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 دهيچک
 کاه  ایيانساان  عاملو  شهریای فض میان ۀرابطبه  شهر گرمسار،ۀ پژوهش حاضر، از طريق مطالع در

خاص گرمساار کاه از    يژگيپرداخته شده است. به علت و ،کنديم دیهم مصرف و هم بازتول راها فضا

 مسئلهبه  قیتوجه تحق شترِیب ،شده جاديا یسال متماد نيچند يچند قوم در کنار هم ط يستيهمز

اسانادی،  هاا باه روش   سات و گاردروری داده  پژوهش حاضر از نوع توصاییي تحلیلاي ا  است.  تیومق

 تیا قوم يکه به طاور کلا   دهندينشان م قیتحق نيا یهاداده .بوده استو مصاحبه کانوني  احبۀمص

 ۀباه صاورپ پراکناده در هما     ختلا  ندارد و اقوام م ی گرمسارهامحله یریگبر شکل معناداری تأثیر

خاود را   تیا قومخاود دارناد،    که از شاهر  ذهنیتي. مردم گرمسار در کننديم يشهر زندگ یهامحله

از  شیخاود با   يمعرفا  یبارا  هاا . رندر ذهن دارند کپارچهي يو از شهرشان میهوم دهنددخالت نمي

حاال هناوز ماردم در انتخاا       نیعا . در برناد يبودن نام م یکنند، از گرمسار ادياز قوم خود  کهنيا

 .دهنديم حیاقوام ترج گريرا به د از قوم خود عضوی، و دوست شهر یشورا ۀنديهمسر و نما

 ، محلهگرمسار ،تیقوم ی،شهر یفضا ،ردا  و رسوم کليد واژگان:
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 مسئلهو بيان  مقدمه
. اکثار افاراد باه علات     شاده اسات   تبديل در دنیا زندگي ۀنوع غالب شیو به امروزشهرنشیني 

هماین دلیال    باه  .دهند در شاهر زنادگي کنناد   وجود امکاناپ رفاهي و اجتماعي ترجیح مي

 نیاز  شاهرها اناد. بعضاي   ست که شهرها باا رن مواجاه  ا هايياز جمله پديده به شهر مهاجرپ

خود را بعد از سااکن   شهری و ماهیت های پراکنده هستندجمعیتمهاجرپ و اسکان  نتیجۀ

در ايان ناوع   اناد.  رورده باه دسات   ،اندمتیاوتي داشته زندگيو کوچرواني که نوع  اقوامشدن 

بار فرهناز زنادگي جدياد      ،ساابق  هاای زنادگيِ  بعضي سانت سو باقي ماندن از يكشهرها 

 تاأثیر سبك زندگي جديد از  های پیشینديگر، سنت و از سویگذارد مي تأثیر)شهرنشیني( 

اناد.  تعدادی از شهرهای ايران به همین شیوه شکل گرفته (.۳5۱ :۱۳۸۳پذيرند )فکوهي، مي

متحرک به حسا  ماي ر در واقع يك ايل غیریزيکي شهکه به رغم شکل فهايي عشیره-رشه

ای از ، نموناه اناد های فضايي شهر نیز منتقل کارده ای به قالباندازهريند و اين امر را حتي تا 

در چناین  (. هماان ای شادن شاهر نامیاد )   توان عشیرهها را مي. اين پديدهو تأثرند تأثیراين 

محادودۀ  در مجاورپ يك  قومود وابستگان يك شموجب مي، قوماهمیت خانواده و  شهرهايي

-خوبي از شهر شهر ايالم نمونۀبندی قومیتي شهر شوند. ند و موجب منطقهمکاني ساکن شو

توان تجمع افراد متعلق باه  هنوز مي ،گیریبعد از حدود پنجاه سال از شکل ،عشیره است که

(. عاالوه بار   ۱6۱ :۱۳۹0 يك ايل را در محالپ مختل  رن مشاهده کرد )مقصودی و انواری،

مانناد   يهای مختل  شهر، ردا  و رسومگیری تجمعاپ قومي در محلهفضای شهری و شکل

 تاأثیر مانند انتخاباپ شورای شهر نیاز در اياالم تحات     یهای شهرسیاستو ازدواج و طالق 

 (.  همانقرار دارد ) ،اندکه در اين شهر يکجانشین شده ،فرهنز چند ايلي

توان به گرمسار اشاره ايران که محل تجمع اقوام مختل  است مي یشهرهااز ديگر 

ختلیي از جمله م ماقواگذرد. ميگرمسار سالیان زيادی گیری از شکلکه تیاوپ کرد. با اين 

های اخیر و به داليل مختل  تا دهه ها از دوران صیويهقوم کرد، عر ، اقوام ترک و مازندراني

ن ماندگار به اين سرزمین رمده و در ر، جنز و ديگر عوامل از جمله کوچانده شدن، تبعید

های مهم گرمسار با ايالم در ارتباط اين دو شهر با میاهیم قبیله و يکي از تیاوپ .اندشده

عني افراد خود را متعلق به ای است ينظام حاکم بر شهر نظام قبیلهاست. در ايالم  یتقوم

رو دانند. اما در گرمسار ما با میهوم قومیت روبهیره ميای يعني طايیه و تمراتب قبیلهسلسله

کنند در کنار هم زندگي مي)فارس، ترک، عر  و کرد( هستیم. به اين معنا که چند قوم 

بدانند. در اين تحقیق از رن قوم خاصي  خود را متعلق به طايیه و تیرۀهر کدام که بدون اين

 بیشترين تمرکز ما بر میهوم قومیت است.

اقوام ايراني  از همۀتقريباً  کهگرمسار از دو جنبه مورد توجه ماست: اول اين نهايت در

اين اقوام مدپ زمان طوالني )بیشتر از چند سده( در کنار هم  کهاند و دوم ايندر رن ساکن

هیم پرداخت. گیری و توسعه اين شهر خواشکل در اين مقاله ابتدا به نحوۀ کنند.زندگي مي

کنیم که زندگي و ويرث اين موضوع را بررسي مي ، تونیسوبر ه به نظريۀسپس با توج
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گیری ی بر شکلتأثیرچه در طول زمان طوالني و همزيستي رنان چندين قوم در کنار هم 

 و ردا  و رسوم اين شهر داشته است.  ، حس تعلق شهروندان به شهرفضای شهری

 مرور تاريخی
ان باستان( )مربوط به دوران قبل از اسالم و اير 2خواری يا ۱شهر گرمسار که در قديم به خوار

رساد. در  هاا ماي  اش به قبل از اسالم و دوره مادهاا و پاارپ  تاريخي معروف بوده است، سابقۀ

های رشوری نیز اين ناحیه را خاوارا و در جاای ديگار رری    اوستا از خوار ياد شده و در کتیبه

اناد. ايان   دهکه دماوند و سواد کوه فعلي جزء رن بو اند و اين منطقه بخش بزرگي بودهخوانده

به گرمسار تغییار ناام    ۱۳۱۷رهن سراسری در زمان رضاخان در سال شهر پس از احداث راه

(. ۳6: ۱۳۸2رن را بااه خااوار مااي شناسااند )شاااه حساایني، هااا هنااوز، ولااي ساامنانييافاات

ست. ايان شاهر محلاي    های مختلیي داشته اهای زماني مختل  کاربریشهرگرمسار در دوره

هاای مختلا  باوده و    ها در زماان ها و ترکمنتاز مغولوبرای قشالق، تبعیدگاه و محل تاخت

قشالق تجار ماورد اساتیاده   همچنین به عنوان يکي از روستاها و دهاپ رباد شهر ری و محل 

را شهر گرمسار در طول تااريخ   (. مراحل توسعۀ۱0: ۱۳۷۸ران زاده، گرفته است )عمقرار مي

 توان به شش دوره تقسیم کرد:مي

های اولیه روستايي و اسکان دائم بعضي ايالپ گیری هستهاول: به صورپ شکل مرحلۀ

های برداری از ر خیز بودن و بهرهبوده است. دشت گرمسار به علت حاصلو اقوام گذشته 

پ و اقوام گذاشته است و همین امر باعث شده ايال تأثیرزيرزمیني در افزايش جمعیت رن 

ها و رودخانه ها، چشمهگذشته در اين ناحیه سکني گزينند و به کشاورزی در اطراف قناپ

 بپردازند.

های ترين راههای ارتباطي بین شرق و غر  ايران که يکي از قديميدوم: راه مرحلۀ

ناحیه کرده است. اين راه از بابل رغاز و پس از عبور از ست از اين شهر عبور ميا ارتباطي

شده است. اين راه ايران غربي و شهر ری از گرمسار عبور کرده و به شرق ايران ختم مي

محل عبور تجار، اقوام مهاجر، سپاهیان و مهاجمان در طول تاريخ بوده است و به علت 

شده است. به به عنوان اسکان مسافران انتخا  ميمناسب بودن ر  و هوای اين منطقه 

وره گرمسار دارای موقعیت تجاری بوده و همین امر باعث افزايش همین دلیل در اين د

شده که هنگام تبديل شدن جمعیت رن شده است. گرمسار يکي از دهاپ ری محسو  مي

گذاشته است و به مرور  تأثیرشهر ری به عنوان قطب اقتصادی و تجاری بر توسعه گرمسار 

ار و بازرگانان روستاها و شهرهای ای مناسب برای قشالق تجاين روستا تبديل به منطقه

است. در همان هنگام بسیاری از افراد و ايالپ مهم از شهرهای مختل  به  شدهاطراف 

های توسعه و اند. اين دوره از مهمترين دورهگرمسار مهاجرپ کرده و در رنجا سکني گزيده

                                           
1 Xar 
2 Xari 
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شهر تبديل شود. در همین دوره گرمسار از حالت روستايي به گیری شهر محسو  ميشکل

 شده و در رن بازار و کاروانسراها رشد يافته است.

پايتخت شدن تهران است. با استقرار ايل  سوم: مربوط به اوايل دوران قاجار و مرحلۀ

اين ايل نیز به ساکنین  ،هاجهت ايجاد امنیت پايتخت از حمله ترکمن ،گرمساراصانلو در 

جزء مهمترين ساکنین اين شهر محسو  مي مهم اين شهر اضافه شده که تا زمان فعلي نیز

 شوند. 

رشد منیي جمعیت در اين درپي و های پيچهارم: در اين دوره با خشکسالي مرحلۀ

شويم. اين عوامل باعث شده در اين مرحله گرمسار تبديل به تبعیدگاه شود. شهر روبه رو مي

 شاهده کرد.های رن زمان افرادی را متوان از نسل تبعیدیهنوز در شهر مي
شود که با احداث پنجم: از جمله مراحل مهم در توسعه گرمسار محسو  مي مرحلۀ

رهن همراه است. در اين مرحله گرمسار از حالت متمرکز در کنار های رسیالته و راهراه

کاروانسراها و بازار و ر  انبار، خارج شده و به صورپ خطي در کنار مسیرهای ارتباطي اصلي 

 يابد.ن امام خمیني، خیابان محمد منتظری و خیابان ريت اله سعیدی توسعه ميشامل خیابا
شهر  شود که در اين دوره، توسعۀامل ميششم: از اوايل دهه پنجاه به بعد را ش مرحلۀ

مي است. تغییراپ مهمي که در توسعۀ شهر در اين های قديبه صورپ پراکنده بین بافت

مي ايران، جنز و مهاجرپ مرزنشینان، افزايش نرخ رشد ثر بوده شامل انقال  اسالدوره مؤ

جمعیت در کشور و مهاجرپ روستايیان به شهر در اين دوره، واگذاری مسکن و اراضي به 

کارکنان دولت، احداث مراکز عالي و ايجاد اشتغال در بخش صنعتي و تمرکز خدماپ در 

 (.۸: ۱۳۷۸ران زاده، شهر است که در طول تحقیق تا حدی به رن خواهیم پرداخت )عم

ها و طور که در مراحل مختل  توسعه شهر گرمسار ديديم، در طول تاريخ ايلهمان

اند و اند و بعضي در گرمسار ماندگار شدههای مختلیي به گرمسار مهاجرپ کردهخاندان

شان منقرض شده و نامي از مانده و بعضي نسلاند. بعضي باقيبعضي گرمسار را ترک کرده

بوده، به مؤثر  شهر بسیار گیری و توسعۀده است. بنابراين اين امر در شکلا باقي نمانهرن

اقوام داد. برنارد هورکارد عضو انجمن ايران شناسي  توان به گرمسار لقب جزيرۀی که ميطور

 های جنو  البرزکوچ و اقتصاد شباني در دامنهدر کتا  خود با نام  ،فرانسه در تهران

های های جنوبي البرز در شرق تهران بیست گروه عشايری از همه استاندامنهنويسد، در مي

شناسي تمامي مردم های پايتخت چکیدۀحاظ در کنار دروازهاند و از اين لايران گرد رمده

 صیويه های مذکور به ترتیب از دورۀ(. اسامي ايل26: ۱۳62)هورکارد، کشور وجود دارد

 : عبارتند از

ترين ايالپ ساکن شده در اين منطقاه هساتند و در زماان    ز قديميايالپ کرد که ا -

 اند.  شاه عباس اول از منطقه رذربايجان و مهاباد به اين ناحیه رمده

 اند. در زمان صیويه از شهر ارومیه به خوار انتقال داده شده ۱ايل پازوکي -

                                           
1 Pazuki 
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ناحیاه  ه.ق( از زنجاان باه ايان     ۱2۱0در زماان رقامحمادخان قاجاار )    ۱ايل اصانلو -

 اند.  کوچانده شده

 ديگار  و باه روايتاي  از الکاای دماوناد   در زمان رقامحمدخان قاجار که  2ايل الیکائي -

   اند.سال قبل از قاجارها به گرمسار رمده 500

 ها هستند.ها کوتياند که مهمترين رنايل عر  از فارس به خوار کوچانده شده -

اجار از فارس به اين ناحیه کوچانده که در زمان رقامحمدخان ق ۳عشاير لر و هداوند -

 اند.شده

 .انده ق از بجنورد و قوچان به گرمسار کوچ کرده ۱2۱0ايل کرد در  -

از فارس که يکي از پنج ايل قدرتمند اتحاديه خمسه فارس )اينانلو، بهارلو،  4ايل نیر -

هاا اطالعاي در دسات نیسات     اند که از زمان کوچاندن رننیر، عر  و باصری( بوده

 (.50: ۱۳۷۸و اسدی،  26: ۱۳۸2شاه حسیني، )

 موقعيت اجتماعی و فرهنگی شهر گرمسار
 مشخصات جمعيتی

نسابت باه ده    باوده کاه   ۳۹52۳ ،۱۳۸5تعداد ساکنان شهر گرمسار در سال  ۱طبق جدول 

درصاد از جمعیات اساتان     6.۷درصد افزايش داشته اسات. ايان میازان     24.۸ سال گذشته

یت کل کشور را تشکیل مي دهد که بر اين اساس میزان تاراکم  . درصد از جمع05سمنان و 

 است. 2۸.۷شهرگرمسار  ۀمحاسبه شد
 

 : مرکز رمار ايران، مأخذمشخصاپ جمعیتي شهر گرمسار .۱جدول 

 مشخصاپ جمعیتي

 ۳۹52۳ ۱۳۸5تعداد جمعیت سال 

 6.۷ درصد نسبت به سمنان

 .05 درصد نسبت به کشور

 24.۸ سال گذشته ۱0درصدرشد در 

 2۸.۷ تراکم

 

گزارش شده است که بر  2به بعد، در جدول  ۱۳45میزان رشد جمعیت از سال 

است که  ۱۳65تا  ۱۳55اساس رن بیشترين رشد جمعیت شهر گرمسار مربوط به سال های 

درصد گزارش شده است. اين دهه همزمان با تغییراپ اجتماعي و حوادث مهمي مانند  ۹.4۸

ر بوده که به اجبار باعث افزايش جمعیت شده است. اين افزايش و در کشو جنزانقال  و 

                                           
1 Osanlu 
2 Alikay 
3 Hadavand 
4 Nafar 
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است و تا  رشد جمعیت همچنین مصادف با تغییر مناطق ايوانکي و ررادان از روستا به شهر

، ولي چون شهر شدهشهری شهرستان، گرمسار محسو  مي تنها منطقۀ ۱۳55قبل از 

 نرخ رشد جمعیت رن از دو نقطۀ شودتر محسو  ميديگر شهری مهم گرمسار از دو نقطۀ

 شهری ديگر بیشتر است.

 : مرکز رمار ايران، مأخذشهر گرمسار ۱۳45میزان رشد جمعیت از سال  .2جدول 
 ۱۳۷5 ۱۳65 ۱۳55 ۱۳45 سال سرشماری

 6۷۸4۷ 5۸۱65 4۳۳5۸ ۳56۷۸ کل شهرستان

 2۹2۳6 ۱۸6۸۷ ۷55۷ 4۷2۳ شهر گرمسار

سهم گرمسار از جمعیت 

 شهرستان
۱00 ۱00 6۳.۸6 6۸.۸0 

 موقعيت جغرافيايی و اجتماعی محالت در شهر
تاوان باا توجاه باه دو معیاار موقعیات محورهاای ارتبااطي و خادماتي و          شهر گرمسار را مي

هاای  های فرهنگي مذهبي به محالپ مختل  تقسیم کرد. اين شهر از قديم مسایر راه ويژگي

ساار قارار دارد. باه لحااظ موقعیات      کاروان رو بوده و در بستر اراضي کشااورزی دشات گرم  

. بر اساس رخرين طار   ارتباطي و خدماتي مرکز خدماپ تجاری روستاهای اطراف بوده است

خدماتي شهر متشکل از شهر گرمسار و تماام ياا قسامتي از چناد روساتای       هادی، محدودۀ

ت. هاسا اطراف شهر و واحدهای مسکوني اطراف ايستگاه راه رهن و اراضي کشاورزی باین رن 

توان به دو شکل بافت اصلي شهر که در اطرافش چند بافت پراکنده بر اين اساس شهر را مي

اند، مشاهده کرد. از هستۀ مرکزی شهر چند مسیر های مسکوني پراکندهروستايي و مجموعه

کارده کاه در حاال    مین ماي ط بین شهر و روستاهای اطراف را تأارتباطي از قديم ارتبا عمدۀ

کنند و نقش بسایار مهماي در   های داخلي شهر را نیز ايیا ميرها نقش شبکهحاضر اين محو

 تعري  محالپ و تقسیماپ کالبدی شهر دارند.

بندی بر اساس فرهنز افراد شهر اهمیت تقسیم هر چند گذشت زمان و رشد و توسعۀ

. های مختل  شهر را ديدتوان تیاوپ فرهنگي را در محلهولي هنوز مي ،را کم کرده است

شهر گرمسار از به هم پیوستن چند روستا تشکیل شده است و نام محالپ در قديم نیز از 

بوده است که شامل محلۀ بازار، محلۀ سیدرباد، محلۀ ربدنك،  گرفته شدهنام همان روستاها 

زن بوده است. اين محالپ به علت رشد و گسترش شهر در حال رباد و محلۀ سارهمحلۀ خاني

بزرگ تقسیم  تند. در حال حاضر شهر به دو ناحیۀهوم کالبدی خاصي نیسحاضر دارای می

محله هستند و در نتیجه دو ناحیه و هشت محله را در شهر  4مي شود که هر کدام شامل 

ها را از هم توان رنها ميهای ارتباطي و خیابانمي توان از هم تشخیص داد که به وسیله راه

  (.۱شکلجدا کرد )



 

 

 

 
 

 5۹ ...گیری فضا و ردا بطۀ قومیت و شکلبررسي را 

محله  4الي و ناحیه دو با شم محله در نیمۀ 4ار: ناحیه يك شامل کنوني شهر گرمس . نقشۀ۱شکل 

چین( از هم های فرعي )خطغربي با خط سیاه( و خیابان -جنوبي که با خیابان اصلي )شرقي در نیمۀ

 اند ، منبع: طر  تیصیلي جامع شهر گرمسارجدا شده

 

 يهاي شهرفرهنگها و خردهها، جماعتتشريح گروه

هاای مختلا  در   جانشایني طايیاه  طور که در بخش اول گیته شد از ياك شهر گرمسار همان

روری شاده در ايان   های جماع های مختل  به وجود رمده است. با بررسي دادهها و دورهزمان

های تحقیق به اين نتیجه رسیديم که در حال حاضر طواي  معروف در شهر گرمسار و فامیل

 شر  زير است: مربوط به هر کدام به

ها ايال  ترين رناند و معروفهای جداگانه تشکیل شدهها که خود از زير شاخهترک .۱

: قباخلو، عبارتند ازشوند ترک محسو  مي های معروف که اصالتاًاصانلوست. فامیل

عمادی )کنشلو(، جورابلو، میررخوری، خاالقي، ترامشالو، رساتمي، پاازوکي، قزلاو،      

اني، زنادی، معصاومي، داساتاني، باراپ پاور، میررخورلاو،       پوردخاني، تنگرودی، زم

 چارپاشلو است.

شاوند.  های معاروف گرمساار محساو  ماي    ها جزء طايیهها که مانند ترکالیکائي .2

حسایني،  : قنباری، عاشاوری، شااه   عبارتند ازهای معروف متعلق به اين ايل فامیل

ولي، نمکاي،  حسیني، احدی، گیلاوری، نظاری، کرماي، کريماي، ابا     خالصي، محمد

بیگي، قندالي، باصری، ريکااني، قاسامي، کريماي، قنادعلي،     ابوالي، ايزدبخش، علي

 پوراکرمي

: محمدی، زندی، موحديان، علیازاده،  عبارتند ازهای معروف رن طايیه لر که فامیل .۳

 کاشي



 

 

 

 
 
 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 60

: ايجاي، شااه جاويي،    عبارتناد از های معروف منتساب باه رن   ها که فامیلسمناني .4

 جواهر کار، احساني و کماليبخارياني، عربي، 

های معاروف رن محساو    ، تمیمي، علیزاده و مازوجي فامیلکردها که قنبری زاده .5

 شوند.مي

ها که شامل عر  سرهنگي، عر  درازی، عر  عامری، سنگسری، خاابوری و  عر  .6

 شوند.حسیني مي

ايان  کنند که از شهرهای اطراف به ای نیز در گرمسار زندگي ميهای متیرقهفامیل .۷

اناد،  فار کاه از زواره رماده   اند از جمله طباطباايي و طباطباايي  شهر مهاجرپ کرده

اند و عسکری، عساگری و  ها که از فارس رمدهکشمیرها که گیلك هستند، قشقايي

 شهرابي که اهل نطنز اصیهان هستند.

 

 ارچوب نظريچ
دود اسات. فضاايي   ای محا در گستره ی مختل  انسانيهاشهر قبل از هر چیز تجمعي از گروه

، خادماپ شاهری،   هاای حمال و نقال   ، شابکه هاا سااختمان از قبیال   یعناصرصوری شامل 

سااکنان، عاابران،    همکااری که باا   ی قوانین و هنجارهانمادهای فرهنگي، مشاغل و مجموعه

ای از مجموعاه شاغالن، کاررفرينان، مردان سیاست ساخته و پرداختاه شاده اسات. شاهر باا      

مکااني   ها افتراق يافتاه، بندیگروهزندگي و  بر حسب شیوۀو اظ اجتماعي از لحکه ي يفضاها

: ۱۳۸۳رورد )فیاالکوف،  های اقتصادی و اجتماعي را فراهم مياست که امکان گسترش شبکه

در نظر گرفات  قدرپ تام  یو دارا يرونیب تیواقعك يعنوان بههمچنین توان يرا مشهر (. 6۳

ا و ياست پو یاچرخهشهر  يياز سو .کنديل میتحم ياجتماع یهاتیر واقعيکه خود را بر سا

 زناد يدامان ما   يو فرهنگا  ي، اجتمااع ی، اقتصادياسیس یهايکه به دگرگون ،دهیچیار پیبس

ه مبدل یك روحيباشد و به  ينگك قالب فرهيتواند يبه سهم خود م ( و25 :۱۳۸۳ ،ي)فکوه

  (.2۱ :۱۳۸۳ الکوف،ی)ف شود

پردازاني که به يکي از نظريهوپا و رسیا با هم متیاوپ است. گیری شهرها در ارشکل

در اروپا شهر يك سازمان ( ۱۳۷5)گیری معتقدند وبر است. از نظر وبر اين تیاوپ شکل

وبر اين ساختار  شبیه است. قومياما شهر رسیايي به يك سازمان  ،شودسیاسي محسو  مي

بیند. به روابط شهری و شهر رسیايي مي عۀرسیايي را مانعي برای رشد و توس در شهر قومي

ی مانعي برا ،تواند ديني يا کالني يا کاستي باشدکه مي ،طوری که اين ساختار يا نظام

-افراد در شهر ۀشود. از طرفي رابطرن محسو  مي ۀرسیدن به میهوم شهروندی و توسع

شهروندان »ست عشیره با زندگي قبلي است که قابل بحث است و همانطور که وبر معتقد ا

ولي ساکنین شهر رسیايي اغلب زمین ،انددر شهر اروپايي از اصناف و بازرگانان تشکیل شده

بنابراين پیوند بین شهر  .اند که هنوز با روستا يا ايل خود در ارتباطندسای قبايلؤداران و يا ر

مدني  ۀيجاد جامعوبر بر ا تأکید(. ۱۱2: ۱۳۷۳)ممتاز،  «و روستا و يا ايل از بین نرفته است

گیرد و او معتقد است به داليل فوق اين امر در شهر است که در رن دموکراسي شکل مي



 

 

 

 
 

 6۱ ...گیری فضا و ردا بطۀ قومیت و شکلبررسي را 

عشیره بايد به بررسي  –رسیايي رخ نداده است. همچنین در بررسي نظام ديوانساالر شهر 

نظام قضايي پرداخت. وبر اين عامل را نیز در تمايز شهر رسیايي با شهر اروپايي مطر  

قانون جزا و  ،در شهر رسیايي دستگاه قضايي حاکم بر امور شهروندان»د که کنمي

« شودپديدار نمي ،گزيدندميبا استقالل کامل اعضای رن را بر هايي که اهالي شهردادگاه

که در درون در حالي ،طرفانه قضاوپ کنندتوانند بي(. زيرا افراد نمي۱22: ۱۳۸4)وبر، 

د عمل کنند مورد و اگر بر خالف نظر طايیه خو ،رار دارندساختار و نظام خويشاوندی ق

بنابراين تیاوپ مهم شهر  شوند.خود قرار گرفته و از خاندان خود طرد مي ۀبازخواست خانواد

(. ۱22: ۱۳۷5گیری میهوم شهروندی است )وبر، اروپايي و شهر رسیايي از نظر وبر در شکل

که بر روابط میان  شودداده ميامعه حق که در رن به هر فرد ج وضعیتي استشهروندی 

نظام ديواني و اعضای جامعه نظارپ کند. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب 

ها و نهادها سازد و چارچوبي برای تعامل افراد، گروهمي معینها تعهداپ و مسئولیت ،حقوق

زمان بر کند اما همه مشخص ميکند. با اين که شهروندی اعتبار فرد را در جامعارائه مي

دارد. کارکرد اصلي شهروندی  تأکیدنیز  ،کندکه فرد در رن رفتار مي ،بسترهای اجتماعي

اداره جامعه مطابق با اصول رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام امور در جهت حیظ 

صر وظاي  عنا دارند. حقوق وست که اين حقوق را برقرار و پايدار نگه ميا نهادهای مشترکي

گیرد. ای دو جانبه قرار ميشهروندی هستند که در رن هر فرد در رابطه ۀاصلي تشکیل دهند

ست و از سوی ديگر وظییه دارد حقوقي را رعايت کند. اين ا شهروند از يکسو دارای حقوقي

ر اند. دحقوق و وظاي  در ابعاد مدني، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و سیاسي قابل شناسايي

ست که به او حقوق و ا های دموکراتیك هر شهروند عضو برابر و کامل اجتماعيحکومت

هايي اعطا شده است. هم حکومت و هم شهروندان مسئول حمايت از اين حقوق مسئولیت

برای شناخت و  يشهروندی نیازمند منابع برقراری نظام جهت ارتقاء منافع مشترک هستند.

سطحي  برخورداری از نیز نیازمند های فکری و مشارکتي ورگاهي و کسب تجار  و مهارپ

هايي ای در ارائه منابع ضروری شکست بخورد و يا به نیع گروهرفاه نسبي است. اگر جامعه از

شود. پس افراد در هر جامعه نیازمند توانمندی شهروندی دچار نقصان مي ،خاص عمل کند

از جمله برای تحقق شهروندی است. طي الزم از طريق مناسباپ مختل  هستند که شر

های ها، رگاهي و رموزش، فعالیتمین نیازها و خواستهأتدر يك جامعه عناصر مهم شهروندی 

چند میهوم (. هر۷۷: ۱۳۸۱سیاسي است )شیاني، داوطلبانه و مشارکت اجتماعي و 

توان از ميولي  .در همه جا به وقوع نپیوسته است ،در باال گیته شدمانند رن چه  ،شهروندی

 رن اصول اصلي شهروندی را استخراج کرد که بر حقوق مدني، سیاسي و اجتماعي مبتني

توان در جوامعي مشاهده کرد که توان نتیجه گرفت که شهروندی را ميست. در نهايت ميا

ها و معیارهای عام شبلکه بر محور ارز ،های قومينه بر اساس شبکه ،افراددر رن هويت 

ها با بلکه شناخت و حمايت از تنوع ،نیستها اين نگرش به معنای رفع تیاوپ تعیین شود.

گیرد )شیاني، های خاص مد نظر قرار ميافراد و بدون محوريت هويت ۀتوجه به حقوق هم

زيرا افراد  ،عشیره است-شهروندی میهومي قابل بررسي در شهربا اين توصی   (.۷۸: ۱۳۸۱
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قطع  قومرمدن به شهر رابطه با  بعد ازحتي  که در رننند کدر يك ساختار قومي زندگي مي

روابط شهری  ۀمانعي برای رشد و توسع در شهر رسیايي را قومي. وبر اين ساختار شده استن

يا  قوميتواند ديني يا بیند. به طوری که اين ساختار يا نظام که ميو شهر رسیايي مي

شود. از طرفي رن محسو  مي ۀدی و توسعی رسیدن به میهوم شهرونکاستي باشد مانعي برا

 .است رفرينمسئلهاست که  پیشین خويشبا زندگي  شهرنشینان ۀرابط ،عشیره-در شهر

 ،اندشهروندان در شهر اروپايي از اصناف و بازرگانان تشکیل شده» :که وبر معتقد است چنان

هنوز با روستا يا ايل اند که سای قبايلؤداران و يا رولي ساکنین شهر رسیايي اغلب زمین

)ممتاز،  «بنابراين پیوند بین شهر و روستا و يا ايل از بین نرفته است .خود در ارتباطند

۱۳۷۳ :۱۱2).  

 که کند( اشاره مي۱۹5۸نش )، همه توصییاتي که از میهوم شهروندی شد وجود با

طور کامل به وقوع گاه به گرايانه و هیچست ررمانا هاييمیهوم شهروندی و دولت رفاه تعري 

داند، را مانعي بر سر راه توسعه شهر مي قوميبر خالف نظر وبر که ساختار  .است یوستهنپ

در به بیان تونیس ای قلمداد کرد که توان شهرهای در حال توسعهشهرهای رسیايي را مي

فت گذار از مرحله اجتماع يا گماينشافت )مبتني بر روابط خوني( به جامعه يا گزلشا حال

 :۱۳۸۳؛ فکوهي، ۳0۱ :۱۳۸2؛ فکوهي، 22 :۱۳۸۳)فیالکوف،  هستند)مبتني بر قرارداد( 

که در کدام مرحله از بر حسب اين ،توان شهرها رابر اساس تعري  تونیس از شهر، مي (.۱۷5

به انواع مختل  تقسیم کرد. از جمله  ،فرايند در حال گذار از اجتماع به جامعه قرار دارند

عشیره است که در طي اين فرايند در حال گذار -شهر وروستا -شهر ،توسعهحالهای درشهر

اند و به عبارتي هنوز به طور کامل از اجتماع فاصله نگرفته و به بین اين دو مرحله قرار گرفته

اند. سبك زندگي در اين نوع از شهرها متیاوپ است و طور کامل وارد مرحله جامعه نشده

ن با شهرهايي در ايرااند. ايجاد کردهز متیاوتي فعلي فرهن لي و جامعۀاجتماع قب تأثیرتحت 

کند همانطور که ابن خلدون اشاره مي .ايلي دارند روستايي و يا پیشینه ۀايم که پیشینمواجه

ها به رحم و وابستگي خاندانۀو صل)ازدواج( ناشي از پیوند نسبي  عصبیتنظام حاکم بر ايل، 

شکوه  به قبیله ،وقتي همه از يك خاندان و يك پشت و نیا باشند یتعصبيکديگر است. اين 

 ،که پیشینه ايلي دارند را ييجمعیت شهرها (.6۷ :۱۳۸۳بخشد )بلوکباشي، و نیرو مي

ا هعشیره-شهر اين اند. دراخیر اسکان يافته ۀدهند که در طي چند دهي تشکیل ميهايايل

شويم که دهند با تعارضي روبرو ميتشکیل مي های مختل ايل اعضایرا  هاکه جمعیت رن

با خصوصیت شهرهای مدرن  خاصي از شهر شده است که لزوماً یگونهدر نهايت باعث ايجاد 

کدام قوانین خاص خود را دارند و در نتیجه که هر مختل  دو نظام .خواني نداردهم

و نظام  ،ر زندگي ايلياند؛ نظام خويشاوندی حاکم بهای متمايز از هم ايجاد کردهفرهنز

 ، لزوماًشهر صرف زندگي کردن دربه در اين نوع شهرها، افراد  .است ديوانساالر حاکم بر شهر

فرد از سويي دارای فرهنز قومي خود و از سويي  کنند.قطع نمي شانقومرابطه خود را با 

ی گسسته شدن پیوندهااز نظر ويرث فضای شهری قرار دارد. فضايي که  تأثیرتحت

های گروهي همبستگيخويشاوندی، کاهش اهمیت خانواده، از میان رفتن همسايگي و 
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وار تودهور شدن در جامعه غوطهفعال شدن فرد و ، شرکت در سازمان های اداری، غیرسنتي

ای(، به سنتي )روستايي يا عشیرهۀ در جامع. (۱4۳ :۱۳۷۳)ممتاز،  های رن استاز خصلت

شهری  ۀرود، اما در جامعاز بین ميفرديت  ی رنهاتعلت فشار گروه کوچك و سن

گیرد قرار مي تأثیرهای گروهي تحت وار از طريق رسانههای فردی در اثر فرهنز تودهويژگي

وار از نظر ويرث بايد بخشي از فرديت شود. فرد برای شرکت در اين فرهنز تودهو ضعی  مي

 (. ۱42 :خود را فراموش کند )همان

یق برای بررسي شهر گرمسار با توجه به ويژگي خاص رن يعني همزيستي در اين تحق

عشیره( در طي زماني طوالني است در قالب نظرياپ وبر، تونیس و ويرث  -چندين قوم )شهر

اول حس تعلق به قوم و میزان همبستگي قومي را گیريم. چند شاخص اصلي را در نظر مي

پراکندگي اين اقوام در سطح شهر را بررسي  دايابي به رن ابتکنیم. برای دستبررسي مي

کنیم. دوم سپس میزان تمايل ازدواج با قوم خود يا ديگر اقوام را بررسي ميخواهیم کرد. 

ی دادن در انتخاباپ شورای شهر و کنیم. دو شاخص رأشهر را بررسي ميحس تعلق به 

ت. عالوه بر اين برای مورد نظر ماس ،که از ويژگي شهر با تعري  ويرث است ،يابيدوست

يابي به ذهنیت افراد در مورد هويت خود )متعلق به قوم يا متعلق به شهر( از رنان در دست

 و تعري  شهر از نگاه رنان خواهیم پرسید.مورد ردا  و رسوم 

 هاي پژوهشپرسش
هاا و ردا  و  گیری فضا و ايجااد نشاانه  ی بر شکلتأثیرهمزيستي اقوام مختل  چه  -۱

هر داشته و از طرفي هر يك از اين اقوام در ذهن خاود چگوناه فضاا و    رسوم در ش

 کنند؟  ها را معنا مينشانه

اناد  ريا با گذشت زمان هنوز ماردم خاود را متعلاق باه قاومي کاه از رن برخاساته        -2

 دانند؟  مي

 اند؟ های شهر بر اساس مدل قومي از هم قابل تیکیكريا محله -۳

شهر، در کناار فرهناز قاومي، چاه عوامال       ها و در مسیر توسعۀدر طي اين سال -4

گاذار باوده   تأثیرگیری فضای شاهری و ردا  و رساوم در گرمساار    ديگری بر شکل

 است؟

 ،کناد به معنايي که وبر تعري  مي را، توان عنوان شهروندريا در گرمسار کنوني مي -5

   داد؟به افراد 

رمسار در طي زمان در حال تبديل شدن از اجتمااع  يا بر اساس نظر تونیس شهر گ -6

 به جامعه است؟

ريا بر اساس تعري  ويرث، فرد بخشي از فرديت خود را به دلیال زنادگي در شاهر     -۷

داند يا هنوز خاود را متعلاق باه    فراموش کرده و خود را عضوی از شهر گرمسار مي

 کند؟قوم خود دانسته و از ردا  و رسوم قوم خود تبعیت مي
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 یشناسشرو

 هاي تحقيقنمونه

ها انتخا  شدند. شهر های دولتي دخترانه شهر گرمسار به عنوان مکان تمرکز نمونهدبیرستان

هاا در شاهر طاوری    گرمسار دارای چهار دبیرستان دخترانه دولتي است که نوع پاراکنش رن 

قارار   گیرد. اين مدارس روی يك خط شرقي غرباي از شاهر  است که تمامي شهر را در بر مي

اند. در هر دبیرستان به طور تصادفي دو کالس انتخاا   گرفته و به تمامي نواحي شهر مشرف

 نمونه )دانش رموز( مورد ارزيابي قرار گرفتند. ۱20شد که در نهايت 

 هاي انجام تحقيقروش

 احبه استیاده شده است. و مصکانوني  های اسنادی، مصاحبۀتحقیق از روش در اين

و اخیر در چند دهه  ياسناد مربوط به تاريخ شهر گرمسار، رمار جمعیت با استیاده از

و جمعیتي شهر گرمسار  ، اجتماعيشهر گرمسار به معرفي تاريخي، جغرافیايي طر  توسعۀ

 پرداختیم. 

از جمله کارهايي که در اين  .کانوني انجام شده است هار مصاحبۀدر اين تحقیق چ

، (۱۹۹4، ۱)چامبرز ارزيابي روستايي مشارکتي فنمك با کهای کانوني انجام شد مصاحبه

اين افراد و  به دستِبر روی کاغذ پوستي بزرگ  گرمسارکشیدن نقشه و کروکي شهر 

از اين  .شان بر روی نقشه بودگي خانواده خود و اقوام و بستگانمحل زندمشخص کردن 

واسته شد درخت رموزان خاز دانشطريق پراکندگي هر قوم در شهر مشخص شد. همچنین 

شان را رسم کنند که شامل سه نسل پدربزرگ و مادر خويشاوندی مربوط به خود و خانواده

ها، و در نهايت خود فرد و خواهر و برادر او بزرگ، پدر، مادر، خاله، دايي، عمو و عمه رن

ن شاشان را بر روی درخت خويشاونديانها خواسته شد نام قوم خود و بستگاز رنشدند. مي

بدين ترتیب نوع  به عنوان مثال مادر قوم الیکايي، پدر قوم ترک اصانلو. مشخص کنند.

 ييهاکارپ رموزاندانشبه در مرحله بعد ازدواج درون قومي يا برون قومي مشخص شد. 

 : دهندپاسخ ها کارپ یبر رو های زيرسؤال به يبعد از بحث گروهم یها خواستاز رن م ويداد

متوجه شاديم کاه هار ناام    قوم خود را مشخص کنند. از اين طريق  خانوادگي ونام -

 خانوادگي به چه قومي تعلق دارد.

اين اسات کاه    سؤال هدف از اين ك از اقوام ازدواج کنند.يدهند با کدام يح میترج -

اند ياا ارتبااط باا ديگار اقاوام را از      ريا افراد هنوز به خويشاوندان و قوم خود وابسته

 ی رايج و طبیعي است.طريق ازدواج امر

                                           
۱ Chambers 
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 .۱دهناد  یك از اقوام رأيکدام  ديکاند به شهر یشورا دهند در انتخاباپيح میترج -

هاا بارای انتخاا     از اين جهت اهمیت دارد کاه گرمسااری   سؤال مطر  کردن اين

کنند؟ صالحیت فاردی  هايي استیاده ميفردی در نظام سیاسي شهر از چه شاخص

تواناد میازان نهاديناه شادن میهاوم      ماي  ساؤال  يان ا يا تعلق به گروه قومي فارد؟ 

را تعیین کند. زيرا اگر افراد ترجیح دهناد از   گرمسارشهروندی در میان افراد شهر 

سات کاه هناوز    ا ايان  ۀرد نظر را انتخا  کنند نشاان دهناد  مو نامزدهایخود  قوم

م نباشاد و فقاط   خاصي مها  قومدر شهر تعیین کننده است و اگر نزد افراد  قومیت

نهاديناه شادن میهاوم     ۀدهناد نشاان  ،شان تعیین کنناده باشاد  صالحیت افراد براي

خودش را در تصمیماپ گروهي و  قومزيرا يك شهروند واقعي تنها  .شهروندی است

نتیجاه از  بلکه حقوق تمامي افراد برايش مهام اسات. در    ،گیردشهری مد نظر نمي

تمايال باه برقاراری حقاوق      خود ياا  قومتوان میزان سوگیری فرد به مي سؤال اين

 .  بردبرقراری عدالت برای همه افراد شهر پي شهروندی و

باه طاور کلاي     ك از اقوام انتخاا  کنناد.  يدهند دوست خود را از کدام يح میترج -

دوستان يك قدم از خويشان دورترند و معموال افراد حق انتخا  و يا حاذف کاردن   

انتخا  قوم و ياا حاذف رن را ندارناد.     که افراد حقدوستان خود را دارند. در حالي

اين است که ريا افراد در شهر گرمسار هنوز خاود را در   سؤال هدف از پرسیدن اين

گزينند ياا  کنند و حتي دوستان خود را از قوم خود برميبافت قومي خود تصور مي

   اند که حق انتخا  دوست از ديگر اقوام داشته باشند؟به میزاني از استقالل رسیده

رموزان مصاحبه کرديم. ابتدا خواستیم خودشان را معرفي کنند. در نهايت با دانش

کند يا مثال هدف از معرفي اين است که ببینیم ريا فرد خودش را يك گرمساری معرفي مي

ترک يا عر ؟ سپس از رنان خواستیم که تصور خود را نسبت به شهر گرمسار برای ما شر  

يیي ارائه کنند و بگويند چگونه شهر را به يك غريبه معرفي دهند. از شهر گرمسار تعر

کنند؟ در اين تعري  به دنبال کش  نسبت فرد با شهر يا با قومش بوديم. ريا فرد گرمسار مي

دهد يا شهر ارائه مي داند و يك تعري  کلي از شهراقوام مي هرا به عنوان مکاني متعلق به هم

  کند؟معرفي ميقوم خود به ديگران  را از دريچۀ

های کرد که در يافتهدر اين تحقیق يکي از اهالي شهر گرمسار ما را همراهي مي

 رسان ياد شده است. تحقیق از او به عنوان اطالع

                                           
از  ۹۸ارديبهشات   22اساسانامه از تااريخ    ۳ماده  ۳ تبصرۀ طبق شهر شورای انتخاباپ در دهندگانأیر سن ۱

 سالگي تغییر کرده است. ۱۸سالگي به  ۱5



 

 

 

 
 
 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 66

 هاي تحقيقيافته

 پراکندگی اقوام در شهر

ان و مشخص کاردن محال ساکونت خاود و افاراد      يتوسط پاسخگو شهر ياجتماع رسم نقشۀ

 ،ياجتمااع  ك نقشاۀ يا هاا بار   يلیل کردن همه فاام ت منتقين نقشه و در نهال خود بر ریفام

توان ينم ج نشان داد کهي. نتا(2شکل ) سر کردیرا مها در شهر گرمسار یهين طايا يپراکندگ

مربوط به هر  یهالیفام يا به عبارتياز شهر را در نظر گرفت و  يخاص یه منطقۀيهر طا یبرا

در شاهر   ياز نظار قاوم   يدمان خاصا یا توان چياند و نمراکندهیه در نقاط مختل  شهر پيطا

، يعربا  یهاا لیا اباان مباارزان فام  یباه خ  يمنتها  یهابه عنوان مثال در کوچه مشاهده کرد.

مشااهده  تاوان  يما را  ی، عمادي، جواهرکار، کرميجي، شادکام، ایلوری، گی، مسعودیعسکر

به عناوان   ي، ترک هستند. از طرفييکایل، ايي، قشقايب متعلق به اقوام سمنانیکرد که به ترت

 ۀتوان بر نقشا يد ميریرا در نظر بگست ا هايل سمنانیکه متعلق به فام يجيل ایاگر فام مثال

 .(۳)شکل  ديل را به صورپ پراکنده دین فاميشهر محل سکونت ا ياجتماع

 آموزانمشخص کردن محل سکونت افراد خانواده بر نقشه شهر توسط دانش .2شکل 

 
 های میدانيبازسازی نقشه اجتماعي شهر گرمسار، منبع: داده .۳شکل 
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 ازدواج

بزرگ و هار فارد مرباوط باه ساه نسال پادر        خويشااوندی اطالعاپ به دست رمده از درخات  

ا نسل پدر و مادر ين اطالعاپ از نسل دوم يشتریمادربزرگ، پدر و مادر و خود فرد است که ب

 ها به دست رمده است. نمونه

باپ و انواع مختل  یترک خويشاوندیشده از درخت  یرورجمع یهادادهاساس بر 

 :ر استيبه شر  زمشخص شد که  يو برون قوم يازدواج درون قوم
 

 ين قومیب ازدواج بیانواع ترک :۳جدول 
 درصد تعداد يب قومیترک

 ۱۱.۸۱ ۱۳ فارس+فارس

 24.54 2۷ ييکای+الييکایال

 ۱۹.0۹ 2۱ ترک+ترک

 ۳.6۳ 4 ينان+سميسمنان

 ۱.۸۱ 2 کرد+کرد

 0.۹ ۱ يفارس+سمنان

 4.54 5 فارس+ترک

 ۱.۸۱ 2 عر +ترک

 6.۳6 ۷ +ترکييکایال

 2.۷2 ۳ ييکایفارس+ال

 0.۹ ۱ لك+ترکیگ

 0.۹ ۱ عر +فارس

 0.۹ ۱ يکرد+سمنان

 0.۹ ۱ ييکای+اليسمنان

 ۱۹.0۹ 2۱ متیرقه

 ۱00 ۱۱0 جمع

 

شده است.  يگر اقوام بررسياقوام با خود و دك يباپ ازدواج هر یترک ۳در جدول 

گر مانند يد یهااست که از شهر ييهاب خانوادهیترک ۳در جدول نه متیرقه يمنظور از گز

 اند.به طور پراکنده وارد گرمسار شده زد، تهران و غیرهي

ن تعداد را به خود اختصاص يشتریب ييکای+الييکایال ازدواجفوق  باپیترکان یدر م

ن تعداد را يشتریب درصد( ۱۹.0۹) ترک+ترک ازدواجو بعد از رن درصد(  24.54) داده است

جه گرفت دو قوم یتوان نتيم هر قوم یهايلین از تعداد فامیج و همچنين نتاياز ادارد. 

ب ی. با توجه به ترکدندهين تعداد را در گرمسار به خود اختصاص ميشتریو ترک ب ييکایال

ك يتوان گیت که ينم ،دیکنيکه در فوق مشاهده م يمختلی يقومن یب یهاازدواجاقوام و 

د مبادالپ ینیبيهمانطور که م است.مانده  يباق گروهو درون مستقلکامالً  قوم به صورپ
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د یجه رسین نتيان به اتويها ماز درصد گروه ياشته است ولن همه اقوام وجود دیب ييزناشو

)به ها سبت به ترکها نييکایالن یهمچنند و ترهمسرونه اقوام درینسبت به بقها ييکایکه ال

 یخود از تنوع کمتر یهمسردر مبادالپ درون ن قوم از لحاظ تعداد(یعنوان دوم

تنوع  یگر دارايبا اقوام د ييها در مبادله زناشوکه ترکاست  يدر حال . اينبرخوردارند

شتر یگر بيترک با اقوام دقوم ب یشود ترکيهمانطور که مشاهده م يياز سو .هستند یشتریب

توجه ن نکته هم قابليالبته ا شود.يده ميگر در جدول فوق دياقوام د با ييکایب الیاز ترک

شه در ياست که هر کدام ر یمتعدد یهار شاخهيز یاست که قوم ترک در گرمسار دارا

وارد گرمسار  زمان رقامحمدخان قاجار در مثال ترک اصانلو از زنجان ،ران داردياز ا يقسمت

ها نر همۀ یبندطبقه يسادگ یق برایتحقن يکه در ا ،دارند يه هم اصالت متیاوتیشده و بق

 یهار شاخهين انواع زیب یگذاران تیاوپيگوان پاسخیشوند و چون در ميبه ترک خوانده م

  م.يکرد يپوشزاپ چشمين تمايز از در نظر گرفتن ایما ن ،نداشت دترک وجو
 

 گر اقواميدادن و انتخا  دوست با قوم خود و د یل به ازدواج، رأيزان تمایم يرس: بر4جدول 

 چکدامیه ندارد يفرق ترک ييکایال قوم 

 ازدواج

 ۱ 5 - ۱4 الیکايي

 2 ۱۱ ۱۳ - ترک

 4 ۱۷ - - متیرقه

 انتخاباپ

 - ۸ 4 ۱2 الیکايي

 ۱ ۱۱ ۱4 ۳ ترک

 ۳ 22 - - متیرقه

 دوستي

 - ۱4 ۳ ۳ الیکايي

 ۱ ۷ ۱4 - ترک

 4 ۱۸ - - متیرقه

 

به مقايسه ترجیح ازدواج بین اقوام پرداخته است. نتايج نشان  4ردي  اول جدول 

ها ازدواج کنند که از ييکایبا الفقط دادند يح میترج ييکایال ۱4ها ان نمونهیدر مدهد مي

نداشت  ينمونه هم فرق 5 یها ازدواج کنند و براحاضر نبودند با ترک نمونه اصالً 4ان ین ميا

ها در ييکایاز ال ح ازدواج بعدیها را به عنوان ترجنمونه عر  ۱ د ونکه با کدام قوم ازدواج کن

 ۱۱ یدادند و برايها مت ازدواج را به ترکينیر اولو ۱۳ز یها نان ترکیدر مگرفت. ينظر م

ت اول خود را به فارسياولو ك نیريو دواج کنند نداشت که با کدام قوم از يها فرقنز رنیر ا

ن یب يقومل به ازدواج درونيزان تمایل کرد که مین تحلیتوان چنين ميبنابرا. ها داده است

 یهاح انتخا  قومیترج يقومدواج بروندر از يول ،کسان استي باًيها تقرها و ترکييکایال

 شود.يده ميها دييکایشتر از الیها بان ترکیمتعدد و تنوع انتخا  در م

 ،ها کمتر استا تعداد رنيگر که يان اقوام دیگر رن است که در ميقابل توجه د نکتۀ

ا يترک -ييکایال بیترک ستند مانندیکه خالص ن يباتیا ترکيو  ،مانند لرها و کردها و عر  ها
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شتر تکرار شده یح ازدواج بیترج یبرا "کندينم يفرق" نۀيگز و غیره یگرمسار-يسمنان

 ۀنينیر از گز ۷ح ازدواج یمربوط به ترج سؤال . دراستنیر  ۱۷ن افراد ياد ااست که تعد

چکدام از اقوام در گرمسار نبودند که از یاستیاده کردند که حاضر به ازدواج با ه "چکدامیه"

  گرمسار نبودند. جزء اقوامنیر خود  4 ،نیر ۷ن يا

 شوراي شهر در انتخابات نتخاب افرادا

ده يا د از قوم خاص نسابت باه ازدواج کمتار د   يك کانديبه انتخا  ت نسبت یحساسهر چند 

نیار   ۱2را هنگام انتخاباپ شوراها در گرمسار مشاهده کرد.  يقوم یریتوان سوگياما م ،است

ينما  يها فرقنیر از رن ۸ یدهند و برا یرأ ييکایك اليدهند اول به يح میها ترجييکایاز ال

هاا  رن یت فرد مورد نظار بارا  یباشد و فقط صالح يقوم د مورد نظرشان از چهيکند که کاند

يهاا انتخاا  ما   ييکاا یدوم بعد از ال نۀيها را به عنوان گزها هم ترکنیر از رن 4مهم است و 

ح ینیار تارج   ۱4ها ان ترکیدهند. در ميم یها رأها به عر ييکاینیر هم بعد از ال 2کنند و 

هاا  ييکایها به النیر در درجه بعد از ترک ۳د و د مورد نظرشان ترک باشيدهند فقط کانديم

د ماورد نظارش از چاه    يکند که کاندينم يترک هم فرق یگرمسار ۱۱ یدهند و برايم یرأ

( سااکن  و غیاره  ی، مشاهد ی، سابزوار ي)سامنان  متیرقاه  یهاا باشد. در گروه یالهیقوم و قب

باشاد. و جالاب    يز چه قاوم شهر ا ید شورايکند که کاندينم ينیر فرق 22 یز برایگرمسار ن

يح نما یترجد خود يانتخا  کاند یرا برا يقوم خاصمتیرقه  یهان گروهيکدام از اچینکه هيا

   .دهند

 يابیدوست

انتخاا  دوسات نسابت باه ماوارد ازدواج و       یبارا  يت قاوم یمورد نظر حساسا  یهادر نمونه

را انتخاا    "کناد ينم يقفر" نۀيگز ييکایال ۱4که یبه طور ،ده شديکمتر د يلیانتخاباپ خ

 ۳و  داشاته باشاند   ييکاا یاول دوسات ال  دادناد کاه در درجاۀ   يح میترج ييکایال 5کردند و 

 یشتریب يقوم یریها سوگان ترکیدادند. در ميح میترج يدوست یها را براز ترکین ييکایال

 تارک اول  نموناۀ  ۱4کاه  یباه طاور   ،ها وجاود داشات  ييکایانتخا  دوست نسبت به ال یبرا

 ينداشت کاه باا چاه قاوم     ينیر هم فرق ۷ یکنند و برا يك ترک دوستيدادند با يح میترج

را به عنوان انتخا  اول خاود در   ييکایك اليترک  یهاچکدام از نمونهیه يول .دوست باشند

ك يا شان از کدامنداشت که دوست يفرق باًيز تقریمتیرقه ن یهاگروه ینظر نگرفته بودند. برا

 ۀنا يز گزیا نیار ن  4ناه را انتخاا  کردناد و    ين گزيا ها انیر از رن ۱۸که يشد به طوراقوام بااز 

   .(4)جدول  ده بودنديبرگز يح دوستیترج یرا برا "چکدامیه"

ی دادن در انتخاباپ شوراها و در مجموع با مقايسۀ ترجیح هريك اقوام برای ازدواج، رأ

به ترتیب ازدواج نسبت به انتخاباپ  دهد کهنشان مي 4دوستي با ديگر اقوام نشان در جدول 

که طوریری برای مخاطبان برخوردار بود، بهو انتخاباپ نسبت به دوستي از اهمیت بیشت

برای ترجیح دوستي، نسبت به انتخاباپ و ازدواج از تعداد قابل توجه "کندفرقي نمي"گزينۀ 
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برای انتخاباپ  "کندرقي نميف"ترجیح انتخاباپ و ازدواج، گزينۀ تری برخوردار بود و بین دو 

بیشتر از ازدواج به کار رفته است. اهمیت ازدواج و انتخاباپ بین اقوام نشان دهندۀ وجود 

ها بیشتر از سوگیری قومي بین اقوام در گرمسار است. در میان اقوام فوق در گرمسار الیکايي

ها از جملۀ رأی بدهند. رن دواج کنند و به کانديد الیکاييدهند با قوم خود ازبقیه ترجیح مي

 کردند.بیشتر از بقیه استیاده مي« کنیمها( ازدواج نمياصالً با بقیه اقوام )مخصوصاً با ترک»

م و یت روبرو هستیما با واقع ۳ن است که در جدول يدر ا 4و  ۳جدول  نتايجپ تیاو

است که بر  يجدول 4جدول  کهيم که اتیاق افتاده است. درحالیکنيم يرا بررس ييهاازدواج

دهد. با يت نشان میها را نسبت به وضعرن يدگاه فعليت افراد شکل گرفته و دیاساس ذهن

چه در ذهن  ن اقوام مختل یدر گرمسار ب يقوم یریتوان سوگين دو جدول ميا سۀيمقا

 یریند گذشت زمان سوگيد که در فراین نکته رسيت مشاهده کرد و به ایافراد و چه در واقع

 م.یل نشده و هنوز در گرمسار با رن روبرو هستيتعد يقوم

 يشهر يح فضا و کالبدهايتشر

يك ساو ما  ياز ن شهر يرا در ايز .دینام عشیره -د رن را شهرياست که با یشهر گرمسار شهر

ت مالک یکه در رن جمع یماپ کشوریرا مشاهده کرد و بر اساس تقس یشهر یتوان فضاها

از  .شاود يست، گرمساار شاهر محساو  ما    ا عشیرهز شهر از يو تما یم بندیتقس یبرا ياصل

ای هناوز خصوصایت عشایره    ،تجمع چند قوم شکل گرفته استگر چون گرمسار از يد ييسو

از  يخصوصا  یشناسند و فضايگر را ميکديهمه  باًيحیظ کرده است. در گرمسار تقر خود را

شاهر   ياز اهاال  يا اطالع رسانب يابان وقتیست. در خیز نياز هم قابل تما يلیخ يعموم یفضا

ك مغاازه باا مشاکل    يا در  يشناختند و بارعکس. وقتا  يم همه او را ميدر حال راه رفتن بود

د و چاون  یرساان ماا را پرسا   ل دوست اطالعیدار فاممغازه ،ميکردن چك پول روبرو شدخرد

عارض  ك خبار در  يا در گرمساار  رد کارد.  دار پول ما را خمغازه ،داشت یقابل اعتماد يلیفام

 شوند:يرسد و همه با خبر ميقه به گوش همه میچند دق

ای باا کساي صاحبت کناي     مسائله اگر اين طرف شهر باشي و در مورد 
هاايي کاه   مطمئن باش که کمتر از يك ساعت رن طرف شاهر از حارف  

 (.رساناطالعای باخبرند )زده

 یفضا اپیکه از خصوص يعموم یت ناشناس بودن افراد در فضاین خصوصيبنابرا 

 يکنترل اجتماع يجاد نوعيت افراد ايشود و هويده نميدر گرمسار د یاست تا حدود یشهر

 . کنديم رنانبر 

 قوميت بر آداب و رسوم شهر گرمسار تأثير

ايجااد   يمختلیا  یهانشانهحضور اقوام مختل  با ردا  و رسوم مختل  در شهر رود انتظار مي

ناد.  ابا هم متیااوپ  ياپ اندکیئدغام شده و تنها در جزن ردا  در هم ايبا گذشت زمان ا .کند
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و هماه از رن   ،که مخصوص شهر گرمسار استگوشت ن یچغذا با نام ته يبه عنوان مثال نوع

در حاال   يها بوده ولمتعلق به ترک ،ندکنياد ميگر شهرها يبا دن نوع غذا يابه عنوان تیاوپ 

گذشات   بعاد از  ادغام ردا  و رسومن يابرا. بنشودمحسو  ميها یهمه گرمسار حاضر غذای

ل کارده  يباا فرهناز مشاابه تباد     يها را به مردمرن ،ن اقوام در کنار هميا يچند سال زندگ

   .هاسترن قومين اقوام زبان ين این حال تنها تیاوپ قابل مشاهده بیدر عاست. 

به  ين فارسند و در مکالماپ روزمره از زبايگويسخن م يگرمسار به زبان فارس ياهال

چون اکثر افراد در گرمسار  يول .کننديران استیاده ميهمه ا ياسیس يعنوان زبان رسم

امروزه  دارند، گرچه ييز رشنایخود ن زبان قومياند به زمان گذشته یهایدیا تبعين و امهاجر

 ندکنمي فراموش یخود را تا حدود يرفته زبان قومگر رفتهيکديزش با یدر اثر رماين اقوام 

 یج رازيرا يمحل لهجۀ ها فارسي بااصلي گرمساریاند. زبان ختهیرم ديگر یهازبان رن را با اي

کنند. يبدان تکلم م نیران و ورامی، شمیاطراف تهران، ر يتیاوپ نواح ياست که با اندک

يبدان تکلم م يل اصانلو و پازوکيافراد ا. است یرذر زبانگر در گرمسار يج ديرا هایزبان

افراد قوم اصانلو  زبانکه  يدر حال ،کنندياد مي يگرمسار از رن به ترک يند و به غلط اهالکن

ن یمتداول در ب یرذر زبان يل پازوکيبان ازو ها رن يزنجان موطن اصل ياهال زبانه یشب

خود را رها کرده و به  ین رذراها در حال حاضر زبيپازوک اما .جان استيساکنان رذربا

 ،مخصوص خود زبانز به ین ييکایليل ايکنند. افراد ايصحبت م یراز يمحل و لهجۀ يفارس

با زبان  یاديشباهت ز است ومردم جبال  خته با لهجۀیرم یا طبري ياز زبان تات ایرشتهکه 

خود را در طول زمان  یکرد زبانز یشادلو ن یکردها .کنندصحبت مي، مردم دماوند دارد

راز یخوزستان به ش يها از حوالبا توجه به مهاجرپ رن ،ي  کتل عرياند. زبان افراموش کرده

ز ین ين سمنانامهاجر خته است.یرم ياست که با عرب يزبان فارس ينوع ،جا به گرمسارو از رن

ران از يا یمرکز ينواحاز که  يکوچک یهاگر گروهيند. ديگويخود سخن م يمحل زبانبه 

 يول ،دارند ييرشنا يرن نواح يمحل زباناند با رمده جمله نطنز و اردستان و زواره به گرمسار

که اهل  يياز خانوارها ی. تعداداندگانهیوطن خود ب يباً با زبان محلين اقوام تقرينسل امروز ا

است در گرمسار  ين منطقه که چند ساليا یدشت و روستاهانيدشت، زرنیمیروزکوه، سیف

خود که  يمحل زبانبا  ،اندن مناطق قطع نکردهيهنوز ارتباط خود را با ا يول ،هستند ساکن

يصحبت م زبانکامل دارند و گاه در مکالماپ روزمره خود با رن  ييدارد رشنا یطبر شۀير

 (.۳5 :۱۳۷۸، ی)اسد کنند

ي  میبه چگونه توصيك غري یگرمسار را براکه  سؤال نيما در پاسخ به ا یهانمونه

 نگونه پاسخ دادند:يد، ایکن
خاونگرم و   يمردما  یدارا، یريگرم و خشك و کو ی  و هوابا ر یشهر
نما به اسم ر  ييشهر گرمسار جا، يخيو تار يميقد یشهر، همان نوازیم
ك يا نزد ييکاوه جاا  هبنا شهرند،  يحيدارد که مراکز تیر يجنگل پارکو 

شاهر  د، يا ح باه رن جاا برو  يتیار  ید بارا یا توانيشهر گرمسار است که م
 ۀکارده و رودخانا  يشم از رن عباور ما  يابراست که جاده  یگرمسار شهر
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  و اقوام مختلا  کاه   ياوط یدارا یشهرگذرد، يحبله رود از کنار رن م
مانند دکتار   یماندگار یهابا چهره یشهرکنند، يم يدر کنار هم زندگ

ام یدانشگاه رزاد و دانشگاه پ یدارا یشهر، و... ي، دکتر کردوانييطباطبا
شاهر رفتاا    ، يحا يبدون امکانااپ تیر  یشهر، ساکت و ررام یشهر، نور
ك خبار در  يا شناساند و  يگار را ما  يدکوچك که همه هم یشهر، تابان

شاوند و ماردم در   يچد و همه با خبر ما یپيقه در شهر میعرض چند دق
 پتوسیباا درختاان اکاال    یشاهر کنناد،  يما  یاد کنجکاويگر زيکديکار 
 های تحقیق()نمونه

 
 یالهیقب-يت قومیکه هنوز خصوصدر نظر گرفت  یرتوان گرمسار را شهين ميبنابرا

به دلیل زمان طوالني که از همزيستي اقوام مختل   يول ،حیظ کرده است یخود را تا حدود

 برخين رفتن یاز جمله از ب یاراپ عمدهییدچار تغ يفرهنگنیجاد ارتباط بيادر کنار هم و 

یبه طور .است شدهگر يکديا دست شدن فرهنز اقوام بكيو  خاص يك قوم ردا  و رسوم

د ياز د یشهر یهاو نمادها و نشانه دارنداز شهر  يکساني  يتعر ،ها از اقوام مختل که نمونه

 یرید سوگيموارد مثل ازدواج و انتخا  کاند يکه در بعضنيبا ا. استه هم یها شبهمه رن

ا از رن قوم خود چکدام گرمسار ریه يول میان افراد مورد مصاحبه وجود داشت،در  يقوم

اپ مشترک است یپارچه با خصوصكيك شهر يها گرمسار رن در ذهن همۀ .کردنديتصور نم

 ا تعلق رن به قوم خود وجود ندارد.ين اقوام یجدا کردن شهر ب یبرا يکشگونه خطچیو ه

 يريجه گينت
ماان  رن باه ز  يخيتاار  ك به شهر تهران است کاه ساابقۀ  ينزد یشهر گرمسار از جمله شهرها

باوده و   یاديان زیمحل عبور کاروان يان طوالنیاست که در طول سال يرسد و محليباستان م

 البارز و بار   یهاا ن شهر که در دامنه کاوه يکرده است. ايران وصل ميران را به شرق ايغر  ا

اقوام  رۀيجزتوان رن را يکه میاست به طور يرانيمحل تجمع اقوام ار قرار گرفته، يکو ۀیحاش

ن يا متیااوپ باه ا   یهاا ن اقوام به علات خااص خاود در دوره   ي. هر کدام از اکردفرض  يانريا

باا   اماا  باا يکاديگر متیااوپ اسات،    ن اقوام يااند. ردا  و رسوم و زبان کوچانده شدهن یسرزم

ردا  و رسااوم هاام اکنااون  یشاااونديو خو يفرهنگاا یهاااسااتدو دادو همزيسااتن درکنااار

تاوان  يرو گرمسار را ما نيرود. از ايدست شدن مكي یسو به خته ویرمبا هم درها گرمساری

گذشته در گذارند. تأثیرن شهر يا بر توسعۀ يدر حال توسعه برشمرد که عوامل متیاوت یشهر

از  ،ایعشایره  یهاا يژگا يووجاود فرهناز و    .ه اسات ل شدیتشکل يگرمسار از اسکان چند ا

هاای باارز ايان شاهر     از ويژگاي همچناان   ،يخصوص یاز فضا يعموم یز فضايتماجمله عدم

 یکارکردهاا ت، یا ش جمعيبا افزاو شهر شدن  به مرحلۀ گرمسارورود اما با  .شودمحسو  مي

. بناابراين  ايجاد شده است ، حمل و نقل، رموزش و بهداشتيخدمات یردهامانند کارک یشهر

تاوان  يما بر اساس رن  کرده که ايجاد ينینابینامشخص و ب ييفضا اين دو ويژگي در گرمسار

قرار  يل و بررسین چارچو  رن را مورد تحليو در ا دانستدر حال توسعه  شهری راگرمسار 



 

 

 

 
 

 ۷۳ ...گیری فضا و ردا بطۀ قومیت و شکلبررسي را 

 ،گیری گرمسار به شهر رسیايي شبیه اسات شکل که طبق تعري  وبر منشأاين با اينبنابر داد.

 به شکل جامعه در حال توسعه است. اما به مرور زمان طبق تعري  تونیس از شکل اجتماع

ی و رأ ازدواج، دوستيمناظری چون از  يو قوم یشاونديق به روابط خویتحقن يدر ا

 یهاتیچند ممنوعکه هر نشان دادنتايج  .میپرداخت نیز دادن به کانديدهای شورای شهر

ن یبتوان هنوز مياما که در گذشته وجود داشته هم اکنون وجود ندارد،  يقومازدواج برون

ی به کانديد شورای اين ترجیح دربارۀ رأ. مشاهده کردا ر يقوم ترجیحمردم شهر گرمسار 

ك ي گرمسار را از رنِاما با وجود رن مردم شهر  ،نیز قابل توجه است شهر و انتخا  دوست

و  ین اقوام است و خوديهمه ا ها گرمسار از رنِقوم خاص ندانسته و در ذهن همه رن

رث، شهروندان ين طبق تعري  ويبنابرااست.  یگرمسارریو غ یها گرمسارنزد رن یخودریغ

که خود را متعلق به قومي که از اند و بیشتر از رنزيادی دست کشیدهاز فرديت خود تا حد

ن اقوام مختل  به صورپ یهمچندانند. اند بدانند، خود را متعلق به شهر ميرن برخاسته

 يه قوم خاصبمتعلق از شهر را  يتوان محل خاصيکنند و نميم يزندگدر شهر پراکنده 

 نسبت داد. 

گذشت دهد که ( نیز نشان مي۱: ۱۳۹0مقصودی و انواری، مقايسۀ گرمسار و ايالم )

در ايالم، که کاهد. قومیت بر فضای شهری و ردا  و رسوم حاکم بر شهر مي تأثیرزمان از 

بر اساس قومیت از هم تیکیك کامالً  تر از گرمسار است، فضای شهریشهری بسیار جوان

نند که به رن داکه ايالمي بدانند، از رن ايلي ميبیشتر از رن ،است. افراد هنوز خود را شده

که در گرمسار در حالي قومیت است. تأثیرتعلق دارند. ازدواج و رأی دادن بسیار تحت

توان به اين نتیجه بنابراين مي تر شدن است.قومیت رو به کمرنز تأثیرهمانطور که ديديم 

که ريشه قومي  را شهروندان يك شهرنظام حاکم بر شهر،  تأثیرو ت زمان رسید که گذش

 از فرديت خود دور خواهد کرد.  ي دارند،متیاوت
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