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  اي زنجیرة فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه

  )19نشین سنندج با کووید  ن حاشیه(مواجهۀ شهروندا

  

  3، فرهاد ابراهیمی2، محمد صدیق محمدي1یعقوب احمدي

  

  )28/08/99، تاریخ پذیرش 01/05/99(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

پیامدها و پسامدهاي شیوع ویروس کرونا چنان گسترده است که بسیاري از 

هاي ت با ویژگیگیري جهانی متفاو هاي علوم اجتماعی از شکلاندیشمندان حوزه

آورند. چنین بیانی در حقیقت سخن به میان می» دنیاي پساکرونا«متمایز با عنوان 

هاي ها و حوزهنشان از اهمیت مسئله و گستردگی میزان تأثیرگذاري آن بر جنبه

مختلف زندگی بشري در اقصا نقاط این کرة خاکی دارد. چنین پیامدهایی بدون تردید 

کمتربرخوردار در مناطق مختلف جهان و از جمله ایران اثرات  اي ودر مناطق حاشیه

ماندگارتر و شدیدتري بر جاي خواهد گذاشت. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نحوة 

مواجهه و مقابلۀ شهروندان نواحی حاشیۀ شهر سنندج، و ارزیابی اثرات سکونت در این 

دان در مواجهه با مسائل هاي شهرونمناطق بر راهکارها، راهبردها، امکانات و فرصت

  اجتماعی، و در این مورد خاص، ویروس کرونا، تدوین شده است.

اي انجام پذیرفته است و اطالعات مورد نیاز با  پژوهش به روش نظریۀ زمینه

هاي به دست آمده با بهره گیري از نرم افزار استفاده از مصاحبه جمع آوري شدند، داده

 5کد و  56. پس از انجام فرایند کدگذاري، و اخذ تجزیه و تحلیل شدند "اطلس تی"

به عنوان خروجی نحوة  "زنجیرة فقدان"مقولۀ اصلی، نهایتاً مقولۀ محوري با عنوان 
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نشین شهر سنندج با کروناویروس  هاي پیرامونی شهروندان حاشیهمواجهه و مؤلفه

شرایط علّی مطرح شد. همچنین، بر اساس مدل پارادایمی، مقولۀ زنجیرة فقدان از 

(علت و معلولی) همچون محرومیت اجتماعی و نابرابري اجتماعی نشئت گرفته است 

مهارت و فقدان آگاهی و فقدان فقدان اي همچونکه خود با ظهور عوامل واسطه

و عدم اي چون رکود و تورم، بی اعتمادي، ناامیدي، افسردگی حمایت با شرایط زمینه

نوان یک هستۀ مرکزي قابل شناسایی است. به صورت دسترسی به فضاي مجازي به ع

نشین قربانی شرایط اجتماعی و اقتصادي خود هستند و بیشتر از  خالصه، افراد حاشیه

گیرند و این به آن معناست که  سایر افراد در دوران کرونا مورد هجمۀ مشکالت قرار می

یست و همه را به ن "دموکرات"کروناویروس برخالف آنچه اشاره شده است، ویروسی 

  یکسان مورد هجوم و آسیب قرار نمی دهد.

، خشونت نشینی فقدان، سنندج، حاشیه هبیماري کرونا، زنجیر :واژگان کلیدي

   ساختاري

  

  مسئله بیانمقدمه و 

 چند در عرض این ویروس تنها. است سابقهبی بشر زندگیدرطول  کرونا ویروس گیريهمه

 هزار نفر صدها و کرده آلوده را نفر ها میلیون است، یافته گسترش هاهقار همۀ در تقریباً ماه،

سابقۀ کرونا و همچنین ناتوانی انسان در مواجهه و مقابله با است. گسترش سریع و بی راکشته

است. این  سابقه آن، شرایط بغرنجی را براي جامعۀ جهانی رقم زده است که در نوع خود کم

هاي مختلف از جمله پزشکی،  هاي علمی در حوزهبا وجود پیشرفتواقعیت که در جهان معاصر 

سازي انسان نیز فراهم شده بود، این تصور را ایجاد نموده بود که با تسلط علمی  امکان شبیه

تمام مسائل بشري از جمله در حوزة بهداشت و پزشکی به آسانی قابل حل است و نگرانی در 

ا در این مدت زمان اندك، تقریباً بسیاري از این تصورات و مورد آن معنا ندارد. ویروس کرونا ام

تمایزات را با تردید مواجه نموده است. از سوي دیگر، گسترش ویروس کرونا، باورمندان به 

مدارانی که امور قدسی را عامل نجات این جهانی و آن جهانی بشر قلمداد می جهان ماورا و دین

مود. کسانی که باور و ایمان به ماورا را عامل حل مسائل نمودند، نیز دچار تشویش و نگرانی ن

-اجتماعی، و توسل به بزرگان دینی و زیارت قبور متبرکه را موجب خالص از بیماري و شر می

پنداشتند، در مواجهه با این ویروس درمانده و دچار تردید شدند. در حقیقت، مرگ صدها هزار 

شن از نحوة مواجهه و مقابله با کروناویروس بدان نفر تنها در عرض چند ماه و نبود درك رو

معناست که انسان همچنان ناتوان است و علم و دین هر دو تا کنون در مقابلۀ متناسب با این 

هاي متنوع و مختلفی براي پیشگیري و درمان این اند، اگرچه توصیهبیماري نوپدید درمانده
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شود. اما واقعیت آن ح شده و همچنان میویروس از سوي هر دو دکترین و علماي آن ها مطر

است که پیامدها و پسامدهاي شیوع ویروس کرونا چنان گسترده است که بسیاري از 

هاي مختلف و البته  ها و زمینههاي علوم اجتماعی از جهان پساکرونا با ویژگیاندیشمندان حوزه

ه و گستردگی میزان گویند. چنین بیانی در حقیقت نشان از اهمیت مسئل متفاوت سخن می

  هاي مختلف زندگی بشري در اقصا نقاط این کرة خاکی دارد.ها و حوزهتأثیرگذاري آن بر جنبه

عالوه بر آن، همه گیري و گستردگی و میزان زیاد مرگ و میر ناشی از بیماري سبب شده 

که دي و وضعیت اجتماعی ـ اقتصا اي تا اقشار مختلف جامعه با توجه به مقتضیات طبقهاست 

یکی از  از خود بروز دهند.هاي متفاوتی رفتارسئله در آن قرار دارند در مواجهه با این م

هاي تمایز رفتاري در مواجهه با این ها و پیش زمینه ترین نکات و مباحث اصلی در مؤلفه مهم

 ویروس کرونا، وضعیت اقتصادي ةکی از موضوعات مهم دربارمسئلۀ نوظهور است. از این منظر، ی

به عبارتی اینکه  و اجتماعی متفاوت شهروندان در مواجهه با این ویروس ناخوانده و مرموز است.

پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي افراد هم در نحوة مقابله و مواجهۀ افراد در برابر ویروس و هم در 

نام  در یادداشتی به) 1398( فاضلی ابتالي به آن چه اندازه مهم و مؤثر است. در همین زمینه،

کرونا از «در وصف ویروس کرونا مدعی شد که » کرونا: مسئولیت مردم، پیشنهاد به مسئوالن«

... هر کسی را که مستعد باشد،  کند بیش دموکراتیک عمل می جنس مخاطراتی است که کم و

گرا، در قدرت یا بیرون قدرت باشد. فقیر و  طلب، اصول کند مسئول، اصالح کشد و فرقی نمی می

دهد. منتظر تأیید صالحیتش براي  شناسد. کرونا به همه، حق برابر براي مردن می م نمیغنی ه

نیز در  1روز بعد از انتشار این یادداشت بود که ایرج حریرچی ».ماند مشارکت در کشتن هم نمی

مثبت تست کرونایش از خود تهیه کرده بود،  ۀبخشی از ویدئوي سلفی که پس از اعالم نتیج

- مسئول  غیر و مسئول شناسد، فقیرو غنی نمی است؛دموکراتیویروس این ویروس،«بیان کرد: 

شناسان دیگري را به  مخالفان بسیاري داشت و جامعه نظرهایی، ، اما چنین اظهار»شناسد.... نمی

ویروس  برابر این ادعا برانگیخت. بسیاري این پرسش را پیش کشیدند که آیا واقعاً گویی در پاسخ

  کند؟ یروسی دموکرات است و بدون تبعیض عمل میکرونا، و

، در یادداشت کوتاهی به این مهم اشاره کرد که ) در پاسخ به نوع نگاه فوق1398( دغاقله

شماري نظیر  دالیل بی  دهد که به هاي اپیدمیک گذشته، نشان می تجربیات حاصل از بیماري

مشاغلی که تعامل و تماس  و ها رفهح در تراکم جمعیتی بیشتر در مناطق فقیرنشین، اشتغال«

گیري بیشتر از خدمات  فروشی و رانندگی، بهره کند مثل دست بیشتري با عموم جامعه ایجاد می

هاي عمومی مثل مراکز بیمارستانی دولتی، اتوبوس و مترو، اهتمام کمتر به خطرات  و سرویس

_______________________________________________________ 
  هداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون وزارت ب  1
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ی و حیاتی، تعلل در رفتن به نزد هاي معیشت دلیل تمرکز بر نیاز هاي اپیدمیک به ناشی از بیماري

هاي احتمالی، نداشتن امکان استراحت و ماندن در خانه  دلیل هزینه  پزشک براي معالجه به

مدت، عدم دسترسی الزم به  دلیل نوع شغل و ریسک بیکار شدن درصورت غیبت طوالنی به

هاي  ه شبکهدلیل عدم دسترسی ب  هاي اپیدمیک به بیماري ةاطالعات صحیح و متقن دربار

وگذار در این  هوشمند یا نداشتن وقت یا مهارت در گشت همراه اجتماعی، نداشتن تلفن

ویروس  ،... و ،»دلیل نوع تغذیه و سبک زندگی پراسترس  تر به ها، سیستم ایمنی ضعیف شبکه

  کند. نشین را بیش از دیگران تهدید می کرونا اقشار فقیر و حاشیه

ویروس کرونا  آیا واقعاً«یز در یادداشتی مشترك با عنوان ، ن)1399( و علی فکر روشن

فکر و علی در این یادداشت  ، ادعاي فاضلی را به چالش کشیدند. روشن»شود؟ تبعیض قائل نمی

پذیري و  آسیب و هایی را در میزان مواجهه نسبتاً طوالنی نشان دادند که نابرابري چگونه تفاوت

اساس کار  کند. هاي مختلف اجتماعی ایجاد می س کرونا در گروههاي ناشی از ابتال به ویرو پیامد

هاي بهداشتی و  هاي آماري مرتبط با پروتکل این دو پژوهشگر در یادداشتشان، استناد به داده

سبب وضعیت اقتصادي  دهند که به نخست، نشان می ۀدرمانی ویروس کروناست. آنها در وهل

گذارد، همه به یک میزان در خطر مواجهه  مره اثر میمتفاوت که بر سبک و امکانات زندگی روز

کشی و سرویس بهداشتی  آب لوله ۀ. دسترسی داشتن یا نداشتن به شبکندبا ویروس کرونا نیست

اختصاصی، حضور داشتن یا نداشتن در مناطق مسکونی و محیط کاري پرتراکم و وسایل 

یادداشت است که امکان ابتالي افراد شده در این  ونقل عمومی، تنها بخشی از عوامل اشاره حمل

نتایج حاصل از سرشماري نفوس «عنوان مثال   به .دهد را به ویروس کرونا افزایش یا کاهش می

هزار واحد  706درصد جمعیت کشور (معادل  3,6دهد که  نشان می 1390و مسکن در سال

و درنتیجه این » اند کشی) دسترسی نداشته رسانی عمومی (آب لوله آب ۀمسکونی) به شبک

هاي رسمی  آمار«صورت مداوم بشویند. دیگر آنکه   هاي خود را به توانند دست جمعیت نمی

 1394 کنند و تا سال ها زندگی می درصد جمعیت ایران در شهر 70دهند که بیش از  نشان می

ز اند که ا هاي غیررسمی بوده گاه میلیون نفر، ساکن سکونت 11درصد از آنها یعنی  21حدود 

  و این یعنی احتمال ابتالي بیشتر به ویروس کرونا. ،»اي دارند حیث جمعیتی، تراکم گسترده

گذارد؛ چراکه  اند که نابرابري بر ضعف سیستم ایمنی اثر می نشان داده یفکر و عل روشن

هاي یک مطالعه که  یافته«تغذیه است و   ترین عامل موثر بر تضعیف سیستم ایمنی، سوء شایع

فرد شهري  ک دهه قبل در کشور انجام شده، نشان داده است که پروتئین دریافتی هربیش از ی

گرم یعنی  51ترین دهک درآمدي) در زمان مطالعه، برابر با  از دهک درآمدي اول (یعنی پایین

شده و پروتئین دریافتی هر فرد از دهک دهم شهري (یعنی  گرم کمتر از مقدار توصیه 9
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گرم بیشتر از نیاز  71گرم یعنی  131از محل مصرف اقالم خوراکی، باالترین دهک درآمدي) 

اي،  هاي زمینه اند که بیماري این دو پژوهشگر همچنین به این نکته اشاره کرده». بوده است

هاي  گویند شیوع پرفشاري خون در ایران در گروه مطالعات می«توزیعی نابرابر دارند و 

لحاظ وضعیت   هاي پایین به که شیوع آن در گروه طوري  نابرخوردار، تمرکز بیشتري دارد، به

نتیجه آنان از  در». درصد است 16,4هاي باال  درصد و در گروه 40,5اقتصادي و اجتماعی، 

کنند که وضعیت سالمت و ناسالمتی ما،  گویند و خاطرنشان می سخن می» سندرم جایگاه«

جایگاهی که پیش از شیوع ویروس کرونا،  که در نظام اجتماعی داریم؛ متأثر از جایگاهی است

اي ما را تعیین کرده است و منجر به مواجهه و  هاي زمینـــه وضعیت سیستم ایمنی و بیماري

  شود. پذیري متفاوتمان دربرابر آن می آسیب

شده در  در حقیقت، هدف اصلی و پرسش اساسی نوشتار حاضر نیز به همین تضاد مطرح

عبارتی مطالعۀ حاضر با بررسی نحوة مواجهه و مقابلۀ شهروندان  نظریات فوق راجع است. به

 "جایگاه اجتماعی ـ اقتصادي"نواحی حاشیۀ شهر سنندج، در پی پاسخ به این پرسش است که 

هاي شهروندان در مواجهه با مسائل اجتماعی و در  چه تأثیري بر راهکارها و امکانات و فرصت

گذارد؟ به عبارتی، پرسش اصلی این نوشتار این  جاي میاین مورد خاص یعنی ویروس کرونا بر 

اي شهر سنندج بر  ویژه در مناطق حاشیه است که آیا وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي افراد به

توانایی یا ناتوانی آنها در مقابله با کرونا ویروس مؤثر است؟ کدام فاکتورهاي اجتماعی یا 

  گذارند؟هستند و چه تأثیري بر جاي می اقتصادي و یا حتی فرهنگی در این زمینه مهم

 

  پیشینه و زمینۀ نظري

هاي بحرانی و ویژه نحوة کنش و رفتار انسانها در موقعیت در زمینۀ موضوع مورد مطالعه و به

بر  "جایگاه و پایگاه"در این مورد خاص واکنش در مواجهه با بیماري کرونا، و همچنین اثر 

انداز  توان دو زمینۀ نظري اصلی را به عنوان چشم ها می رویهها، رویکردها و  امکانات، فرصت

اصلی معرفی نمود. نخستین زمینه در راستاي توجیه علت انجام رفتاري خاص از سوي افراد 

حاضر در یک موقعیت خاص یا گروه خاص مربوط به نظریات سبک زندگی است. در حقیقت در 

اي واحد و تحت به عنوان مجموعه و بستهتفکر متمایل به سبک زندگی، رفتارهاي انسانی 

هاي اقتصادي و گذار جوامع مورد توجه ها، فاکتوارهها و عادتها، میدانها، ذائقههدایت زمینه

وارد آثار  1920گیرد. مفهوم سبک زندگی از مفاهیم اجتماعی مهمی است که از دهۀ  قرار می

پایان اصحاب علوم الی از مناقشات بیشناسی شد. گستره و حوزة مفهوم سبک زندگی خجامعه

طبقۀ «ذیل مفهوم » سبک زندگی«اند تا با قراردادن اجتماعی نبوده است. برخی تالش کرده
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بخشند، اما در مقابل عدة بیشتري سبک زندگی » طبقه«پویایی و غناي بیشتري به » اجتماعی

-اند. در آثار جامعههرا مفهومی در عرض طبقه و امري وراي تقسیمات طبقاتی قلمداد کرد

سازي وجود دارد. یکی مربوط به دهۀ شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و مفهوم

که سبک زندگی معرّف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخص تعیین  1920

 کار رفته است، و دوم به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متنطبقۀ اجتماعی به 

-راهییابد، و در این معنا، سبک زندگی گرایی معنا میتغییرات مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف

هاي اجتماعی ها و رفتارهاي افراد که اهمیت آن براي تحلیلها و نگرشاست براي تعریف ارزش

سبک زندگی را تجسم تالش  1). زیمل1381یابد (اباذري و چاوشیان ، روز به روز افزایش می

کوشد از داند. به اعتقاد وي فرد میهاي بنیادي و فردیت برتر خود میان براي یافتن ارزشانس

دیگران برساند و انسان براي معناي مورد نظر سمع اش را بهطریق سبک زندگی فرهنگ عینی

گزیند؛ زیمل توان چنین اي را برمیهاي) رفتاريهاي (صورتخود (فردیت و برتري)، شکل

-). 1388نامد (مجدي ، می» سبک زندگی«و این اشکال به هم مرتبط را » سلیقه«گزینشی را 

اي کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها را به کار به باور گیدنز، شیوة زندگی، مجموعه

سازند بلکه روایتی خاصی را هم که وي گیرد چون نه تنها نیازهاي جاري او را برآورده میمی

 ). 1381سازد (گیدنز ،ی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم میبراي هویت شخص

هاي فرهنگی و اجتماعی و جامعۀ معاصر را جامعۀ متمایز بر اساس وجود انواع سرمایه 2بوردیو

داند و راز و رمز بقا و توسعۀ جامعۀ جدید را تمایزات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي  اقتصادي می

داند. او براي بیان این معنی از نظام مفهومی جدیدي شامل ذائقه، اقتصادي می و نه صرفاً تمایزات

و سبک زندگی استفاده کرده میدان، انواع سرمایه و به طور خاص سرمایۀ فرهنگی، ذائقه، مصرف، 

هاي زندگی مختلف را نشان ). بوردیو با مفهوم فضاي اجتماعی سبک1386است (آزاد ارمکی، 

داند. از نظر او همۀ چیزهایی که زندگی را نتیجه قابل رؤیتی از ابزار عادت میدهد. او سبک می

ها و غیره ها، سیگارها، عطرها، لباسانسان را احاطه کرده است مانند مسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب

ها، اي از طرز تلقیبخشی از سبک زندگی او است. بر اساس دیدگاه بوردیو، سبک زندگی مجموعه

).  فضاي اجتماعی به این 32: 1380هاي افراد است (بوردیو، هاي رفتاري و سلیقهها، شیوهارزش

هاي اجتماعی بر اساس میزان سرمایۀ اقتصادي و سرمایۀ شود که عامالن و گروهترتیب ساخته می

ل کنند. بوردیو استدالیابند و با برخی دیگر فاصله پیدا میفرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می

هاي بسیار کند مردمی که به طور نزدیک در فضاي اجتماعی یکسان قرار دارند، داراي مشابهتمی

_______________________________________________________ 
1 Simel 
2 Pierre Bourdieu 
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هستند حتی اگر هرگز یکدیگر را ندیده باشند، به سخن دیگر مردمی که در فضاي اجتماعی 

) 1984هاي زندگی مشابه دارند. وي در کتاب تمایز (هاي مشابه و سبکمشابهی قرار دارند ذائقه

ویژه طبقات اجتماعی و اقتصادي از میان انواع کاالهاي  هاي خاص بهدهد که چگونه گروهشان مین

هاي لباس پوشیدن، غذا خوردن، آرایش کردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل و ...  مصرفی، روش

دهند تا روش زندگی مجزاي خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز هایی را انجام میانتخاب

گانۀ تمایز و  هاي افراد مبتنی بر سه ). در تبیین بوردیو، اهمیت کنش135:1389کنند (نیازي، 

هاي اجتماعی  تشابه و مردانگی نیز از اهمیت زیادي برخوردار است. به عبارتی، افراد داراي سرمایه

جتماعی در هاي متمایز از سایر موقعیت هاي ا و فرهنگیِ عالی عموماً سعی در انجام اَعمال و کنش

جامعه دارند و عموماً به دنبال ترسیم خطوط تمایز میان خویش و سایرین هستند. دستۀ دوم، که 

داراي سرمایه هاي فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی متوسطی هستند در صدد اتخاذ اَعمالی 

اي آنها را ه آیند که تشابه بسیاري با اعمال دستۀ نخست دارد و از این رو عموماً رفتار و کنش برمی

آورند. و نهایتاً در دستۀ سوم و با وجود نمایند و از این سان به تمارض روي می تقلید و تکثیر می

کم بودن انواع سرمایه عموماً سعی در توجیه و تقلیل مسائل و تحقیر زندگی و وابستگی به آن 

گی است که بر بی ترین مسائلی که بر آن تأکید می شود مردان دارد. در این دسته یکی از مهم

  اهمیت جلوه دادن مسائل اجتماعی و سازوکارهاي زندگی تأکید می کند.

زمینه و حساسیت نظري دوم که به روشن نمودن مسیر محققان در زمینۀ موضوع مورد 

هاي مرتبط در توجیه و  و نظریه» خشونت ساختاري«کند، بحث اهمیت  مطالعه کمک می

» خشونت ساختاري«در شرایط متفاوت است. اصطالح  هاي مختلف تبیین نحوة اتخاذ کنش

شناس نروژي، یوهان گالتونگ (مؤسس  توسط جامعه 1969براي اولین بار در یک مقاله در سال 

اصلی مطالعات صلح و جنگ و مجلۀ تحقیقات صلح) به کار برده شد. وي صلح را به عنوان نبود 

ن نبود خشونت غیرمستقیم تعریف خشونت فیزیکی مستقیم ــ فردي یا جمعی ــ و همچنی

گالتونگ از  .شوند اي شدن و استثمار ایجاد می کند که توسط عواملی نظیر فقر و حاشیه می

کند و با این کار بر این مسئله  تعبیر خشونت شخصی به جاي خشونت فیزیکی استفاده می

مل خشونت کند که خشونت شخصی دربردارندة وجود شخص یا اشخاص به عنوان عا تأکید می

ها، ارتش و یا دولت باشند، در حالی که در خشونت تواند افراد، گروه است که این عامل می

ساختاري، هیچ عامل قابل شناسایی وجود ندارد و خشونت، در پیکرة ساختار شکل گرفته است 

  ) 171-170: 1969(گالتونگ، 

جام دهیم در ارتباط با فاعل بندي دیگري که باید ان تقسیم«...نویسد که: گالتونگ چنین می

سؤال را بپرسیم که آیا یک شخص خاص به عنوان فاعل خشونت وجود خشونت است، باید این 
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بندي  توان به دو دستۀ مستقیم و غیرمستقیم تقسیم دارد یا خیر؟ از این زاویه خشونت را می

خشونت غیر  نمود. در خشونت مستقیم یک کنشگر انسانی عامل و فاعل خشونت است اما در

مستقیم کنشگر انسانی خاصی مسئول مستقیم خشونت نیست، در هر دو مورد، قربانی خشونت 

ممکن است کشته شود، زیان و آسیب ببیند یا دچار صدمه گردد و یا مورد دستکاري واقع 

 در حالی که در ها دانستآسیباین را مسئول  خاصشخص توان یک میاول در نوع گردد، اما 

توان به عنوان مسئول خشونت بازشناخت. این نوع  نوع دوم هیچ شخص انضمامی خاصی را نمی

هاي  خشونت در ساختار نهفته شده است و خود را به صورت قدرت نابرابر و به تبع آن فرصت

خشونت «). بنابراین به نظر گالتونگ، 171-170(همان: » دهد نابرابر زندگی نشان می

مستقیمی است که در نظم اجتماعی سرکوبگر شکل گرفته و تفاوت  ساختاري، خشونت غیر

(گالتونگ، » نمایدانسان ایجاد می 1عظیمی را میان حاالت بالقوه و بالفعل تحقق خویشتن

). ازنظر او، خشونت مستقیم خشونتی است که با فاعل مشخص خشونت آشکار می 173: 1975

نیست، بلکه خشونت در پیکرة درمیان ل خشونت از عامخبري گردد، اما در خشونت ساختاري 

یابد (گالتونگ، هاي زندگی نابرابر تجلی میساختار یکپارچه شده و در قدرت ناموزون و شانس

). از این رو، خشونت ساختاري، خشونت مربوط به بی عدالتی و نابرابري است 171- 170: 1969

ط نهادها و مقررات هنجاري شده است که در پیکرة ساختار اجتماعی جاي گرفته است و توس

). به نظر گالتونگ، مرگ و میرهاي ناشی از بیماري سل در قرن 99: 2001(وینتر و الیتون، 

هجدهم قابل اجتناب نبود اما اگر امروز با وجود منابع و امکانات پزشکی دنیا کسی بر اثر سل 

و این خشونت باعث این جان خود را از دست بدهد باید بگوییم که خشونت وجود داشته 

سخن گفتن از خشونت، «). به زعم گالتونگ: 186 – 168: 1969صدمات شده است (گالتونگ، 

توان در مورد آن به همانند سخن گفتن از یک بیماري به صورت کلی است، بسیار آسان می

اي توان درمان آن را پیدا کرد و یا حتی نسخهبندي اخالقی رسید اما بسیار مشکل می جمع

محور باشد و قربانی مورد بحث  پیشگیرانه براي آن نوشت ... هر گونه نظریۀ خشونت باید قربانی

بایست به عنوان هر نوع رنج قابل اجتناب انسان تعریف ما انسان است، بنابراین، خشونت می

  ) 281: 1975(گالتونگ، » گردد

ع (همچون  خدمات بهداشتی هاي زندگی شامل توزیع و دسترسی نابرابر به مناب این فرصت

گیري سیاسی هستند. به  توانایی تأثیر در تصمیم و پزشکی، آموزش، و مشاغل خاص) و فقدان

عقیدة گالتونگ، این اشکال از خشونت، ساختاري هستند و مستقیماً به دست افراد خاصی 

دهند و به  قرار میهاي افراد را تحت تأثیر  ها و فرصت شوند اما از آنجایی که انتخاباعمال نمی

_______________________________________________________ 
1 self-realization 
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: 1969گردند (گالتونگ، زنند، نوعی خشونت محسوب میجسم یا روان قربانیان صدمه می

). به عنوان مثال، تصور اینکه چگونه فقدان دسترسی به خدمات پزشکی سالمت عمومی، 171

- میکنند تحت تأثیر قرار هاي زندگی و امید به زندگی افرادي را که در فقر زندگی می انتخاب

). خشونت ساختاري از افراد کارگزار این 106: 2013دهد، تصور دشواري نیست (سولیوان، 

ها تنها خشونت مستقل است و در صورت تغییر افراد نیز پایدار می ماند؛ افراد درون موقعیت

اند و وابسته به وجود فرد نیستند  که ساختاريکنند، قوانینیقوانین ساختار را اجرا می

  ).178: 1969، (گالتونگ

ساختاري را ازگالتونگ تبعیت کرده و همانند او خشونت و اندیشمندان بسیاري محققان 

گالتونگ مفهوم خشونت ساختاري را براي که اند. از زمانییکی از انواع خشونت به شمار آورده

شده و مورد به کار برده اولین بار به کار برد تا کنون این مفهوم توسط پژوهشگران متفاوتی 

به اوج خود رسید. وي  1تأمل قرارگرفته است. شاید بتوان گفت این امر در کارهاي پل فارمر

گردد به  خشونتی که توسط سیستم اعمال می«دهد:  خشونت ساختاري را این گونه شرح می

این معنی که به صورت غیر مستقیم و توسط تمامی کسانی که به نظم اجتماعی تعلق دارند 

ارجاع به ماشین سرکوب اجتماعی به  گردد. به صورت خالصه، خشونت ساختاري در می اعمال

  ). 307: 2004(فارمر، » رود کار می

دهد. نخست بر فارمر مفهوم ابتدایی گالتونگ از خشونت ساختاري را از دو جهت بسط می

 هاي تاریخی شرایط کنونی خشونت ساختاري تأکید می کند و سپس توجه درك سرچشمه

دهد. منظور فارمر از مادي، پیکر انسان، و مواد مورد فراوانی به اقتصاد مادي ـ سیاسی نشان می

هاي تولید است. فارمر که نظریۀ خود را بر اساس  استفاده در کنترل فضا، و همچنین شیوه

مفهوم خشونت ساختاري گالتونگ استوار نموده است عقیده دارد خشونت ساختاري را باید 

یگر انواع خشونت در بافت تاریخی و سیاسی اقتصادي آن بررسی نمود. به عقیدة وي: همچون د

شود و ها، خشونت (معموالً توسط قوي علیه ضعیف) اعمال می در هرکدام از این موقعیت«

(فارمر، » شرایط تاریخی و سیاسی خاصی براي تضمین این خشونت ساختاري در کار هستند

هوم خشونت ساختاري پدیدة ثابت نیست بلکه در طول زمان تغییر ). به نظر فارمر مف9: 2003

: 2004کند و حالتی پویا دارد و ممکن است در هر عرصه شکلی به خود بگیرد (فارمر،  می

نماید:  ي بوردیو مقایسه می2واره ). فارمر مفهوم خشونت ساختاري را با مفهوم عادت315

برد، اما  کننده به کار می شده ساختاربندي تاربنديبوردیو هابیتاس را به عنوان یک مفهوم ساخ«

_______________________________________________________ 
1 Paul Farmer 
2 habitus 
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شده محدودکننده است که عاملیت قربانیان خود را  خشونت ساختاري یک مفهوم ساختاربندي

افکند که منابع، غذا، درمان و عواطف آنان را کنترل نماید، زنجیري بر گردن آنان میمحصور می

  ).315(همان: » نماید می

گوید و در برمردم سخن میو نهادي  أثیر قدرت سیاسی و اقتصاديخشونت ساختاري از ت

متفاوت قدرت چگونه واکنش به مسائل اجتماعی را الهام که خود این اشکال است مورد این 

)، از این روي به زعم فارمر، خشونت ساختاري بر ix: 1997بخشند (کالینمن و همکاران، می

عدالتی به عنوان هاي تجربه شدنِ فقر و بی کند و شیوهیمکانیسم اجتماعی استثمار تأکید م

  ).293: 2010دهد (فارمر،  خشونت را مورد بررسی قرار می

اند که خشونت ساختاريِ حاصل از فقر و بعدها کسان دیگري نیز بر این نکته تأکید کرده

آگاهانه  تخریب محیطی با افزایش ریسک بالیاي طبیعی ارتباط دارند، چرا که این تدابیرِ

پذیر  بینی این بالیا، آسیب بینی و غیر قابل پیش هستند که مردم را در مقابل صدمات قابل پیش

  ).53:  2009نمایند (دمنکونوك و پیترسون، می

پردازان عرصۀ خشونت ساختاري، خشونت ساختاري را به  یکی دیگر از نظریه 1سولیوان 

، سرکوب و سلطه) که با شرایط تاریخی، سیاسی و ترکیبی از انواع خشونت (تبعیض، نابرابري«

شوند و سبب محدود شدن اقتصادي خاصی مرتبط بوده  و به صورت غیر مستقیم تجربه می

-107: 2013کند (سولیوان، تعریف می» گردندفرصتها، انتخابها و شانسهاي زندگی افراد می

ینۀ تبیین موارد زیر اصالح گردد: ). به عقیدة سولیوان، مفهوم خشونت ساختاري باید در زم108

 -2افتند. تبیین اشکال مختلف خشونت ساختاري که در بسترهاي مختلف اتفاق می - 1

نقش عامالن انسانی قربانی خشونت  -3کند؟  در طول زمان تغییر می خشونت ساختاري چگونه

هاي هاي حاصل از پژوهشساختاري چیست؟ از نظر سولیوان، ضرورت دارد بینش

پذیري این  شناختی به مفهوم خشونت ساختاري افزوده شوند تا توانایی تبیین و انعطاف جامعه

  ).107: 2013مفهوم افزایش یابد (سولیوان، 

هاي  نیز معتقد است هنگامی که منابعی نظیر آب پاك و غذاي سالم و یا مراقبت 2هویویک

یت افراد دیگر، داراي امید به پزشکی با کیفیت در دست طبقات باال متمرکز شده است، اکثر

ترین شاخص براي تعیین میزان  زندگی کمتري هستند. هویویک مفهوم امید به زندگی را اصلی

ها و داند. از نظر او، قربانیان خشونت ساختاري، افراد و گروهخشونت ساختاري در جامعه می

ه و بالفعل آنها شده هایی هستند که شرایط ساختاري سبب فاصله گرفتن وضعیت بالقوجمعیت

_______________________________________________________ 
1 Sullivan 
2 Tord Høivik 
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و به تبع آن امید به زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین، بهترین راه براي سنجش 

). 60: 1977ها است (هویویک، خشونت ساختاري، مشخص نمودن امید به زندگی این جمعیت

هاي متفاوت آن هایی براي ارائۀ شاخص خشونت ساختاري انجام داد که بر پیامدتالش هویویک

  هاي زندگی تمرکز داشت. از جمله امید به زندگی، میزان مرگ و میر، و از دست دادن سال

هاي  اند مصادیق و نشانه پردازان تالش نموده بر اساس مفهوم کلی خشونت ساختاري، نظریه

اي هاین مفهوم را تعریف نمایند. از نظر گالتونگ، خشونت ساختاري در قدرت ناموزون و شانس

یابد. به نظرسولیوان، فقر، فقدان دسترسی به زندگی نابرابر و دسترسی نابرابر به منابع تجلی می

هاي قابل هاي زندگی، و امید به زندگی، از شاخص خدمات پزشکی سالمت عمومی، انتخاب

هاي خشونت ساختاري بی شمار  بازشماري خشونت ساختاري هستند. به عقیدة کالینمن، مثال

به نظر او، این مفهوم با میزان زیاد مرگ و میر، بیماري، بیکاري، بی سرپناهی، فقدان هستند. 

هاي تجربه شدنِ  گردد. فارمر شیوه آموزش، بی قدرتی و احساس مشترك بدبختی مشخص می

هایی  دهد. هویویک تالش فقر و بی عدالتی به عنوان خشونت ساختاري را مورد بررسی قرار می

خشونت ساختاري انجام داد که بر پیامدهاي متفاوت آن از جمله امید به براي ارائۀ شاخص 

تمرکز داشت. از طرفی، این مفهوم هاي زندگی زندگی و میزان مرگ و میر و از دست دادن سال

اند نیز به شیوة توسط پژوهشگرانی که آن را جزء موضوعات اصلی پژوهش خود قرار داده

توان به عدالت اجتماعی و رفاه فردي و  جمله این مصادیق می یابی شده است. ازمشابهی مصداق

هاي نابرابر زندگی (کاتلین ماري دایر،  فرصت ها و)، تبعیض2007کیفیت محیط (گیورگی، 

)، تجربۀ فقر با سالمت جسمی و روانی ضعیف، شرایط ناامن زندگی، گرسنگی، طرد 2012

 سی ناکافی به امکانات بهداشتی (سسیلیا)، و دستر2016اجتماعی و خشونت (بنجامین ایرل، 

  ) نام برد.2013مونتسدوکا، 

  

  پژوهش روش

اي استفاده شده و اطالعات مورد نیاز با استفاده از در این پژوهش از روش نظریۀ زمینه

تجزیه و  1گیري از نرم افزار اطلس تیآمده با بهرهدست هاي بهآوري شدند. داده مصاحبه جمع

هاي گیري نظري با افرادي که در محلهمصاحبه بر اساس نمونه 6د. در مرحلۀ اول تحلیل شدن

ها مصاحبه، تحلیل داده 3گردید. پس از انجام  کردند انجام حاشیۀ شهر و یا کم درآمد زندگی می

مرور تکمیل و اصالح شد و تغییر  هاي دیگر، بهبا نرم افزار اطلس تی آغاز شد و با انجام مصاحبه

ها با نظم بیشتري ها، مصاحبه هاي ابتدایی حاصل از مصاحبه. در مرحلۀ دوم بر اساس یافتهیافت

_______________________________________________________ 
1 Atlas ti 
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نشین ادامه پیدا کرد.  در میان این افراد با توزیع متناسب در میان افراد ساکن در محالت حاشیه

زمزد کارگر روو یا به قولی» شغل خاصی نداشتند«افرادي که به اصطالح ها در میان این مصاحبه

پرداختند تا بیشترین ثأثیرات هاي کاذب دیگري می بودند و یا به شغل دستفروشی و یا شغل

شرایط اپیدمیک بیماري را بر روي این قشر از جامعه که به لحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادي در 

لیلی هاي حاصل از هر مصاحبه بالفاصله به کار تحتري هستند بسنجیم. در ادامه داده سطح پایین

رفت تا در نرم افزار اطلس تی افزوده شدند و مرحلۀ کدگذاري باز به صورت همزمان پیش می

ها به دست نیامد و مفاهیم مورد نظر بر کدهاي قبلی   اینکه دیگر کدهاي جدیدي از متن مصاحبه

ایی ها تا جدرنگ آغاز شد و کار مصاحبه شدند. مراحل آغازین کدگذاري محوري نیز بیافزوده می

ها  تا اشباع نظري آمد؛ به عبارت دیگر مصاحبهدیدي به دست نمی ادامه پیدا کرد که مقولۀ ج

کسانی که شغل  با مصاحبه 2 آنها انیم از که ،گرفت انجام مصاحبه 20 تعدادرفتند. پیش 

جه داران واقع در حاشیه با تو مغازهقشر با مصاحبه 5 ،شهري داشتند هاي درون رانندگی در آژانس

 و کارگر روزمزد، افراد با مصاحبه 5و  ،به ارتباط نزدیک و روزمره با افراد واقع در این گونه محالت

  .شد انجامدر خیابان  دستفروش افراد با مصاحبه 8

ها با استفاده از تحلیل تر بر روي دادهتر و موشکافانهکدها با تحلیل دقیق استخراجپس از 

تحلیل  ، و بااز مفاهیم و کدهاي جنینی استفاده گردید مواردبرخی از اي و تحلیل خرد در مقایسه

. در مرحلۀ اندمفاهیم و کدها استخراج شده ،هادقیق و نزدیک داده و مشاهدةکلمه به کلمه 

کدگذاري محوري پس از مقایسۀ مفاهیم با یکدیگر، طی فرایندهاي مداوم رفت و برگشت میان 

  شده، مقوالت محوري تشکیل شدند. هاي جدید انجامبهها و مصاحها و تحلیلمصاحبه

ها، کدگذاري گزینشی بود. کدگذاري گزینشی در واقع فرایند مرحلۀ بعدي در تحلیل داده

دیگر به آن است مقوالت ساختن و مرتبط  ايانتخاب یا به بیان بهتر کشف مقولۀ هسته

ها و پس از آن در حلیل مصاحبهزمان با آغاز ت ). هم165: 1394(استراوس و کوربین، 

بندي آنها در مرحلۀ کدگذاري  فرایندهاي کدگذاري باز، انتخاب مفاهیم و مقوالت و دسته

ها و عامل سهیم در تمام مفاهیم و اي به عنوان وجه مشترك تمام مقولهمحوري، مقولۀ هسته

ر این مرحله مدل تدریج رخ نمود: گویی خود را براي پژوهشگر نمایان نمود. د مقوالت به

  اي کشف گردید.پارادایمی و مقولۀ هسته

آمده را براي  دست اي این است که خط روایی بههاي تعیین اعتبار نظریۀ زمینهیکی از راه

ایم، بازگو کنیم، یا بخواهیم آن را بخوانند، و از آنها بخواهیم در کسانی که با آنها مصاحبه کرده

). 181: 1394د شخص خودشان نظر بدهند (استراوس و کوربین، مورد میزان انطباق آن با مور

در این پژوهش براي تعیین اعتبار از این روش استفاده شد. داستان و یا همان خط روایی براي 
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شوندگان توانستند خود را در داستان نهایی بازشناسایی  شوندگان بازگو شد و مصاحبه مصاحبه

  قابل قبولی یافتند. شده توضیحات نمایند و به شرح ارائه

  

  ها یافته تحلیل

پردازیم. مرحلۀ  اي می آمده بر اساس روش زمینه دست هاي بهدر این بخش به تحلیل یافته

ها شد. در مرحلۀ کدگذاري محوري پس از  کد از داده 56کدگذاري باز، منتج به استخراج 

هاي مفهومی و معنایی  حوزههاي  ها و قرابتآمده بر اساس شباهت دست ترکیب مفاهیم اولیۀ به

مقوالت و مقوالت  بندي خرده مقوله و مقولۀ فرعی به دست آمد. با ترکیب و دسته خرده 23آنها، 

ها،  اي، زمینه اي و مداخله مقوله شامل شرایط علّی (علل)، عوامل واسطه 5فرعی، نهایتاً 

  ).1راهبردها، پیامدها، به دست آمدند (جدول 

  

  ها ج کدگذاري مصاحبه: نتای1جدول شماره 

  ها  خرده مقوله  مقولۀ فرعی  مقوله  اي مقولۀ هسته

ن
دا

فق
ة 

یر
ج

زن
  

  شرایط علّی (علل) 

  اجتماعیمحرومیت 

 عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط مردم

 بیکاري

 درآمد کم

  نابرابري اجتماعی
بدبختیاحساس   

نشینیحاشیه  

اي و عوامل واسطه

  اي مداخله

  آگاهین فقدا

  

کافی در حوزة سالمت و نبود اطالعات 

  بهداشت

 در مورد بیماريکافی اطالعات  نبود

  19کووید

  مهارتفقدان 
  اي نبود توان حرفه

  اي نبود دانش حرفه

  حمایتفقدان 
  توجی دولتکم

  و حمایتیهاي رفاهی ناکارآمدي سازمان

  هازمینه

  و تورم رکود  -

  و افسردگیناامیدي   -

  اعتماديبی  -

  دسترسی به فضاي مجازيعدم  -

-    

  راهبردهاي فرد  راهبردها
  قرنطینه از روي ترس و اجبار

  آوري فرد در قرنطینهعدم تاب
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  ها  خرده مقوله  مقولۀ فرعی  مقوله  اي مقولۀ هسته

مبتال شدن به توجهی و قبول ریسک بی

  بیماري

  راهبردهاي جامعه
  خانگیقرنطینۀ 

  درآمد و ضعیفقشار کمبه اکمک معیشتی 

  پیامدها

  پیامدهاي اجتماعی

  فقر و فشار اجتماعی

  گیري بیماري و تشدید آن همه

  گذاري اجتماعی عدم رعایت فاصله

  پیامدهاي اقتصادي

  

  تشدید فقر

  تشدید گرسنگی

  تشدید شرایط سخت معیشتی

  بی خانمانی

  تشدید بیکاري

  پیامدهاي سالمت  

  فقدان عزیزان

  مرگ

  شیوع بیماري

  

  علّی (علل) شرایط

کرونا بیماري است و سالمتی بسیاري از افراد جهان و مردم ایران را هدف قرار گرفته و 

حتی بسیاري را به کام مرگ کشانده به طوري که آمارها حداقل در ایران از روزانه به طور 

دهد. آنچه در اینجا مهم است دمیک را نشان مینفر کشته در شرایط حاد اپی 120میانگین

افراد است و در این میان برخوردهاي متفاوت شرایط بیماري در میان اقشار مختلف جامعه 

که تنها باید از سالمت خود محافظت کنند بلکه باید از شرایط سختینشین نه ضعیف و حاشیه

ي آنان تأثیر گذاشته نیز گذر کنند. این بیماري بر روي زندگی اجتماعی و به خصوص اقتصاد

در میان قشرهاي مختلف به یک اندازه . این شرایط سخت گذري سخت بدون هیچ پشتوانه

شود. افراد مرفه و حتی متوسط جامعه در این دوران فقط نگران سالمتی خود احساس نمی

فرهنگی، اقتصادي، ...) هاي زندگی در تمام ابعاد آن (اجتماعی، هستند. اما افرادي که از حداقل

کرونا هستند. شده در دوران شرایط هاي خالی محروم هستند بیشتر نگران معیشت و سفره

هاي نابرابر و دسترسی نابرابر افراد  وضوح به نمایان ساختن قدرت ناموزون و شانس دورانی که به

هاي کمتر شدن  انیدر این شرایط حاد اشاره دارد. اگر دیگرانی از دوران قرنطینۀ خود و نگر

کنند و حتی آن  گذران اوقات فراغت خود به علت قرنطینۀ خانگی در فضاي مجازي صحبت می

هستند بسیار افرادي که در واقعیت به علت فقر و گذارند،  را به انحاي مختلف به اشتراك می
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و به علت فقدان دسترسی برابر به خدمات بهداشتی، و کم بودن امید به زندگی در این شرایط، 

خانگی در دوران کرونا جز شرمندگی در مقابل قرارگرفتن در طبقۀ پایین جامعه، قرنطینۀ 

خانواده را در بر ندارد. این انعکاس همان محرومیت اجتماعی و نابرابري ساختاري است که خود 

در عدم رعایت مسائل بهداشتی به علت دغدغۀ معیشتی و تشدید فقر مضاعف و احساس 

  دهد. بیشتر بروز میبدبختی 

  گوید: شهرام (رانندة آژانس) می

فقر و نداري من به دوران قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم میشه. «... 

در دوران قبلش من حداقل میتونستم براي دو وعده غذاي بخور نمیر 

مسافرکشی کنم. ولی االن اینم به خاطر این شرایط از من گرفته شده 

  .....» هامو ببینم  نگی خودمو زن و بچهو باید بشینم گرس

قابل دیدن «خود، خشونتی را به همراه دارد که  با توجه به گفتۀ فوق، کرونا در درون

که در خشونتی ». کرد توان شناسایی می«خوبی  ، اما از روي صورت این گونه افراد به»نیست

را به قشرهاي ضعیف جامعه  ساختار اجتماعی و اقتصادي جامعه نهفته است و بیشترین فشار

دهد. این همان چیزي بود که کند و حتی آنان را مورد آزار و اذیت روانی نیز قرار می وارد می

شود آورد: خشونت ساختاري به دست افراد خاصی اعمال نمی گالتونگ از آن سخن به میان می

  ند.ک هاي افراد را محدود می بلکه کامال ًنامرئی است و به صورتی فرصت

اقتصادي و سازوکارهاي تولید در جامعه است و عالوه بر آن، مسئلۀ بیکاري، متأثراز شرایط 

تواند مولد آثار سوء اقتصادي و اجتماعی و روانی نیز باشد. داشتن کار و شغل خاص، خود می

هم به عنوان نیاز روانی براي افراد مطرح است و هم منبع کسب درآمد و رفع سایر نیازهاي 

رود. از طرف دیگر، در سطح کالن، کار و شغلِ مولّد باعث  تصادي و معیشتی فرد به شمار میاق

شود و در نبود آن رفع نیازهاي انسانی و هاي اقتصادي جامعه نیز می به حرکت درآمدن چرخ

 حد ی،گرسنگ تحمل و هیتغذ سوءشود. اجتماعی و اقتصادي فرد و جامعه دچار مشکل می

 شمار به یزندگ سخت طیشرا نماد ینوع به و ،شود یم محسوب یشتیمع سخت طیشرا ياعال

  .رود یم

  گوید: فرزاد (کارگر روزمزد) می

خوریم. اتفاقاً  به نظر شما امثال ما که کارگر روزمزدیم به مشکل برنمی«

(کرونا) خیلی مشکل داشتیم. االن فقط زجرام  ماها قبل این وضعیتم

تومن درآمد داشتم.  60تا  50ي به زور بیشتر شده. براي منی که روز
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شنوید.  اونم با عملگی. زندگی سخت نیست؟ والّا سخته. شما فقط می

   »کنیم. هاست این وضع رو زندگی می ولی ما سال

 که است یعیطب .استاین پژوهش  شوندگان مصاحبه اکثر یعموم ۀمشخص کم درآمد

کند و حتی آنان  ت آنان را از قبل بدتر میدر این ایام شیوع بیماري وضعی کم درآمد و يکاریب

آنان از قبل بد بوده و حاال نیز مشکلی کشاند چراکه وضعیت معیشتیرا به مرز خودکشی نیز می

  تر به زندگی پرمشقت آنها اضافه شده است. بزرگ

  گوید:امین (کارگر روزمزد) می

ن قرض خودم وجداناً از خواهر و باجناق اینا تا االن نزدیک دو توم«

کردم. خب دو تا بچه و زن اینا خرج دارن. شکم گرسنه نه قرنطینه 

ت چیزي تهیه  میشناسه نه کرونا. گشنه باشی یا نتونی براي خانواده

کنی مجبوري به هر دري بزنی تا حداقل نون رو ببري سرسفرة زن و 

ت. من بعضی اوقات از قصد از قرنطینه میام بیرون تا بلکه با این  بچه

  »م بشم. ري به زندگی خودم پایان بدم تا کمتر شرمندة زن وبچهبیما

اجتماعی و محرومیت اجتماعی، که خروجی آن، نابرابري مقولۀ  دو خردهدر ادامه بر ترکیب 

شود. مفاهیمی که مقولۀ نابرابراي  مقولۀ فرعی خشونت ساختار اجتماعی است، تأکید می

 نشینی،  و احساس بدبختی لۀ مهم و اساسی مانند حاشیهاند به دو مقواجتماعی را تشکیل داده

قابل تقسیم هستند. این مسائل، شرایطی هستند که منحصر به افرادي است که دقیقاً در 

کنند. در واقع سبک زندگی آنان آیند و زندگی می هاي شهر با شرایط سخت به دنیا می حاشیه

دبختی و فالکت خود را ناشی از زندگی خورد که فرد احساس ب در این شرایط طوري رقم می

  عبارت دیگر فرد داراي سبک زندگی خاصی در این موقعیت است:  داند. بهدر حاشیۀ شهر می

  » کنیم زیاد جدي نمیگیرن. توي حاشیه زندگی می چون»  «... در اینجا مهم نیستیم.ما«... 

لکه در پیکرة ساختار شود، باین تبعیض و بی عدالتی توسط یک شخص خاص اعمال نمی

  شود. اجتماعی نهفته است و توسط آن اعمال و تحمیل می

نشینی و سکونت غیررسمی، بافت فرسوده و قدیمی محل زندگی، ضعف امکانات  حاشیه

شهري و محرومیت از تحصیل، همگی حاکی از محرومیت افراد از امکانات اجتماعی هستند. 

به خاطر شرایط اجتماعی گروهی از افراد و  محرومیتی که مختص شخص خاصی نیست بلکه

  شود. توسط پیکرة ساختار اجتماعی اعمال می

  گوید:   صباح (رانندة آژانس) می
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تو حاشیه زندگی کردن یعنی محروم بودن از همه چی. ما اینجا فقط «

  . »کنیم که ایم. زندگی نمی زنده

شوندگان از  ، یکی از مصاحبهنشینی در مورد همین محروم بود از امکانات در سایۀ حاشیه

تجربۀ خود در زندگی  در این ایام و استفاده از مواد ضد عفونی کننده و دسترسی به آن 

  گوید:  می

خب واضح است که همۀ افراد جامعه به صورت یکسان و برابر در ایام «

بیماري به وسایل بهداشتی و ضد عفونی کننده دسترسی ندارند. این از 

طبقاتی و درآمدي و نبود قدرت خرید کافی بخصوص  هاي همان تفاوت

  » در این ایام است.

نشین نسبت به افرادي که درآمد ثابت و متناسب دارند بیشتر مورد  افراد کارگر و حاشیه

گیرند چرا که نداشتن درآمد و قدرت خرید وسایل بهداشتی آنان را توجهی قرار میظلم و بی

  کند.پذیرتر میدر مقابل ویروس و بیماري آسیب

  کند: دار) اشاره می سعدالدین (مغازه

از نظر درآمد بگم نه واقعاً درتوانم نبوده که بخوام وسایل بهداشتی تو «

این دوران رو به راحتی تهیه کنم. درحد همین ماسک معمولی و 

ها یا گرون شده یا کم تو بازار هست. ولی خب  وایتکسی که اونم تازگی

گرفتم  راي همون خونه از این دستکشاي مشمایی میرفتم ب من قبالً می

تومن. ولی االن برو ببین چند شده.  4تومن بود یا  3اي نمیدونم  بسته

اصالً آدم باورش نمیشه. از وقتی این بیماري اومده این وسایل بهداشتی 

هم گرون شده که تو توان یکی مثل من نیست بخوام تهیه کنم. 

یا کمتر بیرون بیایم که مجبور نشیم زود مجبورم کمتر استفاده کنیم 

تمومش کنیم. من االن همین ماسکی که دارم تا حاال سه دفعه خانمم 

نشیم بریم بخریم. البته براي قشر مثل ما  وربشست و شوش داده تا مج

  »اینطوریه. هستن که دائم میخرن و یه بارم استفاده میکنن.

  

  راهبردها

حاصل از ساختارهاي جامعه هاي زندگی ایط و نامالیمتطبیعی است که فرد در مقابل شر

دهد. فرد در زیر بار و نام بردیم، واکنش نشان می» خشونت ساختاري«که، از آن تحت عنوان 

دهد و دچار پرخاشگري  در میان تنگناي حاصل از شرایط موجود کنترل خود را از دست می
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اي نان را به سر سفرة  کند  لقمهقر تالش میاي به خاطر ف اي حاشیه شود. فردي که در محله می

شود، کنترل خود را از  رو می خانواده ببرد، اما، در همین ایام با قرنطینۀ اجباري و خانگی روبه

شود. فردي که مشغول مسافرکشی است به خاطر تنگنا و  فشار دهد و درگیر نزاع می دست می

شود. در اینجا تنش و مرتکب خشونت می دهد و اقتصادي کنترل رفتاري خود را از دست می

گردد، که با واکنش کشمکش و تنگناي فرد که حاصل از شرایط موجود است مشاهده می

گردد. شود. واکنشی که منجر به بروز خشونت توسط شخص میپرخاشگرانۀ شخص همراه می

که فرد در شود؛ گویی خشونت واکنشی است در اینجا واکنش فعال فرد به شرایط مشاهده می

  دهد:  مقابل شرایط موجود از خود بروز می

اندازي دارن یا کارمند هستن تو خونه باشن براشون  حاال شاید کسایی باشن که پس«

اي ندارم و مشکلی پیش نیاد. اما برا من به شخصه خیلی سخت میگذره. چون منبع درآمد دیگه

ریالم درآمد نداشتم. مجبور بودیم کمتر  اجبار باید برم سر کار. اما تو این یک ماهه یک  به

بخوریم تا برسیم به دخل و خرجمون. ولی این خودشم براي من به شخصه اعصاب خوردي 

زیادي داشته. من خونه باشم و بیکار بیشتر با زنم دعوا میکنم. خب مرد باید بیرون خونه کار 

  ...» کنه دیگه 

مبتال شدن آن به تواند منجر به ایط میاز طرف دیگر واکنش منفعالنۀ فرد در مقابل شر

بیماري و یا حتی مرگ فرد شود. گویی شخص که تحت تأثیر فشار و تنگناي حاصل از 

قرنطینۀ خانگی دهد و به  اي واکنش انزواگونه به شرایط نشان می ساختارها قرار دارد به گونه

شرمندة «؛ »درآمد ثابتی ندارم«؛ »زندگی خرج داره...«دهد: اجبار پایان می خود در این ایام به

  ».هام هستم  زنو بچه

  گوید:فروش) می محمد (دست

فقط تواین دوران نیست که ما داریم سختی میکشیم. االن اگه تو شهر ما «

حسابی بود حداقلش من میتونستم برم اونجا کار کنم.  اي درست و کارخونه

 ت. کو یهولی متأسفانه دولت به فکر کردستان بخصوص سنندج نیس

کارگاه تولیدي معتبر که بشه بریم توش کار کنیم. یا همه مسافرکشیم یا 

کارگر دور میدون. تو این شهر راه حلی جز این نیست. مگه پارتی قوي 

  »داشته باشی بخوان یه جایی دستتو بند کنن، که ما نداریم.

ین ایام شیوع بیماري ویژه در ا هاي خاصی نشان داده و به از سوي دیگر، دولت نیز واکنش 

هاي بهداشتی و معیشتی به اقشار ضعیف زده. اما گویا تعداد قلیلی از این دست به ارسال کمک

اند. به هر حال جوابگوي  اند و یا به آن دسترسی داشته داشتهها بهره برده افراد از این کمک
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برد که  ا نیز به کار میاي از راهبردها رنیازهاي آنان در این شرایط سخت نیست. دولت مجموعه

شوند. برخی از راهبردهاي اتخاذشده توسط دولت با هدف حمایت  براي کمک به فرد اتخاذ می

و روانی و اجتماعی افراد، آالم آنها مالی کنند با تقویت  گیرد و تالش می از افراد جامعه شکل می

بود که نمایان خوبی  ا بههرا کاهش دهند و در مقابل مشکالت حمایت کنند. اما از مصاحبه

نشین  هاي دولت در ایام قرنطینه باعث رضایت همگانی بخصوص افراد فقیر و حاشینه حمایت

که خود باعث نوعی خشونت  استایجاد کرده هاي دولت به طور ناخواسته شکاف  نشده. کمک

  گوید: فروش) می ساختاري با پایۀ اقتصادي شده است. کمال (دست

جا رو تعطیل کردن و همش وعده میدن که فالن  یک ماه همه«

میکنیم بهمان میکنیم. کو؟ به خدا من دوستاي خودم که کارگر نون 

براي خوردن ندارن. پس این مسئولین پس این رئیس جمهور و دار و 

ش چی کار میکنن. مردم رو به زور تو خونه نگه داشتن. کاري  دسته

رعایت کنید. دیگه نمیگه نون هم به سر سفرة مردم ندارن. فقط میگن 

تون  دارید؟ خرجی دارید؟ یا میخوام براي این یک ماه این قدر به همه

  » کمک کنم. فقط به فکر خودشونو و دورو بریاشونن.

  گوید: دار) می احمد (مغازه

اي خاص. مثالً  دولت وظیفۀ رسیدگی به همۀ مردم رو داره. نه فقط عده«

نیست نه کمیتۀ امداد نه جایی شبیه  یکی که مثل من دستم جایی بند

این کمکم کنه باید چی کار کنم؟ خب دولت باید تو این وضعیت همه رو 

به یه چشم ببینه. مخصوصاً قشر کارگر رو. االن من منبع درآمدي ندارم. تو 

این وضعیت واقعاً دولت باید حداقل کاري کنه که کنار این مشکل براي 

گفت دویست تا ششصد تومن میدم به  ام مشکلی پیش نیاد. خانواده

کسایی که منبع درآمد ثابتی ندارن. خب داد. من که هیچی دستمو 

نگرفت. بعدشم وجداناً با دویست و سیصد و اینا تو این وضعیت گرونی چه 

نفره رو چرخوند. به خدا با اون یک  4جور میشه زندگی یه خانوار 

  »ي کرد.[میلیون] تومنی هم که داده نمیشه کار زیاد

  

  اي اي و مداخله عوامل واسطه

است که فرد براي انطباق با  هاییاي، مکانیسماي و مداخلههاي واسطهمنظور از مکانیسم

تواند فردي و یا  ها میمکانیسم دیگر اینکند. به عبارت شرایط و یا توجیه رفتار خود اتخاذ می
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گذاري نابرابر در  اي حاصل از سیاستطهحتی ناشی ازشرایط اجتماعی جمعی و حتی عوال واس

خود باعث تشدید اي که سطح کالن و متأثر از شرایط طبقات مختلف باشد. از عوامل مداخله

شود که در حاشیه  تر شدن شرایط براي افراد جامعه بخصوص افرادي میبیماري و سخت

اهی افراد در این دوران توان به فقدان حمایت و فقدان مهارت و فقدان آگ کنند، میزندگی می

هاي مختلفی را از  شیوع بیماري اشاره کرد. طبیعی خواهد بود که افراد در این شرایط واکنش

هاي اجتماعی و  اي بسته به زمینهدهند. واکنش آنان به همین عوامل واسطهخود نشان می

وان توجیه یکی از اقتصادي متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال واکنش  در مقابل قرنطینه به عن

  بیان شده است:  شوندگان جهت شکسته شدن این قرنطینه و بیرون آمدن از خانه مصاحبه

گیرم. این چه بازي سر مردم درآوردن. مرگ  من اصالً جدي نمی«.. 

دست خداست. وقتی درآمدي نداشته باشم و خرجی خونه لنگ بمونم 

اوضاع و احوال قسط و  دیگه قرنطینه برام معنی نداره ... حاال تو این

کرایه خونه و کرایه مغازه و خرج و مخارج زندگیمم بذار روش. واقعاً 

  ....» مشکل داریم. کسی هم نیست که به داد امثال ما برسه 

کند که به خاطر شرایط خاصی که وجود دارد حق دارد رفتار در برخی از موارد فرد احساس می

کند درآمدي ندارد و باید در خانه بماند دقیقاً وقتی احساس میخاصی را انجام دهد. به عنوان مثال 

ترین مسئله براي او مخارج زندگی است.  کند. چرا که مهم شده عمل می برعکس هشدارهاي داده

دهد. و با وجود احتمال مبتال شدن، دست  هاي اجتماعی فرد را آزار می انداز و نبود حمایتنبود پس

  اش را سیر کند.زند، تا به قولی شکم خود و زن و بچه یبه بیرون آمدن از خانه م

  گوید:دار) می کوروش (مغازه

اي دستم نیست. باید چی کار کنم.  من ماشین ندارم یا کار دیگه «... 

رسیدیم، حاال هم که اصالً  هزینۀ زندگیمو از کجا تأمین کنم ... نمی

ولتم که اصالً وضعیتمون خراب شده. واقعاً نمیدونیم چی کار کنیم. د

انگار خودش شرایط رو دقیقاً رصد نمیکنه. فقط به هشدار وآمار الکی 

بسنده کرده وبه زور مردمو تو خونه نگه داشته. باید حداقل یه مبلغ 

داد تا این ویروس کنترل اساسی بشه. االن که مردم  خوبی به مردم می

ندج این طور مجبورن بیان بیرون داره آمارش باالتر میره. حداقل تو سن

به نظر میرسه. چون مردم واقعاً نمیتونن بدون هزینه زندگیشونو 

  ...» بچرخونن پس مجبورن بیان و کاري بکنن 

  گوید: که میو یا مهران (کارگر روزمزد) 
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دادم. قبل این وضعیت تو کرونا از دست  دورانمن شغلم رو تو همین «

این شرایط قرنطینه  کردم. از روزي که به خاطر آشپزخونه کار می

شدیم کارمم از دست دادم. باید من خرج زندگیمو دربیارم. خب کرایه 

هاي زندگی و... همه براي من هزینه است. دولتم خونه و قسط و هزینه

ش شعار داد. اومد یک [میلیون] تومن وام داده که اصالً دردي  که همه

ه خدایی نکرده از ما دوا نمیکنه. حاال من باید نگران اینم باشم ک

م مریض نشن. خب از کجا بیارم و خودمون گرفتار نشیم و یا زن و بچه

  »  چطور به فکر رعایت کردن نرفتن به بیرون باشم.

کنندة شرایط افراد با توجه به وضعیت زندگی آنان در  تواند منعکس فقدان آگاهی هم می

گی خود و امکانات در دسترسشان نشین با توجه به شرایط زند حاشیۀ شهر باشد. افراد حاشیه

تواند آنان را از دستیابی به  در مورد مسائل مختلف آگاهی کمی دارند. این کمبود آگاهی می

از حق خود و حتی نیازهاي ضروري در مواقع بحرانی نیز دچار مشکل کند. نبود اطالعات کافی 

اسب در پیشگیري از مبتال بیماري کرونا و یا نبود اطالعات کافی در مورد مواد بهداشتی من

  گرفته از همان فقدان آگاهی است. شدن به این بیماري، خود نشئت

  گوید: کنندگان می دار) به یکی از مصاحبه زانکو(مغازه

که پزشک  داریماینجا ما فقط یه خانه بهداشت و درمانگاهی «

عمومیشم به زور دستمون بهش میرسه حاال چه برسه بخوایم از چیزاي 

  » سر در بیاریم. دیگه

  گوید:فروش) در این زمینه می هدایت (دست

من خودم تو این دوران کرونا یکی از اقواممو از دست دادم. خب اگه «

اون بنده خدا بیشتر میدونست که چی باعث میشه کرونا بگیره شاید 

کنیم کمتر به این چیزا  کرد. اما مایی که اینجا زندگی می رعایت می

   »کنیم. فکر می

توان گفت از  است که میدر این دو مثال واضح است خود نبود آگاهی، حاصل شرایطی 

هم بدین گونه  شود. در فقدان مهارتمیآید و یا تحمیل نشینی به دست می زندگی در حاشیه

توان و فرصت را به او  گذراند شرایط محیطیاست که فردي که در این گونه شرایط روزگار می

هاي خود را در این مواقع افزایش دهد. عدم مهارت خود شامل نحوة رعایت  ه مهارتدهد کنمی

هاي شلوغ و توجه به هشدارهاي بهداشتی است که  گذاري اجتماعی و عدم تردد در مکان فاصله

  ممکن است فرد را مبتال به بیماري کند.
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  گوید: سیروس (کارگر روزمزد) می

رصت برابري به همه نمیده. من زندگی تو محله هاي حاشیۀ شهر ف«...

هاي برابر ندارم تا  کنم. فرصتی براي آموزش تو خانوادة فقیر زندگی می

  ..» .یاد بگیرم. چون فقط یاد گرفتیم کار کنیم تا گشنه نمونیم 

اي مستقیم تواند با محرومیت اجتماعی رابطه در اینجا شاید بتوان گفت عدم مهارت می

اجبار  هاي روزمرة خود در دوران قرنطینه بربیاید به واند از پسِ هزینهداشته باشد. وقتی فردي نت

  باید براي کسب معاش وارد اجتماع شود.

  گوید: دار) می محمد امین (مغازه

من کارم تو میدونِ باره. اونجا که شلوغه و کسی دیگه به فکر این «

  » نیست که فاصله رو حفظ کنه که مریض نشه.

شوندگان وقتی که از مقدار فاصلۀ اجتماعی در دوران کرونا جهت  بهو یا از خیلی از مصاح

هاي آنان از عدم مهارت در شناخت این فاصله و عدم رعایت شد اکثر گفته پیشگیري سؤال می

  داد. این فاصله نشان می

  

  ها زمینه

 ها، شرایطی است که به عنوان بسترهاي تأثیرات متقابل کنش و واکنش فردمنظور از زمینه

کنند. به عبارت دیگر، شرایط  و ساختارها در برابر یکدیگر و پیامدهاي احتمالی آن عمل می

خاص مربوط به وضعیت زندگی و محیط رفتاري فرد هستند که بر راهبردهاي وي و نتایج آن 

مجازي، تورم و به فضاي دسترسی ها، عواملی نظیر عدم گذارد. با تحلیل مصاحبهتأثیر می

به و افسردگی، و احساس پوچی و بدبختی، آنها، ناامیدي  و اقدامات دولتاعتمادي به گرانی، بی

ها عواملی نظیر احساس بدبختی فرد و اند. با تحلیل مصاحبه اي شناخته شدهعنوان عوامل زمینه

  پوچی توسط فرد

  فروش): احمد (دست

 زهر ماري که تو خانوادة فقیر و کارگر به دنیا اومدم ... زندگیم من«..

  ...»دنیا نیامده بودم  به ... کاش اصالً است

  دار):  سعدالدین (مغازه

اگه از نظر درآمد بگین. نه. واقعاً در توانم نبوده که بخوام تهیه کنم. «... 

ها یا گرون  در حد همین ماسک معمولی و وایتکسی که اونم تازگی

براي همون خونه   رفتم شده یا کم تو بازار هست. ولی خب من قبالً می
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تومن بود یا  3اي نمیدونم  گرفتم بسته کشاي مشمایی می از این دست

تومن. ولی االن برو ببین چند شده. اصالً آدم باورش نمیشه. از وقتی  4

این بیماري اومده این وسایل بهداشتی هم گرون شده که تو توان یکی 

نیم یا کمتر مثل من نیست بخوام تهیه کنم. مجبورم کمتر استفاده ک

بیرون بیایم که مجبور نشیم زود تمومش کنیم. من االن همین ماسکی 

که دارم تا حاال سه دفعه خانمم شست و شوش داده تا مجبورنشیم 

بریم بخریم. البته براي قشر مثل ما این طوریه. هستن دائم میخرن و 

  ...»یه بارم استفاده میکنن 

  و اقداماتش:اعتمادي به دولت بی

س نتونستم برم میدون بار. چون اکثر بار االن دقیقاً سه هفته من«

خرج زن و طریق هام تعطیل بودن. خب منم از این  نمیاوردن و مغازه

هامو میدم. اگه این نباشه لنگم. قرنطینه براي من مشکله چون  بچه

اصالً حوصلۀ خونه موندن رو هم ندارم. تو خونه بمونم اعصابم خورد 

اونو خراب میکنن. بابا هم یا تکراریه یا دروغ میگن یا این و میشه. اخبار

به داد مردم برسید. به داد کسی برسید که نمیتونه یه کیلو میوة 

ش دروغ و ریا  ش. همه درست و حسابی تهیه کنه ببره برا زن و بچه

کاري. انگار مملکت صاحاب نداره. یک ماه همه جا رو تعطیل کردن. 

کنیم. کو؟ به خدا من  کنیم بهمان می ه فالن میش وعده میدن ک همه

  »دوستاي خودم که کارگر میدونن نون براي خوردن ندارن.

  

  پیامدها

نشدة راهبردهاي اتخاذشده است. در  بینی شده یا پیش بینی پیشمنظور از پیامدها، عوامل 

واکنش نسبت به کنیم که در کنش و اینجا به نتایج مجموعه راهبردهاي فرد و جامعه اطالق می

گیرند. بنابراین پیامدها برآیند رفتار فرد در مقابل شرایط بیماري و خشونت همدیگر شکل می

شدة  شده بر آنان و نحوة واکنش افراد به این شرایط و همچنین راهبردهاي اتخاذ پنهان اعمال

ه پیامدهاي جامعه نسبت به شرایط دوران شیوع بیماري خواهد بود. در اینجا ما در سه بخش ب

این وضعیت اشاره خواهیم کرد: پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي و سالمت، که هر کدام در 

کند با این که در حاشیۀ شهر زندگی می یکدیگر تأثیر مستقیم خواهند داشت. درواقع فردي

قر کند. فپیامدها در تمام اداور زندگی خود رودررو است و به نحوي با آنها دست و پنجه نرم می
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کند. پذیرتر میتر و نسبت به طبقات دیگر جامعه آسیب و فشار اجتماعی آنان را هر روز ضعیف

شود که افراد حتی در دوران شیوع بیماري یا مخاطراتی از  فقر حاصل از محرومیت باعث می

شود انتظار  این دست باز هم  به فقرشان افزوده و محرومیتشان بیشتر نمایان شود. از آنان نمی

گیري بیماري و رعایت مسائل بهداشتی و حفظ  داشت همانند سایر افراد جامعه نگران همه

شود بلکه  قرنطینۀ خود باشند. چهرة آنان در این دوران نه تنها از فقر و گرسنگی زدوده نمی

جامعه به در پیکرة که بیشتر و بیشتر خواهد شد. این حاصل همان خشونت ساختاري است 

  وجود دارد.صورت پنهان 

 طیشرا دیتشدی، گرسنگ دیتشد، فقر دیتشدمقولۀ پیامدهاي اقتصادي از ترکیب مفاهیم 

  شکل گرفته است.ي کاریب دیتشدی، و خانمان یبی، شتیمع سخت

-متأثر از دو مقولۀ دیگر است. مرگ و فقدان عزیزان و آسیبمقولۀ پیامدهاي سالمت هم 

اقتصادي و اجتماعی است. هاي روانی و جمعی، خود زادة دو شرایط  

شده، برآیند رفتار فرد و جامعه در مقابل هم در این  هاي انجامبر اساس تحلیل مصاحبه

شود. فردي که در این شرایط به بروز تبعات اجتماعی و اقتصادي و سالمتی متفاوت منجر می

شود.  می شرایط بیماري شغل خود را از دست داده است دچار شرایط سخت معیشتی دوچندان

از احساس شرمندگی خود در مقابل خانواده و عدم حمایت «به عنوان مثال فرد در این شرایط 

آورد. از طرف دیگر وقتی صحبت به میان می» ها اجتماعی و مالی از سوي نهادها و سازمان

و سازد پیامد اقتصادي براي فرد منجر به تشدید فقر شود خود را در پیامد اجتماعی نمایان می

گذاري اجتماعی است چرا که این مورد براي او نه تنها دردي را  آن هم همان عدم رعایت فاصله

  شوندگان: کند بلکه به گفتۀ یکی از مصاحبه دوا نمی

تر نگه  ام رو گرسنه قرنطینه و بیرون نرفتن از خونه من و خانواده«

  »داره وبیشتر نگرانیم از گرسنگی تلف بشیم تا از بیماري. می

  گوید: یا هدایت در این خصوص می و

شکم گرسنه و زندگی قسطی و از شب تا صبح دویدن پی یک لقمه «

گیر شدن بیماري نمیشناسه. باید بدییم  نون دیگه رعایت کردن و همه

  » تا گرسنه نمونیم.

  رساند.  و این ما را به پیامد سوم یعنی به مقولۀ سالمت و بهداشت می

  گوید: ن خصوص میفروش) در ای ناصر (دست
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ام به خاطر کرونا به رحمت خدا رفته از وقتی دیگه شنیدم شوهر عمه«

اصالً نمیذارم خانواده سمت خونۀ اونا آفتابی بشن خب معلوم نیست 

  » کدومشون ناقله یا نه.

رسانی کافی دولت و  هاي درگیر کرونا است. عدم اطالع و این همان بعد روانی براي خانواده

- گیري خشونتشود افراد به طور ناخودآگاه در این خصوص جبهه ربط باعث می ي ذيهادستگاه

آمیز از نوع رفتار غیر فیزیکی داشته باشند. از طرف دیگر کل فرایند مورد بحث در اینجا سبب 

شونده در این شرایط  شود که به زعم بسیاري از افراد مصاحبه بروز پیامدهاي اقتصادي می

است. شیوع و اقتصادي افراد جامعه بحث در این حوزه، شرایط معیشتی  ترین بیماري، مهم

اش اش تنگ شود و سفرة خانوادهشود فرد خواسته یا ناخواسته شرایط معیشتیکرونا سبب می

شود فرد نتواند کار کند و منبع درآمدي  و فقر او تشدید شود. همچنین قرنطینه باعث می خالی

شود که شرایط  شود. این مسئله خود باعث می ب تشدید فقر میداشته باشد بنابراین موج

سخت معیشتی فرد نیز تشدید شود و حتی از تأمین اقالم ضروري خانواده ناتوان شود. در این 

  مانند:  شرایط عمالً خانوادة فرد بدون درآمد باقی می

 این ... در نداریم درآمدي هیچ به دلیل وضعیت کرونا و قرنطینه«... 

  ...»رو ندارم  هام ات روي دیدن زن و بچهلحظ

  

  اي و مدل پارادایمی معرفی مقولۀ هسته

ها، و پس از آن، فرایندهاي کدگذاري باز، انتخاب مفاهیم و  زمان با شروع تحلیل مصاحبه هم

اي به عنوان وجه مشترك  بندي آنها در مرحلۀ کدگذاري محوري، مقولۀ هسته مقوالت و دسته

تدریج رخ نمود و گویی خود را براي  عامل سهیم در تمام مفاهیم و مقوالت، به ها و تمام مقوله

پژوهشگران نمایان نمود. با توجه به تمام مقوالت، از جمله زنجیرة فقدان و مقوالت فرعی آن 

یابیم که وجه مشترك تمام این مقوالت و  شامل محرومیت اجتماعی و نابرابري اجتماعی، درمی

ها، مسئلۀ محرومیت و خشونت پنهان ناشی از آن است. اساساً محرومیت به مفاهیم سازندة آن

عنوان یکی از تعاریف اصلی و کلی خشونت ساختاري مطرح است، و مبناي آن چیزي است که 

فاصله گرفتن میان بالفعل و بالقوه، و رنج بشري حاصل از «پردازان این حوزة نظري به آن  نظریه

ها، مسائلی گویند. از سوي دیگر در مقولۀ زمینهمی» نیازهاي انسانیساختارها و تنزّل در رفع 

نظیر رکود و تورم، ناامیدي و افسردگی، بی اعتمادي به اقدامات دولت، و عدم دسترسی به 

  فضاي مجازي است. 
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گذاري شده است اي ناماي و مداخلهجالب توجه است که آنچه به عنوان مقولۀ واسطه

هاي افسار گسیخته نشین و در نتیجه گرانی یت دولت از قشر حاشیهدربردارندة عدم حما

است. راهبردهاي  بخصوص در بخش اقالم خوارکی و بهداشتی و فقدان مهارت و فقدان آگاهی

درآمد در دوران قرنطینه، و قبول  آوري افراد کم قرنطینه از روي اجبار، عدم تابفرد شامل 

عمومی) نیز دربردارندة ایجاد - راهبردهاي جمعی(دولتی است. به بیماريریسک مبتال شدن 

هایی در سطح جامعه و کمک معیشت همگانی است. نتیجۀ اصلی و نهایی این  محدودیت

نصیبی،  فرایندها منجر به تشدید و بازتولید شرایط خشونت ساختاري به عنوان نامرادي، بی

و نابرابري اجتماعی در این  شده است. مفهوم محرومیت ناکامی، و همان محرومیت تشدید

و ساختارمند در تمام این مقوالت مشترك است. دوران به شکلی بسیار گسترده و بنیادین 

همان » فقدان«شود. منظور از  اي تحت عنوان زنجیرة فقدان معرفی میبنابراین مقولۀ هسته

تر. همچنین  یقتر و عم نبود برابري و عدالت  است، در معنایی بسیار فراگیرتر و گسترده

شود که این محرومیت از سوي ساختارها اعمال  براي اشاره به این نکته آورده می» زنجیره«

هاي  شود و توانایی یافته به افراد تحمیل و القا می شود و گویی به صورتی ساختارمند و نظام می

کند.  یکند و آنها را مجبور به عمل در حوزة رفتاري مشخصی م فردي آنان را محدود می

اي و قدر مطلق تمام مفاهیم و  ايِ زنجیرة فقدان به عنوان مقولۀ هستهبنابراین مقولۀ هسته

شود. بر این اساس، هر کدام از مقوالتی که در  کاررفته در این پژوهش معرفی می مقوالت به

 بندي شدند، اکنون در رابطۀ مشخصی با مقولۀ زنجیرة فقدان مراحل قبل ارائه شدند و دسته

کنند. البته الزم است  گیرند و با همدیگر مدل پارادایمی حاصل از  پژوهش را ترسیم میقرار می

مرور  متذکر شویم آنچه در اینجا به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفت در فرایند پژوهش به

  و با پیش رفتن مراحل تا حدود زیادي نمایان شده بود. 

ايِ زنجیرة فقدان  ن مقوالت در ارتباط با مقولۀ هستهباید توجه کرد که در اینجا تمام ای

شده حول محور زنجیرة فقدان  کنند. به عبارت دیگر، تمام مقوالت معرفی مطرحند و عمل می

اي، راهبردها، و پیامدها، همگی هم خود وجهی  ها، عوامل واسطه قرار دارند. شرایط علّی، زمینه

کنند. بنا بر آنچه که گفته  وامل مرتبط با آن عمل میاز زنجیرة فقدان هستند و هم به عنوان ع

  :شود آمده به صورت زیر ارائه می دست شد مدل پارادایمی به
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  پژوهش : مدل پارادایمی1شکل شماره 

  

شده، افراد ساکن در حاشیۀ شهر سنندج به عنوان  هاي انجامبر اساس تحلیل مصاحبه

هستند در شرایطی به سر  کرونا همچون سایر قشرها در قرنطینۀ خانگی در این ایامکه کسانی

و اجتماعی هستند و به برند که متأثر از محرومیت و نابرابري ناشی از ساختارهاي اقتصادي می

- شرایط این متقابل بریم. با تأثیرگذاري کلی به عنوان خشونت ساختاري از آن نام میصورت 

اي همچون عدم دسترسی کافی به فضاي مجازي، تورم و رکود، و شرایط ینهبا شرایط زمعلّی 

در دولت در حمایت از مردم اعتمادي به اقدامات و شعارهاي سخت معیشتی، با توجه به بی

 اي همچون فقدانو ناامیدي از شرایط حال حاضر خود، در کنار شرایط واسطهکرونایی، دوران 

هستند که  تسهیل و توجیههاي قدان آگاهی، همان مکانیسمحمایت، فقدان مهارت، و ف

گیرد، که عمدتاً با شکسته شدن قرنطینۀ خانگی و یا  راهبردهاي فرد مبتنی بر آن شکل می
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مبتال شدن به بیماريِ کُشندة کرونا است. دولت در  تالش براي کسب معاش با پذیرش ریسک

ضعیف همچون یارانۀ هاي حمایتی به مکانیسمدرآمد  پاسخ به واکنش افراد در حاشیه و کم

پذیر توسط نهادهاي حمایتی کمیتۀ امداد و سازمان درآمد و آسیب معیشتی براي اقشار کم

گذاري اجتماعی و هوشمند  هایی به نام وام کرونا و اجراي طرح فاصلهبهزیستی و دادنِ وام

زمان موجب بازتولید و  رفت و هممتوسل شد و در نتیجه پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي شکل گ

  تر شدن شرایط زندگی شد. و سختساختاري تشدید خشونت 

  

  گیري نتیجه

هاي غیررسمی همواره با محرومیت و نابرابري، بی  گاه هاي شهر و سکونتساکنان حاشیه

هاي بهداشتی و حتی فرهنگی مواجه  توجهی عدالتی و ضعف سیستم مدیریت شهري، و کم

اجبار یا از روي غفلتی ساختارمند، تحت تبعیض مداوم بوده و هستند، و به  این افراد بهاند. بوده

رسد این روند براي آنان تا پایان زندگی نیز تداوم خواهد داشت. زندگی در حواشی  نظر می

شهرها وضعیتی است که در آن نابرابري شدید و تداوم تبعیض در برخورداري از امکانات، در 

اي براي رشد انواع  عنوان محملی براي گسترش مشکالت اجتماعی و زمینه گذر زمان به

سازد.  کند و ساکنان این نواحی را در طول زمان بیش از پیش مبتال می ها عمل می ناهنجاري

گسترش کرونا ویروس و پیامدهاي اقتصادي ـ اجتماعی آن به تقویت و تشدید این روند منجر 

ها، و امکانات ساکنان حواشی  ی راهکارها، راهبردها، فرصتشده است. تحقیق حاضر به بررس

  شهر سنندج در مواجهه با این مسئلۀ نوپدید اجتماعی پرداخته است. 

نشین شهر سنندج  هاي متعدد با ساکنان نواحی حاشیه هاي این مطالعه که از مصاحبه یافته

رد نحوة مواجهه قابل استخراج شده است حاکی از آن است که مقوالت محوري متعددي در مو

شناسایی بوده است، از جمله محرومیت، خشونت ساختاري، سالمت، آگاهی، وضعیـت 

شناسایی » زنجیرة فقدان«اقتصادي، و ..... مبتنی بر این مقوالت محوري، مؤلفۀ نهایی با عنوان 

اعی به عواملی ساختاري و غیرساختاري اشاره دارد که فضاي اجتم شده است. زنجیرة فقدان

اي را احاطه کرده و با تشدید نابرابري و تداوم تبعیض، بر راهکارها و راهبردها و  نواحی حاشیه

ها و امکانات ساکنان این نواحی در مواجهه با کرونا ویروس تأثیر نامناسبی بر جاي  فرصت

قابله با هایی در م گذاشته است. به نحوي که عمداً یا سهواً یا از روي ناچاري، رفتارها و واکنش

  شود که خطرات آن بسیار فراوان و پیامدهاي آن بسی ماندگار است. کرونا ویروس اتخاذ می

دموکراتیک «ترین نکات این یافته تضاد آن با محتواهاي پیشین است که بر  یکی از مهم 

جد بر  ویروس کرونا و شمولیت همگانی در مقابل آن تأکید داشت. یافتۀ این مطالعه به» بودن
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هاي برابر و  کند که، نه امکانات و فرصت اي فراهم می زمینه» زنجیرة فقدان«ن است که آ

دموکراتیک در مقابله با ویروس کرونا در این مناطق وجود دارد، و نه راهبردها و راهکارهاي 

شود. گاه زنجیرة فقدان چنان فشار مضاعفی در شرایط کرونا  صحیح در این موقعیـت اتخاذ می

مرگ را بر زندگی ترجیح «ه است، که در واکنش، بسیاري از ساکنان این نواحی حاکم کرد

عمد تو  من به«کند: اي اشاره می چنانکه یکی از پاسخگویان در اتخاذ راهبرد مقابله». دهند می

این وضعیت کرونا بدون ماسک بیرون میام که حداقل مبتال بشم و بمیرم تا از این زندگی 

راهبردهایی که حاصل این شرایط هستند. » هامو ببینم. متر رنج زن و بچهخالصی پیدا کنم و ک

کنند. حتی ممکن است به خودکشی خودخواهانه اي که احساس سرخوردگی و انزوا می عده

  دست بزنند. 

عالوه بر اینها، محدود شدن فرد در دوران کرونا و قرنطینۀ خانگی در این ایام و در این 

تبعات دیگري نیز دارد. چه در اوج بیماري کرونا و چه بعد از آن، با محدود  طبقه از افراد، عمالً

هاي مردم، شرایط  شدن توانایی کسب درآمد و از دست دادن شغل و محدودتر شدن فعالیت

شود فقر و بیکاري و گرسنگی تشدید شود  شود، و همین مسئله سبب می تر می اقتصادي وخیم

ت شود. همین مسئله خود شرایط اقتصادي اولیۀ خشونت و به طور کلی شرایط معیشتی سخ

ناشدنی و دور و تسلسلی از  اي قطع شود چرخه کند و سبب میساختاري را تشدید و بازتولید می

شرایط خشونت ساختاري در این ایام پدیدار شود. از طرف دیگر، کل فرایند خشونت ساختاري 

لی همچون فقر فزاینده، فشار اجتماعی، شود. مسائ سبب بروز پیامدهاي اجتماعی نیز می

شود  گیر شدن بیماري، و عدم رعایت هشدارهاي بهداشتی. بنابراین در اینجا مشاهده می همه

شود. آثار و  که خشونت ساختاري چگونه سبب به وجود آمدن مسائل و مشکالت اجتماعی می

دي به صورت کلی پیامدهاي خشونت ساختاري چه در حوزة اجتماعی و چه در حوزة اقتصا

شوند. فرد قربانی خشونت ساختاري از همان ابتدا   سبب بازتولید چرخۀ خشونت ساختاري می

از آن نام » زنجیرة فقدان«با گرفتار بودن در میان محرومیتی فراگیر و بنیادین که تحت عنوان 

ندگی او و تر از محدویت عینی قرار دارد و امکانات ز بردیم، در محدودیت و محرومیتی بزرگ

  گیري او در چهارچوب این فقدان محدود شده است. حتی توان تصمیم

خشونت شرایط  دارند قربانی منطقه سکونتدر این نشین سنندجی که  حاشیهشهروندان 

کنند در برابر این شرایط بیماري کرونا هستند. آنها تالش میاز شرایط حاصل ساختاري 

توان نابخردانه تفسیر کرد. به  واکنش آنها به این شرایط را نمیساختاري واکنش نشان دهند. 

شکستن قرنطینه از روي اجبار و ». شکم گرسنه کرونا نمیشناسه«کنندگان  قول یکی از مصاحبه

اي براي نجات از فقر و گرسنگی است. آنها براي سیر کردن شکم خود دست به راهبرد مقابله
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و واکنش درونی افراد نیز نهایتاً متأثر از شرایط ساختاري است زنند. البته نحوة تفسیر ذهنی  می

  که براي آنها پیش آمده است. 
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