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چکيده

شناسي آنان بر  پژوهش حاضر به بررسي وضعيت زندگي كارگران فصلي مهاجر و گونه

هاي  كه داده باشد يميفي ، كوش تحقيقد. رپرداز يمحسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران 

تايج تحقيق نشان د. نمورد نياز از طريق مشاهده و مصاحبه با كارگران فصلي احصا ش

، كه كارگران فصلي از وضعيت نامناسبي به لحاظ وضعيت خواب و استراحت دهد يم

، مچنين نتايج بيانگر آن است كه بر اساس رفتارهاي پرخطرد. هغذيه و درامد برخوردارنت

ونه شناسي ، گسيب پذير و آسيب زا، آكارگران فصلي را به سه گروه مستعد آسيب توان يم

 كرد.
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طرحمسئله
 عمدتاًيافتۀ كشور،  ي كمترتوسعهها استانساله تعداد زيادي از كارگران فصلي مهاجر، از  همه

صورت موقت و چرخشي، به شهر  وجوي معيشت و كسب درآمد، به ي غربي، در جستها استان

اي عمده در متن شهر تهران هستند  هاي حاشيه ارگران فصلي از گروهد. ككنن يمتهران مهاجرت 

 دهد يمها نشان  ضعيت زندگي پرمسئلۀ آناند. و بهره حقوق انساني و شهروندي بي حداقلكه از 

رائم و رفتارهاي پرخطر هستند. مطالعات بسياري ج ي اجتماعي وها بيآسكه درمعرض انواع 

ي ها بيآسساز در بروز  گري و مهاجرت از عوامل زمينهكه وضعيت زندگي كار دهد يمنشان 

؛ 13۸۵ يصادق ؛13۸۶ ياحمدمشفق و )اجتماعي شهري و گرايش به رفتارهاي پرخطر است 

؛ Ozen et al 2005؛ Shukai 2000؛ 13۸۰ي كالنتر؛ پوراحمد و 13۸9همكاران ي و نيعالءالد

Kawachi et al 1999 ؛Ma 2001 ؛Yang et al 2009 ؛Chen et al 2004 ؛Puri and Cleland 

2006). 

و اغلب، در محل  كنند يمزندگي  تيپرجمعي ها گروهصورت  به معموالًي كارگري ها گروه

 قيمصادز د. ا( دارنكاري خواب در محل براي اتاقك شتري)ب يخوابگاهي ها سكونتگاهخود،  كار

، بار و تره وهيمهاي  ناديا، مه كارگاه ، كارگرانيساختمان كارگرانبه  توان يم، ها گروه نيا

هاي  ناديمدر  كاركردن  دايپي برا كهيي ها گروهو  ها ، پارکي سبز، فضاهاها ييها، نانوا رستوران

شان ها، ن گروه نياي مطالعات دربارۀ كرد. برخ، اشاره كنند يمتجمع  ها راهي و بر سر چهار اصل

ي، بوم كارگرانبا  و درمقايسه رنديپذ بيسآي اقتصادي و اجتماعازلحاظ  ها گروه نيا كه دهد يم

ي دريافت كمتري دستمزدها، خطرناکي سخت و كارهادادن  و انجام شتريبي كاررغم ساعات  به

منظور  آنان به كه شود يمموجب  تيفعال داريناپا طيشراي ندارند. همچنين شغل تيامن كنند و مي

 معموالً كهي خانوادۀ خود براانداز  آوردن حداقل پس و تالش درجهت فراهم شتريبدرآمد  كسب

 برخوردارلحاظ  ن بدهند. اينان بهتو سخت  خطرناک اريبسي كارهابه ، كنند يمي زندگ در مبدأ

. رنديپذ بيآس اريبسي رواني و جسممناسب، ازنظر  مسكنهداشت و ب و هيتغذنبودن از 

سالمت  بي، ضرموقع نشدن به ي مزمن در آنان و درمانها يماريبدليل بروز  و به ليدل همين به

ي هنجارهاي و شهر طيمحنداشتن به  عالوه، تعلق (. به13۸۶ ياحمدمشفق و )ي دارند نييپا اريبس

بودن و  يا هيحاشحساس ، ازيآمريتحقي برخوردهابا  واجهه، مينسب تيمحرومحساس ، اآن



 
 
 
 
 
 

 291شناسی كارگران مهاجر فصلی برحسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران     گونه
 

 

ي ها طيمحر پس از حضور د كهست ها گروه نياي ها يژگيو گريدي، از جسمي و روحي فشارها

 .شود يمي مستولها  ي، بر آنشهر

اي كارگران فصلي و همچنين  به بررسي زندگي حاشيه شود يمدر مطالعۀ حاضر، تالش 

 د.شناسي آنان برحسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران پرداخته شو شناسي و گونه سنخ

ادبياتتحقيق
ازدارندگي اجتماعي و ب و فرض نظري تحقيق اين است كه سه مفهوم نظري فشار اجتماعي

فصلي به رفتارهاي پرخطر و  كارگراندر چرايي گرايش  تواند يممنفي شهرنشيني  راتيتأث

 شناسي آنان مطمح نظر قرار گيرد. ي اجتماعي و همچنين در گونهها بيآس

الف.نظريۀفشاراجتماعي

، دارندگان رنديگ يمظر درن نييپاو خشم طبقۀ  تيمحروم ميمستق امديپي كه جرم را شناسان جرم 

ي ها ارزشكه اغلب مردم، اهداف و  اند دهيعق نيابر ها  د. آنشون يمي فشار شناخته ها هينظر

ي اجتماعي و اقتصادوسيلۀ طبقۀ  ي به اهداف مشخص بهدسترسيي تواناي دارند؛ اما مشابه

ي كه عامهداف است كه ا نيايۀ فشار نظري اصلۀ ديا(. Siegel 2003, 192) شود يمي بند طبقه

 Einstadter) ددسترس نباشر ي دا عدهي برامكن است ، مكند يم جاديا شياعضاي براهر جامعه 

et al 2006, 151 ريساۀ جرم و مسئلۀ شيري، اجتماع رييتغي، نه اجتماع(. ازنظر مرتون، ساختار 

 ريتأث كه تحت يزمانقانون هستند؛ اما  عيمط، افرادي، ت. ازنظر وي اساجتماع لئمساو  ها بيآس

، اهداف نياكنندۀ  فراهم ليوسااهداف و  انيمكاف ش .كنند يمباشند، به جرم رجوع  اديزفشار 

ي رفتارها جادياي از موضوعات مهم مرتون، ك(. يAdler et al 2001, 125) تنبع فشار اسم

ها  آنمرتون آنچه  ي شود؛ناشاهداف و ابزارها  انيمي است كه ممكن است از اختالف نيگزيجا

ي سازگارانه ها وهيش نيا(. Mccaghy et al 2006, 51) دنام يمي فردي سازگار 1يها وهيشرا 

 .۶و شورش ۵يريگ نارهك 4يي،گرا ناسکم 3ي،نوآور 2يي،همنوااند از:  عبارت

                                                           
1. modes 

2. conformity 
3. innovation 

4. Ritualism 

5. retreatism 
6. rebellion 



 

 

 

 

 

 1391، شماره دوم، پاييز و زمستان 19شناختی دوره مطالعات جامعه   292 

 

 

در جرم و  ليدل نياافراد به ه نظريۀ عمومي جرم، معتقد است ك يتئوررابرت اگنيو در 

 ازينها  ي مثال، آنبرا ؛كنند يمرا تجربه  ها استرسكه فشارها و  شوند يم ريدرگي اجتماعي كجرو

و  اني، كارفرماماالن، هعلمان، مي خانوادهاعضا وسيلۀ ند كه بهدتقعم ابه پول دارند ي ديشد

ي مانند منفاي از احساسات  و مجموعه شوند يمافراد ناراحت  نيا فشار هستند. تحت گرانيد

 جاناتيهفشارها و  نياجرم، بر  قو ازطري كنند يمي را تجربه فسردگاو  تيمحروم و تيعصبان

 (.Agnew 2009ي كاهش يا فرار از فشار باشد )براي راهرم ممكن است ج .كنند يمي غلبه منف

ب.بازدارندگياجتماعي

تئوري بازدارندگي اجتماعي دو بعد كنترل و خودكنترلي اجتماعي دارد. در اين نظريه، افراد به 

وسيلۀ نيروهاي دروني و بيروني  ها به كه رفتار و احساسات آن كنند يمدليل از قانون پيروي  اين

هيرشي، عناصر كنترل و پيوند اجتماعي را شامل وابستگي، تعهد، مشغوليت و  د.شو يمكنترل 

هستند كه ازطريق يک حس  1رخي افراد داراي خودكنترليب ديگر، گيرد. ازطرف ايمان درنظر مي

زدن به ديگران يا تخطي از هنجارهاي  ين حس افراد را در صدمها ي قوي نمايان است.اخالق

 .(Siegel 2003, 228) ددار يمحذر راجتماعي ب

منفيشهرنشينيراتيتأثج.اكولوژيشهريو
ي ناهمگوني و بزرگ، موضوعات مهاجرت را با كاگويشاكولوژي شهري، مكتب  پردازان هينظر

در  .دانند يمخصوص كالنشهرها مرتبط  و به شهرهاي در اجتماعمتعدد  يها بيآسشهر و بروز 

ۀ رازيشكنندۀ  ميتنظي كه اجتماعي ها رمنُو  اتياخالقي از اريبسدنبال مهاجرت،  اين مكتب، به

 (.Marsh et al 2006, 99) شود يمها كمرنگ  آن راتيتأثيا  رود يم ني، ازبي استاجتماعروابط 

د. زن يمهم  ي را بهاجتماعي، نظم تيجمعكه مهاجرت و تحركات  رابرت پارک معتقد است

ي برا، مانند خانواده و محله، هياولي ها گروه فيضعيي تواناي و محلي وندهايپعالوه، زوال  هب

 جرم و ميمستقز عوامل ، ايشهر طيمحي در اجتماعي كنترل ررسميغي ها سميمكاناِعمال 

 (.Caves et al 2005, 504ي جوانان و فساد است )بزهكار

                                                           
1. self-control 
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روشتحقيق
هاي كيفي و  يفي است كه اطالعات تحقيق، ازطريق مصاحبه، كروش تحقيق مطالعۀ حاضر

امعۀ موردمطالعه در اين تحقيق، شامل همۀ كارگراني است كه . جه استددست آم مشاهده به

ت ي خاصي از سال، به شهر تهران مهاجرها فصلو  ها ماهصورت چرخشي و موقتي، در  به

كار  يا بيكارند يا در بخش غيررسمي اقتصاد شهري مشغول به معموالً. اين گروه كنند يم

از كارگران  نفرگيري برمبناي اشباع نظري صورت گرفت كه درنهايت، با سي  . نمونهشوند يم

كه  دنجام شاي اصلي شهر تهران ها راهها و چهار در ميدان عمدتاً ها . مصاحبهفصلي مصاحبه شد

و رعايت  ها مصاحبهاطالعات شخصي مندرج در  جهت . بهمع كارگران فصلي استمحل تج

 ي شده است.خوددارشوندگان  ز ذكر نام مصاحبه، امسائل اخالقي

هايتحقيقيافته

يعموميهايژگيوالف.
وجوي راه تأمين  كارگر فصلي مهاجر، توصيف مردي است آواره و سرگردان كه در جست

صورت موقت رها كرده و به شهر تهران آمده  ه و محل زندگي خود را بهنيازها، زادگا  حداقل

؛ ازطرفي به زادگاه خود كند يمين مرد آواره در دو دنياي متفاوت و گاه متضاد زندگي ت. ااس

اي تهران را  ندگي حاشيهز ناچار ديگر، به و به آنجا احساس تعلق خاطر دارد و ازطرف شدياند يم

د. ندار جا بدانبهانۀ معيشت به آنجا مهاجرت كرده و تعلقي  به صرفاً هري كهش برگزيده است؛

؛ ولي اين مهاجرت بيشتر، در تابستان ديآ يمي خاصي از سال به تهران ها فصلارگر فصلي در ك

 و اواخر پاييز و زمستان نمود دارد.

ي جسمي فشارها، ديآ يمي محروم به تهران ها استانكارگر فصلي بيشتر از غرب كشور و از 

كه ظاهر براي او مهم  دهد يماش نشان  ضع ظاهري، وكند يمو روحي بسياري را تجربه و تحمل 

و مرد ت. اتن دارد و موهايش نامرتب و ژوليده اس ي كارگري و كثيف بهها لباسيشتر، ت. بنيس

سخت زمستان است و با تمام وجود، سرماي ناجوانمردانۀ زمستان را به اميد كسب درآمد و 

هاي  و ميدان ها راهبراي كار به سر چهار ها د. صبحخر يمجان  به را  آنو  كند يميشت تحمل مع

ر قدرت بدني، بيشتر از هوش و ذكاوت تكيه د. ب، به اميد آنكه كاري پيدا كنديآ يماصلي شهر 

هارت شغلي چنداني ندارد د. مده يمدارد و بيشتر، كارهاي يدي و بدني و فيزيكي سنگين انجام 
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ارهاي ، كي كارگر ساده، مانند باربري و حمل اجسام سنگينها تيفعالاغلب، كارهاي در زمرۀ  و

 .دهد يمساختماني سنگين و... را انجام 

و احساس محروميت نسبي زيادي دارد و از ت. احوصله اس كارگر فصلي اغلب، بي

احساس آنومي در او سازماني اجتماعي و  يزان احساس بيم .برد يمازخودبيگانگي اجتماعي رنج 

ت. او از زندگي پايين اس تيرضا شود يمدر محيط شهر تهران تشديد  ها يژگيوزياد است. اين 

يكي از كارگران در توصيف فشارهاي اجتماعي و حضور ازخودبيگانگي در بين كارگران فصلي 

 معتقد است: 

اي  يچ آيندهه گر پول داشته باشيم قدرت داريم.ا ما هيچ قدرتي در زندگي نداريم؛
وان تغيير زندگي و سرنوشت خودمان را ت. تنداريم و آينده هم بسيار تيره و تار اس

 ن حداقل هفتم. ميچ آرزويي هم نداريه .ميكن يمنداريم و هميشه احساس نااميدي 
ار ما هم خيلي سنگين م. كآر است كه اينجام و فقط پول بخور و نميرم را درمي سال
ار ما هم ك پولي هست. از، بهتر از بيكاري و بيب ورده.زانوم آب آ ، اآلناست
ميشه م. هيريم يماي نداريم والّا از گرسنگي  كننده و تكراري است؛ ولي باز چاره خسته

از اين زندگي نااميدم و احساس تنفر از خودم دارم. اگر كاري باشه به زندگي كمي 
.. )كارگر جوان .ست كه ما داريمميريم، بهتره والّا. اين زندگي نيب .ميشو يماميدوار 

 (.رآبادياماز چهارراه  تر نييپافصلي در 

گر مجرد باشد، پدر و مادر فقير و گاه برادر ت. ابخشي از فشارهاي او از سمت خانواده اس

 باشد، زن و بچۀ خود را در شهر و روستاي متأهلگر هم ا و خواهرش از او انتظار پول دارند.

ارگران فصلي د. كزن يمها سر  ي به آنچند گاههر از ، انتظار فرستادن پولخود تنها گذاشته و به 

 ها انتظار فرستادن پول دارند. كه ماهانه از آن طوري هاي محروم و فقيري دارند، به اغلب، خانواده

 : ديگو يمها در اين زمينه  يكي از آن

زنن  ب زنگ مين. شآور ازطرف خانواده هم در شهرستان، خيلي به ما براي پول فشار مي
 آد و كشاورزي هم وضعش خرابه. باران نمي د. اآلن همگن براي ما خرجي بفرستي و مي

ا هم اينجا ن. مدران ما هم همش كارگر بودد. پان يكشاورزبه  هاي ما هم وابسته انوادهخ
هم باالست و انتظار دارن ما هر ماه برايشان پول  ها خانوادهنتظار ا درآمدي نداريم.

و  ميآور ينماهي هم خرجي خودمان را درگ لي ما كار و پول ثابتي نداريم.و ستيم؛بفر
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كارگر م )مجبوريم از همديگه قرض بگيريم، چه برسه به اينكه براي خانواده بفرستي
 (.رآبادياماز چهارراه  تر نييپاجوان فصلي در 

 كارگر ديگر در اين زمينه معتقد است: 

بودن و با كارگري به جايي   تيم. حتي پدراي ما اينجاخيلي سال است كه ما اينجا هس
يپلم داريم، ولي پول نداريم بريم ت. دنرسيدن. بيشتر، پول كارگري بخور و نمير اس

ا اين شرايط، هر روز اگر كار بكنيم، سير هستيم. اگر هم كار نكنيم، ه. بدانشگا
يمه هم نباشه، مهم نيست، ت. براي قشر كارگر، راه قانوني براي آينده نيسم. بيا گرسنه

كارگر ه )مان را دربياوريم براي ما كافي فقط روزانه كار باشه تا خرج خودمان و خانواده
 جوان فصلي در بازار تهران(.

كار با او با  صاحب كند يمكسي به او توجهي ندارد و اغلب، فكر  كند يمدر تهران، احساس 

 ي از كارگران فصلي در اين باره معتقد است: . يكخورد يمو حق او را  دكن يمتحقير رفتار 
 معموالًشه، ولي  آدم خوب هم پيدا مي نشانيبكارها با ما خيلي بده. در  برخورد صاحب

رسه، حق  ماشين زير پاشه، به ما كه مي ونيليم 2۵۰ اروين. د حق و حساب ما را نمي
، به ميكن يممراجعه ه... قتي به. ود احترامي پول كار را مي گر هم بده، با بيا ده. ما را نمي

كه اونا  ؛ چونرنديگ يمكار را  ذارن و بيشتر، طرف صاحب گربه بيشتر از ما احترام مي
م. كاري ما خالف كنند يمكر د... فبرن يم. ما را كنند يم. ما را خيلي اذيت  د...پول دارن

داري  طرفز... مش اد. هخوان توي گوش ما بزنن رخوردشان خيلي تند است و ميب
م. انگار كه ما قاتلي و...ت دهند يموسه ساعت گيرمان م. د، ما هم نبايد چيزي بگيكنند يم
دون هيچ مدركي ما را د. برنيگ يمو تعهد  رنديگ يمكس ، عزيرزميني برند يما را م
دون اينكه ، بدن يي، به ما ميشو دستباشه، مثل شستن  و...گر كاري هم تد. ارنيگ يم

 ن.اندازن بيرو احترامي و با لگد ما را مي عد، با بيد. بدهنبه ما ب پول از اين كارا

به تهران بيايد؛ ولي وضع او تغييري  ها سالكارگر فصلي قانع است و ممكن است براي كار 

 همين وضع قانع باشد. . و ابايد بهكندن

ب.وضعيتتغذيهوخوابواستراحت
وز خود را با صبحانۀ ناچيز و ر امناسب است.و استراحت كارگر فصلي، بسيار ن هيتغذوضعيت 

ها  اي خانه و با دوستان و هم خرند يماه، چندنفري يک خامه يا پنير گ .كند يممشترک آغاز 
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و با دوستانش يک يا چند قرص  خورد يم ها ابانيخو  ها دانيماهارها را اغلب، در ن .خورند يم

ب را د. شتا به عصر برس دهد يموز را ادامه و به انتظار كار، ر كند يمنان با يک كنسرو صرف 

اي ج اي خواب و استراحت نامناسبي دارد.د. جكن يمصورت جمعي سپري  هم با دوستانش، به

رآمد ناچيز او، ت. د، گرم اسها تابستانفرسا و در  ، بسيار سرد و طاقتها زمستانخواب او در 

و بيشتر، در كنار دوستان خود يا منازل  دده ينمشهر هم  اجازۀ اجاره و كرايۀ منزل را در پايين

نزل او بسيار متراكم و پرجمعيت است و در يک اتاق د. مكن يمكارگري روز و شب را طي 

دور از چشم  ر صبح هم بهس .كنند يمصورت جمعي زندگي  ، حدود ده نفر و بيشتر، به3در2

 .كند يما مراجعه هنگام به آنج و شب ديگو يمنزل را ترک ، مكساني كه نبايد ببينند

 يكي از كارگران، دربارۀ وضعيت تغذيۀ كارگران معتقد است: 

اهار ن .ميخور يمنفري  خريم و شش بحانه يک خامه ميص وضعيت تغذيۀ ما خيلي بده.
اهار هم يا كنسرو بادمجان يا لوبيا يا ن .ميخور يمو در خيابان  ها چهارراهرا هم سر 

ت. كه خيلي گران اس اآلنمرغ هم  خمم. تيخور يمزميني  اهي هم سيبت. گالويه اس
هاي  ضعيت غذاي ما از گربهم. ويخور يم كنسرواي و با هم يک  ريم گوشه اهار مين

دن،  گوشت مي لويكلويك، در تهران شانيها گربهو  ها سگبه  ها يبعض تهران هم بدتره.
نفر، ولي در تهران، براي پنج  ميريگ يما يک غذا م. ميخور ينمبار هم  ولي ما سالي يک

 آرن. پنج غذا براي يک نفر مي

 كارگر ديگري معتقد است: 

دود ، حمرغ كه گران شده تخم النمزميني و كنسرو است. ا غذاي ما بيشتر، سيب
اي استراحت ما كه م. جهزار خرج روزانۀ ماست؛ تازه اگر چيزي هم نخوري چارپنج

ا خيلي كوچيكه. ج كارتن معروف است.سم منزل ما به هتل ا لي ناچاريم.، وخيلي سرده
 .ميخواب يمهمه كنار هم 

محل د. كنن يمهاي كارگري زندگي  جمعي و در خانه صورت دسته كارگران فصلي اغلب، به

دليل نبود وسايل كافي گرمايش، شرايط زندگي  ها امكانات اوليه را هم ندارد و به استراحت آن

ها دربارۀ وضع استراحت و خواب خود و  از آن يكيت. اس تر سختها در زمستان بسيار  آن

 دوستان كارگرش معتقد است: 

دود ده ح حل استراحت، بازار مولوي است.م محل خواب و استراحت ما خيلي بده.
خاطر اينكه  داري است؛ به نزل هم سرايهم. ميكن يمزندگي  3در2در يک منزل  نفر
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ه فرش مناسب و نه پتوي كافي د. نبنخوا يما نيست. همه كنار هم م. جخانه ندهي كرايه
الءالدين داريم؛ ولي پول نفت ع نزلمان خيلي سرده؛ نه گاز داره و نه چيزي.م. مداري

 مانيها هيكل اآلنز شدت سرما، ه. انداريم. نفت هم كه گران هست و هميشه خاموش
وهزار و شام د تومان 1۵۰۰بحانه هزار تومان، صناهار معمولي دو کيد. اآلن كن يمدرد 

سي به ما ه. كرس ول يارانه هم كه به خرج ما نميپ است. نان هم كه گران شده. تومان
هركي پاي بخاريه، گرم است؛ ن. د ، به ما نميميكن يمراي وام مراجعه ب توجهي نداره.

كه هر روز، اينجا جمع  مينفر 2۵م. حدود ولي ما تو اين زمستان، بايد از سرما بلرزي
 هم پر از حشره و سوسكه.مون  ونهم. خشي مي

ج.وضعيتكارودرآمد
است  نيب خوش اش روزانهبه آينده نيست و بيشتر، به درآمد و كار  نيب خوشكارگر فصلي خيلي 

حال است و در روزي كه  سراغ او بيايد، خوش ر روزي كه كار بهد. دشو يمحال  و از آن خوش

روز كاري، فشارهاي جسمي و رواني  ر طول يک. ددرآمدي نداشته باشد، ناراحت و عصباني

راي او ت. باس نيب خوشاعتناست و به روزهاي آينده  ها بي ؛ ولي به آنكند يمبسياري را تجربه 

، نيسنگخاطر كارهاي  غلب، بهر. امهم، كار است و كا ب و روز فرقي ندارد.، شسردي و گرمي

ين دردها همراه هميشگي او د. اكن يمها را تحمل  ناچار آن كمردرد و زانودرد دارد؛ ولي به

ها   آنكه شايد تا آخر عمر تاوان  شود يمي جسمي سنگين به او وارد ها بيآسهستند. گاهي هم 

 پس دهد. را

به سر  ها صبحيک از حقوق كارگر آگاه نيست؛ حتي به حق بيمه.  كارگر فصلي به هيچ

راي او د. بمان يمتا شب، به انتظار كار  و ديآ يمهاي اصلي تهران، به اميد كار،  و ميدان ها چهارراه

نگامي د. هده يمبيكاري و نداشتن درآمد بدترين درد است و كار سخت يدي را به آن ترجيح 

و هركس زودتر  روند يمسمت او  ، با هم بهكند يمها مراجعه  كاري براي كار به آن كه صاحب

نچه اهميت آ و سختي آن مهم نيست؛وع كار ن .شود يمبرسد، برندۀ اين ماجراست و كار سهم او 

رقيبش را كارگران  نيتر يجدارگر فصلي ت. ككار اس دارد، توافق بر سر پول ازطرف صاحب

و  كند يممعتقد است كارگر افغاني، ارزان است و به قيمت ناچيزي كار ، چراكه داند يمافغاني 

 بازار كار را قبضه كرده است.
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گونه كارها را به  و حتي اين دهند يمفرسا تن  قتكارگران فصلي به مشاغل سنگين و طا

 : ديگو يمها دربارۀ وضعيت شغلي خود  يكي از آند. دهن يمبيكاري ترجيح 

اگر كار هم باشه، كار ما خيلي سنگين است؛ ولي كار سنگين و سخت را به بيكاري 
وضعيت كار، خيلي خراب است و بيشتر  ها م. زمستاندي سر چهارراه ترجيح مي

ريم خانه  ار هم باشه، خسته و كوفته ميت. ككار، كمي بهتر اس ها تابستانكاريم؛ ولي بي
، ولي كمردرد دارم و پول ندارم برم سالمه بيست من اآلن فشار كار زياده. ل...و منز

 ها يافغانخاطر  ضعيت كار هم بهم. ويبر يمباال و پايين  خچال، يطبقهاهي تا ده ر. گدكت
 هزار با ده ها ي، افغانكنند يمكارها بيشتر از كارگران افغاني استفاده  احبص خيلي خرابه.

 كنند يمكار  تومان  با چرخي در بازار، براي روزي ده ها يليد. خكنن يمتومان هم كار 
شهرداري چرخم را از من گرفت؛ اينم از  دو بارن خودم ه. مذار كه اونم شهرداري نمي

 ا.وضع كار م

، اغلب، دردهاي جسمي بسياري را دهند يمل مشاغل سنگيني كه انجام دلي كارگران فصلي به

 : ديگو يمها دربارۀ اين وضع  يكي از آند. كنن يمتجربه 

، ميرو يمب كه به خانه ش .كند ينمسي ما را آدم حساب ك اعصاب همۀ ما خراب است.
يم آي عد هم ميب شش.ساعت تا صبح حدود  ميخواب يم، بعدش ميخور يم غذاكم  يک

ز م. استگي و كوفتگي را هميشه داريم. خسر چهارراه هستي عصراينجا و تا ساعت پنج 
ار د. ككن يمز شدت سرما، كليۀ ما درد د. اكن يمبس سر پا هستيم، كمر و زانومان درد 

، ولي بركتي نداريم. احساس ميكن يمركت ح آييم، همش انتظاره. هم از صبح كه مي
چيز  قصد خودكشي دارد، هيچ ام بچهرويم بسته است.  همۀ درهاي زندگي به كنم يم

وشام گ ريخته است. هم خاطر جنگ، اعصابم به به النممكانات زندگي نداريم. اا نداريم،
انودرد هم دارم. تازگي دو تا ، زشامم مشكل دارند. من كمردرد دارم، چشنوند ينمخوب 

 .مولي هم كه براي دوا و دكتر نداريپ آمپول زدم.

شناسيكارگرانفصليمهاجرنهد.گو

شناسي و تيپولوژي  در مطالعات كيفي، گونه ويژه بهدر مطالعات اجتماعي،  مهميكي از اهداف 

د. ر تحقيق حاضر نيز تالش شد تا به اين مهم پرداخته شوت. دموضوعات موردمطالعه اس

كارگران  انتو يموع شغل و... ، نن، سمحورهاي مختلف، مانند استان محل سكونتبراساس 
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ي اجتماعي و رفتارهاي ها بيآسولي ازآنجاكه اين تحقيق به بررسي  ؛دبندي كر فصلي را طبقه

، لذا برمبناي اين موضوع، تالش پردازد يمپرخطر در بين كارگران فصلي مهاجر در شهر تهران 

 شناسي كارگران فصلي انجام پذيرد. تا گونه شود يم

رهاي پرخطر و ميزان گرايش كارگران فصلي و همچنين نوع برمبناي رفتا توان يمطوركلي،  به

 بندي كرد:  قسيمت ارگران فصلي را به سه گونه، كاين رفتارها

.گونۀاول:كارگرانمستعدآسيب۱
ارگراني هستند كه به رفتارهاي پرخطر ، كشود يمگونۀ اول كه اغلب، كارگران فصلي را شامل 

گرفته، مستعد  هاي صورت ها و مصاحبه با توجه به مشاهده؛ ولي اند نكردهشكل عملي اقدام  به

گونه  رفتارهاي پرخطري كه در اين نيتر عيشاپذيري درمقابل رفتارهاي پرخطر هستند. از  آسيب

گونه، اقدام به  است كه غالب افراد اين  انيقل يگاهاز كارگران وجود دارد، استعمال سيگار و 

گونه، ميزان خودكنترلي و كنترل اجتماعي بااليي  در اين  ارگران فصليد. ككنن يمها  مصرف آن

ليس يا مجازات، اقدام به ، پرس از قانون، تانواده، خدليل مواردي مانند وجدان دارند و به

يكي از كارگران د. و به درآمد بخور و نمير كارگري قانع هستن كنند ينمرفتارهاي خالف قانون 

 در تأييد اين موضوع، معتقد است: 

، ار خالف گناه دارهك .آمدم ينمگر دنبالش بودم اينجا ا دنبال كار خالف نيستم؛ اصالً
شه  ، باعث ميكنم يمقتي به عاقبتش فكر و خرعاقبت نداره.، آكنه جدانم قبول نميو

، نيستند شانيها بچهو ، به فكر زنكنند يمسايي كه خالف ه. كزندگي آدم ازهم پاشيده بش
اضرم اين زندگي سخت كارگري را تحمل ن. حاز زندگي سير شدچيز را زدن و  يد همهق

 م.كنم؛ ولي گير پليس و زندان نيفت

طور روزمره،  اينكه بهازجمله  ي مشتركي با دو گونۀ ديگر دارند؛ها يژگيوكارگران اين طبقه، 

ي جسمي و ها بيآسها  كه اغلب آن طوري هد. بكنن يمفشارهاي اجتماعي در سطح خرد را تجربه 

ها مناسب  ضعيت تغذيه و استراحت آن، ودرآمد پايين دارند، كنند يمواني روزمره را تجربه ر

درمقابل   بودن آن گونه، مستعد  ويژگي اين نيتر د. مهمنيست و مدام از وضع خود شاكي هستن

ي فروش دستبه ، گونۀ كارگري خشي از افراد اين ب ، خالف قانون است.گاهرفتارهاي پرخطر و 

به رفتارهاي پرخطر،  گونه  د. اينكنن يمقدام ادر سطح شهر  و...تر ، چيي مانند جورابكاالها
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و رفتارهاي  ها بيآسستعمال سيگار و مصرف مواد مخدر بيشتر از ساير ، امانند خودكشي

منفي  راتيتأثو  نهاروزليل اين موضوع هم وجود فشارهاي اجتماعي د پرخطر گرايش دارد؛

. اين كنند يمصورت مداوم تجربه  هر تهران است كه كارگران فصلي بهاي در ش زندگي حاشيه

 گونه بيشترين تعداد كارگران فصلي مهاجر را به خود اختصاص داده است. 

پذير.گونۀدوم:كارگرانآسيب۲

دليل وجود شرايط سخت  به گونه  د. اينپذير هستن ارگران آسيب، كگونۀ دوم از كارگران فصلي

د. شون يمو رفتارهاي پرخطر درگير  ها بيآسو فشارهاي متعدد ناشي از آن، در زندگي كارگري 

، ودكشي، خگونه شايع است، اعتياد و مصرف مواد مخدر يي كه در اين ها بيآس نيتر عمده

گونۀ  يژگي اصلي رفتارهاي پرخطر درميان اين . وخانماني و استعمال سيگار و قليان است بي

رباني اصلي آن ، قواقع خود فرد ، قرباني ندارد و بهها بيآسفتارها و كارگري اين است كه اين ر

شرايط سخت زندگي كارگري باعث شده كه كارگر فصلي ازطريق اين ه ك طوري ه، باست

و رفتارهاي پرخطر را  ها بيآساين نوع از  توان يمنابراين د. ب، دست به تخريب خود بزنها بيآس

 ناميد.« بدون قرباني»

 نيتر عيشايشه، يكي از ش راک وك انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي مانند ترياک و اعتياد به

 نابه گفتۀ يكي از كارگران: ت. بگونه اس ي اجتماعي در بين اين ها بيآس

، اي . افتادن گوشهكنند يمخوابي  وي آرياشهر كارتن، تمعتاد شدن اآلن ميداردوتا فاميل 
مدن كارگري بكنن، ن. آول هست النمشيدن، اكم ترياک ك سن دارن. كم سال23حدود 

يي مثل سرقت و قاچاق مواد مخدر ها خالفهام  عضين. بولي سر از اعتياد درآورد
 .دكنن يم

 : ديگو يمكارگر ديگر 

 النمفت و ترياكي شد. ا، ريكار بود، اعصابش خيلي خراب بودب يه نفر از دوستام معتاده.
ارگري ك هم هست. متأهلازه ، تخوابه دي ميمجر مش تو خانهه تونه كار بكنه. نمي

تو  اش بچهتونه براي زن و  پول موادشو دربياره و چيزي نمي تواند يمآخرش اينه. فقط 
 .هشهرستان بفرست

گذار در تشديد مصرف مواد  ريعوامل تأثهاي شبانه از  كه همنشيني دهد يمگفتۀ پايين نشان 

 مخدر مختلف در بين كارگران فصلي است: 
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جوره، از ترياک گرفته تا حشيش  مهه ور كن بيشتر از نصفي از كارگراي اينجا معتادن.با
شن  ور هم جمع مي، دمجردي دارن ها كه خانه يشتر شبب كشن. و كراک و شيشه مي

 اند. آن اينجا عالف وزها هم كه مير شن. ي با هم تا نصف شب مشغول مينفر شش پنج

 گونه از كارگران فصلي است:  اعي شايع در بين اين ي اجتمها بيآسخودكشي يكي ديگر از 
سال سن داشت. گفت كه فشار زندگي براش  23حدود تو ستارخان، جواني بود كه 

و م. تاين زندگي را تحمل كن توانم ينمفت د. گخيلي سنگينه و حوصلۀ كار ندار
 . ن...شو برد دار زد بعدش جنازه  خيابان ستارخان خودشو

 : ديگو يمرۀ تجربۀ خودكشي دوستانش كارگر ديگر دربا
پولي، دست به خودكشي  خاطر بي كه به تهران آمدند؛ ولي به شناسم يمكارگراني را 

و  شدند يمرا دربياورند، خيلي اذيت  شان خانوادهخرج خود و  توانستند ينم زدند.
با زدن  ها ي، بعضمجبور شدند دست به خودكشي بزنند. بعضي از كارگران با تفنگ

پولي  خاطر بي . همش هم بهكنند يمبا سوزن خالي خودكشي  ها يبعضشاهرگ و 
 .ش، چه برسه به خرج خانوادسهر ينمارگر به خرج خودش ت. كاس

خوابي كه پيوند نزديكي با مصرف مواد مخدر و خودكشي در بين  خانماني و كارتن بي

بين گونۀ دوم كارگران  ي اجتماعي است كه درها بيآسكارگران فصلي دارد، يكي ديگر از 

يكي از كارگران  .رديگ يمبعد از اعتياد به مواد مخدر صورت  معموالًفصلي وجود دارد كه البته، 

االتر از خيابان ، بفصلي كه در بازار تهران ساكن است و روزها براي كار به خيابان كارگر شمالي

 : ديگو يمر تجربۀ خود ، دكند يمفاطمي، مراجعه 

در  ها شبو  اند شدهخواب  ار تهران، كارگراني هستند كه معتاد و كارتنباز اآلن در
و به  رنديم يماي  . بيشتر هم لر و لک و كرد هستند. آخرسر هم گوشهخوابند يم ها ابانيخ

پولي و  ليلش هم بيد را ببرند شهرستان. شان جنازهتا بيان  زنند يمزنگ  شان خانواده
 ت.كسي اس احساس غريبي و بي

و  ها بيآسگونه   ي جسمي و روحي ناشي از اينها ضعفدليل  گونه از كارگران، به  اين

وجوي كار  و كمتر به جست دهند يمكردن را از دست  ، توان كار، درنهايترفتارهاي پرخطر

  . ناميد توان يم« گيران كناره»و « گيران گوشه»تعبير مرتون اين دسته از كارگران را  هد. بنرو يم
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زاسوم:كارگرانآسيب.گونۀ۳
ين دسته از كارگران د. انامي« ي شهريزا بيآس»كارگران  توان يمگونۀ سوم كارگران فصلي را 

صورت فعال،  كنندۀ آسيب در شهر تهران هستند و برعكس دو گونۀ اول، به فصلي بيشتر توليد

ها با  و بنابراين، از آنيشتر اين رفتارها، خالف قانون است د. بشون يمگونه رفتارها را مرتكب  اين

صورت  بهت )، به رفتارهايي مانند سرقشتري، باز كارگران گونه  د. اينياد كر توان يم« جرم»عنوان  

 .كنند يماچاق و خريد و فروش مواد مخدر اقدام ، قفردي و گاهي جمعي(

 سمت خريد و فروش مواد به شود يمداليلي كه ازنظر كارگران باعث  نيتر عمدهيكي از 

يكي از ت. پولي اس بروند، وجود و حضور فشار اجتماعي در سطح خرد، مانند بيكاري و بي

ي غرب تهران، به خريد و فروش مواد مخدر، مانند ترياک و ها دانيمكارگران كه در يكي از 

 ، معتقد است: كند يمكراک اقدام 
يدم فايده د .كردم يمكاري  گچقط حدود دو ماه كار كردم و كار ف ساله تهرانم. هيجده ناال

 يماه النما م.خاطر فشار زندگي، به اين سمت آمد ار خاصي هم بلد نبودم و بهك نداره.
ه راه پس دارم و نه م. نميليون پول پيش دادم. تو... ساكن دم و دوازده اجاره مي تومانصد 

 م.خدمت هم ندار راه پيش. دوتا بچه دارم و با اين سن، كارت پايان

 : ديگو يم، دربارۀ نحوۀ خريد و فروش و ميزان درآمد وي در ادامه

مواد را  ها يم. افغانيكن يمو رفقا تهيه  دوستانو ما هم از  آورند يم ها يافغانبيشتر مواد را 
بيشتر، كراک خريد  النمان. ين مواد بايد ريزفروش بشن. اد ها مي و به سرشاخه آورند يم

به  ه اسم گل آمده كه هنوز جا نيفتاده و نسبتهم يه چيزي ب ها يتازگشه.  و فروش مي
طور  روش ما هم بيشتر شانسي است، پولش هم هيچ بركتي نداره. بهه. فتر مواد قبلي قوي

 م.هزار تومان درآمد دار9۰۰تا  ۸۰۰حدود ميانگين، تو ماه 

هم و جرائمي  زنند يمگونه از كارگران، بيشتر از دو گروه قبلي، به محيط شهري آسيب  اين 

 زند. ، در برخي موارد، داراي قرباني است و به ديگران صدمه ميشوند يمكه مرتكب 

ودكنترلي و كنترل اجتماعي پايين درمقابل ، خي ديگر اين تيپ از كارگرانها يژگيواز 

 ي اجتماعي است.ها بيآسگرايش به 



 
 
 
 
 
 

 303شناسی كارگران مهاجر فصلی برحسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران     گونه
 

 

دليل،  همين به و كند يم ، به خريد و فروش مواد مخدر اقدامحاضر يكي از كارگران كه درحال

، در توضيح شرايط خودش افتهو از اين راه به درآمد مناسبي دست يد سابقۀ حبس هم دار

 نظر كرده است: اظهارگونه  اين

. وضع كنم يمحاضر، اقدام به خريد و فروش مواد مخدر، مانند كراک و شيشه  درحال
هست كه  السن حدود هفت ت. ماس ساعته24معموالً ار من م. كمالي خوبي هم دار

ارم هميشه با ترس ك از اين وضع برام ممكن نيست. آمدن به اين كار مشغولم و بيرون
اين كار من خطرناک هست. اگر هم الزم باشه،  م...كه نكنه به زندان بيفتت همراه هس
 م.ش درگير مي

ياجتماعيورفتارهايپرخطرهابيآسشناسيكارگرانفصليبرحسبونهگ.۱لجدو

رديف
ۀگون

كارگران
فصلي

ورفتارهايهابيآس
پرخطرشايع

يگونههايژگيو

1 
كارگران 
مستعد 
 آسيب

 ـ استعمال سيگار و قليان
ـ گاهي مصرف مواد مخدر 

هاي  صورت تفنني در خانه به
 كارگري و در بين دوستان

ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح 
 و خردكالن 

اعي درمقابل ـ ميزان باالي خودكنترلي اجتم
 و رفتارهاي پرخطر ها بيآسبرخي 

2 
كارگران 

 پذير آسيب

ـ اعتياد به مواد مخدر 
 مختلف

 ـ خودكشي
 خانماني خوابي و بي ـ كارتن

 ـ استعمال سيگار و قليان
 

ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح 
 و خردكالن 

متوسط و باالي خودكنترلي  نسبتاًـ ميزان 
و  ها بيآسل گرايش به برخي اجتماعي درمقاب

 رفتارهاي پرخطر
باالي كنترل اجتماعي كه مانع  نسبتاًـ ميزان 

و رفتارهاي  ها بيآسگرايش آنان در ارتكاب 
 .شود يمپرخطر 

3 
كارگران 

 زا آسيب

ـ قاچاق مواد مخدر 
 عمدتاًصورت انفرادي و  به

 اي شبكه
 بري ـ جيب

ي گاهـ سرقت انفرادي و 
 اي شبكه

 ي و نزاعـ زورگير

ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح 
 و خردكالن 

ـ ميزان پايين خودكنترلي اجتماعي درمقابل 
 معموالًو رفتارهاي پرخطري كه  ها بيآسبرخي 

ين د. ازن يمها صدمه  به ديگران يا اموال آن
 داراي قرباني است. عموماًرفتارها 

 ـ ميزان پايين كنترل اجتماعي
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 گونه معتقد است:  دربارۀ وضعيت خود اينفرد ديگري 

به زندان رفتم و علت حبس هم بيشتر، خريد و فروش مواد و مشروبات  بارپنج  اآلنتا 
تنهايي  حاضر، به ن فرزند طالقم و درحالت. معواهاي خياباني و سرقت هس، دالكلي

بيشتر شيش و كراک هستم و در ماه، ح و مشغول خريد و فروش شيشه و كنم يمزندگي 
ن آدم ه. مش ، هزينۀ خورد و خوراک و مصرف مواد ميكه كالًدرآمد دارم  ونيليماز دو 

ي هر كارساعت تحمل بيكاري دارم و بعد، دست به  اي هستم و تنها نيم حوصله كم
ب و م. شدادن ندارم و هيچ باكي از مرگ هم ندار ر زندگي، چيزي براي ازدستم. دزن يم

 ت.برام چيزي ديگه تو اين زندگي سگي مهم نيس صالًاروز برام تكراري شده. 

زايي است كه از جانب اين دسته از كارگران  رفتارهاي آسيب نيتر عيشاموادفروشي يكي از 

د. ريگ يمهاي اصلي شهر تهران صورت  ريد و فروش مواد، اغلب در ميداند. خريگ يمصورت 

 : ديگو يميكي از كارگران دربارۀ اين وضعيت 
. كنن يمخيلي از كارگرا هستن كه از اون پايين تا باال خالف ن... بزن به خياباسري  يه

هم ل... ير پز دن. بري انجام مي يي مثل دزدي و جيبها خالفاكثراً هم موادفروشن و 
 .ندن تا اگه پليس اومد، بتونن در بر الفشون هم با موتور انجام مي، خشن زياد جمع مي

گيرينتيجه
ين مقاله . اپذير در شهر تهران است اي و آسيب هاي حاشيه فصلي يكي از گروه كارگران مهاجر

صورت ناچيز، به رشتۀ  پذير شهري را، هرچند به اي اين گروه آسيب تالش كرد تا زندگي حاشيه

نشان داد كه وضعيت نامناسب زندگي كارگران فصلي و عدم برخورداري  ها افتهيد. تحرير درآور

ساز گرايش كارگران فصلي در شهر تهران به  ز عوامل زمينه، ازها در شهر تهرانين نياتر حداقلاز 

استنباط كرد كه  توان يمشده  هاي انجام ز مصاحبه. اهاي اجتماعي است رفتارهاي پرخطر و آسيب

ي ها بيآس نيتر عيشارفتارهاي پرخطري مانند استعمال سيگار و مصرف مواد مخدر، از 

 طر در بين كارگران فصلي است.اجتماعي و رفتارهاي پرخ

واب و استراحت و ، خكه وضعيت عمومي كارگران مانند درآمد دهد يمديگر نتايج نشان  

، نگ و همكاران، ويانگ و همكاران، طالعات اندرسون. متغذيه، شرايط نامطلوب و نامناسبي دارد

 ؛Yang et al 2009) دنك يمنگ و وانگ، ونگ و همكاران نتايج فوق را تأييد ، ووبرتسر

Anderson 2006؛ Wen and Wang 2009 ؛Wong et al 2007 ؛Roberts 2001؛Wong et al 
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 توان يمشناسي كارگران فصلي برمبناي رفتارهاي پرخطر، نشان داد كه  (. درنهايت، گونه2008

به گونه  ستعد آسيب هستند كه اين ، مقسيم بندي كرد. گونۀ اولت كارگران فصلي را به سه گونه

به ، كه با توجه به شرايط سخت زندگي در شهر تهران شود يمگروهي از كارگران فصلي اطالق 

يشترين تعداد ب گونه رفتارها قرار دارند. ، ولي در معرض اينكنند ينمقدام ارفتار پرخطري 

معنا كه پذيراي رفتارهاي  دينب پذيرند؛ سيب، آونۀ دومد. گگونه قرار دار  كارگران در اين

 اين زا هستند. ونۀ آسيب، گخانماني و خودكشي هستند. گونۀ سوم بي طري مانند اعتياد وپرخ

 كنند كه معموالً داراي قرباني است؛ مانند زورگيري و سرقت.  به رفتارهايي اقدام مي گونه 
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