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  دهيچك

 رخ آنها در يشهر يزندگ يعموم يها تيفعال كه هستند ييها صحنه يشهر يفضاها
 ليدل به زا، جرم اي يشهر دفاع يب يهافضا در جرم وقوع احتمال. دهد يم

 در تهران نواب محله در كه حاضر، پژوهش. است بيشتر ،يبصر تيرؤ پذيرنبودن امكان
. است ييمبنا ةينظر روش به و يفيك نوع از است، گرفته صورت 1393 سال زييپا

 سال 25 يباال افراد از نفر 30 با قيعم مصاحبة و يدانيم مشاهدة ريمس از ها داده
 بوستان نگهبان محل، كسبة و كارمند مردان و زنان پلم،يد و سانسيل دار خانه زنان(

 محلة در) موضوع دربارة مطلع افراد ديگر و يتاكس رانندگان محله، يسرا سيرئ محله،
 محله نيا ساكنان كه يكل يها پرسش نيا به پاسخ دنبال به. است شده يآور جمع نواب
 زنان مشاركت با آنها يزندگ تيوضع بهبود يبرا ييرهاراهكا چه دارند، وضعيتي چه

 كاركرد در ياختالالت چه به موجود، ياجتماع يها بيآس و است تصورپذير محله
 خانواده بهداشت خطرافتادن به ،ياجتماع تيامن" مقولة سه است، انجاميده ها خانواده

 مقوالت منزلة به "يفرهنگـ  ياجتماع سازندة يها كنش در) و اختالل يجسمـ  يروان(
 با همراه اي جهينت يب را خود مشاركت محله زنان ج،ينتا مطابق. شدند استخراج برجسته

 منجر ديجد ينظم جاديا به ها بيآس دانستند، محله تيوضع بهبود در مدت كوتاه جينتا
 يها واكنش به را دگانيد بيآس و محله در پراكنده بزهكاران گروه هردو كه بود شده
 يينها دستاورد. بود واداشته جامعه نظارت و يزير برنامه نظام درقبال زيآم نهطع اغلب
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 دست به فضا يمقطع تملك يفضا يريگ شكل ق،يتحق دانيم در پژوهشگر يكاربرد
 مشاركت محدوده نيا ساكن زنان و نشد دهيد متداوم مشاركت نيا كه بود، محله زنان

 ق،يتحق درخالل. كردند ارزيابي خطرناك يحت و طنزآلود جه،ينت يب را مداوم ياجتماع
 يها زنان و خانواده ياجتماعـ  يفرهنگ يكل تيدربارة وضع كه در سطحي باالتر  يفيتوص

 يفضا در يكارناوال تقابل"متعدد حاصل شد،  يها بينواب درمعرض آس يها ساكن برج
  نام گرفت. "يشهر

 محلة ،ياجتماع شاركتم ،ياجتماع تيامن ،يشهر يفضاها زنان،: ي ديكل واژگان
  .كارناوال نواب،

  

  مسئله طرح و مقدمه
 به يطرف از و اطالعات و اياش كاال، تبادل ت،يجمع تراكم محل به ديجد عصر در بزرگ يشهرها
 عوامل نيا مجموعة و اند شده مبدل ياجتماع تيامن كاهش ويژگي با مجرمانه اقدامات محل
 رييتغ يموارد در يحت و يبزهكار و فقر و ياجتماع يها ينابرابر شيافزا مشكالت، بروز باعث

 ينواح و مناطق يبرخ در نكهيا به توجه با. است شده افراد ياجتماع يرفتارها و هنجارها در
 يآمدها و رفت اي ياجتماع تيامن نشدن نيتأم مانند يموارد شهر، كالن منزلة به تهران، شهر

 فراغت گذران يبرا يحيتفر امكانات فقدان مانند ييها دهيپد گر،يد ازطرف و بزهكاران آزادانة
 كودكان و زنان كه مناطق گونه نيا شتريب در ،يسنت بافت ليدل به نيز شود، يم                                            دهيد ها خانواده
 باشند، شاغل زنان نيا از يكمتر درصد ديشا و دارند تردد خود سكونت محل در ها خانواده

 نيا هدف جامعة در. شود يم                                            گزارش ياجتماع يناامن يها دهيپد گسترش از ها بيآس نيشتريب
 ياجتماع يها يناهنجار آنها، اطراف و ها برج ساكنان و نواب يها برج محدودة يعني پژوهش،

 يها محل در مواد وفروش ديخر نندما است؛ يافته گسترش يعلن مجرمانة اقدامات صورت به
 آمد و رفت آنجا به دار خانه زنان شتريب كه محله، يسرا و محله رستانيدب آموزان دانش مرور و عبور
 ساكن يها خانواده فرزندان يريپذ جامعه در يمنف ريتأث ازنظر نامناسب يها صحنه جاديا دارند؛

 ازنظر چه و تردد طيمح ازنظر چه ها، وستانب و يحيتفر هاي مكان بودن ناامن مدرسه؛ اطراف در
 تيامن فقدان يظاهر ينمودها و كودكان؛ يباز يبرا زننده بيآس و نامناسب ابزار وجود

 جاديا به هم، دركنار موارد، نيا ةيكل. ها خانواده يكاركردها در اختالل و يبهداشت ،ياجتماع
 يفضاها. است شده منجر نوادهخا درون مناسبات و يا محله ياجتماع تعامل در يناهنجار
 ليدل به ،يوقت كه هستند يشهر جذاب يها طيمح ازجمله ها ابانيخ و ها بوستان مانند يعموم
مواد  فروش و ديهمچون محل خر ياقتصاد يزا بيو آس يرقانونيكسب غ يها به مكان جرم، وقوع
كودكان نتوان استفاده  يو باز يو ورزش يحيبودن، از وسائل تفر خطرساز ليدل به ايشوند  ليتبد
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 ياجتماع مشاركت و خانواده در موجود يها ينابهنجار كه دارد وجود احتمال نيا كرد،
 غالباً كه ها خانواده نيا زنان براي ژهيو به باشد؛ داشته درپي را ها آسيب بيشترين ها خانواده

  .شوند ينم خارج محله از معموالً و دارند خانه
 اي ميمستق صورت به روستا و شهر محله، امور ادارة در جامعه يعضاا است الزم گر،يد يازسو

 مسئله نيا. باشند داشتهنقش                                         خود ياجتماع اتيح به دادن شكل در و كنند مشاركت ميرمستقيغ
 موانع هب توجه ضرورت و است صادق زين ها محله سطح در ها خانواده اعضاي و زنان دربارة

  .كند يم برجسته است، بوده حاضر قيتحق دغدغة كه را، يعموم عرصة در آنها حضور و مشاركت
 ينهان يها ينابهنجار از ياريبس امروزه رسد يم نظر به كه است اين تحقيقي چنين ضرورت

 مشكالت گونه نيا. اند افتهي گسترش هستند جامعه سطح در تر عيوس يها ينابهنجار يربنايز كه
 نشان ها، محله سطح در ژهيو به ،ياجتماع يها بيآس رشد و يريپذ بيآس شيافزا از يجتماعا

 يشهر ميقد و ديجد يها بافت هايش، محله از يبرخ در كه تهران، شهر كالن در خصوص به دارد؛
 يبعد تك نگاه رو، نيا از. كنند مي زندگي هم دركنار مختلف يها فرهنگ با يافراد و ها خانواده

 رانه،يگ شيپو اقدامات  يشناس بي. الزم است آسداشت نخواهد يا جهينت ها پژوهش اين در
 رياخ يها سال در ياديز هاي جرم آنها در كه ييفضاها ازجمله. رديگ صورت متوازن، صورت به

 وجود رينظ يمشكالت. هستند بزرگ يشهرها در ها بوستان و سبز يفضاها است، شده گزارش
 تحت امن يمحل كه ييها خانواده و خانمان يب افراد داشتن يسكن هم كنار ادان،معت كار، بزه افراد

 بسته يفضاها در مواد فروش و ديخر ،يابانيخ يها مزاحمت و نزاع دارند، اختيار در خانه عنوان
 يها يناامن جاديا باعث ها، محله نيا ساكنان كيينزد در نواب يها برج همچون ييها محله در
 طيمح در ناامن و دفاع يب يفضاها وجود. است شده ساكن يها خانواده و ادافر يبرا عيوس

 را محله ساكنان شيآسا خانه، و مدرسه به آنها فرزندان تردد يها محل و ها خانواده سكونت
 نيا دار خانه زنان ژهيو به افراد، ياجتماع مشاركت ميزان در عوامل نيا همة. است كرده سلب
 يبرا ييكارها راه ارائة و يمحل يها ينابهنجار و ها بيآس به پرداختن و است اثرگذار ها، محله
  .رسد مي نظر به يضرور ساكنان تيامن نيتأم

  

  پژوهش هاي پرسش
 و تيحساس شناخت، زانيم و دارد اي يفرهنگ و ياجتماع وضعيت چه نواب يها برج محدودة

 يها ينابهنجار با مواجهه در دار، خانه زنان ژهيو به ها، برج نيا در ساكن يها خانواده يتمنديرضا
 در ياختالالت چه نواب يها برج محدودة ياجتماع يها بيآس است؟ چقدر شان محله در موجود
 مشاركت شيافزا يبرا ييكارها راه چه كند؟ مي ايجاد آنجا در ساكن يها خانواده كاركرد
 است؟ تصورپذير محله زنان و ها برج ساكن يها خانواده ياجتماع
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  ميمفاه مرور
 بيآس. است ياجتماع يشناس بيآس و بيآس ق،يتحق موضوع دربارة تأمل درخور ميمفاه از

 قواعد و ياخالق اصول چارچوب در كه شود مي اطالق يجمع اي يفرد عمل نوع هر به ياجتماع
 قبح اي يقانون منبع با جهيدرنت و رديگ ينم قرار جامعه يررسميغ و يرسم يجمع عمل عام

 ديد از را خود رفتار دارند يسع روان كج ل،يدل نيهم به. شود يم رو روبه ياجتماع و ياخالق
 گرديپ با صورت نيا  ريغ  در رايز كنند؛ پنهان ياجتماع نظم و يعموم اخالق ، قانون ناظران

 ياجتماعمشاركت  گرْي). مفهوم د15: 1383 ،يعبداللهشوند ( مي مواجه ياجتماع طرد اي يقانون
 مشاركت جوهر و است يريگ ميتصم نديفرآ در جامعه ياعضا دخالت ميزان شاركتم. است
). 60: 1383زاده، ييلهسا( است گروه و فرد مشترك منافع و جامعه در گروه مشترك منابع

 و عضوبودن يگروه در يا سودبردن آن از و داشتن سهم يزيچ ازمعناي  مشاركت به
 يِهست در يسهم داشتن و خاص يگروه به تعلق از اول، يمعنا در پس،. است كردن يهمكار

 تيفعال به و كند مي بيان را گروه در فعاالنه حضور داشتن دوم، يمعنا در و دهد مي خبر آن
  ).1370 رو،يب( دارد نظر شده انجام ياجتماع

 ياعضا آن قيازطر كه دارد داللت ياراد يها تيفعال از دسته آن بر ياجتماع مشاركت
 به دادن شكل در ميمستق ريغ و ميمستق طور به و خود يروستا و شهر محله، ورام در جامعه

 و تيامن گريمهم د مي). مفاه110- 89: 1375 ،يزيتبر يمحسناند ( سهيم خود ياجتماع اتيح
 يبرا يآمادگ اي حمله و ديتهد هرگونه از فراغت حالت تيامن. است ياجتماع يشناس بيآس
 ،يآشورگويند ( مي اجتماعي تيامن را گونه نيا تيامن احساس و است ديتهد هر با ييارويرو

 شةير شناخت و مطالعه از استعبارت  زين 1ياجتماع يشناس بيآس مفهوم). 38: 1385
 وها  يناهنجار ،ها ينظم يب يابي شهير و مطالعه ياجتماع يشناس بيآس. ياجتماع يها ينظم يب

 ينابسامان مطالعة زين وها آن از يريگ شيپ يها وهيش و علل شناخت با همراه مختلف، يها بيآس
 نظريِ مكاتب درقالب و ياجتماع تفكر خيتار در يشهر يفضا و فضا مفهوم. است ياجتماع
  .است گرفته شكل نو و كيكالس

 نيا. است متفاوت يفيك اعراض با ايپو يا نهيزم و اه مكان از يا مجموعه فضا ارسطو، ازنظر
 شولتز، نوربرگبخشند ( مي اسلوب و كنند مي ميتنظ عمل اصالت با را فضا نهيزم آن و اعراض

 جامعه يماد بعد را فضا يبعض دانند، مي انساني روابط  كنندة نييتع را فضا يبرخ اما). 80:1354
 هم گريد يگروه و دانند مي مؤثر آن به دادن شكل در را ياجتماع روابط و كنند مي فرض

________________________________________________________ 
1. Social Pathology 
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 برطبق را آن مردم كه كند مي ايجاد ييها تيمحدود هم و امكانات هم فضا كه معتقدند
 گريد توجه درخور ميمفاه از). 113: 1372 ،ييتوالكنند ( مي انتخاب خود يفرهنگ يارهايمع
 ديد از فضاها گونه نيا. است يشهر زيخ جرم اي دفاع يب يفضاها شهر، و فضا مطالعات در

 امكان فاقد و شوند مي محسوب نابهنجار يها تيفعال يبرا دنج يمحل ل،يدل نيا به و اند محفوظ
  . هستند ياجتماع نظارت

  

 پژوهش نةيشيپ
 يهارفتار در يشهر عفاد بي يفضاها نقش« عنوان با پژوهشي در همكاران و نايبي

 يهارفتار وزبر و يگير شكل يندآفر در كه باورند نيا بر) 231- 199: 1390( »زميآ خشونت
 در خشونتها ماا. دارند توجه انيشا ينقش ع،فاد بي يها محيط جملهاز يلماعو ،ميزآ خشونت
 ميزان و انواع و ها محله كيتفك به ندكيا تمطالعا و اند متفاوت يشهر مختلف يفضاها

  .است گرفته صورت آنها در شده عيتوز يها خشونت
 ،ياكبر ي(عل »رانيا جتماعيا شناسي سيبآ و يشهر توسعة« عنوان با گريد يا مطالعه در
 يها بيآس با انيرا در شهرنشيني نشتابا توسعة يلگوا كه است معتقد محقق)، 49-69: 1383
 به ان،تهر خود و شهرها نكال هيژو به ،شهرها نكنوا هم. است بوده همراه فراوان ياجتماع

 نظم يسو به آن يتاهد و فضا هيد نساما. ندا شده تبديل يرناهنجا و مجر وزبر يها نكانو
 و رناهنجا يرهافتار كاهش درجهت مؤثر يكار راه شهر فيايياجغر تماالزا با منطبق فضايي
  .شود مي محسوب يشهر جتماعيا تعديل
)، 165- 143: 1390 ،ي(گل »يشهر يعموم يفضاها در تيامن و زنان« عنوان با يقيتحق در

 نسبت نانز ق،يتحق نيا يها افتهي مطابق. است پرداخته رازيش در يبوستان مطالعة به پژوهشگر
 يبرا يخاص التيتسه است الزم رو، نيا از كنند؛ مي برقرار فضا با متفاوت يارتباط مردان به
  .شود ايمه يشهر يفضاها و محالت در آنها در تيامن حس جاديا

 عمومي فضاهاي در زنان اجتماعي تيامن احساس در مؤثر عوامل به كه گر،يد يپژوهش در
 اجتماعات ياساس ينيازها از)، امنيت 135- 96: 1394ان، و همكار ي(گل دارد اختصاص شهري
 يفضاها در زنان امنيت مقولة به يشهر يزير برنامه در است الزم كه شده شمرده يانسان
 احساس مطالعه، تحت زنان از يتوجه خور در درصد درميان زيرا شود؛ ژهيو يتوجه يشهر

 و يتجار ،يمسكون يفضاها طرح در تغيير جاديا ضرورت با يدار يمعن يبستگ هم امنيت
 يفضاها خلق براي يشهر زانير برنامه است الزم رو نيا از و است داشته يعموم يفضاها
  .بكوشند آورد، فراهم راها  گروه همة حضور امكان كه يمناسب
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 نشهرستا زنان: يمورد مطالعة( زنان و يفرهنگ ةيسرما فراغت، اوقات« پژوهش در
 از يبازتاب فراغت اوقات گذران يچگونگ) 91- 73: 1391( يپطرود يلممس و يميابراه ،»)باريجو

 ميزان ها، يافته مطابق و است شده ييشناسا جامعه هر يفرهنگ و ياقتصاد  ،ياجتماع ةيسرما
  .است بوده متوسط حد از كمتر يفراغت يها تيفعال در زنان مشاركت

 هيقاجار از زنان، فراغت اوقات نگذرا يفضاها يخيتار تحوالت روند« دربارة يقيتحق مطابق
 انواع نيتر مهم از يكي)، 74- 51: 1391 ان،يساالروند و(احمدپور  »تهران شهر در تاكنون
 از يحاك قيتحق جينتا. است شده يمعرف                                            فراغت اوقات گذران يفضاها  شهر، يعموم يفضاها

 گذشته به نسبت است، جنس دو هر به متعلق كه ،يفراغت يفضاها در زنان حضور كه است آن
  . است شده شتريب يقدر

  

 نظري مرور
 ةينظر روش در ينظر فرض شيپ گونه چيه نداشتن بر محققان الزام كنند يم تصور ياريبس

 نكهيا با اما. است موضوع دربارة موجود ينظر اتيادب مرور از نظركردن صرف يمعنا به ييمبنا
 يمبان مرور نكند، محدود را محققها  داده يرمزگذار انيجر در نيشيپ اتيادب است يضرور
 نديفرآ در محقق نگاه يريگ شكل در كه نظر نيا از است؛ پژوهش شروع نقطة نيتر مهم ينظر

(استراس  دارد يجد يريتأث قيتحق ياصل مقوالت جاديا در و ها داده نييتب و ليتحل ،يآور جمع
و  ميها به مفاه مرورشده، داده ينظر يكردهاياز رو گرفتن ياري). با 153: 1385 ن،يو كورب
كار، امكان دارد كه هر  انيپا ي. در بسط نظرشوند يم يبند دسته يبه مقوالت خاص ميمفاه

خاص و متفاوت  ديد ةياز زاو ابد،يجداگانه دست  يا افتهيخود، به  ينظر تيمحقق بنا به حساس
حاضر، محقق  قي. در تحقنديتر بب را برجسته ياه كند و موضوع متفاوتنگ يخود به مقولة مركز

 ياجتماع تيگردآوري كرده است كه به حس امن ييكارها به راه يابي را برپاية دست ييها داده
نوع  كنندة نييتب يشدند و ازطرف نواب منجر مي يها ساكن برج يها زنان و خانواده شتريب

نظر گرفته  ها در داده ليذيل در تحل ينظر يهستند. مبان زيخ آنها در فضاي جرم يها كنش
  اند.  انتخاب شده قيتحق ياند كه با توجه به تناسب آنها با دغدغة اصل شده

  
  1)ي(آنوم يهنجار يب اتينظر

 به شد، برده كار به ميدورك ياجتماع كار تقسيم كتاب در بار نخستين كه هنجاري، بي اصطالح
 و ياجتماع كنترل با يهنجار بي نيب يمعنادار ارتباط. شود مي ريعبت "ياجتماع يسازمان يب"

________________________________________________________ 
1 Anomie Theory 
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 يامدهايپ گفت توان مي. دارد وجودها  خانواده يگسستگ و زياد ولد و زاد فقر، ،يانحراف رفتار
 و ،يروان و يروح يها يماريب و فحشا اد،ياعت جرم، زياد ميزان شامل ياجتماع يهنجار بي
 وضعيتي به را ياجتماع ينابسامان اي هنجاري بي ميدورك. است دموجو يها بيآس گرفتن دهيناد

 اي فيتضع جامعه، شدة رفتهيپذ و افتهي ميتعم يهنجارها آن در كه كند مي اطالق ياجتماع
 و ياجتماع يبستگ هم شدن سست را هنجاري بي وضعيت امديپ ميدورك. باشند شده ناكارآمد

 يدگيپاش هم از و ياجتماع بحران وضعيت، نيا جةيدرنت. داند مي جامعه در گروهي يوندهايپ
 نيچن در). 365: 1364 آرون،شوند ( مي تضعيف فرد يگروه يها ونديپ و آيد مي پيش ياجتماع
  .يابد مي رواج يكار بزه ،يا جامعه

  

 1شكسته يها پنجره نظرية
 كه كردند  لاستدال نگونهيا ،يا هينظر ارائه يپ در 1986 سال ،3نگيكل جورج و 2لسونيو جيمز
 شكستن به كه كس آن نشود، مرمت و باشد شكسته يا پنجره اگر. است ينابسامان جةينت جرم
 يگريد شةيش موضوع، به جامعه ياعتناي يب مشاهدة با دارد، تمايل ياجتماع يهنجارها و قانون

 احساس نيا و شود مي شكسته يشتريب يها شهيش كه ديپا ينم يريد. شكست  خواهد را
 گسترش گريد محله به يا محله از و ابانيخ به ابانيخ از مرج و هرج و قانوني بي ،يستيآنارش
 انجام ديمجاز ديبخواه كه را يكار هر: كه قرار نيا از دارد همراه به را هايي پيام خود با و يابد مي
 تسكون طيمح و محله در يوقت ه،ينظر نيا به توجه با شود، شما مزاحم يكس آنكه بدون د،يده
 به و رود مي ازميان آنها قبح كم كم شوند، يم تكرار يعاد صورت به نامطلوب يرفتارها يبعض

  ). 77- 78:  1386(جوانمرد،شود مي منتقل كشور به تر عيوس سطح در و شهر تر، بزرگ جامعة
  

  ياجتماع يشناس بيآس در نيباخت كارناوال ةينظر
 لوكاچ،. دارد ديتأك اجتماعي عناصر و دبياتا بين رابطه برقراركردن بر ادبيات شناسي جامعه
 اي كارناوال ةينظر. اند داشته بسزايي سهم رشته اين شكوفايي در باختين ليخائيم و گلدمن

بنام  پردازان هياز نظر يكي ن،يرا ميخائيل باخت "غالب قتيحق از موقت ييرها جشن"
 قيتعل حال بهها  تيممنوع آن در كه است يجشن كارناوال. كرد مطرح ات،يادب يشناس جامعه

 قدرت حاكم، يرسم فرهنگ تيجد با تقابل در كه است يانتقادـ  يمردم يداديرو و نديآ يدرم
________________________________________________________ 

1. Broken Windows 
2. James Wilson 
3. George Kelling 
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 نظم نوعي ست؛ين هم و است مسلط فرهنگ به يكج دهان هم آيد؛ مي پديد ناظر يروهاين و
). 477- 474: 1377 نده،ي(پو ستين هم يخاص قانون ارائة دنبال به تيدرنها كه است ديجد
 ايجاد را فرصت نيا شود، مي خوانده كارناوال نيباخت زعم به آنچه گفت توان مي ،يكل طور به
. در گيرد شكل يزيتمسخرآم يفضا جهيدرنت و شود آشكار يقيحق يها ييرسوا كه كند مي
 مبارزه به را جامعه بر حاكم سازمان تيماه افته،ي تشكّل كلي منزلة بهمردم  ،يوضعيت نيچن
  .گيرند مي سخره به و طلبند مي

  
   پژوهش يشناس روش

 يفيك پژوهش. است گرفته صورت ييمبنا ةينظر روش به و است يفيك نوع از حاضر پژوهش
 يها ليتحل در و دارد سروكار ياجتماع نديفرآ و روابط تيفيك بااست،  1نگر ژرفا يول محدود
 افتني ريمس در تواند مي مبنايي ةيظرن روش ،ييازسو. است مناسب يروش ياجتماعـ  يانتقاد
 باز، مرحلة سه به يرمزگذار نديفرآ روش، نيا در. باشد كارساز قيتحق برجستة هاي مقوله
 به آل دهيا درحالت و آغاز باز يرمزگذار از ليتحل نديشود. فرآ مي                                          ميتقس يانتخاب و يمحور

 تمام يبرا هينظر نيتدو و يانتخاب يرمزگذار به دني. رسشد خواهد ختم يبانتخا يرمزگذار
 ارائة مرحلة در را كار توان مي و ستين ممكن شوند مي انجام وهيش نيا به كه ييها پژوهش

در  يفيبه توص اي) 117: 1385 ن،يو كورب استراس( رساند انيپا ها بهآن ليتحل و هيتجز و ميمفاه
او و با توجه به  تيمحقق و حساس يگرفته، بنا به دقت نظر صورت يها ليباالتر از تحل يسطح

  .افتيدست  ق،يتحق دانيعوامل موجود در م
 مشاهدة ،يمردم زبان ليتحل و هيتجز ريمس از حاضر قيتحق يبرا شده يگردآور يها داده

 ،ياسناد روش و يا كتابخانه مطالعات ر،يتصاو و ها همصاحب يصوت يها ليفا ،يدانيم                                            عيوس
 كارمند مردان و زنان پلم،يد و سانسيل دار خانه زنان( سال 25 يباال افراد از نفر 30 با مصاحبه

اند  آوري شده ...) جمعو يتاكس رانندگان محله، يسرا سيرئ محله، پارك نگهبان محل، كسبة و
 هر ،ينظر يريگ همراه بوده است. در نمونه يتيو جنس ينظر تيها با حساس و انتخاب نمونه

 پركردن يبرا مورد آن انتخاب رسد نظر به نكهيا يكي: شود يم                                           انتخاب حالت سه تحت مورد
 موارد تكرارشدن يبرا مورد كي انتخاب آنكه دوم. دارد ضرورت هينظر بسط و ينظر مقوالت

 انتخاب آخر، در و باشد موارد آن تياهم بر يديتأك و رديگ انجام هينظر آزمودن درجهت يقبل
 انجام هينظر دادن بسط قصد به انتخاب نيا و باشد هينظر متضاد قطب منزلة به كه يمورد

________________________________________________________ 
1. Holismus 
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) فرزندانشان اي(خود  ها گروه نيا كه است بوده نيا ها نمونه انتخاب ليدل). 65 همان،شود ( مي
 خانه در انزوا از خروج خواستار يحد تا و اند داشته را وآمد رفت نيشتريب حلهم يسرا در

 هر شاهد اي داشتند محل در موجود مجرمانة قيمصاد با را ارتباط نيشتريب ن،يهمچن. اند بوده
 نظري، اشباع پژوهش، نيا يبرا شده انتخاب روش به توجه با. اند بوده زا بيآس تيوضع روزة

 وها  مشاهده ،ها مصاحبه ر،يتصاو شده، يمستندساز يها داده بارة چند ياومعناك و يبازنگر
 اند، دهيرس اشباع به كه ييها مقوله تيدرنها و ميمفاه استخراج و محقق ميداني هاي ادداشتي

نواب و  يها (برج نواب محلة ،يمكان قلمرو. بود خواهند يليتحل جينتا ييايپا و اعتبار ضامن
 11 منطقة در واقع اتيدخان محلة محدوده، نيا يميقد  نام. است) ها برج نياطراف ا يها خانه

  .است 1393 سال زييپا ق،يتحق انجام يزمان قلمرو و تهران يشهردار
 

 ها مقوله و ميمفاه استخراج ها، داده ليتحل
 ها عكس شامل اسناد، از يتعداد ارائة با است شده تالش ق،يتحق هاي پرسش و روش به باتوجه

 يمقوالت نيتر مهم به ها، داده يگردآور يها محل همة از شده استخراج ميمفاه ارائة تيرنهاد و
 آن اطراف و نواب يها برج ساكنان نكهيا. شود پرداخته دهند يم  پاسخ قيتحق سؤاالت به كه
 نيا ساكن يها خانواده يتمنديرضا ميزان و دارند اي يطيمح و يفرهنگ ،ياجتماع وضعيت چه

تدوين كرد  توان يم                                           محله زنان مشاركت با ييكارها راه چه نكهيا به پاسخ و است قدرچ محدوده
نواب و  يها ساكن برج يها در كاركرد خانواده يموجود چه اختالالت ياجتماع يها بيو آس
ها خواهد بود. در  داده يركرده است، محل تمركز گردآو جاديزنان ا تيو امن يزندگ تيوضع

آمده و  دست هاي به شود، و پژوهشگر با توجه به مقوله استخراج مي ياصل ميادامه، مفاه
  .رود يم                                           يپرور هيدر صورت امكان نظر اي يبسط مفهوم يسو به م،ياز مفاه دهيرس اشباع به

داده شده است كه  شينما يهاي از جلسه يتعداد محدود ند،يآ يم                                           ادامه در كه يريتصاو در
نواب و اطراف آن  يها ، زنان ساكن برج"يبارش فكر" نديدر فرآ ليدر آنها زير عنوان تسه

 مختلفشان سخن گفته و نظر يها خود و خانواده و دغدغه تيفراغت، حس امن ،يدربارة زندگ
 قيآنها در تحق ميبرگزار شده و مفاه يليتفص يها صورت مصاحبه ها به اند. اين جلسه داده

و  يكار راه يها طرح دنيمحدوده، با كش نيكار گرفته شده است. زنان ساكن ا استخراج و به
حل  راه افتنيو محقق پژوهش حاضر بوده است و بر  لگريحل مشكالت، كه مورد نظر تسه ريمس
 هاي جلسه در شده مطرح مباحث يبند جمع به است، داشته تأكيد آنها خود مشاركت با

  .اند پرداخته يآموزش يها كارگاه
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 دفاع يب يفضاها يبرخ مانند اي گيرد مي صورت مواد فروش و ديخر مكان نيا در كه كردند اذعان
 نيا به شانيها يمشتر بردن يبرا يجنس كارگران به سكنه از يخال يميقد يها خانه محله،
  .شود مي داده اجاره ها مكان

 
  4تصوير

 به فضا شناختن بهتر در كمك يبرا يرلگيتسه دورة در ها برج ساكن زنان خود كه، 4 تصوير
 افراد يزندگ و خواب يبرا يمكان به كه است محله نيا دفاع يب مناطق از يينما اند، داده محقق
 كنند مي ناامن را فضا و كنند مي گيري خفت محل در كه يافراد اي كار، بزه و معتاد خواب، كارتن
 و محله دخترانة رستانيدب تردد محل به مشرف ها، برج پشت در محدوده نيا. است شده تبديل

 يازطرف و باشد كودكان و ها خانواده ورزش و فراغت يبرا ييجا بوده قرار كه است بوستان كينزد
  .است بانوان مخصوص كه دارد قرار يشهردار يورزش سالن مجاورت در هم

  
  5تصوير 

بنا به گفتة مادران دخترانة محله است كه بيشتر مواقع،  رستانيمقابل درب دب 5 ريتصو
شوند  ها تخليه مي زباله ريقدر د آن ايساكنان محله، فاقد سطل آشغال است  گريآموزان و د دانش

 نيچن ظهر، و صبح محله، ساكن فرزندان خروج و ورود محل و مدرسه درب مقابل يفضا كه
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ساكنان  كه از "مريم"ها،  در مصاحبه 1.است تعفن يبو و يآلودگ با همراه و دارد يينما
مند و حساس محله و از زنان فعال در حوزة اجتماعي نسبت به ديگران است و فرزندش  دغدغه

  گويد: رود، مي به همين دبيرستان مي
 ديبا روز هر من بچة بلكه م،يدار مشكل زا بيرآسيغ طيمح نداشتن و يجان ازنظر تنها نه ما«

 نيا و نديبب رود يم مدرسه به كالس و درس آغاز يبرا كه صبح اول همان را منظره نيا
 منظرة يحت كه فضا، نيا در و دارم يبااستعداد اريبس دختر من. كند يم ناراحت مرا شدت به

  .»است شده مرده دل و افسرده شدت به است، زباله از پر مدرسه به او صبح يورود

  
  6تصوير

 و دارد قرار نواب يها برج محدودة در كه است شهرداري يورزش سالن پنجرة ريز 6 تصوير
 نگهبان يگاه صبح يوشو شست با كه است يانسان فضوالت دهندة نشان ريتصو. است بانوان ويژة

 مناسب متيق با يمحل كه رد،يگ يم فرا را زنان ورزش سالن يفضا تمام آن تعفن يبو بوستان،
 نيا دركنار تسالم بوستان. باشند نداشته محل نيا جز به يگريد انتخاب ديشا و است گانيرا اي

 كه دارد قرار يخانمان يب افراد استقرار محل و محله يسرا و ورزش محل مجاورت در و ها برج
 به بنا. هستند ساكن يدائم صورت به نجايا در و ندارند كنترل خود رفتار بر و معتادند يبرخ

 بوستان يفضا در ،يعموم توالت از استفاده يجا به اقشار نيا غالباً محله، ساكنان با مصاحبه
 ظاهر در مكان، نيا و محله نيا در ها صبح ،ييها صحنه نيچن مشاهدة. كنند مي حاجت قضاي

 زنان، آموزان، دانش تيامن حس و سالمت ه،يروح در و است شده تبديل يعاد يامر به
 انجام بوستان نگهبان با كه يا مصاحبه در. دارد يمنف شدت به يآثار محله كودكان و ها خانواده

  :است كرده يناراحت اظهار هم او شد،

________________________________________________________ 
  است. آموزان عكس گرفته دانش شدن تعطيل ساعت در محقق .1
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 و هستند معتاد كه يافراد با يكيزيف هم آن درافتادن يبرا تواني و يچنان آن زور و هستم ريپ من«
 به چندبار. ندارم دهند يم انجام خودشان نيب يدعواها در هم يچاقوكش كه نميب يم اوقات يبعض

  .»ميآ يبرنم نهايا پس از تنه كي هم من و است داشته ادامه وضع نيا اما م،يا گفته مسئوالن

  
  7تصوير 

 تنها نه وسائل نيا. دهد مي نشان محله بوستان محدودة در را كوكان يباز وسائل 7 ريتصو
 آسيب يباز زمان در محله نيا كودكان به و شده كنده آنها يها آهن از يبخش بلكه اند، يميقد
 كه آورند مي طيمح نيا به را ها بچه كمتر عموضو نيهم يبرا هم پدران و مادران. است زده
 دركنار سالمت، بوستان يباز وسائل نيا. كند پر را آنها فراغت اوقات از بخشي گانيرا تواند يم

 فراغت گذران يبرا مناسب يمحل از را بوستان ،يبهداشت يها مؤلفه فاقد و زيخ جرم يفضا
 رستانيدب ريمس ،يازطرف. است ردهك خارج اطراف يها كوچه و ها برج ساكن يها خانواده
 با هم را كوتاه ريمس نيهم دهند مي ترجيح ها خانواده و گذرد مي بوستان نيهم از دخترانه

 كوچك فرزند دو كه زهرا باره، نيدرا. ندارند تيامن احساس و شوند همراه مدرسه تا فرزندانشان
  :ديگو يم دارد

 هم نجايا عيفجا همة از. كنند يباز ندخواه يم ها بچه و است سركار معموالً همسرم«
 نهايا از كه ندارند تيامن اصالً و كند يم يزخم را ها بچه يپا و دست يباز وسائل نيا م،يبگذر

 ندارم را نهايا امثال و يشهرباز اي شهر يباال يها بوستان به رفتن توان واقعاً من. كنند استفاده
. باشم داشته ها بچه نةيهز كم حيتفر يبرا يمحل انمبتو است پارك كه ام خانه كنار دارم توقع و
  .»كرده افسرده هم مرا موضوع نيا
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  8تصوير 

 دارد ديتأك محله نيا در سكنه از يخال يها خانه و دفاع يب يفضاها بودن اديز بر 8 ريتصو
 و نيستند يخال غالباً مخروبه، و سكنه از يخال يها مكان نيا). محله يسرا پژوهشگر از(عكس 

 باره، نيدرا. اند شده ليتبد مواد فروش و ديخر و مصرف ،يكار بزه انواع وقوع يبرا ييها مكان به
 آزاد تردد دركنار آنها يها دغدغه نيتر مهم از نيا و اند كرده مصاحبه محله ساكنان از ياريبس
  :ديگو يم باره نيدرا "ميمر". است دخترانه رستانيدب مجاورت در كاران بزه

 را او نتوانم اي بروم فرزندم با نخواهم هم را يا قهيدق پنج ريمس نيهم روز كي ديشا من«
 نيا مدرسه، تا قهيدق 5 فاصلة به من يزندگ محل مجاورت در كه است انصاف نيا ايآ! برسانم
   .»باشد؟ ستين نوجوانم فرزند دنيد مناسب كه فضاها
 از يهاي بخش ذكر يبرا تالش و شد، يبررس و مشاهده اسناد در آنچه به توجه با

 تناسب به كوشيم مي ت،يدرنها است، برآمده آنها از ميمفاه و ها داده كه طوالني، هاي مصاحبه
 به توجه با زين اقدام نيا. كنيم حركت يپرور هينظر يسو به ه،يناح و محله خاص يبوم وضعيت

 و مشاهداتش به او دكريرو و ها داده ليتحل و يآور جمع در پژوهشگر ينظر تيحساس و دگاهيد
 مشاهدات در. رديگ يم صورت ها مقوله و ميمفاه يبند دسته در است كرده جمع كه ييها داده

 يكسان مخاطبان اسناد ليتحل و قيتحق ياساس يها پرسش بهها  پاسخ يآور جمع و ميداني
 داقمص شده، يگردآور ميمفاه و هستند آنها بر ميمستق ناظر اي ها مسئله خالق كه هستند
 و ليتأو در كه يميمفاه كم كم كه شود مي ايجاد تيقابل نيا پس،. دارند مصاحبه و عكس
 مرحلة يسو به قيتحق و بگنجند مقوله كي در ترند، كينزد هم به ييمعنا ازنظر رهايتفس

 يآور جمع پژوهش ياصل و مهم سؤاالت به پاسخ در كه يميمفاه. برود شيپ يمحور يرمزگذار
  :اند ذيل شرح به اند، داشته قيتحق اسناد ليتحل و يبررس در را تكرار نيشتريب و شدند
 و دختران حضور مواد، كنندگان عيتوز و معتادان تجمع ،يكار بزه ،يروان ،يمال ،يجان تيامن
 و يهمگان سالم حاتيتفر و ورزش دارند، عموم ديد در عرف از خارج روابط كه يپسران

 يشاد زه،يانگ نه،يهز  كم يحيتفر اماكن از استفاده يبرا ناسبم بستر اندك، نةيهز با يخانوادگ
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 يها آپارتمان منطقه، در سبز يفضا از استفاده يبرا الزم تيامن و امكانات استرس، كاهش و
 در مشاركت ،ها نهيزم تمام در محله در يهمكار و تعاون محدود، اريبس امكانات با كوچك
 بهداشت ،يعموم اموال بيتخر د،يشد يها يريدرگ و اتمنازع محرم، ماه ژهيو به يمذهب مراسم

 يها شگاهينما جاديا لزوم ،يعموم  حوزة از استفاده انيجر در يشهروند حقوق تيرعا سالمت، و
 يها كتاب ارائة شامل كه يفرهنگ يها ستگاهيا جاديا لزوم ،يفرهنگ و يمناسبت يدائم اي يفصل
  است.  تمجال وها  روزنامه سازنده، و يآموزش يبيج

 اسناد ليتحل از برآمده شدة تكرار ميمفاه كه شدند ييشناسا ميان دراين ياصل مقولة سه
 در اند، داده يجا خود در را ميمفاه نيشتريب كه مقوله، سه اين. كنند اشباع را آنها توانستند

 نيا در شده ييشناسا يمركز مقولة. شوند مي ارائه شده، كيتفك صورت به يجدول در ادامه،
 البته،. شود يم ذكر دارند، حيتوض تيقابل آن با ارتباط در و آن حول مقوالت بقية كه پژوهش،

 خود فهم و نظري مرور با كه بود خواهد محقق نيا تيدرنها شده، انتخاب روش نوع به توجه با
 اي ينظر بسط به تر، برجسته يمركز مقولة بر تمركز با است، بوده آن در كه يدانيم و فضا از

  .افتي خواهد دست امكان، درصورت باالتر، يسطح در يفيتوص
  

  ياجتماع يناامن احساس. 1 مقولة
 ديتأك و خانواده يكاركردها بر آثارش و محله ياجتماع تيامن ازنظرها  خانواده يبحران وضعيت
 از يحاك نواب يها برج منطقة در كه ييها گزارش محله، كسبة و زنان شوندگان، مصاحبه
 افتنين حضور از افراد گزارش دركنار است، تهاجم درمعرض آنها قرارگرفتن و زنان يخودكش

 يمال امكانات نبودنِ كافي كاران، بزه حضور از يناش مشكالت كنترل يبرا محله در سيپل موقع به
 يجد اختالل به گريد يها محله در گريد حاتيتفر از استفاده يبرا افراد و ها خانواده نيا اغلب

. است شده منجر فراغت اوقات يبرا يزير برنامه نةيزم در خانواده يبرا متصور كردكار در
 ينگاه. خورد برخواهند مشكل به كنند، استفاده خود يمحل يفضا از نتوانند ها خانواده چنانچه

 .است موضوع نيا كنندة نييتب اند، داشته را تكرار نيشتريب كه مقوالتي و مفاهيم، 1 جدول به

  
  )يجسم -يروان( خانواده ياعضا بهداشت فقدان  .2 مقولة

 يفضا نبود و همسران اختالفات به شوند، يم                                           دهيكش خانواده داخل يفضا به كه ييها ينگران
 و يزندگ از آنها يتينارضا دار، خانه زنان يافسردگ و انجامد يمها  خانواده در داريپا يعاطف

 يفضاها و ها زباله محل، يفضا يالودگ. آورد مي درپي را گريكدي از همسران يتينارضا و يردس
و  نواب يها برج يها يورود در يحت ،يريزورگ ازها  خانواده دائم ينگران به زا، جرم و رسبزيغ
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 يروان بهداشت فقدان براي افراد ليدال نيتر مهم از موارد نيا و زده دامن خود سكونت محل
 و سبز فضاي در واقع كه محله، يخور آب از فروشان مواد نشدة نهيواكس يها سگ استفادة. دبو

 يها برنامه فقدان و بوستان در كودكان يباز وسائل بودن زا بيآس است، كودكان يباز محل
 در كه است زده دامن گسترده يزگيانگ يب به محله، دار خانه زنان يبرا ژهيو به يورزش و يگروه

  .شود مي دهيد آشكارا مشاهدات و ها مصاحبه
 

ياجتماع-يفرهنگ تعامل در اختالل. 3 مقولة  
 كنندة تقويت كه اجتماعي،ـ  يفرهنگ يها تيفعال گسترش به محله ياعضا ازين رفع در اختالل
 عوامل از طيمح يساز پاك به محل مردم ازين نشدن برآورده است؛ ساكنان ياجتماع تعامالت
 تعاون، ةيروح از يريپذ الگو با كودكان تيترب و آموزش در اختالل سازنده؛ يها كنش بازدارندة

 كودكان حيصح تيترب تحقق ريمس در كه سكونت طيمح به اعتماد ،يدوست نوع مطلوب، رفتار
 ييكارآ در اختالل ،يمردم يها مشاركت در اختالل جادي. ااست شده نيآفر مشكل آيد مي كار به
 است شده نواب يها برج ساكن مردم درميان يطنزآلود نگاه جاديا باعث ...و محور محله تيريمد
 يعموم نيقوان نكردن تيرعا و نكردن يهمكار به عوامل نيا. برد مي سؤال زير را عمومي نظم كه
 يفضاها ليتبد يبرا محله تيظرف نبودن كافي. است شده منجر ديگر شهروندان حقوق و
 از يا محله تعلق حس شيافزا و ساكنان سالم يزندگ تدرجه ييها مكان به موجود دفاع يب

  .است توجه درخور و مهم مسائل
  مقوالت و ميمفاه. 1 جدول

  تعداد  هادادهيرمزگذارازبرآمدهميمفاه مقوالت

 حس
 يناامن
  ياجتماع

 تيامن حس نبود آثارمحله،ياجتماعتيامنازنظرهاخانوادهيبحرانوضعيت
 كنترل يبرا محله در سيپل موقع به نداشتن حضور اده،خانو يتعامل كاركرد بر

 ان،يروسپ فروشان، مواد كشان، قمه معتادان، حضور از يناش مشكالت
 يها ابانيخ و محله پارك ياضطراب، ناامن جاديها و ا يكش عربده نكردن كنترل
 وضعيت در فراغت يها محل به زنان و مدرسه به فرزندان مرور و عبور اطراف،

 مدرسه، ريمس در ژهيو به نوجوانان و كودكان زنان، يبرا مزاحمت جاديا ،يناامن
 ريتصاو محله، پارك و برج اطراف يها كوچه و محله در يعلن يجنس روابط

 يريپذ جامعه در ريتأث نوجوانان، و كودكان ديد مقابل نابهنجار و گونه نيا
 سبز، يفضا و حلهم پارك ازها از استفاده  خانواده ترس نوجوانان، و كودكان

 طيمح حيترج گر،يد حاتيتفر از استفاده يبرا افراد يمال امكان بودن كم
 يفضا كاركرد رييتغ ترس، ليدل به يمحل سبز يفضاها به منزل داخل كوچك
 اضطراب ز،يخ جرم و ناامن يفضا به كودكان ژهيو به وها  خانواده حيتفر مطلوب

28  
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  تعداد  هادادهيرمزگذارازبرآمدهميمفاه مقوالت
 و زنان ترس ها، برجمجاورتدرمخدرموادكنندگانعيتوزيدائمحضوراز

 محله، رستانيدب در آنها فرزندان و نوجوانان يبرا دام جاديا از ها خانواده
 از مادران اضطراب و ترس خانواده، در عيوس اضطراب ينوع يريگ شكل
 فرزندان يريپذ جامعه در اختالل ها، برج اطراف در فرزندانشان شد و آمد

  ياجتماع تيامن نبود و يماداعت يب حس شدن مزمن خانواده،

 فقدان
 يها مؤلفه

 بهداشت
  ها خانواده

 -يروان(
  )يجسم

 و تشنج خانواده، داخليفضادرينگرانوعيشگسترده،يروانيهااضطراب
 يآلودگ ها، خانواده در داريپا و امن يعاطف يفضا نبود همسران، اختالفات

 بدون يفضاها و نشده هرس درختان پراكنده، يها زباله وجود از يناش يبصر
 ينگران زا، جرم و دفاع يب يفضاها تكثر و تعدد محله، در موجود گل و درخت

 يها يورود در يريزورگ ،يمحل آمد و رفت در يريزورگ ازها  خانواده دائم
 ،يدائم استرس سكونت، طيمح از ترس ليدل به نداشتن عالقه نواب، يها برج

زنان از  يتيها و ميان زنان و مردان، نارضا خانواده در متعدد يها يپرخاشگر
 فروشان مواد نشدة نهيواكس يها سگ زمان هماستفاده  ،يمحل سكونت، افسردگ

 يكودكان و  كودكان يباز محل و موجود سبز يفضا در واقع محله يآبخور از
 نبود انزوا، ،يحيتفر آمد و رفت زوناف روز شدن رنگ كم ند،يآ يم                                           پارك به كه

 ،يصبحگاه يگروه يها ورزش يفضا فقدان ،يشهروند منسجم ارتباط
 يافسردگ ،ها آپارتمان كوچك يفضاها به كودكان و دار خانه زنان شدن محدود

  گسترده يزگيانگ يب و

20  

 شدن مختل
 تعامل
  يفرهنگ
  ياجتماع
  

 ،ياجتماعـ  فرهنگي يهاتيفعالگسترشبهمحلهياعضاازينرفعدراختالل
 مردم ازين نشدن برآورده محله، ساكنان ياجتماع تعامل تيتقو و رشد فقدان
 در اختالل معاشرت، و كنش بازدارندة عوامل از طيمح نكردن يساز پاك محله،
 يريپذ الگو يها مؤلفه فقدان كودكان، تيترب و آموزش و تعاون ةيروح حفظ
 ،يدوست نوع حس شدن رنگ كم مطلوب، نا اررفت تعاون، ةيروح و حيصح
 ريمس در ياجتماع تعامل شدن رنگ كم سكونت، طيمح در اعتماد شدن كم
 ،يمردم و يهمگان و ياجتماع مشاركت در اختالل فرزندان، حيصح تيترب

 محله، مردم ميان آلود طنز نگاه اشاعة محور، محله تيريمد ييكارآ در اختالل
 نيقوان نكردن تيرعا و يهمكار نبود ،يعموم نظم و ونقان شدن گرفته سخره  به

15  
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 زين گريمحله منجر شده است. دو مقولة د نيزنان ا ژهيو نواب و به يها ساكن برج يها خانواده
  امديتوان پ يم رافقدان مشاركت زنان محله  اي بودن كم. پذيرند فيمقوله توص نيحول محور ا

 زين تازه كنش ينوع گر،يد  يسو از. دانست ياجتماع تيامن فقدان مقولة ژهيو به ،ياصلسه مقوله 
 حاكم نظم شدن گرفته سخره بهكه  شد مشاهده ،حله،م ساكن افراد درميان وجامعه نيا درون در
 يشهروند حقوق اتيهيبد از كه كنند مي تصور افراد كه يدرحال. است موجود يجد نيقوان و

 كه رسد مي نظر به. بر اساس مشاهدات و مصاحبه ها، هستند محروم يگاهيجا هر در خود
گرفتند و همراه با هم نظم حاكم  قرار مي صف كيدر  ها تيموقع يبرخ در يعاد افراد و كاران بزه

 نيتاوال باختكار هيتوان با نظر يها را م ينوع برخورد با نابهنجار نيا ،كردن يرا تمسخر م
 يتر صورت مفصل به ،پژوهش يو جمع بند يعمل يدستاوردها بخش در و ادامه درداد.  حيتوض
  موضوع پرداخته خواهد شد.  نيبه ا

   پژوهش يملع يدستاوردها
ها  مصاحبه يآن در لحن مردم، محتوا يشد و ردپا دهيد  پژوهشهاي  به آنچه در مقوله باتوجه
و با توجه به  كارناوال، ةيبر نظر ديشدند هم قابل مشاهده بود، و با تأك جاديكه ا يميو مفاه

و  قيكننده در تحق موجود افراد مشاركت تينظريه به وضع نيا دان،يحضور محقق در م
 منطق ،كارناوال منطق. بود تر كينزد محل يعاد ساكنان و كاران بزه انيم ياجبار يستيز هم
 در و شود مي تعريف يقانون يب يبرقرار و يمنف و مثبت عناصر يوستگيپ با و است يگيسو دو

ها  ارزش ضد اگر ،نيباخت ةيرنظ يمبنا بر. شود مي تبديل عادت به و ابدي مي استمرار زمان طول
 محله سطح از انيجر نيا كرد، كيتفك را آنها نتوان و رنديبگ راها  ارزش يجا يا شهير صورت به
  .دارد گسترش امكان تر عيوس يفضا و شهر سطح به

 هم كننده رانيو و مدت يطوالن ريثتأ يدارا كند، يم                                           اشاره آن به نيباخت كه يكارناوال
 در. است ناسازگار جامعه بر حاكم نيقوان و قدرت صاحبان خواست با چون باشد؛ تواند مي

ساكن  يها زنان و خانواده يمشاركت اجتماع يشناس بيآس نديفرآ در و قيتحق جينتا يبررس
اعتراض،  ييند، نوعب آسيب مي ينواب، در وضعيتي كه محله از اين ميزان نابهنجار يها برج

زنان  نيو برخورد ا يزندگ وةيش يحاكم شده است كه در اظهارات و بررس يقانون ياضطراب و ب
 را مزبور مشكالت حل درمشاركت   ،زنان محله .شود يم دهيفهم محله ساكن يها خانواده و
 نگاهي با. مطابق مشاهدات محقق، آنها اند دانسته ظاهري رامسئوالن  اقدامات و جهينت يب

 شوند مي قدم پيش ياجتماع خدمات ارائة يبرا نگرند كه مي ييها افراد و سازمان به آميز سخره
 ييها ) و به محققان و سازمانيمحل شناسانة بيآس يها تيفعال و يلگريتسه هاي جلسه(همچون 

 كه معتقدند اغلب. ستندين نيب خوش شوند يم  محله يفضا وارد شناسي بيو آس قيتحق يكه برا
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 يبرا بلكه ندارند، مردم مشكالت رفع يبرا يعزم و دغدغه متخصص، ظاهر در افراد نيا
 قاتيتحق و ها نامه انيپا ليتكم يبرا اي اند گرفته عنوان نيا با كه ييها بودجه كردن تلف

  .اند شده ميدان وارد خود يشخص و يدانشگاه
 دستگاه گرفتن سخره  به روزمره، يزندگ جهت هر به يبار گذران و مسئله صورت كردن پاك
 و خانواده ياعضا روابط وها  خانواده در نگاه نيا نفوذ گسترده، ياعتماد يب ليدل به كننده اصالح

 به جيتدر به باشد، داشته مطلوب اثر آنها يزندگ بر كه زمان، طول در مستمر يا جهينت دنيند
 در. است شده منجر ها ضدارزش وها  ارزش شدن جا جابه و مقررات گرفتن دهيناد و كنارگذاشتن

 تملك آنها، فرزندان مرور و عبور و نانز ورزش و آمد و رفت فراغت، هاي محل و ها برج محوطة
 نگاه گر،يد طرف در و شود يم دهيد آنها يتاز ترك و كاران بزه يازسو يشهر يزندگ يفضاها
 تالش و يمحل يفضا و يزندگ تيوضع از يناراض ساكنان و دگانيد بيآس آميز سخره يانتقاد
در  يتيوضع نيچناست.  مشهود ينرقانويغ يرهايمس از كاران بزه با متقابل ييارويرو يبرا آنها
 نظام دربرابر گروهو ايجاد كرده است: گويي، هر د يديجد نظمنواب،  يها برج يمحل يفضا

  د.ان جامعه در تقابلنظام ادارة  به طور كليمحله و  ياجتماع نظارت و يزير برنامه
اجتماعي ـ  دربارة وضعيت كلي فرهنگي                                          درخالل تحقيق حاضر، توصيفي كه در سطحي باالتر
 تقابل"هاي نواب حاصل شد،  هاي برج و مسئلة مشاركت اجتماعي و زندگي زنان و خانواده

توانست از بين برود كه ساكنان  قابل زماني مينام گرفت. اين ت "شهري فضاي در كارناوالي
 هاي نواب، فضايي را كه حق عمومي و شهروندي آنها براي گذران ويژه زنان ساكن برج محله، به

  كاران خارج كنند.  فراغت بود، تحت تملك خود درآورند و از تصرف بزه
 شايد كه است بوده باور نيا بر ققمح نكهيا به توجه با مطالعه،  يو كاربرد ياتيبخش عمل 
 يگام ،يعلم مراكز به اطالعات يليتحل صرفاً ارائة و ثبت از فراتر بتوانند يدانيم قاتيتحق

زنان محله و   مشاركت با. است گرفته شكل بردارند، يكاربرد و محور آموزش كوچك، هرچند
 زنان ،(محقق) لگريتسه يهمراه با سبز يفضا محوطة در آنان شتريحضور ب جهت  يزير برنامه

در مقابل  رازباله  يها سطل كنند وادار را منطقه يشهردارقدم  نياول درمحله موفق شدند 
كنند و  نصبنداشته باشد،  ييجا كه امكان جابه يصورت به اطراف برج ها،  يمدرسه و فضا

  .بود زده صدمه محله عمومي بهداشت به زيرا كنند؛ كنترل را محله سطح در زباله انتشار 
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  9تصوير 

 دهد كه ازطريق مشاركت و پيگيري زنان محلة سطل زبالة ثابت را نشان مي نصب 9تصوير 
 گاهيشونده خارج شدند و در جا مطالعه گاهيمرحله از جا نيها در ا صورت گرفت. زنان ساكن برج

شناخته شده  قيحقسكونت آنها درخالل ت يفضا ياصل يها بيآس يكيعامل فعال، به رفع آنچه 
  بود اقدام كردند.

  
  
  
  
  
  
  
  

  11 ريتصو                                                                10 ريتصو
  

 با شد، مطالعه آنها دربارة كه يزنان همت به را فضا تملك مرحلة از يبخش 11 و 10 ريتصاو
 محله يسرا در كه يزنان مشاركت و اه مصاحبه از پس. دهد يم نشان لگريتسه/ محقق يهمراه

 بنا شان، يزندگ طيمح اصالح قصد به قيتحق ميدان به آنها فعاالنة ورود و شدند آشنا محقق با
 هم و كنند استفاده خود اطراف سبز يفضا از هم داشتند ليتما كه آنها يعموم موافقت به

 يرودك بوستان در يگروه صورت به فروش يبرا زنان نيا يدست يها ساخته كنند، كسب درآمد
 يبرا فقط بودند، پراكنده كاران بزه آن در و بود زيخ جرم يمحل كه نواب، يها برج مجاورت در
 مجرمان، تملك از محوطه چندساعت يبرا خودجوش صورت به و شد گذاشته شينما به روز كي

  .شد خارج بوستان در مستقر يها خانمان يب و موادفروشان
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كه در خانه  ييها يها، سبز خود شامل بافته يسازها نان با فروش دستز نيا گر،يد يازسو
 توانست يو مشاركت اجتماع يرفتار گروه نيخشك كرده بودند و... درآمد كسب كردند و ا

اما همچنان رنگ كند.  كم را  شانيها اضطراب و بازگرداندآنها  بهرفته را  حس قدرت ازدست
 به. داشت نخواهد ستمراربدون حضور پژوهشگر ا و است يمقطع ها حركت نياكه  داشتنداصرار 

 ني. واكنش ااست رثابتيغ و لغزندهاما  ا گرچه صورت گرفته است، تملك فض  گريعبارت د
  .بود نخواهد اثرگذار ،موجود يبدون رفع معضالت شهر شهروندان، 

  
  يبند جمع

ها،  داده ليو تحل يآور نواب و اطراف آن، به جمع يها برج يعنيمطالعه،  مورددر محلة  محقق
زنان و  يپرداخت كه عوامل اثرگذار بر مشاركت اجتماع يبه الگوي يابي و دست يبند مقوله

با  يكاربرد يو اقدامات يعمل يني. در ادامه، تمرگذاشت يم                                           شينما ساكن محله را به يها خانواده
بود انجام  قيآنها در آن موقعيت مورد نظر تحق ياجتماعـ  يفرهنگ تيكه وضع يمشاركت زنان

ايجاد  يفراتر رود و اعتماد عمومصرف مشكالت  دنيكش شينما از به قيشد، با اين هدف كه تحق
 اعتماد يب اريحوزه و مسئوالن براي رفع مشكالتشان بس نيمحققان ا تيزنان به ن نيشود؛ زيرا ا

  بودند.
رسد اگر محور كار  نظرمي ها قابل ارائه هستند كه به تجربه نيبا ا زين ييكارها و راه ها افتي ره

خصوصاً دربارة زنان  يا در سطح محله ياجتماع ناظران و برقراركنندگان نظم گذاران، استيس
تواند در سطح  كوچك، مي يا پژوهش در جامعة نمونه نيبا دستاورد ا سهيدر مقا رد،يقرار گ
 موقعيت در اسناد، ليتحل و ميمستق مشاهدات مطابق. باشد داشته يجد ياثرگذار تر كالن
 فضا تملك يبرا ينسب تينام احساس و زنان ياجتماع مشاركت لگر،يتسه پژوهشگر حضور

 ياجتماع مشاركت تيتقو و اتفاق نيا مستمر تحقق پس،. رديگ يم شكل يمقطع صورت به يحت
  .دارد ازين يجد و عيوس يزير برنامه و دغدغه به بلكه ست،ين ناممكن
 نيشيپ مجرمانة يرفتارها سوابق به توجه با البته را، كاران بزه از ترس همچنان محله زنان

 نيچن انجام ادامة و يجد تيحما به يديام چيه گر،يد ازطرف و داشتند همراه محله، در آنها
  .نداشتند كند، مناسب و هموار آنها يبرا را فضا هفته در چندبار كم دست كه ،ياقدامات

نصب سطل زباله در  يعني ،يگرفتن كمترين امكانات بهداشت يبرا يريگيدر پمشاركت زنان 
 يچراكه همچنان با نگاه د؛يرس ينظر م به يگرچه مهم و برجسته بود، مقطع محله يفضا

مسئوالن  يو اميدي به عزم جد يسوز به دل يو اعتماد كردند يآميز به موضوع نگاه م سخره
صورت  زنان را به يلگريتسه يها كه دوره گريد ياعزام افراد اية خود رفع مشكالت محل يبرا
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بكشانند نداشتند. در طول تحقيق، مواجهة تمسخرآلود بزهكاران  يبه عرصة عموم يكاربرد
را در موارد متعدد  اثر ياقدامات ب گونه نيا ييشد كه گو دهيپراكنده در محله و بوستان هم د

  برهم نخواهد زد. يآنها را كس يزندگ يروال عاد تيدرنهاكه  دانستند يبودند و م دهيد
  

 كارها راه و شنهادهايپ
 هاي بررسي به باتوجه بخشند، بهبود را زيخ جرم محالت ساكنان تيوضع ديشا كه نكاتي يبرخ

  به قرار ذيل است:  ،تحقيق جينتا و مشاهدات ميداني،
نظر  به رتريپذ بيمطالعه آس نير ادار و كودكان كه د زنان خانه ژهيو ) آموزش افراد به1

  . دنديرس يم
 ژهيو به افراد يها مهارت شيافزا خانواده، ياعضا متقابل فيوظا دربارة يمحل يها آموزش) 2

 خود از دفاع در عيسر و حيصح ييها واكنش جرم، وجود صورت در يحت باشند قادر تا كودكان
 . دهند نشان

 رفتن نيب از هدف با زنان، ييافزا توان يبرا نگايرا يكاربرد يها كارگاه يبرگزار) 3
 يشهر يآنها از فضاها يحق آنها در جايگاه شهروند و حق عموم يادآوري آنها، يها اضطراب

 كاران.  فضاها به بزه نيا يواگذار يجا به يهمگان

 بدون را جامعه هر ازين مورد طرح توان ينم(چراكه  نهيزم نيا در قيدق يسنج ازين) 4
 از زنان حوزة در ياجتماع يها طرح است الزم يحت و داد ارائه جامعه آن خاص وضعيت يبررس
 در... و لباس و غذا يها جشنواره مانند ييها طرح مثالً باشد، متفاوت گريد يا محله به اي محله
 ست،ين مقدور ت،يامن نبود جمله از مختلف ليدال به افراد حضور امكان كل در كه ييها طيمح

 ).بودند ناكارآمد

 و لگرانيتحل آموختگان، دانش مستمر نظارت ،يآموزش و يياجرا امور يريگيپ) 5
 ميمستق صورت به خانواده، و زنان حوزة و ياجتماع علوم متخصصان و ياجتماع شناسان بيآس
 .دانيم در

 كرديرو و جامعه شناس بيآس متخصصان نظر بر تمركز با سيپل يروهاين از گرفتن ياري) 6
  .ارعاب نه تيوضع اصالح
 شناسان بيآس و رسانان خدمت با مستمر يهمكار به يانتظام يروين كردن ملزم) 7
 يفضا سالمت به يشهر بازرسان و ناظران يجد توجه و زيخ جرم يها محله در ياجتماع
  .محالت گونه نيا در مردم يزندگ
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 و حوزه نيا با مرتبط يها سازمان يازسو خاص مراسم يبرگزار يبرا يزير برنامه) 8
 شيافزا و كاران بزه يبرا فضا شتريب هرچه كردن امن نا هدف با محله، سبز يفضا در ،يشهردار

 .محله ساكن يها خانواده و ساكنان ياجتماع مشاركت

 منزلة به ،ها بوستان وها  برج محوطة در محله كودكان يبرا سالم يباز وسائل قراردادن) 9
 كه هدف نيا با كودكان، رفاه و يجسمان سالمت نيتأم و اه خانواده و كودكان يشهروند حق

 گذران در محله، يحيتفر يها حداقل از گزاف، يها نهيهز صرف بدون باشند قادر ها خانواده
 .ببرند بهره خود فراغت اوقات

 و عموم نظر در نكهيا با دارند، اقامت زيخ جرم محالت نيا در كه يافراد يده سامان) 10
 و ياجتماع تيحما ازمندين خود، رسند، مي نظر به زا بيآس عنصري ينتظاما مسئوالن يحت

 پژوهشگر باور به آنها از يبرخ كه ها خواب كارتن مانند ياقشار هستند، يبهداشت و ياقتصاد
 كارگر زنان ن،يهمچن! رسان بيآس تا رسيدند مي نظر به ياجتماع سرخوردة و دهيد بيآس شتريب

 كي در آنها به توجه و هستند ياجتماع خوردة آسيب اقشار هم آنها قت،يدرحق كه محله، يجنس
 .است يضرور مجزا مقوله

  
  منابع

  ، ترجمة باقر پرهام، تهران: سازمانيشناس جامعه در شهياند ياساس مراحل) 1364( مونير آرون،
   اسالمي  انقالب  آموزش و  انتشارات

 .مرواريد: تهرانسيزدهم،  چاپ ،ياسيس دانشنامه) 1385( وشيدار ،يآشور

، مطالعة »و زنان يفرهنگ ةياوقات فراغت، سرما) «1391( يپطرود يمسلم هيو رق يقربانعل ،يميابراه
  .91-73: 4 شمارة نهم، دورة ،استيس و توسعه در زن ،»باريزنان شهرستان جو يمورد
 زنان فراغت اوقات گذران يفضاها يخيتار تحوالت روند«) 1391( انيساالروند فاطمه و احمد احمدپور،

  . 74- 51: 3دورة دهم، شمارة  ،استيزن در توسعه و س ،»تهران شهر در تاكنون هيقاجار از
)، ها وهيو ش ها هي: روييمبنا ةي(نظر اصول روش تحقيق كيفي )1385( نيكورب جوليت و آنسلم استراس،

  انساني و مطالعات فرهنگي.پور، تهران: پژوهشگاه علوم  اهللا رحمت ترجمة رحمت
   ، ترجمة باقر ساروخاني، تهران: كيهان.فرهنگ علوم اجتماعي) 1370بيرو، آلن (

 تهران: نقش.  ،اتيادب يشناس جامعه بر يدرآمد) 1377پوينده، محمدجعفر (

: 5، شمارهيفرهنگ پژوهش نامه ،»يو فرهنگ يو روابط اجتماع يشهر يفضا) «1372( نينو ،ييتوال
140-109.  

 فصلنامه، »نظريه هاي كيفري و رويكرد جرم شناسي ج.ا در جرائم سبك) «1386جوانمرد، بهروز (
  71-91: 3، سال پنجم، شمارهتيامن
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 و ياجتماع ةيسرما بر يمكان تعلق حس تأثير بررسي) «1391رهنما، محمدرحيم و محمدحسن رضوي (
  .36- 29: 2 شمارة هفدهم، دورة ،يسازشهر و يمعمار با،يز يهنرها ،»مشهد شهر محالت در مشاركت

 مقاالت مجموعه ،»رانيا در آن تحول روند و ياجتماع يشناس بيآس«)  1383(  محمود ،يعبداله
  15:رانيا در ياجتماع يشناس بيآس شيهما نيدوم

، فيايياهش جغروپژ، »ايرانجتماعي اشناسي  سيبي و آ) «توسعة شهر1383سماعيل (ي، اكبرا علي
  .69-49: 48شمارة 

، »زنان و امنيت در فضاهاي عمومي شهري (مطالعة موردي: پارك شيراز)) «1390گلي، علي (
  . 165- 143: 2دورة سوم، شمارة  ،يخيتار يشناس جامعه

اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي شهري  تيعوامل مؤثر در احساس امن) «1394و همكاران ( يعل ،يگل
  .136- 96: 69 شماره هجدهم، سال ،زنان يراهبرد مطالعات ،»زيگلي تبر با مطالعة موردي پارك ائل

 مقاالت  مجموعه  ،»داريجانبه و پا و توسعة همه ستيز طيبحران مح) «1383( يعبدالعل زاده، ييلهسا
  ،انجمن جامعه شناسي ايران،تهران:آگه.رانيا ياجتماع مسائل

، شمارة نامة پژوهش، »و توسعة مليبيگانگي، مانعي براي مشاركت ) «1375محسني تبريزي، عليرضا (
1 :89 -110  .  
 نشدا، ميز»آ خشونتي هارفتاي در رشهرع فاد بيي ) «نقش فضاها1390و همكاران (هوشنگ ، نايبي
  .231- 199: 1 رةشما ،همزديس لسا ،نتظاميا

 


