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  چکیده

وکارهاي  هاي شهر و محالت پایین و مشغول به انجام کسب آباد ساکن حاشیه هاي خرم لوطی 

ها گروهی اجتماعی، با گویش خاص، طرز پوشش ویژه، مناسک و شعایر مجزا،  آن. اند فرودستانه

فرهنگ عمومیِ . اند افزارهاي سنتِی کشاورزي گرد و آوازخوان، و بعضًا هم سازندة دست لبًا دورهغا

فرهنگ از آن یک دیگرِي فرودست ساخته است که توان انطباق  جامعه با به حاشیه راندن این خرده

ا ها این طردشدگی اجتماعی ر پرسش این است که لوطی. خود با تحوالت جامعۀ مدرن را ندارد

فرهنگ مکتب  پژوهش حاضر با اتکا به نظریۀ خرده. کنند فرهنگ خود تجربه می چگونه در متن خرده

نگاري انتقادي کوشیده است تا تجربۀ طرد اجتماعی نزد  کارگیري روش مردم بیرمنگام و با به

هاي این هاي بیست نفر از لوطی از طریق مصاحبۀ فردي روایت. آباد را تحلیل کند هاي شهر خرم لوطی

نتایج تحقیق ذیل . شهر از تجربۀ طرد اجتماعی گزارش و از طریق تحلیل مضمونی تفسیر شده است

و » پیامدهاي طرد اجتماعی«، »هاي علی طرد اجتماعی زمینه«، »مصادیق طرد اجتماعی«چهار مقولۀ 

ا بیش از هر چیز ه ها، آن طبق روایت لوطی. شده است بندي دسته» فرهنگی در برابر طرد مقاومت خرده«

هاي آموزشی و ورزشی و از قلمرو سبک زندگیِ  از روابط همسایگی، مشارکت اجتماعی، میدان

تواند اصرار بر تداوم پیشۀ مطربی، فقر بین  اند،که علل این طرد بسته به موقعیت می مدرن طردشده

هاي رایج، نداشتن  شهگرایانه از لوطی بودن، تابوي ناپاکی، کلی نسلی، تحقیر اجتماعی، تلقی ذات

ها واجد پیامدهاي  این طردشدگی در زندگی لوطی. اي باشد اي و نوع بازنمایی رسانه اصالت عشیره

هاي برون گروهی، مهاجرت به شهرهاي  گوناگون است، ازجمله فرودستی اقتصادي، منع ازدواج

هویت خویش و احساس دیگر، سرخوردگی از پیشۀ نوازندگی، انزجار از فرهنگ کلیِ جامعه، کتمان 

بینند، مقاومتی که  فرهنگی می هاي خرده ها راه چاره را در مقاومت در چنین وضعیتی، لوطی. زائد بودن

ها و تغییر در شیوة  ها، تغییر در قوانین و عرف ها در رسانه قصد تغییر در نحوة بازنمایی آن نهایتًا به

  .گیرد ها انجام می برخورد نظام آموزشی با آن
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  طرح مسئله

هاي شهر  پژوهش حاضر تالشی است براي مطالعۀ کیفی تجربۀ طرد اجتماعی در میان لوطی

ها گروهی اجتماعی  لوطی. کنند فرهنگی خاص زندگی می آباد که عمالً در بافت خرده خرم

و دیگر شهرهاي استان لرستان هستند که در محالت حاشیۀ شهر  آباد در شهر خرم

دستی،  هاي شغلی خاصی مثل صنایع هاي خاصی دارند، به فعالیت اند، گویش ساکن

اند، مناسک و  افزارهاي سنتِی کشاورزي مشغول گردي، آوازخوانی و ساخت دست دوره

ها در شهر  آن. جامعه دارنداي دارند، و طرز پوشش و سبک زندگی متفاوتی از  شعایر ویژه

که لوطی بودن  نخست آن: دهند فرهنگ را تشکیل می آباد به چند دلیل یک خرده خرم

فرهنگ تعلق دارد و  تمایز بین فردي که به این خرده«اي واقعی و ملموس است و  پدیده

ۀ که امري قانونی و رسمی باشد، امري است که عام فردي که بیرون از آن است، بیش از آن

  ). Thornton & Gelder, 1997: 3(» شناسند مردم آن را به رسمیت می

آباد از حیث کالم و سبک زندگی با فرهنگ  هاي شهر خرم طبق این مشخصه، لوطی 

اي شهر، مثل محله کوروش  حاشیهکلی حاکم بر جامعه تفاوت دارند و مشخصاً در محالت 

ها، درست مثل همۀ  رهنگ لوطیف خردهکه  دوم این. و محله گلسفید، ساکن هستند

ها  فرهنگ خرده«. اي از مقاومت و معارضه جویی است هاي دیگر، واجد رگه فرهنگ خرده

شوند و امنیت و  معموالً بر سر مکان، فضا و قلمرو با جامعه وارد تعارض و کشمکش می

اعۀ ها غالبًا براي بسط و اش آن. کنند ثبات و نظم محل را تا حدودي دچار اختالل می

). 2: همان(» آورند فرهنگ خیابانی خود برخی نواحی شهري را به تصرف خود درمی

گاه در فرهنگ  فقط هیچ اند، لذا نه آباد ازآنجاکه در اصل غریبه بوده هاي شهر خرم لوطی

  .اند اند بلکه همواره در مقابل آن مقاومت کرده کلی جامعه ادغام نشده

ند، یعنی جزو آن بخش از مردمان هند شمالی که ا ها بوده در اصل جزو کولیها  آن«

ها و  هاي دیگر کوچ کردند و آئین ها پیش از موطن اصلی خود به ایران و سرزمین سال

نشینی تا به امروز حفظ  مثابه نوعی سبک زندگی کوچ ورسوم و زبان خاص خود را به آداب

بینی، خریدوفروش  فال جا به کارهاي مختلفی چون خنیاگري، ها که همه کولی. اند کرده
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اند، در لرستان معموًال با نام لوطی، گورونی و  دستی و از این قبیل اشتغال داشته صنایع

باك  شوند که البته لوطی کاربرد بیشتري دارد و به معناي رند، شوخ و بی کاولی شناخته می

افرادي  فرهنگ معموًال متشکل از خردهکه  سوم این). 34:1397افشار سیستانی، (» است

. است که از حق اظهارنظر محروم و لذا ناراضی و طغیانگرند و رسمیت چندانی ندارند

فرهنگ در عین  دیگر، اعضاي یک خرده بیان به. هاي این افراد غالبًا نامریی است فعالیت

ها  هاي زندگی و عرف توانند با اتکا به شیوه اند و احساس ناتوانی دارند می که فرودست این

 ,Thornton & Gelder(ورسوم خود منبع تحوالت فرهنگی و سیاسی باشند  و آداب

1997: 3.(

آباد که همسایۀ ایالت و عشایرند و در مجالس عروسی  هاي خرم لوطیاز این دید نیز،  

افزارهاي سنتیِ کشاورزي مثل غربال و  نوازند و دست موسیقی می) چمر(و ختم ) داوِت(

ورسوم  ها همواره از طریق همین آداب آن. اند فرهنگ اقع خردهسازند، درو داس و غیره می

طور دیگري بگوییم، اگر این فرض . اند بافت فرهنگِی فراگیر جامعۀ لرستان را پس زده

پندارد  فرهنگ کلِی جامعه می» دیگرِي«همواره خود را  فرهنگ خردهنظري را بپذیریم که 

توان از  دهند، می تشکیل می 3»ها افراطی«و  2»نمنحرفی«، 1»ها غریبه«و اعضاي آن را عموماً 

  .آباد سخن گفت ها در خرم فرهنگ لوطی خرده

ها عمدتًا در  اند، آن هاي عمیق تاریخی لُرها از مردمان اصیل ایرانی و داراي ریشه

ها،  مناطق کنونِی سکونت آن. اند هایی از غرب و جنوب غربی ایران استقرار یافته بخش

ها و دیگر اقوام  ها، عیالمی ها، محل سکونت و حوزه فرهنگی کاسی ایرانی پیش از استیالي

اکثریت لُرهاي ایران در لرستان و مابقی نیز در بخشی از ایالم، . آسیایی بوده است

هایی از استان فارس و بوشهر زندگی  چهارمحال بختیاري، کهکیلویه و بویراحمد، بخش

هاي  هاي پهناور و مراتع بسیار، از گذشته کوهستاناستان لرستان به سبب داشتن . کنند می

                                                  
1. outsiders
2. perverts
3. radicals
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به همین . دور زیستگاه مردمی بوده که دامپروري و کشاورزي پیشه اصلی آنان بوده است

  . اي در اینجا از اهمیت بسیاري برخوردار بوده است سبب ساختار طایفه

شاورزي، ترین شهر لرنشین، متکی بر اقتصادي بر پایه ک عنوان بزرگ آباد، به خرم

لذا نظام اجتماعی و . اي است دستی و تا حدودي صنایع کارخانه دامداري، باغداري، صنایع

در این نظامِ نسبتاً . مدار استوار است اي و قوم فرهنگی آن بر ستون مناسبات ایلی، طایفه

ق اند، چرا که مصدا ها تقریباً همواره چیزي به اسم طرد اجتماعی را تجربه کرده بسته، لوطی

نشینی و  اند و در نتیجۀ این حاشیه عمدتًا در حاشیه زیسته«هایی است که  آن گروه

مور،  بلیک(» هایی براي بهبود شرایط خود پیدا کنند اند فرصت سختی توانسته طردشدگی به

اگر طرد اجتماعی کنار گذاشته شدن از جریان عام زندگی و متضمن دیگري ). 36: 1385

فرهنگ عمومِی جامعه را ایفا » دیگرِي«ها عمالً نقش  ست، لوطیسازي از گروه طردشده ا

  . اند کرده

ها  ها، برچسب زدن سازي واسطۀ انواع کلیشه فرهنگ که به طردشدگی اعضاي این خرده

ها از امکانات ساختاري،  شود با پیامدهایی نظیر محروم کردن آن ها محقق می بندي و طبقه

درواقع طرد اساسًا نوعی عمل است، بدین معنا که . سترفاهی و فضایی گوناگون همراه ا

 ,Flotten(شوند  هایی خارج از کنترل خود، طرد می واسطۀ شرایط و تصمیم این اعضا به

البته طرد اجتماعی فرایندي پیچیده و چندبعدي، و فراتر از ابعاد مادي و ). 67 :2006

  .فرهنگی داللت دارد -هاي اجتماعیاقتصادي است و معموالً بر دامنه متنوعی از محرومیت

طرد اجتماعی در متن آن نوع منازعات قدرت که در دل تعامالت زندگی روزمرة میان  

دهد، لذا کامًال به مسئلۀ خلق معنا در قلمرو فرهنگ  ها و افراد وجود دارد رخ می گروه

شود که  یجایی عیان م فرهنگ آن ارتباط طرد اجتماعی و مقولۀ خرده. خورده است گره

فرهنگ، خود، محصول تجربۀ فرودستی است و براي فرودستان توانی  خرده«یابیم  درمی

هاي  فرهنگی را باید نوعی سیاست نمادین تجربه کند و اساسًا فعالیت خرده جمعی خلق می

عالوه،  به). Hall & Jefferson, 1993: 22(» فرهنگی یک گروه خاص تفسیر کرد

ها و تناقضاتی که  اساً مکانیسمی است براي رفع تعارضفرهنگ اس گیري خرده شکل
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فرهنگ عبارت  کارکرد اصلی خرده«. اند واسطۀ طردشدگی در زندگی افراد ایجاد شده به

هاي بریکوالژ در  ها و ستیزهاي اجتماعی به مدد انواع روایت است از مرتفع ساختن تنش

فرهنگ  کارگر از طریق خردهطور مثال، جوانان طبقۀ  به. قالب سبک و نماد و مناسک

هاي ایدئولوژیکی را حل کنند که در فرهنگ مسلط  ها و تعارض کوشند تناقض می

  ). Blackman, 2005: 5(» مانده است ناشده و نهانی باقی حل

از این منظر، تالش اصلی پژوهش حاضر این است که تجربۀ طرد اجتماعی را در متن 

ها و تجارب خود  ها و احساس نی با استناد به روایتها مطالعه کند، یع فرهنگ لوطی خرده

ها جایگاه و نقش  که لوطی این. ها و پیامدهاي این پدیده را تحلیل نماید ها علل، زمینه لوطی

کنند؟ درك و  فرهنگ را چگونه تفسیر می اجتماعی خویش در مقام اعضاي یک خرده

هاي جامعۀ  گذاري و سیاست ها گیري ها دربارة نحوة مشارکتشان در تصمیم احساس آن

کنند؟ و  شان را چگونه تفسیر می ها و پیامدهاي طرد اجتماعی پیرامون چیست؟ زمینه

. هاي اصلی این پژوهش هستند دانند؟ پرسش کارهاي مقابله با آن را در چه می راه

ها در مقام یک  هاي خودانگارة گروهی لوطی دیگر، این پژوهش به شناسایی مؤلفه بیان به

ها،  ها با جامعۀ پیرامون، زمینه پردازد و ضمن فهم نحوة نگرش و تعامل آن فرهنگ می ردهخ

  .کند علل و پیامدهاي احساس طردشدگی را نزد آنان مطالعه می

  

  رویکرد نظري

گیرد و ادعا  فرهنگ در معنایی که در این پژوهش از حیث نظري نقطۀ اتکا قرار می خرده

شود همان است که در مکتب  جتماعی در متن آن تجربه میبر این است که پدیدة طرد ا

فرهنگ درست نقطه مقابل آن  تلقی این مکتب از خرده. پردازي شده است بیرمنگام مفهوم

فرهنگ قرار دارد که قبل از آن در مکتب شیکاگو و نیز در سنت  معنا و کاربردي از خرده

اي بود براي فهم  کاگو دستمایهفرهنگ در مکتب شی مقولۀ خرده. بریتانیایی رایج بود

هاي اجتماعی در فضاهاي  گیري گروه هاي تعامل و شکل هاي فرهنگی و شیوه تفاوت
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هایی که ذیل این پارادایم فکري انجام  پژوهش. شهري اوایل و اواسط قرن بیستم کالن

  .هاي بارز، غالباً درصدد فهم و تحلیل همین مسئله بودند رغم تفاوت گرفت، به

گرِسی. پل جی
1

چرخۀ زندگی رقاص تاکسیدر  
2

گوردون. ، میلتون ام
3

مفهوم در  

فرهنگ و کاربست آن خرده
4

کوهن. ، آلبرت کی
5

ها فرهنگ نظریۀ عام خردهدر  
6

جان  و 

آروین
7

فرهنگ نکاتی پیرامون جایگاه مفهوم خردهدر  
8

همین قضیه را دنبال نمودند  

)Stratton, 1982: 12 .( ،شناسی و  فرهنگ عمدتًا بر روان ظریۀ خردهندر سنت بریتانیایی

شناس بسیار  در این میان دو روان. روانکاوي براي تحلیل امر اجتماعی تکیه کرده است

سیریل بِرت: اند مهم
9

جوان بزهکاربا کتاب  
10

و جان بالبی) 1925(
11

وچهار  چهلبا کتاب  

سارق بزهکار
12

ۀ تکاملی لومبروزو اهمیت بِرت در این بود که عناصري ازنظری). 1946(

مثابه رویکردي فرهنگی جهت تحلیل رفتار جوانانی  دربارة کجروي را برگرفت و از آن به

او معتقد بود که بخش اعظم افرادي که به . شدند بهره گرفت ها کجرو می که وارد گروه

که آموزانی  مثالً در مدارس، دانش. ها هستند فرهنگ لحاظ روانی نابهنجارند متعلق به خرده

دهند و متعلق به  اي تشکیل می هایی حاشیه به لحاظ درسی نابهنجارند گروه

فرهنگ بِرت نوعی نظریۀ  در کل نظریۀ خرده. هاي طبقات پایین هستند فرهنگ خرده

  ). Blackman, 2005: 4(بیولوژیکی کجروي مبتنی بر داروینیسم اجتماعی بود 

این نظریه . بود 1950انۀ کجروي در دهۀ اما اهمیت بالبی در ارائۀ نوعی نظریۀ روانکاو

ترین علت پیوستن جوانان به  اي که معتقد بودند اصلی الگویی بود براي تحقیقات بعدي

                                                  
1. Paul G. Cressey
2. The Life - Cycle of the Taxi - Dancer
3. Milton M. Gordon
4. The Concept of the Subculture and its Application
5. Albert K. Cohen
6. A general Theory of Subcultures
7. John Irwin
8. Notes on the Status of the Concept Subculture
9. Cyril Burt
10. The Young Delinquent
11. John Bowlby
12. Forty-Four Juvenile Thieves
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پذیري ناقص جامعه«ها  فرهنگ خرده
1

شخصیت «شناسی روانی  بالبی به آسیب. است» 

ۀ پرداخت، همان جوان کجروي که از ضربۀ عاطفی محروم شدن از عاطف 2»عاطفه بی

از دید او، محرومیت از مادر علت اصلی . برد اش رنج می هاي اول زندگی مادري در سال

: همان(عاطفه را باید در نحوة پرورش جست  بزهکاري جوانان است و ریشۀ شخصیت بی

فرهنگ طبقات کارگر ازنظریه بالبی استفاده  طیف وسیعی از تحقیقات راجع به خرده). 4

  .کردند

. فرهنگ در مکتب بیرمنگام گسستی بود از این دو سنت پژوهشی پردازي خرده مفهوم

فرهنگ عمدتًا بر موضوع جوانان متمرکز شد و دغدغۀ اصلی  در مطالعۀ خردهاین مکتب 

هاي جوانان بود،  فرهنگ هاي رایج در خرده آن بررسی روابط بین ایدئولوژي و فرم

هایی مثل طرفداران مد روز فرم
3

ک، شیفتگان موسیقی پان
4

ها بوي ، تدي
5

 6.هدها و اسکین 

اي بود که فیل کوهن این مسئله
7

فرهنگی و اجتماع طبقۀ کارگر تعارض خرده(
8

، جان )

کالرك
9

، استوارت هال، تونی جفرسون
10

و برایان رابرتس 
11

ها  ها، فرهنگ فرهنگ خرده(

و طبقه
12

رابی و جنی گاربر ، آنجال مک)
13

ها فرهنگ دختران و خرده(
14

، پل ویلیس)

فرهنگ، نهاد، تمایزپذیري(
15

در آثارشان ) معناي سبک: فرهنگ خرده(و دیک هبدیج ) 

  . دنبال نمودند

                                                  
1. inadequate socialization
2. affectionless character
3. mods
4. punks

5 -Teddy boysگروهی از جوانان معترض در دهۀ پنجاه ،.  

6 -Skinheadsگروهی از جوانان خشن با سرهاي تراشیده ،.  

7. Phil Cohen
8. Subcultural Conflict and Working – Class Community
9. John Clarke
10. Tony Jefferson
11. Brian Roberts
12. Subcultures, Cultures and Class
13. Jenny Garber
14. Girls and Subcultures
15. Culture, Institution, differentiation
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تر  ها در ارتباط با سه ساختار فرهنگی بزرگ فرهنگ ها تحلیل خرده هدف اصلی آن 

مثالً معتقد . اي فرهنگ مادر یا فرهنگ طبقۀ کارگر؛ فرهنگ مسلط و فرهنگ توده: بود

فرهنگی جوانانِ طبقۀ کارگر ارتباط مستقیمی با فرودستی  خردهبودند که وضعیت 

گرایی و  حال در معرض مصرف البته این جوانان طبقۀ کارگر درعین. اش دارد طبقاتی

بنابراین . اند جامعۀ مصرفی قرار دارند و تا حدودي از فرهنگ مادري خود فاصله گرفته

اي  اتی آبا و اجدادي و فرهنگ تودهاي است معلق میان فرهنگ طبق فرهنگ جوانان پدیده

دیگر، جوانی  بیان به. شود اي است که در این فاصله برساخت می جوانی ابژه. گرا مصرف

 ,Thornton & Gelder(کند  هاي محوري زمانه را بازنمایی می مثابه یک پدیده تناقض به

84-1997: 83 .(  

یک گروه اجتماعی که از  اساساً اشاره دارد به عاملیت فرهنگ خردهاز این دید، 

این تمایز بدان معنا است که یک . حال با آن مرتبط است فرهنگ مسلط متمایز اما درعین

هاي متفاوت است و مسیري غیر  گروه اجتماعی خاص که داراي الگوهاي رفتاري و ارزش

همچنین اشاره دارد . گرفته است در جامعه وجود دارد از مسیر فرهنگ مسلط را در پیش

ها و هنجارهایی غیر  نوعی همبستگی بین اعضاي یک گروه اجتماعی که بر مبناي ارزش به

فیل کوهن معتقد در همین راستا، . گرفته است ها و هنجارهاي مسلط جامعه شکل از ارزش

هاي جوانان حکم کوششی براي حل مشکالت فرهنگ مادري را  فرهنگ است که خرده

فرهنگ عبارت است از نمایاندن و  د پنهان خردهکارکر«). 277: 1386استوري، (دارند 

. اند مانده ناشده باقی مرتفع ساختن تناقضاتی که در فرهنگ مادري مکتوم و حل

هاي متعدد زاده شده از بطن این فرهنگ مادري جملگی بازنماگر تناقضی  فرهنگ خرده

هاي  و لذت تناقض بین منزه طلبی سنتِی طبقۀ کارگر: عظیم در زندگی طبقۀ کارگرند

  ).Cohen, 2007: 82(» کرد جدیدي که جامعۀ مصرفی عرضه می

هاي جوانان در کشاکش تالش براي حفظ برخی عناصر فرهنگ  فرهنگ درواقع، خرده

هاي تازة جامعۀ مصرفی  مندي از امکانات و فرصت حال بهره سنتی طبقۀ کارگر و درعین

صالحه آمیز براي حل تناقض پایبندي به هایی م حل ها راه فرهنگ خرده«. جدید پدید آمدند
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جان ). 84: همان(» ها بودند حال کسب استقالل از آن هاي سنتی والدین و درعین ارزش

ها را باید هم در  فرهنگ گیري خرده نیز معتقدند که شکل) 1976(کالرك و همکاران 

دید، درك  از این. ارتباط با فرهنگ مادري و هم در ارتباط با فرهنگ مسلط تحلیل کرد

پذیر  تر امکان هاي طبقاتِی گسترده ها جز در چارچوب نزاع فرهنگ هاي درونی خرده نزاع

هاي طبقاتی  فرهنگ ارتباطی ارگانیک با مناسبات قدرت، نزاع که خرده خالصه این. نیست

  .و طرد اجتماعی دارد

و ارتبـاطی   معنایی از طرد اجتماعی که در این پژوهش به لحاظ نظري مبنا قـرار گرفتـه   

پـردازي شـده    فرهنگ دارد همان است که در سنت فرانسـوي مفهـوم   مفهومی با مقولۀ خرده

کوشد با افشاي سازوکارهاي طـرد آمیـز    ترین نمایندة این سنت، پیر بوردیو، می اصلی. است

تـر   هـا و بـه بیـان دقیـق     نشان دهد که چگونه سـاختارها، نهادهـا و روابـط اجتمـاعی تفـاوت     

کنند و فرودسـتان را از دسـتیابی    هاي فرادست بازتولید می جتماعی را به نفع گروهامتیازات ا

  ). 117: 1393بوردیو، (سازند  هاي بهتر محروم می ها و فرصت به موقعیت

افـراد و  . در نظریه بوردیو، طـرد محصـول ناسـازي و فاصـله میـان میـدان و مـنش اسـت        

زنند اما در ایـن میـان    یه دست به رقابت میهاي مختلف براي انباشت سرما ها در میدان گروه

شان با منطق و قواعد بـازي نانوشـته میـدان کـه کـنش را       کسانی موفق خواهند بود که منش

اما چنانچه میان منش فرد و قواعـد میـدان، کـه طبقـه فرادسـت      . کند، منطبق باشد تسهیل می

. ی شخص بیشتر استکند، فاصله باشد امکان حذف و طردشدگ جامعه بر میدان تحمیل می

هـایی بــراي حـذف و طـرد یــا غضـب و تصــاحب و      هـا واجـد مکانیســم   هـر یـک از میــدان  

  ).138: 1396جنکینز، (هاي بازتولید مختص به خویش است  مکانیزم

افـرادي دارد  » دگربـودگی «طرد اجباري که اشـاره بـه   : کالً طرد به دو شیوه وجود دارد

هــا و  نــژاد، طبقــه، توانــایی و جایگــاه ارزشکــه محرومیــت و طــرد را بــه خــاطر جنســیت،  

کنند؛ و طرد اختیاري کـه   ها تجربه می و نظایر آن) منحرفین و معتادان(هنجارهاي اجتماعی 

انـد   داللت بر کسانی دارد که خودشان طرد یا گسستگی را از جامعه یا گروه انتخاب کـرده 

گرفتـه   مطالعـات بسـیاري انجـام   دربارة پدیدة طرد اجتماعی در ایـران  ). 115: 1386گیدنز،(
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است که در جـدول زیـر فقـط بـه چنـد نمونـه از تحقیقـاتی کـه در خصـوص تجربـۀ طـرد            

  :شود اند اشاره می گرفته هاي متفاوت انجام اجتماعی نزد گروه

  

  هاي داخلی مربوط به تجربۀ طرد اجتماعی نمونه پژوهش -1جدول 

نویسنده 

  )گان(

  نتایج  روش  مسئله  عنوان

قلی  شالچی و

  )1397(زاده 

تجربۀ طرد اجتماعی زنان در 

هاي غیررسمی  سکونتگاه

آباد  محلۀ اسالم: موردمطالعه(

  )تهران

تجارب زیستۀ زنان از 

طردشدگی در 

هاي  سکونتگاه

  غیررسمی

کیفی، 

مصاحبه، 

تحلیل 

  تماتیک

خصایل فردي و 

اجتماعی مرتبط با 

تلقی سنتی از 

زنانگی عامل اصل 

طرد اجتماعی زنان 

  .ستنده

شرافت و 

همکاران 

)1397(  

فهم تجربۀ زیستۀ طرد 

اجتماعی در بین فقراي 

: روستایی استان ایالم

  رویکردي کیفی

فقراي روستانشین 

طرد اجتماعی را 

چگونه تجربه 

  کنند؟ می

نظریۀ داده 

بنیاد و تکنیک 

  مصاحبه

اي در  مقولۀ هسته

اینجا مناسبات نابرابر 

اجتماعی و اقتصادي 

  .است

زآبادي و فیرو

صادقی 

)1389(  

وضعیت طرد اجتماعی زنان 

  فقیر روستایی

سنجش ابعاد طرد 

  اجتماعی زنان فقیر

روش ترکیبی، 

مصاحبه و 

  پرسشنامه

طرد اجتماعی زنان 

به پیشینۀ تاریخی، 

ساختار خویشاوندي 

و فقر مزمن 

  .گردد برمی

هاشمی و 

شریفی یزدي 

)1395(  

فهم تجربۀ زیستۀ 

از  دانشجویان غیرمذهبی

  طرد و پذیرش

ها و  فهم زمینه

پیامدهاي غیرمذهبی 

  شدن دانشجویان

نظریۀ داده 

بنیاد و تکنیک 

  مصاحبه

گیري، مداراي  فاصله

اجباري و 

مثل دالیل و  به مقابله

حس محرومیت، 

خودسانسوري و 

عدم آرامش پیامدها 

  .هستند
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ت، طوري که یـک  ادبیات تجربی راجع به تجربۀ طرد اجتماعی در خارج بسیار غنی اس

در اینجا فقـط بـه تشـریح یکـی دو     . سنت نظري ـ پژوهشی در این حوزه را شکل داده است 

ماکسـیموا و همکـاران  . مورد مرتبط اکتفا خواهد شد
1

مـدلی  اي بـا عنـوان    در مقالـه ) 2018(

بــراي ســنجش طــرد اجتمــاعی ســالخوردگان در منــاطق ســیبري 
2

تــرین  بــه ارزیــابی عمــده 

ــا  . انــد یــده پرداختــههــاي ایــن پد مؤلفــه ــان، محرومیــت اجتمــاعی و اقتصــادي، ن از دیــد آن

، احسـاس  )عـدم دسترسـی بـه نهادهـا و خـدمات عمـومی      (برخورداري از حقوق اجتمـاعی  

تـرین   ناامنی، محرومیت از مشارکت اجتمـاعی، تبـاهی فرهنگـی و انـزواي اجتمـاعی اصـلی      

کـه هـر چـه شـدت و قـوت ایـن       ها ایـن اسـت    استدالل آن. هاي طرد اجتماعی هستند مؤلفه

کـه طـرد    ها بیشتر باشد، میزان احساس طرد اجتماعی بیشتر خواهد بـود و نهایتـاً ایـن    شاخص

ــد و رابطــه     ــزوم یکدیگرن ــت الزم و مل ــاس محرومی ــاعی و احس ــد   اجتم ــویه دارن اي دوس

)Maximova et al, 2018: 58 .(  

مـرور روشـمند   : دگیهـاي آخـر زنـ    طـرد اجتمـاعی در سـال   در تحقیقی دیگر با عنـوان  

ادبیات موجود
3

هـاي سـالخوردگان    به مطالعۀ نقش نگرش) 2015(4، رجنمورتل و همکاران 

ها  به محیط اجتماعی و به چرخۀ زندگی در میزان و نحوة احساس طرد اجتماعی در میان آن

ازجملــه نتــایج تحقیــق مــذکور ایــن اســت کــه بســترهاي فرهنگــی، هــویتی و  . پردازنــد مــی

رتبط بـا سـبک زنـدگی و مصـرف نقشـی کلیـدي در چگـونگی تجربـۀ طـرد          هـاي مـ   مؤلفه

  . هاي پایانی زندگی دارند اجتماعی در سال

ــاران  ــت و همک ــین هراس همچن
5

ــاعی    ) 2016( ــرد اجتم ــوان ط ــا عن ــی ب ــز در پژوهش نی

ــرقی  ــزي و ش ــاي مرک ســالخوردگان در اروپ
6

ــالخوردگان     ــدگی س ــت زن ــۀ کیفی ــه مطالع ب

گوینـد، کمـک بـه ایـن      طور که خود مـی  ز این مطالعۀ کیفی، آنها ا مقصود آن. اند پرداخته

                                                  
1. Maximova et al.
2. A Model of Social Exclusion of Elderly People in Siberian Regions.
3. Social Exclusion in Later Life: A Systematic Review of Literature.
4. Regenmortel et al.
5. Hrast et al.
6. Social Exclusion of the Elderly in Central and Eastern Europe.
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هـا پدیـدة طـرد اجتمـاعی      آن. شـان اسـت   پـذیر جهـت ارتقـاي کیفیـت زنـدگی      قشر آسیب

هایی مثل سـالمت و بهداشـت، فقـر و محرومیـت مـالی، مسـکن،        سالخوردگان را در حوزه

دهـد کـه    یـق نشـان مـی   نتـایج تحق . اند فردي بررسی کرده زیست محیط بومی، و روابط میان

سالخوردگان در اروپـاي مرکـزي و شـرقی بـیش از سـایر اقشـار احسـاس بـه حاشـیه رفـتن           

فـردي بیشـترین احسـاس     هاي سالمت، محرومیـت مـالی و روابـط میـان     کنند و در حوزه می

  .محرومیت و طردشدگی را دارند

  

  شناسی روش

ناسـب بـا هـدف اصـلی     مت. گیـرد  شناسی کیفی انجام می پژوهش حاضر در چارچوب روش

نگاري انتقادي رویکـردي مناسـب    تحقیق، که فهم انتقادي تجربۀ طرد اجتماعی است، مردم

آیـد، زیـرا بـا کـاوش در سـطوح ژرف پدیـدارها و واسـازي وضـعیت موجـود،           به نظر مـی 

عـالوه،   بـه . گیرد هاي طرد به پرسش می هاي مسلط را با طریق تبیین مکانیسم گفتارها و رویه

اي اصلی این رویکرد همان یوتوپیاي فرودستانی است که علیه نظـم مسـلط مقاومـت    یوتوپی

بـدین  . ها براي تغییر وضع موجود اسـت  کنند و هدف از تحقیق در اینجا کمک به سوژه می

مدیسـون،  (باشـد   ترتیب تحلیل و تقویت مقاومت ازجمله اهـداف اصـلی ایـن رویکـرد مـی     

1397:8 .(  

کنـد   هایش به میدان مطالعه نفوذ مـی  ها و توان ه از منابع، مهارتمحقق در اینجا با استفاد

هـایی را کـه داستانشـان     شکند تا صداها و تجارب سـوژه  ها را در هم می و مرزها و محدوده

دیگر محقق به مقاومت علیه سلطه و به بسـط   بیان ناشنیده مانده در اختیار دیگران بگذارد، به

نگـاري   مـردم ). 9:همـان (کنـد   اجتمـاعی کمـک مـی    بخش و گفتمان عـدالت  دانش آزادي

عنوان یک روش پژوهش ریشه در نارضـایتی از تفاسـیر جبرگرایانـه سـاختاري و      انتقادي به

نظـران   در بـین صـاحب  . همچنین تفاسیر فرهنگی و سـطح خـرد از کنشـگران و جامعـه دارد    
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به بـاور هـر   . اند شتهنگاري انتقادي دا متأخر توماس و کارسپیکن نقش اصلی در توسعه مردم

  .اي جامعه است هاي حاشیه نگاري انتقادي حامی رهایی گروه دو، مردم

گیـري نظـري    آباد هستند که از طریق نمونه هاي شهر خرم میدان مطالعۀ این تحقیق لوطی

شود  ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده می براي گردآوري داده. اند شده هدفمند انتخاب -

اصل از مصاحبه به شـیوة تحلیـل مضـمونی یـا تماتیـک تحلیـل خواهنـد شـد،         ح هاي و داده

ــد کوشــید   شــیوه ــق طبقــه«اي کــه طــی آن محقــق خواه ــدي داده از طری ــابی  بن هــا و الگوی

این نوع تحلیل بـه دنبـال   . شناسی تحلیلی دست یابد اي به یک سنخ داده اي و برون داده درون

هـا بـر اسـاس     در تحلیـل مـتن مصـاحبه   ). 66: 1390محمـد پـور،   (» ها است الگویابی در داده

هـا بـا    اعتبـار داده . آمده است عمـل شـده اسـت    2اي که در جدول  تحلیل مضمونی به شیوه

استفاده از راهبرد چندضلعی سازي
1

چندضلعی سازي یعنی . شده است بندي ارزیابی یا زاویه 

هـا و   هـا، نظریـه   روش بندي انـواع  نظر در خصوص یک یافته خاص با توسل به ترکیب اتفاق

از سوي دیگر، در نمونه موردمطالعه، پژوهشگران متعهد به رعایـت شـرط حـداکثر    . ها داده

  .تنوع و تفاوت بوده تا پژوهش از غناي بیشتري به لحاظ محتوایی برخوردار شود

  

  گامِ تحلیل مضمونی به فرایند گام-2جدول 

  اقدام  گام  مرحله

تجزیه و توصیف - 1

  متن

  ا شدن با متنآشن- 1

  ها مکتوب کردن داده -

  ها مطالعه اولیه و مطالعه مجدد داده -

  هاي اولیه نوشتن ایده -

ایجاد کدهاي اولیه و - 2

  کدگذاري

  پیشنهاد چارچوب کدگذاري و تهیه قالب مضامین -

  تر هاي کوچک تفکیک متن به بخش -

  ها هاي جالب داده کدگذاري ویژگی -

جستجو و شناخت - 3

  امینمض

  تطبیق کدها با قالب مضامین -

  هاي کدگذاري شدة متن استخراج مضامین از بخش -

  پاالیش و بازبینی مضامین -

                                                  
1. triangulation
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تشریح و تفسیر - 2

  متن

  ترسیم شبکه مضامین - 4

  کنترل همخوانی مضامین با کدهاي مستخرج -

  مرتب کردن مضامین -

  انتخاب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر -

  هاي مضامین نقشهبررسی  -

  هاي مضامین اصالح و تأیید شبکه -

  تحلیل شبکه مضامین - 5
  گذاري مضامین تعریف و نام -

  توصیف و توضیح شبکه مضامین -

ترکیب و ادغام  - 3

  متن
  تدوین گزارش- 6

  تلخیص شبکه مضامین -

  ها هاي جالب داده استخراج نمونه -

  نی نظريمرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت و مبا -

  نوشتن گزارش علمی نتایج -

  

  کنندگان مشخصات کلی مشارکت

هاي ساکن در محالت کوروش و  نفر از لوطی 20کنندگان این پژوهش،  جامعه مشارکت

) 3(کنندگان در جدول شماره  مشخصات کلی مشارکت. باشد آباد می گلسفید شهر خرم

  .آمده است

  

  کنندگان مشخصات کلی مشارکت -3جدول 

  شغل  وضعیت تأهل  سطح سواد  سن  جنس  کد

  بیکار  متأهل  ابتدایی  44  مرد  1

  نوازنده  متأهل  ابتدایی  46  مرد  2

  )ارتشی انصراف داده(کارگر   متأهل  راهنمایی  43  مرد  3

  )قناد انصراف داده(حجامت و ختنه   متأهل  ابتدایی  45  مرد  4

  )دار انصراف داده مغازه(دار  خانه  متأهل  سواد بی  42  زن  5

  دار خانه  متأهل  دیپلم فوق  27  زن  6

  نوازنده  متأهل  ابتدایی  45  مرد  7

  کارگر روزمزد  مجرد  ابتدایی  36  زن  8
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  هاي تحقیق یافته

. بندي و تحلیل کرد توان در قالب چهار بخش صورت هاي پژوهش حاضر را می یافته

ها مربوط  ها قابل استنتاج است به مصادیق طرد اجتماعیِ لوطی نخستین مضمونی که از داده

گري فرد را در چه جهات و  فرهنگ لوطی شود، یعنی به این مسئله که تعلق به خرده می

توان ذیل  ها را می نکتۀ دوِم قابل استنتاج از داده. کند د و محرومیت میابعادي دچار طر

جا باید متذکر شد  البته همین. گذاري کرد اي و علی طرد اجتماعی نام عنوان شرایط زمینه

شوند و اسباب و لوازم  فرهنگ فعال می که این شرایط کامًال در متن و به میانجی خرده

توان از پیامدهاي  ها می در وهلۀ سوم، با تأمل در داده. سازند تحقق طرد را فراهم می

ها و  فرهنگی طرد اجتماعی بحث کرد و در نهایت از این مسئله که لوطی خرده

هاي طرد از چه شگردها و  گري براي مقاومت در برابر مکانیسم فرهنگ لوطی خرده

  .کنند تمهیداتی استفاده می

  

  

  نوازنده  متأهل  راهنمایی  48  مرد  9

  دار خانه  متأهل  ابتدایی  38  زن  10

  نوازنده  متأهل  ابتدایی  44  مرد  11

  کارگر  متأهل  دیپلم  43  مرد  12

  دار هخان  مطلقه  سواد بی  35  زن  13

  آموز دانش  متأهل  راهنمایی  16  مرد  14

  جوشکار  مجرد  دبیرستان  21  مرد  15

  نوازنده  متأهل  دیپلم  40  مرد  16

  نوازنده  متأهل  راهنمایی  35  مرد  17

  چاقوتیزکن  متأهل  ابتدایی  60  مرد  18

  دار مغازه  متأهل  راهنمایی  46  مرد  19

  راننده تاکسی  متأهل  راهنمایی  35  مرد  20
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  ها یمصادیق طرد اجتماعی در زندگی لوط -

هاي فردي و گروهی خویش در زندگی  ها و مراوده ها از تعامل هاي لوطی روایت 

ها به سبب تعلق به  ترین انواع طرد اجتماعی است که آن روزمره بیانگر برخی از عمده

. کنند گري ناگزیر در حیات عمومی و خصوصی خویش تجربه می فرهنگ لوطی خرده

طرد از کنند و  را در روابط همسایگی تجربه میها نخستین نمونۀ طرد اجتماعی  لوطی

کنند ها احساس می ترین مواردي است که در آن لوطی یکی از عمده روابط همسایگی

  .فرهنگ حاکم بر جامعه هستند» دیگرِي«

بقیـه چنـدان   . وآمـد داریـم   هاي خودمـون رفـت   وخویش ها بیشتر با قوم در میان همسایه«

  ).ساله 40زن، (»حساب میشیم شته باشند، تو محله کالً غریبهوآمد دا دوس ندارند با ما رفت

اگر این فرض را مبنا قرار دهیم که روابط همسایگی یکی از انواع روابط ابتدایی 

آورد و  هاي شهري است که فرصت ارتباط اجتماعی را براي ساکنان فراهم می انسان

، باید اذعان کرد که )1388یوسفی، (جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد  ازاین

ها امکان برقراري این نوع ارتباط اجتماعی را ندارد و همین امر از همان ابتدا باعث  لوطی

  .فرهنگ خود محبوس شوند شود که بیشتر درون خرده می

مدام . گفتند از جلو در خونه ما رد نشید هامون می خونه پدرم وقتی مجرد بودم همسایه«

 36زن، (» گفتند رو دیوار ما نندازید شستیم می د و یا آگه فرش میشستن جلوي خونه رو می

  ).ساله

ها و بروز عالیق  تواند فرصت انجام فعالیت واقعیت این است که روابط همسایگی می 

هاي همسایگی  و شبکه) Thomese et al, 2003(جدید و حضور در اجتماع را فراهم آورد 

ها  ها این فرصت اما لوطی). Stone, 2000(دارند  نقشی کلیدي در تقویت سرمایه اجتماعی

هاي عمومی و سرمایۀ اجتماعی  بینند و حجم و دامنۀ فعالیت را به روي خود گشوده نمی

بافتار فرهنگیِ . شود فرهنگ خاص خودشان تعیین می ها در نهایت در چارچوب خرده آن

کند  ي دیگري سازي استفاده میها همچنان از سازوکارها آباد در تعامل با لوطی فراگیرِ خرم

مثابه یک نوع شیوة زندگی از همان محالت و روابط بینا فردي و  گري به و طرد لوطی
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ها در همان نخستین لحظات  فرزندان لوطی. شود روزمره در میان همسایه شروع می

  .کنند پذیري اولیه این دیگربودگی را احساس می جامعه

هـا اجـازه نـدادن     م رفته تـو کوچـه بـازي کنـه، همسـایه     ا تو محله بارها پیش اومده بچه«

  ).ساله 40زن، (» شون با پسرم بازي کنه به خاطر لوطی بودنمون بچه

کنند دوستاشون بهشون میگن لوطی، بچه میاد خونه گریه  هام تو کوچه بازي می بچه«

  ).الهس 35زن، (» خندند کنه و میگه مامان چرا به ما میگن لوطی و بقیه بهمون می می

ها و  گیري کوشند در تصمیم گیرد که می ها زمانی شدت می احساس طردشدگی لوطی

ورود به  و عدم امکان طرد از مشارکت در اجتماع. اخذ تدابیر اجتماعی مشارکت کنند

، »غریبه«کنند  ها احساس می اي است که لوطی هاي همیاري دقیقًا همان نقطه شبکه

  .هستند» هبیگان«و » منحرف«، »شده رانده«

چنــد تــا دیگــه از . یکــی دو بــار در جلســات دفتــر تســهیلگري محلــه شــرکت کــردم «

گفتند ایـن لـوطی رو کـی دعـوت کـرده، از       ها بودند و شنیدم که درگوشی می اي محله هم

  ).ساله 45مرد، (»اون ماجرا به بعد دیگه تو جلسات محلی شرکت نکردم

اي  زیرا الزمۀ تحقق آن وجود مجموعهمشارکت یا همیاري امري سراپا اجتماعی است، 

ها است، طوري که با تحقق آن گروه اجتماعی  از افراد و برقراري روابط اجتماعی میان آن

هاي مشارکت  ها از شبکه درواقع طرد لوطی). 1376پیران، (گیرد  طور خودکار شکل می به

آگه یه «ها،  لوطی بقول یکی از. ها از حیات عمومی و کلیت جامعه است و همیاري طرد آن

مرد (» کنند اش می کنند یا اینکه مسخره لوطی برا شوراي شهر اسم بنویسه یا ردش می

اگر بپذیریم که مشارکت فرایندي اجتماعی، عمومی، یکپارچه، ). ساله 40لوطی، 

چندبعدي و چند فرهنگی است که هدف آن واداشتن همه مردم به ایفاي نقش در مراحل 

در معناي عمومی » مردم«ها  ، باید بگوییم که لوطی)1379گائوتري،(مختلف توسعه است 

زنی در فضاهاي همگانی  ها از حضور و پرسه حتی تجارب لوطی. شوند کلمه محسوب نمی

  :دهد نیز همین را نشان می

مون تمسخرمون کردنـد و شـنیدم    با خانواده تو خیابون رد شدیم به خاطر رنگ پوست«
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  ).ساله 35مرد، (» همه لوطی که گفتند نگاه کن این

بارها شده با زن و بچه رفتیم تو بازار، در راه بازگشت به خانه به تاکسی گفتم گلسفید؛ «

  ).ساله 55مرد، (» وقتی از روي رنگ پوست متوجه شده لوطی هستیم، گفته نه نمیرم

این طردشدگی منحصر به فضاهاي همگانِی غیررسمی نیست، بلکه همچنین در 

ها در  طرد اجتماعی لوطی. شود ي رسمی نیز با شدت هرچه بیشتر اعمال میها محیط

اداره که میري «ها،  به تعبیر خود آن. شود هاي اداري به طرق آشکار و پنهان انجام می محیط

اگر طرز برخورد در ). ساله 45مرد، (» ندازن آگه بفهمند لوطی هستی، کارت رو عقب می

هاي رسمی و  تی، طرد مکانی و مشارکت ندادن در سازمانهاي اداري، تبعیض قومی محیط

ها  تر از این ها حتی در فضاهایی بسیار معمولی اند، لوطی غیررسمی از مصادیق طرد اجتماعی

  :شوند ها طرد رودررو می با مکانیسم

هاي شادي که رفـتم   ها و مراسم زنم بارها پیش اومده برا جشن شغل من آینه تنبک می«

ا ما رو بردن تو اتاقی جداگانه تا از بقیه فاصـله داشـته باشـیم و تنهـایی غـذا      موقع صرف غذ

  ).ساله 45مرد، (» بخوریم هرکسی باشه بهش بر می خوره

ها و  محیطشوند  ها طرد می ها از آن در زمرة بارزترین قلمروهاي عمومی که لوطی

ناخودآگاه  ورط فرهنگ کلِی حاکم به. هستند هاي ورزشی نهادهاي آموزشی و میدان

یابد که براي بازتولید سیطرة تام خود باید دیگريِ متفاوت را ابتدا در حوزة نمادین به  درمی

ترین قلمروهاي نمادین  هاي آموزش و ورزش جزو اصلی ازآنجاکه میدان. حاشیه براند

ۀ این روی. گري نباید در اینجا فرصت نفوذ و مانور پیدا کند فرهنگ لوطی هستند، لذا خرده

  :دهد نماترین چیزها نیز خود را نشان می به حاشیه راندن گاهی در نخ

ایم، کسی حاضر  ها فهمیده بودند ما لوطی ام تو مدرسه، والدین بچه نام بچه موقع ثبت«

  ).ساله 40زن، (» شد با پسرم تو یه میز بشینه، پسرم گذاشتن تو یه میز جدا ته کالس نمی

هاي فرادست و فرودست در آشکارترین سطوح  گروهنزاع بین «واقعیت این است که 

ها فرهنگ، یعنی در سبک خرده
1

هایی که خود متشکل از اشیا و  شود، سبک ، متجلی می

                                                  
1 - style
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اند و  ترین اشیا واجد بعدي نمادین پاافتاده حتی پیش. اند هاي معمولی با معانی چندگانه ابژه

این اشیا در متن . اص از جامعهاند در خدمت متمایز کردن فرد یا گروهی خ هایی نشانه

). Hebdige, 1979: 6(» کنند هاي متقابل بینا فردي و بینا گروهی معنا پیدا می کنش

هاي آموزش و ورزش  خود در میدان» سبک«گري اگر بخواهد با حفظ  فرهنگ لوطی خرده

در  بست مواجه شده و محکوم به فرو غلتیدن حضور پیداکرده و نفوذ و پیشرفت کند، با بن

  .الك خویشتن است

فهمند  هایش می دو تا از همکالسی. آموز بود دیپلم داره بهترین دانش دخترم فوق«

دخترم از طایفه لوطی است به بقیه دوستاشون میگند و از اون به بعد برخوردشون با دخترم 

  ).ساله 45مرد، (» بد میشه، اونم دیگه درس و مشق رها کرد و ادامه نداد

دعوت شد به مسابقات استانی بعد خط . کشتی است و چند تا مدال دارد پسرم قهرمان«

  ).ساله 46مرد، (» اش زدند به خاطر لوطی بودن

گفتند تو  زدند با اینکه درسم خوب بود و باحجاب بودم، می تو مدرسه بهم حرف می«

  ).ساله 27زن، (»به چادر چی

. فرهنگ کلی حاکم استفرهنگ است ادغام در  راه دیگري که پیش روي این خرده

هاي  هاي ابراز وجود، تعامل ها، مناسک، شیوه خود در عرف» سبک«در این صورت باید 

روزمره و معنا کردن اشیا و رویدادها و جهان را کنار بگذارد و به جزئی از فرهنگ مسلط 

فرهنگ در مقابل این انتخاب قرار  ترین جایی که این خرده نخستین و اصلی. بدل شود

شود  تدریج طرد می اگر اولی را برگزیند به. گیرد میدان نمادین آموزش و ورزش استمی

  .گیرد شده و مسیر زوال را در پیش می رفته ادغام و در صورت انتخاب دومی رفته

  

  ها هاي طرد اجتماعی لوطی علل و زمینه

شود  می ها است و باعث ساز طرد اجتماعی لوطی وضعیت انضمامی و شرایط عینی که زمینه

اي  گري احساس طردشدگی و حاشیه فرهنگ لوطی ها با فرو خزیدن فزاینده در خرده آن
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هاي  توان از روایت بودن روزافزون داشته باشند، خود متشکل از چندین بعد است که می

  .روشنی استخراج کرد کنندگان نیز به خود مشارکت

  

  اصرار بر تداوم پیشۀ مطربی و نوازندگی -1

با . دهند ترین شکل ممکن ادامه می اند، یعنی نوازندگی را در سنتی مطرب ها لوطی 

ارزش شدن مشاغل قدیمی،  کاِر تخصصی و صنعتِی مدرن و کم سیطرة تدریجی تقسیم

سازي شأن  کند و در سیستم پیچیدة صنعت فرهنگ مطربی دیگر وزن و منزلت ایجاد نمی

ر شغل داراي منزلت خاص خود است و در جوامع گوناگون ه«ازآنجاکه . واالیی ندارد

منزلت مشاغل تلفیقی از معیارهایی است که هر جامعه براي شغل و میزان مفید بودن آن 

، لذا این واقعیت که اشتغال به یک شغل سنتی )1396مهدیان و همکاران، (» قائل است

تواند  یخود م خودي فرهنگ بازنمایی شود، به عنوان بارزترین مشخصۀ معرف یک خرده به

صراحت اقرار  ها به لوطی. فرهنگ مؤثر واقع شود در طرد اجتماعی اعضاي آن خرده

کردند که اشتغال به پیشۀ مطربی و نوازندگی ازجمله علل اصلی در حاشیه بودنشان در  می

  :جامعه است

ها طرد میشیم به خاطر آینه که اکثرًا سراغ مطربی و  که ما لوطی شاید دلیل اصلی این«

هاي قدیم مردم  این هنر از قبل بوده و پیشه پدرانمون بوده و در زمان. ندگی رفتیمنواز

این موضوع . ها کافرند و کافر هم نجس گفتند این دونستند و می موسیقی چیز خوبی نمی

  ).ساله 45مرد، (» باعث شده ما طرد بشیم و این دیدگاه هنوز تو جامعه وجود داره

ها مشاغل صنعتی مدرن را  که لوطی اول این. استنتاج است از این روایت، دو نکته قابل

کنندة  خود از میدان جامعۀ جدید که در آن علم و تکنولوژي تعیین یاد نگرفته و خودبه

اند که از  اي بوده دهندة پیشه ها ادامه که این اند؛ و دوم این قواعد بازي هستند طرد شده

یافته و باعث طردشدن  یه تا امروز نیز تداومدیرباز برچسب نجاست و کفر خورده و این رو

تنیده و  لذا این زمینۀ عینی دو وجه دارد که هر دو به شکلی درهم. ها شده است فزایندة آن

گري در  فرهنگ لوطی شود که عضو خرده نتیجه این می. کنند یکدیگر را بازتولید می
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رن را دارد هر روز بیش از وبوي یک فضاي نیمه مد آباد که نسبتًا رنگ جامعۀ شهري خرم

هاي  کوچه پس فرهنگ کهنۀ خود که اکنون دیگر فقط در کوچه دیروز در الك خرده

  .شود خزد و منزوي می توان سراغی از او گرفت فرو می شهر می پایین

کوشیدیم، اما هر چه گذشت  تنها گروهی بودیم که براي شادي و صمیمیت مردم می«

هم از سر ترحم به ما  فقط گهگاهی آن. شناسد ر کسی ما را نمیدیگ. استقبال از ما کمتر شد

دیگر شادي ما را . مردم اآلن دوست دارند طور دیگري شاد باشند. شود توجه می

  ).ساله 43مرد، (» خواهند نمی

  

  هاي غیررسمی گاه فقر بین نسلی و زندگی در سکونت -2

هاي درآمدزا، عدم  غلگري تاریخ فقر است؛ نداشتن ش فرهنگ لوطی تاریخ خرده 

ها به قشر فرودست  گر تعلق لوطی ها همگی بیان دسترسی به منابع ثروت و زندگی در حاشیه

ها  ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی، برابري فرصت مثابه اصلی فقر بین نسلی، به«این . است

می منجر سازد و به طرد اجتماعی، خشونت و نارضایتی دائ در همان بدو تولد را منتفی می

نارضایتی و حس دائمی محرومیت مؤلفۀ بارز ). Muran, 2013: 32(» شود می

هاي پرت و  ما آگه وضع مالی خوبی داشتیم و در این محله«: گري است فرهنگ لوطی خرده

). ساله 46مرد، (» کردند طور بد باهامون رفتار نمی کردیم مردم این خراب زندگی نمی

روانی / هاي غیررسمی با احساس ذهنی گاه ی در سکونتبودنِ مکانی و زندگ درحاشیه

این دو طی تاریخی طوالنی . نشینی دارد طردشدن از قلمرو نمادین مدنیت رابطۀ هم

اي از  نشین تداوم مجموعه در واقع انتقال بین نسلی فقر هم«. اند همدیگر را بازتولید کرده

. یابد نسلی به نسل دیگر انتقال میها است که از  خصایص و تمایالت رفتاري میان خانواده

رباط و  شیخ(» اي نیست کشد و خروج از این چرخه کار ساده ها طول می این انتقال سال

  ).12: 1398موسوي، 

فقـر عامـل   . ما نه پشت پر داریم، نه مشت پر؛ اینا باعث شده بقیه مردم طردمـون کننـد  «

  ).ساله 46مرد لوطی، (» مونه بدبختی
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اي آسـیب   کنیم، جاهاي حاشـیه  اي زندگی می ادیم توي مناطق حاشیهما ضعیف جا افت«

زیاد داره، فقر و خشونت و اعتیاد و این باعث میشه نگـاه مـردم بـه قشـر لـوطی بـد و منفـی        

  ).ساله 45مرد، (» باشه

آباد ساکن  هاي غیررسمی حاشیۀ شهر خرم گاه ها در سکونت امروزه بخش اعظم لوطی

گویی بافتار . طور توأمان داللت دارد ها به بر طردشدگی و فقر آن هستند، واقعیتی عینی که

گري را بعد از حذف نمادین، طرد فیزیکی نیز  فرهنگ لوطی فرهنگی مسلط شهر خرده

دهد  که توان نفوذ در قلمرو نمادین را از دست می فرهنگ بعد از آن این خرده. نموده است

اي شهر  تماعی ناشی از زیستن در مناطق حاشیهها و معضالت اج ناگزیر است با تمام آسیب

ها هم به سبب فقر و هم به سبب سکونت در این  به همین دلیل، لوطی. وپنجه نرم کند دست

  .اند کنند که طرد شده روز بیشتر احساس می محالت روزبه

  

  بدنام سازي و تحقیر اجتماعی -3

صحبت کردن مردم عادي هاي  ها شیوه ترین علل طرد اجتماعی لوطی یکی از عمده 

بر مبناي عرف و عادات دیرینه، . آباد است ها در تعامالت روزمره در شهر خرم دربارة آن

این . شوند هایی منفی، الفاظ تحقیرآمیز و عبارات ناخوشایند یاد می ها همواره با لحن لوطی

د که فرایند شو هاي واهی انجام می بدنام سازي گاهی حتی از طریق اتهام و افترا و برچسب

  .کند ها در اذهان عمومی را تشدید می تداوم مخدوش ساختن چهرة لوطی

کننـد تـا بگـی     ام باهات بهتـر برخـورد مـی    آباد آگه بگی داعشی تو جامعه شهري خرم«

  ).ساله 45مرد، (» ام، اینا باعث ناراحتی آدم میشه لوطی

»دروغ میگن لوطی هسـتیم کنند و به تو همین گلسفید از جاهایی دیگه میان خالف می«

  ).ساله 46مرد، (

ها با این تصویر مخدوش و منفیِ خویش احساس حقارت است و  حاصل مواجهۀ لوطی

ها براي بازنمایی وجه مطلوبی از خویشتن و مدیریت تصویرشان در آینۀ فرهنگ  تالش آن

مسلط از طریق هایی که فرهنگ  انجامد، چرا که در برابر مکانیسم مسلط غالباً به شکست می
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توانند  گیرد نمی ها به کار می هاي روزمره براي بدنام سازي آن عرف و عادات و تعامل

  .کاري از پیش ببرند

ایـن وضـع زنـدگی خونـه مـا، درسـته وضـع        . کنند مـا شـاخ و دم داریـم    مردم فکر می«

 مون خوب نیست ولی دلیل نمیشه بهداشت رعایت نکنیم، جـوري جـا انداختنـد انگـار     مالی

  ).ساله 46مرد، (» زندگی ما پر از آشغال و کثافته

  

  گرایانه از لوطی بودن تلقی ذات -4

کنند که  گرایانه از دیرباز تصور می آباد بر اساس نوعی تلقی ذات مردم عادي شهر خرم 

ها ذاتًا متعلق به نژاد متفاوتی هستند و همین تلقی نژادپرستانه نقش مهمی در طرد  لوطی

نژادپرستی همواره متضمن عناصر و مضامینی ایدئولوژیک است که . ه استها داشت لوطی

ترین کارکرد  واسطۀ نژاد عمده طرد به. کند برتري یکی و فرودستی دیگري را تضمین می

گفتمان نژادپرستی است که ادعاي مبنی بر برتري طبیعی یک جمعیت، گروه یا نژاد 

بنا بر تصور غالبِ . دهد آن را تشکیل می شده بر گروه و جمعیت دیگر دال محوري شناخته

آباد نوعی پیوند ذاتی و طبیعی بین لوطی بودن و شکل خاصی از  مردِم عادي در شهر خرم

لوطی بودن اختیاري نیست، بلکه ارثی و ژنتیکی است و لذا اعضاي . انسان بودن وجود دارد

  .اند مردم متفاوت دهند که ماهیتاً با بقیه فرهنگ را افرادي تشکیل می این خرده

کنند  مون تیره است، بقیه یه جور خاصی بهمون نگاه می قشر لوطی چون رنگ پوست«

  ).ساله 42مرد، (» کنند کنند و ما را همیشه جدا فرض می مون می و حتی مسخره

ما چون از لحاظ طایفه تعدادمون کمتر از بقیه طوایف است، این باعث شده بقیه ما رو «

  ).ساله 40مرد، (» نند و این مسئله ما را از میدان کنار گذاشتهطایفه ضعیفی بدو

  

فردي که ذاتاً لوطی است . کند گرایی غالب اوقات نقش ایدئولوژي طرد را ایفا می ذات

گرایانه  تلقی ذات. ناپذیر است و باید طوري دیگري با او رفتار کرد یعنی الیتغیر و اصالح

محصول طرد یک گروه از آدمیان در عمل است، اما گیرد و خود  تدریج شکل می البته به

  : کند که شکل گرفت در تداوم و بازتولید این طرد نقشی جدي ایفا می بعد از آن
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که قشر ما از سمت هندوسـتان اومـده، بـه ایـن خـاطر جامعـه مـا رو         چون اعتقاد بر این«

  ).ساله 35مرد، (» کنه پذیرش نمی

  

  تابوي ناپاکی -5

ها را مردمانی  باد بر اساس یک تصور فرهنگی قدیمی و رایج لوطیآ مردم شهر خرم

سان  هاي روزمره عمالً به کنند و در مراوده خارج از دایرة پاکی و قداست تلقی می

اگر بخواهیم در این مسئله تأمل کنیم که . کنند ها رفتار می موجوداتی ناپاك و آلوده با آن

شمارند و بعضی از غذاها و اشیاء و  راد را گناه میها تماس با بعضی از اف چرا برخی فرهنگ

. کنند، باید به پیوند بین پیدایش تابوها و مناسبات سلطه نظر بیندازیم رفتارها را ممنوع می

طورکلی پاك یا ناپاك نیستند،  ها، اشیا و افراد به مري داگالس بر این باور است که پدیده

ناپاکی داللت . ظامی از معانی و نمادها بستگی داردها به موقعیتشان درون ن بلکه ناپاکی آن

. بندي براي همه رویدادهاست بر یک ساختار اعتقادي دارد و درواقع ایجاد نوعی طبقه

شود چون برهم زنندة نظم است و این  کند و به تابو تبدیل می ناپاکی ایجاد خطر و ترس می

ختار اجتماعی کشیده شده است نظمی از راه قطع کردن مرزهایی که در اطراف یک سا بی

ها باید ناپاك و  لوطی). 1382فکوهی، (کند  آید و ایجاد رعب و وحشت می پدید می

  .نجس بازنمایی شوند تا نتوانند به درون نظم نمادین حاکم نفوذ کنند

کنند انگار  خورند، جوري رفتار می ها آگه بیان خونمون آب و چایی مون نمی همسایه«

  ).ساله 40لوطی، زن (» ما نجسیم

ها بـردم   یک سال به خاطر بیماري دخترم گوسفند نذري سر بریدیم، وقتی برا همسایه«

  ).ساله 41زن، (» قبول کردند ولی بعدش متوجه شدم نذري نخورده و پرت داده بودند

» انـد  خورند و کالً نجـس  تیغی می ها گوشت گراز و جوجه کنند لوطی ها فکر می خیلی«

  ).ساله 35مرد لوطی، (

کـار اومـده خونمـون     کارگر ساختمونی یا برق. خورند ها از دستمون چیزي نمی خیلی«

  ).ساله 35زن، (» وقتی براش آب یا چاي بردیم لب نزده
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گري آغشته به انواع گفتارها  فرهنگ لوطی درواقع در نظام معنایی و نمادینِ مسلط خرده

آالیشِی فرهنگ غالب  ظ قدسیت و بیو ایماژها و کردارهاي ناپسند و ناپاك است و حف

ها به  لوطی. فرهنگ است گیري و حفظ مرزهاي روشن با این خرده منوط به فاصله

کنندة انسجام و  ترین عامل تضمین ها اصلی شوند که نزدیک نشدن به آن بدل میتابویی

  .تابو باید طرد شود تا قلمرو امر مشروع بقا پیدا کند. پاکی فرهنگ مسلط است

  

  ها کلیشه -6

ها یا تصورات  ها دارد کلیشه ازجمله عواملی که نقشی کلیدي در طرد نمادین لوطی

اي هستند  یافته ها باورهاي تعمیم کلیشه«. ها است آباد دربارة آن قالبی مردم عادي شهر خرم

. شوند پرداخته میو هاي مذهبی، نژادي و قومی ساخته که در مورد برخی از اقلیت

کند و فردي که داراي  بی در برابر استدالل مخالف سخت مقاومت میتصورات قال

درواقع خط مرزي ). 405:1388کوئن، (» شود باورهاي قالبی است همواره دچار تعصب می

آباد  گري در خرم فرهنگ لوطی وسختی که مابین فرهنگ کلی و خرده نمادین و سفت

این . ها و تعصبات است ضاوتها، ق زنی ها، برچسب داوري کشیده شده متشکل از پیش

رود که به قول یکی از  یابد حتی تا جایی پیش می تعصبات آنجا که در عمل نمود می

یا ). سال 41مرد لوطی، (» شینند هامون سرکالس توي یه میز نمی تو مدرسه بچه«ها  لوطی

تند ها لوطی هس تو محل با پسرم دعوا کردند، رفتم کالنتري محله، طرف مقابل گفت این«

  ).ساله 40مرد، (» مأمورها هم بدون اینکه تحقیق کنند ما رو مقصر دونستند

فهمند که نگاه خیرة  شوند و می اي مواجه می هاي کلیشه ها که دائماً با این قضاوت لوطی

ها ندارد بیشتر و بیشتر احساس  ها هیچ بازتابی از زندگی واقعی آن دیگرِي فرادست به آن

هاي  فقط قادر به خوانش واقعیت ها، این فرهنگ مسلط نه نظر آناز. کنند طردشدگی می

ها را ببیند، چرا که سلطۀ او بر  خواهد این واقعیت ها نیست بلکه اساسًا نمی زندگی آن

  .ها بنیان شده است هاي این کلیشه ستون

؛ ام ات چیه؟ گفتم لوطی کردم یادمه فرمانده ازم پرسید که طایفه قبالً تو ارتش کار می«
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  ).ساله 45مرد، (» کنی واقعاً لوطی هستی با تعجب نگاه کرد و گفت شوخی می

مگه نمیگن همه از نسل آدم و حوا هستیم، پس چرا مردم ما رو جوري دیگه قضاوت «

  ).ساله 46مرد، (» کنند می

  

اي نداشتن اصالت عشیره -7

ها دارند و نه تبار و  آن اي در میان سایر عشایر نیستند، نه پیوند نسبی با ها عشیره لوطی 

تر مثل قبیله یا  تعلق داشتن به یک قوم، یک واحد جغرافیایی کوچک«. تاریخچۀ مشترك

هاي محیطی انسان، چنانچه افراد یا  طایفه یا محله واقعیتی است همیشه حاضر در اندیشه

در حفظ  هاي افقی و عمودي خودآگاهانه یا ناآگاهانه پیوسته هاي انسانی در جابجایی گروه

ها از نگاه  لوطی). 130:1391حسینی و دیگران،(» کوشند اصل یا بازگشت به اصل می

آسانی از معادالت میدان قدرت کنار گذاشته  فرهنگ غالب فاقد این اصالت هستند و لذا به

  .شوند می

شده، باعث شده طوایـف   مون با روستا قطع اکثراً چون زمین در روستا نداریم و ارتباط«

  ).ساله 60مرد، (» ما رو چندان تحویل نگیرند دیگه

مون مثـل بقیـه    اي جمعیت کمتري نسبت به بقیه طوایف داریم و ارتباط از لحاظ طایفه«

طوایف نیست که ارتباط عشایري شون حفظ کردند، این باعث شده طوایـف دیگـه بـه مـا     

  ).ساله 46مرد، (» کمتر اهمیت بدن

بودنِ اولی و  فرهنگ همواره بر مبناي فرِض اصیل هرابطۀ نابرابر فرهنگ مسلط و خرد

ریشه و  شود درواقع چیزي غیر اصیل، بی آنچه طرد می. شود بودنِ دومی بنا می نااصیل

خود  مصنوعی است که هیچ پیوندي با حیات حقیقی آدمی در این جهان ندارد و لذا خودبه

  .شود به حاشیه رانده می

  

  اي بازنمایی رسانه -8

ها همواره به میانجی  فرهنگ ها، خرده رابطۀ مستحکم بین فرهنگ مسلط و رسانهنظر به  

ها غالبًا در فرم موجوداتی بدوي و  لوطی. روند اي است که به حاشیه می بازنمایی رسانه
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. شوند ها بازنمایی می دالنه و ناپخته با جهان متمدن دارند در رسانه اي ساده نامتمدن که رابطه

گري  ایی فرایند تولید و مبادله معنا در فرهنگ است، لذا معنا و هویت لوطیازآنجاکه بازنم

. شود اي وابسته به فرهنگ مسلط است که معرفی می هاي رسانه فقط از طریق بازنمایی

. ها و ایماژها براي برساختن معنا و هویت است کارگیري زبان، نشانه بازنمایی مستلزم به«

ازنمایی وجود ندارد و فقط در متن بازنمایی است که خلق درواقع فرهنگ جز به میانجی ب

ها محصول چگونگی  نفسه داراي معنا نیستند، بلکه معناي آن چیزها فی. شود می

  ).Hall: 2003(شان است  بازنمایی

ما موسیقی بلدیم بهمون میگن لوطی اما بقیه که بلدن میگن هنرمند، صداوسیما در حق «

دخترایی که موسیقی بلدند هنرمندند اما ما که پیشه پدرمونه . ما خیلی تبعیض قائل است

  ).ساله 41مرد، (» کنه وقت رسانه از ما دعوت نمی لوطی هستیم و هیچ

زن، (» شـون امـري عادیـه    ها بزهکار هستند و بزهکاري بین در روزنامه نوشته بود لوطی«

  ).ساله 36

انه خونده میشه توي کـل  رسانه خودش باعث تبعیض میشه، در مورد طوایف خاص تر«

خب این ترانه باعـث  . استان طرفدار پیدا میکنه مثل ترانه میالد بیرانوند در مورد قوم خودش

  ).ساله 28زن، (» میشه بقیه طوایف در برابر یک طایفه گم بشند

تصویر مسلطی . اي براي بازنمایی خود در اختیار ندارد گري رسانه فرهنگ لوطی خرده

ها به شکلی  هایی است که در رسانه ها دارند مبتنی بر کلیشه اد از لوطیآب که اهالی خرم

زمینۀ  فرهنگ که بدین ترتیب در پس این خرده. شود دائمی در معرفی این قشر استفاده می

شود، در عالم واقع نیز عمالً  مثابه موجودي فرعی و درجه دو معرفی می اي به تصاویر رسانه

اي در اینجا در مقام عامل طرد  دیگر، بازنمایی رسانه بیان به. ردگی در حاشیه جامعه قرار می

  .کند اجتماعی عمل می

  

  ها پیامدهاي طرد اجتماعی نزد لوطی

هاي شغلی فرودستی اقتصادي و نبود فرصت -1
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گري واجد پیامدهایی در زندگی اجتماعی اعضاي  فرهنگ لوطی طرد عینی و نمادینِ خرده

واسطۀ توزیع نامتوازن مشاغل و درآمدها  که به ها عالمه بر آن یلوط. فرهنگ است این خرده

مراتبی نظام  سان برخی دیگر از اقشار فرودست در قعر هرم سلسله و اختالالت نظام بازار به

اي و مرزبندي با  فرهنگی حاشیه اند، همچنین به سبب تعلق به خرده اشتغال قرار گرفته

  .هاي شغلی هستند ترین رده ر گرفتن در پایینهنجارهاي فرهنگی مسلط محکوم به قرا

داري نیروي انتظامی قبول شدم، براي تحقیق اومـده بـودن تـو محلـه،      در آزمون درجه«

  ).ساله 20مرد، (» ام ردم کردند فهمیده بودن لوطی

ام  کـار فهمیـده لـوطی    من شغلم بنایی است، بارها پیش اومده کار کردم وقتی صـاحب «

  ).ساله 45مرد، (» کنم فته بعداً خبرت میاي آورده و گ بهونه

کردم و کارم دوست داشتم، شب عید مادر و دختري اومدن  تو کارگاه قنادي کار می«

کـار عـذرم را    فـرداش صـاحب  . ام خریـد نکردنـد   شیرینی بخرن وقتی متوجـه شـدن لـوطی   

  ).ساله 46مرد، (» خواست

گري است به شکلی  طیفرهنگ لو این وضعیت شغلی که خود پیامد تعلق به خرده

تواند  گویی یک لوطی فقط در صورتی می. شود ها می بازگشتی منجر به طرد بیشتر لوطی

کلی رها  فرهنگ خویش را به ارتقاي شغلی و تحرك اجتماعی عمودي پیدا کند که خرده

کند و چون این امر مساوي نفی هستی اجتماعی خویش و لذا ناممکن است، باال رفتن از 

  .مراتب اجتماعی نیز ناممکن است لسلهنردبان س

  

  منع یا کاهش ازدواج برون گروهی -2

ها امکان ازدواج برون  گري، لوطی فرهنگ لوطی در شرایط طرد عینی و نمادین خرده 

همین امر یکی از موانع اصلی ادغام این قشر . دهند گروهی را تا حدود بسیاري از دست می

ویژه آنجا که با افرادي بیرون از  ۀ لرستان ازدواج، بهدر جامع. در فرهنگ کلی جامعه است

طایفه و قبیله و عشیره صورت بگیرد، موجد پیوندهاي فرهنگی و اجتماعی و مقوي روابط 

براري  وخویشی و دست سنتی است و در فرهنگ محلی با اصطالحاتی خاص مانند قوم
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ي کسب نفوذ و اعتبار، ازدواج برون گروهی بدین ترتیب راهی است برا. شود توصیف می

. نمایش اقتدار خود به دیگري و طریقی براي افزایش سرمایه اجتماعی برون گروهی

تواند در انزواي این قشر نقش داشته باشد و فقدان ازدواج  محروم شدن از این فرصت می

  .ها است برون گروهی مسلماً یکی از نمودهاي طرد و انزواي لوطی

ام بهونـه   اش فهمیـدن لـوطی   تی اومد خواسـتگاري، خـانواده  با پسري آشنا شدم بعد مد«

  ).ساله 34زن، (» آوردند و قبول نکردند و ازدواج مون بهم خورد

در نهایـت بـا   . برا پسرم دو بـار رفـتم خواسـتگاري، بـه خـاطر لـوطی بودنمـون ندادنـد        «

  ).ساله 45مرد، (» دخترعمو ازدواج کرد

. کنیم کشمش اما وصلت با شما نمی گفت می دختري با پسرم رابطه داشت باباي دختر«

زن، (» بهمون گفتند آگه قصري از طال هم بسازید چون لوطی هستید دختـر بهتـون نمیـدیم   

  ).ساله 35

  

  شهرهاي دیگر مهاجرت به کالن -3

هاي زندگی و برخورداري از  مهاجرت همواره راهی براي دستیابی به فرصت 

یکی از پیامدهاي طرد و . ونی زندگی فرد بوده استهاي بیشتر نسبت به مکان کن مطلوبیت

ها بر این  آن. شهرهاي دیگر است ها و کالن ها مهاجرت آنان به مکان انزواي قشر لوطی

تواند در ادغام آنها با اجتماعی که در آن زندگی خواهند کرد،  باورند این شیوه می

عنوان  هایت پذیرش آنها بههاي شغلی، روابط سالم و انسانی و در ن برخورداري از فرصت

  .عضوي عادي و مانند سایرین نقش داشته باشد

کنـه، چـون اینجـا بمونـه      دیـپلم داره مهـاجرت کـرده رفتـه تهـران کـار مـی        پسرم فوق«

  ).ساله 42مرد، (» اش خراب میشه محدودیت داره و آینده

مـرد،  (» کنیم هامون باید مهاجرت به اقوام ما توي این شهر بها نمیدن براي همین خیلی«

  ).ساله 45

وپا کنند مجبورند برن شهرهایی دیگه کار کنند، پسرم  هامون برا اینکه شغلی دست بچه«

  ).ساله 46مرد، (» رفته تهران تو اسنپ کار میکنه
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  سرخوردگی از نقش نوازندگی -4

بدین . باشد ها می زدگی از نقش یکی از پیامدهاي طرد نزد لوطی سرخوردگی و دل 

ها باعث شده که آنها تمایل چندانی به  نوع تصورات اجتماع کلی در مورد لوطی معنا که

دانند که هزینه کردن وقت و  ها می آن. آموزش موسیقی به فرزندان خود نداشته باشند

ها را  اي براي فرزندانشان رقم نخواهد زد و فرایند انزواي آن انرژي در این پیشه آینده

  .تشدید خواهد نمود

  ).ساله 46مرد، (» چون بهمون میگن لوطی ادامه نداد و رها کرد. زد مانچه میپسرم ک«

دونـم تـو    هام دنبال این حرفه بروند چون مـی  زنم ولی اجازه ندادم بچه خودم تنبک می«

  ).ساله 40مرد، (» جامعه نگاه خوبی بهمون ندارند

  

  انزجار از فرهنگ کلیِ جامعه -5

ها که خود را ناتوان از تغییر  لوطی. تحقیر دیگري است نفرت و بدبینی ازجمله پیامدهاي 

سوي  بینند، ناگزیر به دانند و درهاي پیشرفت و تحول را به روي خود بسته می وضع موجود می

اند و این انتقام در شکل تنفر و خشمی  انتقام درونی از دیگرِي فرادست سوق داده شده

انجامد عجز و در اقلیت  به خشونت عینی نمی که عمالً سبب این. شود گر می فروخورده جلوه

گیرم و تا  اش را می ام میکنه یقه من خودم آگه ببینم کسی مسخره«. ها است بودگی لوطی

. آباد فرهنگ ضعیفی دارند ها تو خرم خیلی«یا ). ساله 44مرد، (» زنم جایی بتونم کتکش می

). ساله 36زن لوطی، (» یاد همه رو بکشهاي ب بیشتر تحت تأثیر طایفه هستند، برا این خوبه زلزله

  ).ساله 40مرد، (» زور ما به این مردم نمیرسه مگه کرونا بالیی سرشون بیاره«و 

  

  کتمان هویت -6

شان تالش براي کتمان هویت و عدم  ها به واقعیت طرد اجتماعی گاهی واکنش لوطی 

ها ترجیح  باشد، لوطیدر فضاهایی که هزینۀ بازنمایی خویشتن زیاد . ابراز وجود است

: دهند با تغییر نام خانوادگی یا محل سکونت از طرد فزایندة خویش جلوگیري کنند می
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» دونستند لوطی هستیم، این بود که فامیلی رو عوض کردیم فامیلیمون مطربی بود همه می«

این البته مکانیسمی است که هرگاه فرهنگ کلی جامعه امکان بدهد ). ساله 36زن، (

مثالً تغییر محل سکونت فقط براي تعداد معدودي از . توانند استفاده کنند ها میلوطی

این عدة معدود معموًال در محلۀ جدید از افشاي هویت خویش . پذیر است ها امکان لوطی

ها  خونمون قبالً گلسفید بود، اآلن رفتیم سمت ناصرخسرو، منتها به همسایه«: ورزند امتناع می

از «یا ). ساله 35مرد، (» کرد وگرنه برخوردشون باهامون تغییر می نگفتیم لوطی هستیم

اي هستید اسم طایفه دیگه رو  پرسه چه طایفه موقعی اومدیم تو محله کوروش هرکسی می

کارگیري مکانیسم کتمان هویت ادغام تدریجی برخی  حاصل به). ساله 42مرد، (» میاریم

ها تا زمانی که در  ست، وگرنه لوطیها در مقام فرد در فرهنگ کلی جامعه ا لوطی

کنند، امکان ادغام در فرهنگ کلی را  گري زندگی می فرهنگ لوطی چارچوب خرده

  .ندارند

  

  احساس زائد بودن -7

ها  ها دائمًا این احساس را به آن نحوة مراودة فرهنگ کلی و نهادهاي حاکم با لوطی

کند هم هست و هم نیست،  احساس میانسان زائد موجودي که . اند کند که زیادي القا می

هاي موجود را  شود و قواعد و عرف کامًال نابود نشده اما وجودش به رسمیت شناخته نمی

کنند،  تو این شهر اصًال ما رو شهروند حساب نمی«: بیند بازنماگر منافع و عالیق خود نمی

). ساله 36زن، (» نندک هر طوري دلشون بخواد باهامون رفتار می. وحقوقی نداریم که حق این

دهد این است که نسبت به  ها انجام می نهایت لطفی که فرهنگ کلِی حاکم در حق لوطی

ترین مکانیسمی است که فرادست نسبت به  سکوت خطرناك. کند می» سکوت«ها  آن

این وضعیت زندگی تو محلۀ کوروش انگار آخر دنیاست، نه «: کند فرودست اعمال می

). ساله 40مرد، (» کنه بینه و داخل آدم حساب نمی کس دیگرا ما رو نمیمسئولین و نه هیچ

کوشد خود را به دیگري اثبات کند و سکوت او را بشکند، اما در دایرة  انسان زائد دائماً می

هر اتفاقی افتاده، ما آمادة «. واژگان فرهنگ فرادست جایی براي انسان زائد وجود ندارد



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  136

اما اگر اتفاقی براي . آمدن سیل بیشترین کمک را کردیم هنگام. همکاري و کمک هستیم

  ).ساله 46مرد، (»کنه ما بیفته یک نفر هم بهمون کمک نمی

  

  فرهنگی در برابر طرد راهکارهاي مقاومت خرده) 4

  اي تغییر در بازنمایی رسانه -1

ة ها در آینۀ فرهنگ مسلط تغییر نکند، نحو ها، مادام که تصویر لوطی به باور لوطی 

. ها پدید نخواهد آمد شود و تغییري در جایگاه آن ها عوض نمی مراودة فرهنگ مسلط با آن

هاي روزمره و افکار عمومی تا مغز  این تصویر مسلط که در کنه عرف، قواعد، تعامل

ها در بازنمایی  لوطی. شود ها برساخت می استخوان رسوخ کرده است عمدتاً از طریق رسانه

. ند بدوي، متعلق به اعصار گذشته، نامتمدن و با سبک زندگی سنتیا اي افرادي رسانه

هاي رفتاري، غذا خوردن، مهمانی  ها و مناسکشان، اسلوب ها، مراسم هاي پوشش آن شیوه

ازآنجاکه این . گر این بدوي بودن هستند ها جملگی بیان ها و روحیات آن رفتن، پیشه

تولید واقعیت دارد، لذا راه غلبه وضعیت بازنمایی، خود، نقشی کلیدي در برساخت و باز

  : ها تحول در این شیوة بازنمایی است طردشدگی لوطی

ها  تونه تأثیر داشته باشه، آگه تو رسانه از قشر ما دعوت کنند تو برنامه رسانه خیلی می«

). ساله 28زن، (» شرکت کنیم و خودمونو نشون بدیم ممکنه دیدگاه مردم بهمون بهتر بشه

عنوان الگو معرفی بشند تا  هاي ورزشی تو قشر ما دعوت بشه و به باید از قهرمان«همچنین 

  ).ساله 16مرد، (» دیدگاه مردم بهمون بهتر بشه

  

  ها تغییر در قوانین و عرف -2

یا بیگانه » دیگري«گري در قواعد و عرف حاکم  فرهنگ لوطی مادام که خرده

هاي موجود باید  قواعد و عرف. نخواهد شد حساب آید، فرایند طرد فزایندة آن متوقف به

ها را به رسمیت بشناسند، وگرنه  فرهنگ هاي زندگی و خرده ها و سبک تنوع و تکثر هویت
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جاي تکثر  دوگرایی فرادستی و فرودستی فرهنگی همچنان سیطره خواهد داشت و به

این قوانین تو «: ي اقلیت جریان خواهد داشت» ها آن«ي اکثریت و » ما«فرهنگی نزاع میان 

ها  هاي نظامی لوطی نما است که مثًال بنا بر قواعد ارگان قدر نخ بعضی نهادها گاهی آن

آباد  که جامعۀ خرم به لحاظ عرفی نیز درصورتی). ساله 46مرد، (» تونند وارد نظام بشند نمی

 اي به وضعیت تکثر هاي عشیره شدن از همبستگی در فرایند مواجهۀ فزاینده با جهانی

فرهنگ  رفت از وضعیت طرد براي به روي خرده فرهنگی گذر کند، امکان برون

  .گري گشوده خواهد شد لوطی

  

  تغییر در نظام آموزشی -3

هاي  نظام آموزشی در صورتی نقشی در تحقق عدالت اجتماعی خواهد داشت که آینه

ظام آموزشی هر آنچه در ن. ها و اقشار مختلف باشد ها، هویت فرهنگ نمایی خرده تمام

کنند که  ها احساس می لوطی. شده است بازنمایی نشود درواقع در عالَم عینی از هستی ساقط

ها خشونت نمادین مرتکب شده است و ریشۀ اصلی  نظام آموزش موجود در حق آن

سازي صورت بگیره که مردم  تو جامعه باید فرهنگ«: آید جا می تبعیض و نابرابري از همین

باید برا «یا ). ساله 45مرد، (» هاییم و نباید باهامون با تبعیض رفتار بشه ثل اونبدونند ما هم م

  ).ساله 36زن، (»هامون مثل بقیه رفتار بشه کادر مدارس تو محله کالس بزارند که با بچه
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فرهنگ  مصادیق، علل، پیامدها و راهکارهاي مقاومت در برابر طرد اجتماعی در خرده

  گري لوطی
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  گیري نتیجهبحث و

فرهنگ خاص خود عمدتًا در سه شهر  ها در مقام یک قشر اجتماعِی داراي خرده لوطی

اسناد معتبري در خصوص پیشینۀ تاریخی این گروه . آباد و بروجرد ساکن هستند پلدختر، خرم

ها و هم در نزد سایر مردم  هاي متعددي هم در میان خود لوطی در دست نیست، اما روایت

ها و  ها که غریبه بودن آن این روایت. اند وجود دارد که از خارج از ایران آمده نمبنی بر ای

کند، خود، نقشی کلیدي در طرد  شان از فرهنگ کلِی حاکم بر جامعه را تأیید می جدایی

طرد اجتماعی بدین معناست که فرد یا گروهی امکان دسترسی به منابع، . اجتماعی آنان دارد

هایی که براي  ت را نداشته باشد و از مشارکت در روابط و فعالیتحقوق، کاالها و خدما

  ). Davey & Gordon, 2017: 1(اکثریت مردم جامعه فراهم است ناتوان و محروم باشد 

دهد، از روابط همسایگی، مشارکت  که نتایج این پژوهش نشان می ها، چنان لوطی

. اند سبک زندگیِ جدید طرد شده هاي آموزشی و ورزشی و کالً از قلمرو اجتماعی، میدان

طرد از روابط همسایگی بدین معنا است که آنان در سطح روابط بینا فردي و بینا 

آباد، نقش و  ها و مراسم و مناسک و شعایر عرفیِ مردم خرم خانوادگی، یعنی در جشن

 ترین نوع طرد یا خشونت نمادینی است که فرهنگ مسلط اي و این پایه. جایگاهی ندارند

. اندازد کلی از قلمرو زندگی روزمرة همگانی بیرون می دارد و آنان را به در حق آنان روا می

گیري راجع به مسائل اصلی جامعه  ها همچنین از مشارکت در هر نوع تصمیم لوطی

  .ها و تدابیر و امور عمومی جامعه ندارد ترین سهمی در فعالیت اند و کوچک محروم

آیند و خود سرنوشت خود  حساب نمی ا شهروندان اصلی بهه این بدان معناست که آن

هاي  توانند در میدان به همین دلیل است که هر اندازه هم تالش کنند نمی. زنند را رقم نمی

ها نه  قواعد و رمزگان حاکم بر این میدان. آموزشی و ورزشی و غیره پیشرفتی حاصل کنند

اي به اسم لوطی وجود  ینۀ واژگان آن مقولهها قابل رمزگشایی است و نه در گنج براي لوطی

شده است که با  گري طوري به حاشیه رانده فرهنگ لوطی توان گفت که خرده می. دارد

  .آنچه سبک زندگی مدرن نام گرفته مغایرت مطلق دارد
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نخستین علت . شود چنین طرد می گري این فرهنگ لوطی پرسش این است که چرا خرده

ها در شرایط عدم دسترسی به مناصب شغلی  آن. گردد برمی ها به وضعیت شغلی لوطی

البته غیرازاین حرفه بعضاً به کارهایی مثل . اند مناسب اکثرًا به مطربی و نوازندگی مشغول

کوبی، ختنه کردن پسران،  ، خال)کمانچه، نی، دنبک، دهل(ساختن ابزارآالت موسیقی 

فروشی و  ز کردن چاقو و اره، دستهاي چوبی، ساختن گٌرز، تی حجامت، ساختن ظرف

اند،  طور که گفته شد، اکثرًا به نوازندگی مشغول اما، همان. کارگري نیز اشتغال دارند

همان شده و غالبًا بدوي بودن،  گري این ها و لوطی آباد با هویت لوطی اي که در خرم پیشه

در نسل در میان فقرِ حاصل از این وضعیت نسل . کند سادگی و نامتمدنی را تداعی می

هاي غیررسمی بر  گاه اي و سکونت ها در محالت حاشیه یافته و سکونت آن ها تداوم لوطی

گرد که در محالت  گویی لوطی یعنی مطربی دوره. وخامت این اوضاع افزوده است

  .گردد سان گداها دنبال تأمین معیشت خویش می شهر به پایین

یابد و این فرهنگ براي متمایز  سلط بازتاب میطور کامل در آینۀ فرهنگ م این ایماژ به

فرهنگ فرودست به انحا مختلف آن را در قالبی از واژگان و  کردن خویش از این خرده

استعداد، اسیر گذشته،  هایی تنبل، بی ها آدم لوطی: کند هاي تحقیرآمیز بازنمایی می نشانه

خویش و پیوستن به قافلۀ تمدن و  دل هستند که توان دل کندن از رسوم کهنۀ الیتغیر و ساده

گرایی  ها متضمن نوعی ذات درواقع این تلقِی فرهنگ مسلط از لوطی. پیشرفت را ندارند

گذاري و دادن  سرمایه: یابد ها نمود می است که عمالً در نوع برخورد این فرهنگ با لوطی

  .چیزي نیستندها اساساً قادر به یادگیري  ها بیهوده است، چون آن امکانات به لوطی

ها را  اند بعضاً آن ها را درونی کرده اي به لوطی آباد که این نگاه کلیشه مردم عادي خرم

گري تابویی است که باید با احتیاط  لوطی. نگرند سان موجوداتی دون و نجس بر می حتی به

. به آن نزدیک شد؛ امري غیرمعمول که باید ساحت امور مقدس را از آن مبرا نگه داشت

اي حاکم  کند مناسبات عشیره گري را تشدید می فرهنگ لوطی نچه این تابو پنداشتنِ خردهآ

اي فاقد اصالت محسوب  ها در این مناسبات عشیره که لوطی آباد است و این بر خرم

هاي علی  اي از زمینه ها ناگزیر پاي زنجیره لذا پرسش از علل طرد اجتماعی لوطی. شوند می
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کنند و  اي متقابل همدیگر را تقویت می کشد که به شیوه میان میپیوسته را به  هم به

  .رانند گري را به حاشیه می فرهنگ لوطی خرده

هاست که در زندگی  ها داراي پیامدهایی در زندگی آن اي لوطی این وضعیت حاشیه

ترینِ این پیامدها  عمده. هاي اجتماعی با این شدت و به این شکل وجود ندارند دیگر گروه

سرمایۀ (ها است که امکان برخورداري از هر نوع سرمایۀ دیگر  فرودستی اقتصادي آن

ها سبب  عدم دسترسی به این سرمایه. گیرد ها می را از آن) اجتماعی و سرمایه فرهنگی

ها به  فرهنگ خود بخزند و سطح ارتباطشان با دیگر گروه ها در الك خرده شود لوطی می

هاي  هت نیست که پیامد دوم این طردشدگی نداشتن ازدواجج بی. کمترین حد ممکن برسد

گري که بدین گونه تمام درهاي کسب  فرهنگ لوطی عضو خرده. برون گروهی است

دهد در صورت توان به  بیند، ترجیح می اعتبار و پرستیژ اجتماعی را به روي خود بسته می

اي جدید را از سر  گیصورت گمنام زند شهرهاي دیگر مهاجرت کند و در آنجا به کالن

ترین نماد  اگر توان مهاجرت نداشته باشد هم از پیشۀ نوازندگی، که عمده. بگیرد

  .شود گري است، و هم از جامعۀ پیرامون سرخورده و منزجر می لوطی

اي  کند به شیوه اي که لوطی نسبت به فرهنگ حاکم پیدا می این انزجار و خشم درونی

انجامد، چرا که مانع تعامل معمولی او با فرهنگ  بیشتر او میدیالکتیکی به طردشدن هر چه 

رسد که فرد لوطی ترجیح  جایی می ها کار به گاهی در برخی موقعیت. شود مسلط می

دهد لوطی بودنش را کتمان و حتی انکار کند تا این احساس که انسانی زائد و موجودي  می

گري، درست مثل  فرهنگ لوطی خرده این پیامدهاي تعلق به. اضافی است به او دست ندهد

کنند و وضعیت  هاي علی آن، در پیوندي دیالکتیکی یکدیگر را تولید و بازتولید می زمینه

  .سازند ها دشوار می زندگی را براي لوطی

هایی از مقاومت است و ازآنجاکه  گري واجد رگه فرهنگ لوطی اما خرده 

هاي سنتی  ي حل تناقض پایبندي به ارزشهایی مصالحه آمیز برا حل ها راه فرهنگ خرده«

این ). Cohen, 2007: 84(» ها هستند حال کسب استقالل از آن والدین و درعین

هایی براي مقابله  حل ، راه»آنچه خود هست«کوشد در عین پایبندي به  فرهنگ نیز می خرده
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رفت  رونترین راه ب فرهنگ اصلی ازنظر اعضاي این خرده. با وضعیت طردشدگی پیدا کند

. ها است گري در رسانه فرهنگ لوطی هاي بازنمایی خرده از این وضعیت تغییر در شیوه

ها در  هاي بازنمایی تغییر نکند و تصویر لوطی ها، ایماژها، شگردها و تم مادام که کلیشه

متناسب . ها ادامه دارد سازي لوطی ذهنیت مسلط جامعه همان باشد، فرایند طرد و فرودست

وقفۀ  شرط ایجاد گسست در این فرایند بی ها و قوانین نیز پیش غییر، تغییر در عرفبا این ت

تحقق جامعۀ . فرهنگ ها است و نیز تغییر شیوة برخورد نظام آموزشی با این خرده طرد لوطی

فرهنگ بتواند در عین حفظ و بسط  افتد که این خرده متکثر و دموکراتیک زمانی اتفاق می

هاي متعدد اجتماعی مشارکت کرده و وجود او به  ش، در میدانشیوة کلی زندگی خوی

  .رسمیت شناخته شود
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