهی شدهاست .بعد تعاملی -فرآيندی نشاندهندة آن دسته از تعاملها و کنشهايی
است که کنشگران در قبال آن زمينهها از خود نشان دادهاند .بعد پيامدی نيز پيامدها و نتايج اين
تعاملها را شامل میشود و تحت تأثير ويژگیهای خاص مربوط به آن است (محمدپور.)340 :1392 ،
در مرحلة آخر ،رمزگذاری گزينشی انجام و مقولة هسته انتخاب شد .در اينمرحله ،که مرحلة
شکلگيری نظريه است ،يکايک مقوالت درقالب مدل زمينهای بهصورت منظم و منطقی به تصوير
کشيده شدند .اين مدل زمينههای ايجاد پديده ،تعامالت برخاسته از آن و پيامدهای ناشی از آن
را به نمايش میگذارد.

تبريز ،شهر بدون گدا :مطالعة جامعهشناختی مواجهة شهروندان با پديدة تکدیگری

مقوالت شرايطي :فرهنگ ياریرسانی ،نهادينگی فرهنگ کار ،بستر مناسب اقتصادی ،اهميت
شأن اجتماعی ،روحية قومگرايانه ،حس مسئوليتپذيری ،و ناکارآمدی سازمانهای رسمی/
حکومتی متولی پوششدهی نيازمندان.
مقوالت تعاملي :نگرش منفی به گدايان ،وجود نظامهای حمايتی مردمنهاد و اعتماد به آنها.
مقوالت پيامدي :بينش و کنش مقابلهای ،رفع معضل تکدیگری و بهبودی محيط شهری.

شرايط علي:
فرهنگ کمکرسانی
نهادينگی فرهنگ کار
اهميت شأن اجتماعی

شرايط مداخلهگر:
شرايط زمينهاي:

بستر مناسب اقتصادی

پديده:

تعامالت:
نگرش منفی به گدايان
وجود نظامهای حمايتی مردمنهاد و
اعتماد به آنها

پيامدها:

کنش مقابلهای
رفع معضل تکدیگری و بهبودی محيط شهری
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مواجهه با
تکدیگری

ناکارآمدی
سازمانهای رسمی
روحية قومگرايانه
حس مسئوليتپذيری

شکل  .1مدل زمينهاي مواجهة شهروندان با پديدة تکديگري بهمثابة فرهنگ مقابلهاي
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اين مقوالت اصلی در مرحلة رمزگذاری گزينشی به استخراج يک مقولة هسته منتهی شد .مقولة
هسته و نهايی اين پژوهش «فرهنگ مقابلهای» است که در ادامه ،بهاختصار هريک از مقوالت
بههمراه مقولة هسته با استناد به متن مصاحبهها تشريح میشود.
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 )1مقوالت شرايطي
فرهنگ کمکرساني

نهادينگي فرهنگ کار
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کار در بين مردم تبريز جايگاه وااليی دارد؛ بهطوریکه تمام مردم را موج کار فرا گرفته و همه
بهطريقی که بتوانند خود را به کاری مشغول و کسب درآمد میکنند .ازنظر آنها ،اينکه چهکاری
انجام دهی مهم نيست ،بلکه مهم اين است که بتوان آبرومندانه درآمد کسب کرد و زندگی را
چرخاند .البته ،هرکسی که وارد شهر تبريز میشود ،با نگاهی اجمالی میتواند دريابد که شهر در
جوش و خروش است و بهمعنای واقعی زندگی و کار و تالش جريان دارد؛به طوریکه از بزرگ و
کوچک هرکسی به کاری اشتغال دارد.
صمد 48 ،ساله ،دراينباره میگويد:
مردم اينجا خيلی روحية کاری دارند و کال آذریزبانها اهل کار و تالش هستند
و به سختکوشی معروفاند...
ناهيد 25 ،ساله ،اهميت کار را به زيبايی بینظيری بيان کرده است:
وقتی گدايی جوان باشد ،خوب میگويم برو کار کن ،تو که میتوانی خرج خودت را
دربياوری ،چرا گدايی میکنی .وقتی هم پير باشد ،میگويم تو تا حاال نتوانستی
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براساس اين مقوله ،مردم تبريز اظهار میکنند که نوعی همکاری و همياری در بين آنها وجود
دارد .بهطوریکه همه درمقابل هم احساس مسئوليت دارند و در مواقعی که مشکلی گريبان يکی
از تبريزيان را میگيرد ،ديگران از او حمايت میکنند .اين فرهنگ نوعی پشتگرمی است؛ چراکه
باعث میشود افراد به اين يقين برسند که در هنگام بروز مشکالت ،افراد اجتماع حمايت میکنند.
اين نوعی سالح فرهنگی در مقابله با تکدیگری است که بدون نياز به اقدام عملی و آگاهانه برای
مواجهه با تکدیگری ،بهصورت خودبهخودی ،از اين معضل جلوگيری میکند.
مسعود 25 ،ساله ،در اينباره میگويد:
مردم تبريز تعصب خاصی دارند ،اينطور نيست که اگر يکی مشکلی داشته باشد
يا برای کسی مشکلی پيش بيايد ،بقيه بگويند به ما ربطی ندارد .همه احساس
مسئوليت میکنند و مشکل ديگران را مشکل خودشان میدانند و همه با هم
بدون اينکه چشمداشتی داشته باشند ،سعی میکنند مشکل را حل کنند .االن
در کوچة ما يه دختری هست که با پدر و مادرش زندگی میکند و پدرومادرش
هردو معلولاند و او هم کسی را ندارد که بهاش کمک کند ،با کمک همسايهها
سرپا مانده ،حتی خرج تحصيلش را هم تا حدودی میدهند.

تبريز ،شهر بدون گدا :مطالعة جامعهشناختی مواجهة شهروندان با پديدة تکدیگری

چيزی برای خودت جمع کنی که توی اين سن به اين وضع افتادی!!؟؟ من خودم
يکی را میشناسم يک پا ندارد اما میرود کلوچه میگيرد و میآيد و اينجا
میفروشد و خرج خودش را درمیآورد؛ خوب او با آن وضع میتواند کار بکند
پس بقيه هم میتوانند چيزی بياورند و بفروشند و خرجشان را دربياورند.
همانطور که از گفتهها برمیآيد ،مردم تبريز کسب درآمد از طريق کار را آبرومندانه میدانند و
معتقدند باعث حفظ غرور و شخصيت انسان میشود .در اين راه ،مهم نيست دکتر يا کارگر باشی،
بلکه کسب درآمد آبرومندانه مهم است؛ چون شخص با افتخار میتواند در اجتماع خود حضور
پيدا کند و از طرف آنها به رسميت شناخته شود .همين باعث میشود کسانی که کار نمیکنند
در نظر آنها چندان وجهة خوبی نداشته باشند و طرد شوند .ازآنجاکه گدايان ،بدون اشتغال به
کاری و تنها از راه درخواست کمک از ديگران امرار معاش میکنند ،طبيعی است که در نظر
چنين مردمی منفور باشند.
بستر مناسب اقتصادي
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 1اين امر براساس آمارهای رسمی نيز تأييد قرار میشود؛ بهطوریکه براساس آمارگيری از نيرویکار در بهار ،1394
ميزان مشارکت اقتصادی استان آذربايجان شرقی  40/2درصد و ميزان بيکاری  7/7درصد بوده است (مرکز آمار
ايران .)1394 ،همچنين ميزا ن بيکاری در اين استان از ميزان بيکاری کل کشور ( )10/8کمتر و ميزان مشارکت
اقتصادی از ميزان مشارکت اقتصادی کل کشور ( )38بيشتر است .در قياس با ديگر استانهای کشور نيز در بين
همة استانها ،ميزان بيکاری استانهای تهران ( ،)7/4همدان ( ،)6/7کرمان ( )5/9از استان آذربايجان شرقی کمتر
است و در عوض ،ميزان مشارکت اقتصادی اين استان از استانهای نامبرده بيشتر است.
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چرخة اقتصادی در شهر تبريز بسيار فعال است .اينشهر تقريبا يکی از قطبهای صنعتی کشور
است و به همين دليل ،مشکل اشتغال در اين شهر نسبت به ديگر شهرهای ديگر کمتر است.
بسياری از تبريزیها نيز در گفتههايشان به اين موضوع اشاره کردند و اين عامل را يکی از عوامل
رونق شهر دانستند .شهر تبريز خود يک کالنشهر است و بنابر موقعيت استراتژيکی که دارد،
توانسته راه را بر رونق بازار تاجران و کاسبان تبريز هموار کند .بهعالوه ،صنايع اين شهر تقريبا
تمام مصارف صنعتی غرب کشور را پوشش میدهد؛ پس ،طبيعی بهنظر میرسد ،اگر فرصت
اشتغال و کار در اين شهر بسيار بيشتر از مناطق و شهرها ی ديگر باشد و اين نيز امتياز ديگری
بهنفع مردمان اين شهر است که اين امکان را در اختيار آنها میگذارد تا راحتتر به اشتغال دست يابند
و نيازهای مادی خود را برطرف کنند .اين موقعيت در تبريز درکنار فرهنگ و روحيه کاری مردمان
شهر ،مکمل يکديگر است و راه تکدیگری را سد میکند؛ چراکه بذر تمايل به تالش وکار در
خود مردم به صورت بالقوه وجود دارد و کثرت فرصتهای شغلی اشتغال افراد را امکانپذير میکند1.
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وحيد 37 ،ساله ،میگويد:
 ...شهر تبريز موقعيت استراتژيک دارد و يک شهر صنعت است و لذا اوضاع
اقتصادی و اشتغال نسبت به ديگر جاهای ديگر بهتر است .حداقل بازارکار در
اينجا مناسبتر است و جوانها راحتتر میتوانند به کاری مشغول شوند.
اهميت شأن اجتماعي
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همانطور که از عنوان اين مقوله برمیآيد ،میتوان گفت مردم تبريز به وجههشان اهميت بسياری
میدهند؛ بهطوریکه بسياری از مردم دوست ندارند در نظر ديگران نااليق جلوه کنند به همين
دليل ،تمامی تالش خود را به کار میگيرند.
رضا 30،ساله ،در اينباره میگويد:
از لحاظ روانشناختی مردم تبريز ،مردمی هستند که با سيلی صورت خودشان را
سرخ نگه میدارند و حاضرند هستن از گرسنگی بميرند ولی دستشان دراز نکنند.
میتوان اضافه کرد که بهدليل همين خصلت و اهميتدادن به شأن اجتماعی ،بسياری از تبريزیها
اعتقاد دارند نيازمندان واقعی افرادی آبرومند هستند و با وجود گرفتاری حاضر نيستند گدايی
کنند؛ چراکه گدايی عار و ننگ است و جلوة مناسبی در نظر مردم شهر ندارد .بسياری از آنها ،به
دليل اعتقاد به آبرومندی نيازمند واقعی ،به گداها کمک نمیکنند؛ چراکه به نظر آنها ،کسی که
برای تأمين معاش خود در قالب گدا طلب کمک میکند آبرومند نيست .اينديدگاه باعث میشود
افراد بومی به گدايی دست نزنند و افراد مهاجر غيربومی هم ،اگر اقدام به گدايی کنند ،کسی به
آنها کمک نمیکند.
گفتههای پريچهر 62 ،ساله ،مؤيد برداشت مزبور است:
من تا حدودی تشخيص میدهم کی مستحق واقعی است .مستحق واقعی دستش
را دراز نمیکند ،بلکه يک دردی دارد که نمیخواهد مردم بفهمند و خبردار شوند
واسه همين دستش را دراز نمیکند و من معموال به اين آدمها کمک میکنم.
اين آدما شخصيت و غرور خودشان را حفظ میکنند.
روحية قومگرايانه
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مقولة ديگری که از مصاحبهها استنتاج میشود ،اين است که تبريزیها از روحية قومگرايانة
بااليی نيز برخوردارند ،بهطوریکه بهسختی میتوان درون آنها نفوذ کرد و اعتماد آنها را جلب
کرد .آنها بهسختی به غيرترکها اعتماد میکنند؛ بنابراين ،کسی که از خارج از تبريز و از قوميتی
ديگر وارد اين شهر میشود ،از او استقبال نمیشود .ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است ،اگر
از طرف افراد جامعه او را نپذيرند چندان دوامی در آن جامعه نخواهد داشت و ناچار به ترک
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محيط میشود .تبريز شهر يکدستی است؛ بهطوریکه همه به زبان ترکی تکلم میکنند و تقريبا
همه آذریزبان هستند وبههميندليل از وحدت فرهنگی برخوردارند .اين هم تا حدودی بهدليل
روحية قومگرايانة تبريزيان است .بنابراين ،اگر گدايی از خارج از تبريز وارد اين شهر شود از طرف
مردم پذيرفته نمیشود.
صمد 48 ،ساله ،در اينباره میگويد:
مردم تبريز کال غريبنواز نيستند و حتی افغانها و کسانی که از جاهای ديگر
وارد شهر میشوند ،چندان مورد توجه مردم قرار نمیگيرند .مردم تبريز مردم
يکدست و واحدی هستند و هر غريبهای که بيايد ،بايد ويزای فرهنگی بگيرد تا
بتواند در شهر از طرف مردم مورد قبول قرار بگيرد و او را بپذيرند.
حس مسئوليتپذيري

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-28

39

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.2.0

بسياری از شهروندان تبريزی اظهار کنند که بايد درمقابل شهر و آبروی شهر مسئول بود و
احساس مسئوليت داشت؛ چراکه اين ما هستيم که در اين فضا زندگی میکنيم و اگر اين فضا و
محيط آلوده باشد بر زندگی ما و فرزندان ما نيز تأثير مخرب خواهد گذاشت .همين احساس
مسئوليت شهروندان ،شهر را از بسياری از آسيبهای اجتماعی در امان نگاه میدارد و از طرف
ديگر ،باعث شکوفايی و رونق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...شهر میشود.
زهرا 26 ،ساله ،میگويد:
بايد تالش کنيم مردم شهرنشين را به شهروند تبديل کنيم .تا زمانی که مردم
شهرنشين هستند کاری نمیشود کرد ،اما شهروند نسبت به مسائل شهر و جامعه
حساس است و راحت از کنارش نمیگذرد و تالش میکند مشکالت حل شود.
االن در شهر تبريز تقريبا همه در قبال مسائل شهر خودشان را مسئول میدانند
و تالش کنن تا جايی که از دستشان برمیآيد مسائل را حلوفصل کنند.
بسياری از شهروندان تبريزی ،بهدليل حس مسئوليت درقبال مسائل شهر خود ،درصورت مشاهدة
متکديان در هر نقطة شهر ،سعی در مقابله با آنها دارند و با نهادها نيز همکاری الزم را بهعمل میآورند.
يکی از مصاحبهشوندگان در اينباره میگويد:
وقتی توی شهر گدا باشد آدم احساس امنيت ندارد ،شهر هم آلوده و کثيف به
نظر میرسد ،و خوب ماهايی که اينجا زندگی میکنيم وظيفه داريم اين مشکل
را حل کنيم .من يک بار يک گدايی را زير پل آبرسان ديدم که داشت از چندتا
خانم پول میگرفت .فورا به مؤسسة مستمندان زنگ زدم .چند دقيقه بعد
مأمورانشان با ماشين آمدند و سوارش کردند و بردندش.
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ناکارآمدي سازمانهاي رسمي/حکومتي متولي پوششدهي نيازمندان

 )2مقوالت تعاملي
نگرش منفي به گدايان
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با توجه به آنچه دربارة خصلتها ،نگرشها و روحية مردم تبريز گفته شد ،میتوان احتمال داد
که ديدگاهشان دربارة گدايی مثبت نيست و چنين عملی را نمیپذيرند .برطبق گفتههای
مصاحبهشوندگان ،گداها افرادی تنپرورند که به کار عالقهای ندارند و میخواهند از راهی آسان
و بدون زحمت اسباب آسايش خود را فراهم کنند .اين مردم نفرت زيادی از گدايان دارند و اعتقاد
دارند که گدايان از عواطف مردم سوءاستفاده میکنند؛ بنابراين ،نمیتوان به گدايان اعتماد کرد.
حسينی 51 ،ساله ،در اينباره میگويد:
گدا بيشتر برحسب عادت گدايی میکند و سعی میکند با فراهمکردن جو
احساسی ،از عواطف و اعتقادات مذهبی مردم سوءاستفاده کند.
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چنانکه از گفتههای مردم تبريز برمیآيد ،سازمانهای رسمی/حکومتیِ متولی پوششدهی
نيازمندان در اينشهر چندان موفق عمل نکردهاند و نتوانستهاند اعتماد مردم را جلب کنند؛
بهطوریکه ارزيابی مردم از اقدامات اين نهادها رضايتمندانه نيست.
آيدين 25 ،ساله ،در اينباره میگويد:
من اصال هيچ اعتمادی به کميتة امداد و بهزيستی ندارم و تا حاال هم پولی توی
صندوقهاشان نريختم ،چون اصال کار مفيدی تا حاال انجام ندادند.
مينا 41 ،ساله ،نيز میگويد:
توی جشن نيکوکاری که مردم کمکهای مادی و غيرمادی میکردند ،من از يکی
از فاميالهايمان که خودش کميتة امداد کار میکند شنيدم که میگفت آنهايی که
کميتة امداد کار میکردند ،وسائلی را که خوب بودند برای خودشان برمیداشتند و
آنها را که چندان خوب نبود میدادند به افرادی که تحت پوشش بودند.
با توجه به گفتههای مصاحبهشوندگان ،مردم اين شهر اعتماد چندانی به کميتة امداد ندارند و
همکاریهای زيادی با مسئوالن آن ندارند .ازآنجاکه ايننهاد وظيفة پوششدهی نيازمندان را
برعهده دارد ـکه میتوانند متکديانی بالقوه در جهت رفع نيازهای خود باشند ـ بیاعتمادی مردم
و درنتيجه همکاری نکردن آنها با اين نهاد ،باعث میشود وظايف آنها خوب انجام شود .مردم به
نهادها و سازمانهايی مثل کميتة امداد اعتماد ندارند ،اما همانطور که بعدا مطرح خواهد شد،
سازمانها و خيريههای مردمنهاد مورد وثوق مردم هستند و کمکهای مردم برای مقابله با تکدی-
گری و رفع حاجت نيازمندان از طريق سازمانهای خيرية مردمی فعال بهخوبی انجام میشود.
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بهگفتة يک شهروند تبريزی ديگر:
گداها اکثرا دروغگو هستند .من اصال باورشان نمیکنم ،چون بيشتر شغلشان
است تا اينکه نيازمند باشند  .درواقع؛ گدايی براشان منبع درآمد است ،و از اين راه
پول درمیآورند.
قياسی 47 ،ساله ،میگويد:
گدا تنبل است ،کسی است که دوست دارد يکشبه پولدار شود ،بدون اينکه
سختی بکشد .راحتطلب است و کسی است که دوست ندارد کار کند و
میخواهد از راه آسان خرج دربياورد.
وجود نظامهاي حمايتي مردمنهاد و اعتماد مردم به آنها
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بسياری از مصاحبهشوندگان از مؤسسههای بسياری ،همچون مؤسسة حمايت از مستمندان،
مؤسسة خيرية نوبر و ،...در شهر تبريز گفتند که اقدامات بسياری درجهت پوششدهی نيازمندان
و جلب و ساماندهی متکديان انجام داده و میدهند و ازطرفی هم از سابقة زيادی در شهر تبريز
برخوردارند؛ بهطوریکه بنا بهگفتة مصاحبهشوندگان ،سابقة آنها به قبل از انقالب سال 1357
میرسد .اين مؤسسهها مردمنهاد هستند و به دست گروهی از بازاريان و تجار و کسبة تبريزی
ايجاد شدهاند و فعاليت میکنند .تقريبا ،تمام مصاحبهشوندگان با نحوة کار و خود اين مؤسسات
تا حدودی آشنايی دارند.
در استان آذربايجان شرقی ،در سالهای اخير ،حدود  300سازمان غيردولتی به ثبت رسيدهاست
که  80درصد آنها به شهر تبريز تعلق دارد (حاجیخياط1385 ،؛ بهنقل از جباری.)123 :1387 ،
مؤسسة خيرية نوبر از باسابقهترين و قديمیترين خيريههای شهر محسوب میشود که در سال
 1326شمسی در تبريز تأسيس شده و در سال  1331به ثبت رسيدهاست .اين خيريه با بيش از
نيمقرن سابقة فعاليت در حوزة حمايتهای اجتماعی ،در حوزة شهرستان تبريز فعال بودهاست.
مؤسسة حمايت از مستمندان تبريز خيرية ديگری است که با نزديک به چهلسال سابقه در
عرصة حمايتهای اجتماعی داوطلبانه و خيرخواهانه فعاليت میکند .اين خيريه در اصل برای
تحقق دو هدف )1 ،جلوگيری از تکدیگری و  )2حمايت آبرومندانه به دور از تکدیگری از
خانوارهای نيازمند در سطح شهر تبريز ،به فعاليت میپردازد .خيرية مذکور ماهيت هيئتامنايی
دارد و به دست هيئتمديرة منتخب اداره میشود و خدمات خود را به افراد و خانوارهای مستحق
(که شرط استحقاق آنها را کميتة تحقيق مشخص میکند) به دو شيوة مستمر و موردی ارائه
میکند (جباری.)124 :1387 ،
میتوان گفت وجود چنين مؤسساتی سهم بسيار زيادی در مواجهه با تکدیگری و متکديان
در تبريز دارد و يکی از عوامل بسيار مهم در رفع اين معضل اجتماعی است؛ زيرا مردم براينباورند
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 )3مقوالت پيامدي
کنش مقابلهاي
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براساس مقولة نگرش منفی به گدايان ،میتوان گفت مردم تبريز کنشی مقابلهای در مقابل گدايان
دارند و با آنها برخورد میکنند .براساس آنچه در مصاحبههای از زبان خود تبريزيان گفته شده-
است ،اکثر آنها به گداها کمک نمیکنند؛ چراکه بر اين عقيدهاند که کمک مستقيم چارهساز
نيست و باعث میشود آنها به اين کار خو بگيرند و تعدادشان در شهر بيشتر شود .ازآنجاکه تبريز
آراسته به نام "شهر بدون گدا" است ،بسياری از مردم برای حفظ اين عنوان ،خود با گدايان برخورد
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که نيازمندان واقعی از جانب اين مؤسسات حمايت میشوند و درنتيجه ،دليلی برای گدايیکردن
وجود ندارد.
صنم 38 ،ساله ،در اين باره بيان میکند:
اينجا مؤسسات خيرية زيادی هست ،اگر بخواهم قديمیهايش را بگويم ،مؤسسة
مستمندان و خيرية نوبر است که از قبل از انقالب فعاليت میکنند .کسانی که
آنجا کار میکنند میروند راجع به افراد نيازمند تحقيق میکنند و اگر واقعا نياز
داشته باشد برايش مستمری تعيين میکنند و ماهانه بهاش کمک میکنند .من
تبليغاتشان را توی تلويزيون ديدم و جاهای مختلف شهر هم اطالعيه زدهاند که
به افراد نيازمند و گداها مستقيما کمک نکنيد و در صورت برخورد با اين افراد با
اين شماره تماس بگيريد .البته ،صندوقهای مؤسسه هم توی سطح شهر هستند
و آدرس و شمارة پيامک هم رويش هست.
عالوهبر مؤسسات مردمنهاد ،فعاليتهای مردمی ديگری برای شناسايی و حمايت از فقرای آبرومند
انجام میشود که عمدتا از طريق مساجد و اماکن مذهبی است .همة اينکارها نقش زيادی در
پوششدهی نيازمندان و مرتفعکردن نيازهای آنان دارد و از معضالت و مسائل زيادی که بهواسطة
فقر و نداری به وجود میآيد جلوگيری میکند که يکی از آنها هم معضل تکدیگری است.
مسعود 26 ،ساله ،در اينباره میگويد:
اينجا مؤسسات خيريه زياد فعاليت دارند که کامال مردمی هستند؛ مخصوصا اکثر
مساجد خودشان برای افراد بیبضاعت پول جمع میکنند .من شخصا از طريق
خواهرم ،که خيلی در اين امور فعال است ،کمک میکنم؛ چون او بهتر اين افراد
را میشناسد .زنان هم خيلی در اين امور فعالاند و افراد بیبضاعت را شناسايی
میکنند و برايشان پول جمع میکنند.
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و در اين زمينه اقدام میکنند .ازطرفی ،بسياری از آنها ،بهدليل اينکه به گدايان اعتماد ندارند ،اگر
کمکی هم بکنند ،براساس شناختی است که شخصا از شخص نيازمند دارند.
سعيد 25 ،ساله ،میگويد:
ضربالمثلی هست که میگويد عوض اينکه بهکسی ماهی بدهی ،ماهیگيری
يادش بده .کمک مستقيم اصال درست نيست ،فقط وضع را بدتر میکند .من
خيلی جاها ديدم که طرف نيازمند بوده ،عوض اينکه مستقيم به او کمک کنند،
جايی کاری بهاو دادهاند تا انجام دهد و دستمزد کارش را بگيرد .اينطوری بهتر
است .اينطوری بهتر است .هم کاری ياد میگيرد ،هم درآمد دارد.
رفع معضل تکديگري و بهبود محيط شهري
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شهروندانی که تحت مصاحبه قرار گرفتند ،در البهالی گفتههايشان به نبودن گدا در تبريز اشاره
کردند .بسياری از آنها بر اينباورند که تبريز گدای بومی ندارد و گداهايی که گاه در تبريز
بهچشم میخورند از مناطق ديگر وارد تبريز شدهاند .آنها هم بعد از خبررسانی مردم به مؤسسه-
های مرتبط معرفی و بهوسيلة گشتهای آنها ،که سهبار در طول روز فعاليت دارند ،از سطح شهر
جمع میشوند .بنابراين ،بهندرت در سطح شهر گدا به چشم میخورد .ازطرفی ،هم نبود گدا در
تبريز باعث بهترشدن فضای شهر و آراستگی چهرة شهر شده و زيبايی بيشتری درمقايسه با ديگر
شهرها به آن بخشيدهاست.
علی 54 ،ساله ،میگويد:
خود تبريز گدا ندارد ،چون گدايی اينجا ننگاست و همه همديگر را میشناسند.
خود مؤسسات خيريه و مردم هم هوای همديگر را دارند واسه همين ،گدا خيلی
خيلی کم است و آنهايی هم که هستند ،مال اينجا نيستند و ناشناساند که زياد
هم اينجا دوام نمیآورند و مجبور میشوند بروند .اينجا نسبت به شهرهايی که
خودم رفتم خيلی خوب است ،وقتی گدا باشه آدم احساس راحتی ندارد و شهر هم
کثيف میشود ،اما خدا را شکر ،اينجا از اين چيزها نداريم و امنيتش هم بيشتراست.
بحث و نتيجهگيري

با توجه به مقوالت اصلیای که از مصاحبهها استخراج شد و توضيحات ارائهشده ،مقولة
فرهنگ مقابلهاي بهمنزلة مقولة هسته و محور انتخاب شدهاست .رفتار مردم تبريز در مواجهه
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با تکدیگری را میتوان با مفهوم فرهنگ مقابلهای درک و تفسير کرد .درون ساختار فرهنگی
شهر تبريز ،عناصری وجود دارد که دربرابر معضالتی همچون تکدیگری موضع مقابلهای دارد و
بالقوه چنين عملی را برنمیتابد .شهروندان تبريزی ،با کنشها و تعامالت خود ،اينساختار
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فرهنگی را بازتوليد میکنند و بنابراين ،واکنش آنان به پديدة تکدیگری ،که همراه با نپذيرفتن
و چارهجويی برای آن است ،مداوم و ماندگار است.
اين فرهنگ مقابلهای دو بعد مثبت و منفی دارد .همانطور که در تشريح و تفسير مقوالت
گفته شد ،نگرش مردم تبريز درباب متکديان منفی بوده است و هيچ شأن و جايگاهی برای آنها
قائل نيستند و براساس همين ديدگاه منفی با گدايان برخورد تندی دارند و آنها را از نظر اجتماع
طرد میکنند؛ اما ،اين فرهنگ بعد مثبتی نيز دارد و آن تالش عمومی مردم و نهادهای مردمی
برای حل مسئلة تکدیگری است .ساختارهای فرهنگی و اجتماعی غالب در اين شهر بهصورتی
است که از گداپروری جلوگيری میکند؛ زيرا کار ،و کسب درآمد از راههای آبرومند ،برای مردم
اين شهر بسيار بااهميت است .موقعيت اقتصادی شهر نيز ،که فرصتهای شغلی زيادی فراهم
کردهاست و اهميتی که مردم برای جايگاه اجتماعیشان قائلاند ،تا حدی از رویآوردن افراد به
گدايی جلوگيری میکند .فرهنگ کمک و ديگرياریای که در بين مردم وجود دارد نيز ،به دو
صورت ،نقش پررنگی در اين امر دارد :اول اينکه ،مردم از يکديگر حمايت کرده و برای رفع
مشکالت هم تالش میکنند؛ دوم اينکه ،خود همين فرهنگ بهصورت نهادی درآمده و باعث شده
مؤسسههای خيرية مردمنهاد بسياری همچون مؤسسة حمايت از مستمندان ،مؤسسة خيرية نوبر
و ،...در شهر ايجاد شود که بسيار فعالاند و توانستهاند اعتماد مردم را جلب کنند و از کمک
گستردة آنان ،برای حمايت از نيازمندان و برنامههايی که برای ريشهکنکردن و کنترل تکدیگری
در تبريز دارند ،برخوردار شوند .بهطور خالصه ،میتوان گفت اگر فقرا و نيازمندانی را که ممکن
است به تکدیگری روی آورند به دو دستة بومی و غير بومی تقسيم کنيم ،نگرش منفی ،روحية
قومگرايانه و بينش و کنش مقابلهای مردم باعث طرد گدايان غيربومی میشود و راه آنان را سد میکند؛
در مقابل ،عناصر فرهنگی ،همچون روحية کار  ،اهميت شأن اجتماعی ،فرهنگ کمک و بسياری
ديگر از مواردی که به آنها پرداخته شد ،از پرورش گدايان بومی جلوگيری میکند و بهاينترتيب،
فرهنگ مقابلهای حاکم بر تبريز عاملی است که باعث رفع معضل تکدیگری در شهر شدهاست.
بهعبارت کلیتر ،مواجهه با تکدیگری ،بهمثابة فرهنگ يکپارچة مقابلهای ،در ميان مردم
تبريز از مجموعه ويژگیهايی متأثر است :فرهنگ کمکرسانی ،نهادينگی فرهنگ کار ،حس
مسئوليتپذيری ،روحية قومگرايانه ،اهميت شأن اجتماعی ،بستر مناسب اقتصادی ،ناکارآمدی
سازمانهای رسمی /حکومتی متولی حمايت از نيازمندان ،که هرکدام بهتفصيل توضيح داده شدند.
اين ويژگیها باعث شده است که مردم تبريز واکنشهای خاصی در مواجهه با مسئلة
تکدیگری داشته باشند :گدايان از وجهة خوبی در بين مردم تبريز برخوردار نيستند و نگرشی
نسبت به آنها در بين مردم وجود دارد .همچنين میتوان به اعتماد مردم به مؤسسات مردمنهاد
و دستگاههای حمايتی ديگری که در تبريز وجود دارد اشاره کرد.
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ادهمی ،جمال ( )1389بررسی وضعيت متکديان شهر تهران و ارائة راهکارهای سازماندهی آنها،
تهران :طرح پژوهشی ،به سفارش دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران.
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اشتراوس ،آنسلم و جوليت کوربين ( )1387مبانی پژوهش کيفی :فنون و مراحل توليد نظرية
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آفريدون ،بهزاد ( )1391ماهيت و عوامل مؤثر در جرايم تکدی و کالشی ،پاياننامة کارشناسیارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.
بليکی ،نورمن ( )1390طراحی پژوهشهای اجتماعی ،ترجمة حسن چاوشيان ،تهران :نی.
بوستانی ،داريوش و احمد محمدپور (« )1388بازسازی معنايی جهتگيری جنسيتی پسران نسبت
به دختران (ارائة يک نظرية زمينهای)» ،مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) ،دورة يازدهم،
شمارة .172-142 :44
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اين واکنشها و ويژگیها در شهر تبريز پيامدهايی نيز به همراه داشتهاست که عبارتاند از:
کنش مقابلهای و رفع معضل تکدی و بهبودی محيط شهری .مهمترين موضوع در اين الگوی
تبيينی و فرايندی ،که با مفهوم فرهنگ مقابلهای بيان شد ،مؤيد ديدگاهی است که در تحقيقات
پيشين بهمثابة يکی از عوامل مهم ناکامی طرحهای مقابله با تکدیگری مطرح شده بود .اينعامل،
فقدان تلقی واحد از تکدی و متکديان در بين مردم (حاجيانمطلق )1381 ،و ناهماهنگی سوية
مردمی و سوية مديريتی و عالقهمندی بخشی از مردم به کمک مستقيم و بدونواسطه به متکديان
است (حبيبپور1391 ،؛ ادهمی1389 ،؛ ساروخانی )1377 ،که میتواند برنامههای مديران
شهری برای مقابله با تکدیگری را کمتأثير يا بیاثر کند.
نحوة مواجهه مردم تبريز با پديدة تکدیگری و موفقيت آنان در ازميانبردن آن ،میتواند
الگويی برای ديگر شهرهای کشور باشد .از مطالعة موردی شهر تبريز میتوان نتيجه گرفت که در
ديگر شهرهای کشور ،که با مسئلة اجتماعی تکدیگری روبهرو هستند ،با ايجاد و تقويت عوامل
زمينهای و مقوالت تعاملی مطرحشده در اينمطالعه ،پديدة تکدیگری کنترل میشود .دراين-
ميان ،بهنظر میرسد فرهنگ کار و نگرش منفی به گدايی ،وضعيت اقتصادی پررونق و پويا ،وجود
سازمانهای مردمنهاد حمايت از نيازمندان و اعتماد مردم به آنها ،و اشاعة اينديدگاه که خير
جمعی در حمايت نيازمندان ازطريق سازمانهای مسئول مردمی و دولتی است و نه کمک
مستقيم به متکديان ،نقش مهمی دارند .اين عوامل بايد در کانون توجه مديران و برنامهريزان شهری
قرار گيرند.
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