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 چکيده

داد، مرتفع شده است و  که زنان را مورد تبعيض قرار مي امروزه بسياری از موانع رسمي اگرچه 

های کاری مختلف مشغول فعاليت  های اجتماعي، ازجمله موقعيت زنان، در بسياری از عرصه

سازد.  موقعيت فروتر زنان را در جامعه آشکار ميهای زيادی وجود دارد که  اما نشانه باشند، مي

ارزش شمردن کار زنان، همه از مواردی  درآمد و بي حضور زنان در مشاغل سطح پايين يا کم

 سازد.  هستند که الگوهای عميق مناسبات جنسيتي را در جامعۀ ما آشکار مي

ده از نتايج حاصل از بر يک پژوهش کيفي است، سعي دارد تا با استفا مقالۀ حاضر که مبتني

ها  فروش مترو انجام شده است، تجربۀ زيستۀ آن زن دست 30های عميق که با  مشاهده و مصاحبه

ها بازگو  فروشي و علل گرايش زنان به اين پديده را از ديد آن را آشکار سازد و موضوع دست

يری شغلي و درآمد پذ دهد که نياز مالي، فضای زنانه، انعطاف های پژوهش نشان مي کند. يافته

دهد. ازطرفي، با توجه به  فروشي سوق مي سوی دست مناسب، ازجمله عواملي است که زنان را به

فروش در پنج گروه سرپرستان، همياران،  بندی زنان دست نتايج تحقيق، امکان شناسايي و دسته

در نوع کار که  شده، های شناسايي گرايان وجود دارد. اگرچه دسته جويان، مجرمان و عادت تفنن

ها برحسب سه مفهوم نياز و عادت  های آن باشند، اما انگيزه فروشي است، مشترک مي همان دست

 تواند متفاوت باشد. و لذت مي

جويان و  فروشي، سرپرستان، همياران، تفنن مناسبات جنسيتي، پژوهش کيفي، دستکليد واژگان: 

 گرايان. عادت
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 مقدمه
درآمد کار  وقت و سطح پايين و کم های نيمه که آنان، بيشتر در شغل دهد تاريخ کار زنان نشان مي

ها، مجبورند در  داری و مراقبت از بچه های خانه خاطر مسئوليت کنند. بسياری از زنان، به مي

عنوان  بافي، خياطي، بافتني و... بپردازند. ويژگي زنان، به های خود به مشاغلي چون قالي خانه

داری صنعتي نمود پيدا کرد. قبل از  ای است که در مراحل سرمايه ولد، پديدهدار غيرم افراد خانه

داری صنعتي، کليۀ اعضای خانواده مجبور بودند که کار کنند. برای مثال، در بخش  سرمايه

کردند و يا در بخش صنايع کوچک، همچون  دوش مردان کار مي به کشاورزی، زنان دوش

ريسي نيز زنان در کنار مردان مشغول به کار بوده و هستند.  و نخبافي و بافندگي  های قالي کارگاه

شوند و با تأکيد بر  ها کنار گذاشته مي کم از کارخانه ها کم ، زنان متأهل و بچه19اما در قرن 

دار وظايف در حوزۀ خصوصي و مردان  جدايي فضای خصوصي از عمومي، زنان عمدتاً عهده

 گردند.  حوزۀ عمومي ميآوری و کارکردن در  دار نان عهده

های زندگي، اين ايده که مردان، تنها  امروزه، با توجه به مشکالت اقتصادی و باالرفتن هزينه

گذرد؛ لذا زنان  آور خانوار باشند، مقبوليت ندارد. زندگي امروزی صرفاً با درآمد مردان نمي نان

مراتب کاری و حقوقي و  هشوند؛ اما زنان همواره، در سلسل دوباره به صحنۀ کار کشيده مي

اند. اگرچه بسياری از زنان ممکن است کارهای خود را دوست  تر از مردان بوده منزلتي، پايين

ها از عهدۀ مخارج  ها بسياری از خانواده دهد که بدون کار آن نداشته باشند، اما شواهد نشان مي

استقالل مالي را برای زنان به آيند. ازطرفي، کارکردن ممکن است تنها راهي باشد که  خود برنمي

ها  های مادی که بعضاً ممکن است از جانب مردان بر آن ها را از محروميت ارمغان آورد و آن

 (. Anderson, 1997تحميل شود، تاحدی رهايي بخشد )

دوم و  شوند که دست دهد که زنان، بيشتر در مشاغلي جذب مي تحقيقات مختلف نشان مي

فروشي اشاره  توان به شغل دست تر هستند. ازجملۀ اين مشاغل مي مد، پايينناپايدار و ازنظر درآ

تنها، در  فروشي ازجمله مشاغل باسابقه در تاريخ دادوستد در جهان است که نه کرد. دست

شود؛  رسان به سيمای شهر ياد نمي عنوان مشاغل مزاحم و مصاديق آسيب فرهنگ شهرنشيني، به

فروشان، در بازارهای  نياز شهروندان داشته است. اجتماع دست ای در رفع بلکه جايگاه ويژه

محلي، فرصتي بود تا مردم برای رفع بخش قابل توجهي از مايحتاج زندگي به آنان مراجعه کنند؛ 

فروشي به شغلي تبديل شد  های مختلف، دست دهي به بخش اما با گسترش شهرها و لزوم نظم
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مرور  فروشي، به دليل دست همين ر همخواني داشت؛ بهکه با اشکال جديد زندگي اجتماعي کمت

های متنوع حل گرديد و فروش کاالها در مراکز خاصي  زمان، در قالب بازارها و فروشگاه

چندان مثبت يافت. امروزه،  فروشي تعريفي تازه و نه متمرکز گرديد. پس از آن، دست

ها چون شهرداری و  ی از سازمانرو بسيار عنوان شغلي کاذب مطرح است؛ ازاين فروشي به دست

 کنند.  دهي و مقابله با گسترش اين پديده عمل مي نيروی انتظامي درصدد سامان

فروش مترو تشکيل  فروشان زن را زنان دست در جامعۀ کنوني، بخش قابل توجهي از دست

 1،آمده از حراست کل مترو دست دهند که با روندی تصاعدی درحال رشد است. طبق آمار به مي

 86ها ازسوی مأمورين حراست مترو برخورد شده است، در سال  فروشاني که با آن تعداد دست

بدين ترتيب  3باشد. نفر مي 8792برابر  88نفر و در سال  612برابر  87نفر، در سال  551برابر 

 فروشان، موضوع اين مقاله است.  شناخت اين گروه از دست

 طرح مسئله
گيرد. در کنار جمعيت انبوه مسافران،  های شهری با مترو انجام مي رددامروزه، حجم بسياری از ت

بر اشغال فضايي که متعلق به مسافران است، سبب  فروش، عالوه حضور افرادی در قالب دست

های اوليۀ احداث مترو )احداث  ای گشته است. در سال ها و مشکالت عديده بروز نابهنجاری

نفر از مترو استفاده  500طور ميانگين، روزانه  ت(، بهصورت پذيرفته اس 77در سال  2خط 

لذا حضور   انتظامي(؛ نيروی در فروشان دست با برخورد مسئول: از نقل کردند )به مي

مرور زمان بر تعداد اين  کرد؛ اما به ای به وظيفۀ اصلي مترو وارد نمي فروشان چندان لطمه دست

فروش در مترو، با جدايي  صعودی تعداد زنان دستافراد افزوده گرديد. قابل ذکر است که رشد 

وجودآمدن يک فضای زنانه( اتفاق افتاد و همچنان با روندی  های بانوان )درواقع، به واگن

 تصاعدی رو به فزوني است. 

                                                           
 غربي ايستگاه مفتح واقع است. جنوب. اين مرکز در ضلع 1

 باشد.  مي 18/12تا تاريخ  88. قابل ذکر است آمار سال 2

فروشان مرد و متکديان و  فروشان زن، شامل برخورد با دست بر تعداد برخورد با دست . آمارهای مذکور عالوه3

 شود.  نماها نيز مي فروش دست
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کنند  صد هزار نفر روزانه از مترو استفاده مي طور ميانگين، يک ميليون و هفت امروزه، به

انتظامي(. وجود چنين جمعيت انبوهي،  نيروی در فروشان دست با ردبرخو مسئول: از نقل )به

وجود آورده و سبب بروز  ای را به فروشان، مشکالت عديده رشد دست همراه گروه روبه به

تنها امنيت مترو را  فروشان، نه رشد دست شکايات بسياری ازسوی مردم شده است. جمعيت روبه

رو شناخت  کشاند؛ ازاين رو را نيز گاهاً به چالش ميدار ساخته است، بلکه کارايي مت خدشه

گيری و گسترش اين پديده در تهران و بررسي وجوه  فروشي، شکل اشکال جديد دست

فروش  شک، زنان دست يابد. بي شناختي، اهميت مي لحاظ جامعه شناختي اين پديده، به آسيب

هايي  ها در ويژگي است آن دهند. اگرچه ممکن مترو يک جمع همگن و متجانس را تشکيل نمي

آوردن به اين شغل، از تنوع خاصي  فروشي و روی مشترک باشند، اما يقيناً در انگيزۀ دست

های متفاوت  شناختي و تبيين اين مسئله و شناسايي سنخ برخوردارند؛ لذا بررسي جامعه

 رسد.  نظر مي فروشان ضروری به دست

 اهداف پژوهش
فروشان و همچنين،  های مختلف دست فروشي، شناسايي گروه تبيين گرايش زنان به شغل دست

 باشد. ديگر اهداف فروش، از اهداف کلي پژوهش مي درک و تصور و تجربه زيستۀ زنان دست

 پژوهش عبارت است از: اين

  فروشي؛ دست شغل انتخاب داليل ـ بررسي

  اجناس؛ فروش محل عنوان به مترو انتخاب ـ علل

  فروشان؛ دست نگاه از فروشي دست شغل بمعاي و مزايا ـ شناخت

 .مترو در فروش دست زنان مختلف های گروه ـ شناسايي

 پيشينة تجربي
؛ علويان، 1386اگرچه مقاالت و منابع متعددی دربارۀ اشتغال زنان )يزدخواستي و احمدی، 

ب و...( و مشاغل کاذ 1384؛ فروزنده، 1385؛ رستگار، 1384؛ موسوی، 1380؛ سفيری، 1379

فروشي،  ( وجود دارد، اما کمتر به مسئلۀ دست1386؛ نواح و ديگران، 1386)احمدی شادمهری، 

گرفته در حوزۀ اشتغال  های صورت اند. بخشي از پژوهش طور خاص در مترو پرداخته هم به آن

ر های نابراب توان به فرصت اند که ازجمله مي زنان، بر موانع ورود زنان به بازار کار متمرکز شده
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ای، تفکيک جنسيتي آموزش، تقسيم جنسيتي مشاغل زنانه و مردانه، نحوۀ گزينش  آموزش حرفه

های خانوادگي و... اشاره کرد. بخش ديگری از مطالعات به  نيروی کار، ازدواج و مسئوليت

توان به تعارض نقش خانوادگي و شغلي،  اند که مي مسائل و مشکالت زنان شاغل اشاره کرده

ها و...  گيری پرداخت دستمزد، نابرابری در ارتقاء شغلي، مشارکت نابرابر در تصميم نابرابری در

 اشاره کرد. 

اند، عمدتاً به موضوعاتي چون فقر  در مطالعاتي که به بررسي مشاغل کاذب پرداخته

اقتصادی، بيکاری، مهاجرت، تمرکز جمعيت شاغلين در سن باال که يادگيری مهارت در اين سن 

اند  کند، تحصيالت پايين، نداشتن مهارت و سودآوری اين مشاغل پرداخته ل مواجه ميرا با مشک

 و کمتر به تجربۀ زيستۀ صاحبان اين مشاغل توجه شده است. 

 مالحظات نظري
ها اطالعات  های کيفي برای بررسي موضوعاتي مناسب است که در مورد آن معموالً روش

دست آوردن فهم عميق از يک موضوع  هايي، به چنداني نداريم. هدف از کاربرد چنين روش

ها نسبت  وسيلۀ معاني است که افراد به آن موضوعات و موقعيت خاص و يا يک موقعيت، به

کنندگان نزديک شوند و دنيا را از منظر  کنند که به مشارکت های کيفي سعي مي دهند. روش مي

شود. هرچند که  اصي پيروی نميگونه مطالعات، از نظريۀ خ ها درک کنند؛ لذا، در اين آن

عنوان  ها، به گيری زمينۀ تحقيق و در تجزيه و تحليل داده های نظری در شکل رويکردها و ديدگاه

 گيرند.  مرجعي برای استناد، مورد توجه و ارزيابي قرار مي

 های جنسيتي در بازار کار های نظری، درزمينۀ اشتغال زنان، ما را به نظريات نابرابری بررسي

سازد؛ البته پيچيدگي اين مسئله تنها با استفاده از اين تئوری قابل تحليل نيست و  رهنمون مي

دليل قرابت بيشتر با موضوع تحقيق است. قابل ذکر است  استفاده از چنين رويکردی تنها به

های عميق، صورت پذيرفته است.  انتخاب اين رويکرد، بعد از مطالعۀ اکتشافي ازطريق مصاحبه

کند پژوهشگران با يک رويکرد نظری خاص به بررسي پديدۀ  يت پژوهش کيفي ايجاب ميماه

دنبال پاسخ به سؤاالت تحقيق  مورد نظر نپردازند؛ بلکه، با تکيه بر مصاحبۀ عميق و کيفي، به

های جهان، در کشور ما نيز توزيع زنان و مردان در ساختار  باشند. همانند بسياری از کشور

اند.  نيست؛ بلکه مشاغل، برحسب جنسيت، به مشاغل زنانه و مردانه تقسيم شده اشتغال تصادفي
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کنندۀ اين ساختار دوگانه نيست؛ چراکه توزيع شغلي افراد از  تنهايي، توصيف البته جنسيت، به

عوامل ديگری چون طبقه، تحصيالت، قوميت، نژاد، گاه مذهب و... متأثر است. اما، در اين مقاله، 

طورکلي،  باشد. به عنوان يکي از عوامل مؤثر در توزيع شغلي افراد مي بر جنسيت به تأکيد بيشتر

 نظريۀ 1نئوکالسيک؛ گيرند: نظريۀ دسته جای مي 3نظريات نابرابری جنسيتي در بازار کار در 

  3فمينيستي. های و نظريه 2دوگانه کار بازار

 نئوکالسيک نظرية
که چرا درآمد زنان کمتر از درآمد مردان است، به نظريۀ نئوکالسيک، در پاسخ به اين سؤال 

هايي اشاره دارد که عرضۀ کار  های خانوادگي و متغير آموزش نيروی جسماني و مسئوليت

های  کند که زنان از سرمايه دهد و بر اين نکته تأکيد مي ازسوی زنان را تحت تأثير قرار مي

همين دليل، ازسوی بازار کار، کمتر  رند. بهکمتری ازقبيل مهارت و آموزش و منابع مادی برخوردا

های  تجربۀ کشور (. ازطرفي،16: 1379کنند )کار،  مورد پذيرش بوده و درآمد پاييني را کسب مي

ها  همان نسبت، وضعيت کاری آن دهد که با باالرفتن سطح تحصيالت زنان، به مختلف نشان مي

شده ازسوی مرکز  د دارد: برمبنای آمار ارائهبهبود نيافته است. در ايران نيز نتيجۀ مشابهي وجو

و برای  23.6، برای زنان برابر83آمار ايران، نرخ بيکاری افراد دارای تحصيالت عالي، در سال 

التحصيالن  درصدی( فارغ 50بوده است. اين مقدار درمقابل سهم مساوی ) 9.3مردان برابر 

فوق بيانگر شکاف جنسيتي در اشتغال، های دولتي و آزاد در همان سال است. آمار  دانشگاه

 (.1387رفتن شکاف تحصيلي است )صادقي و کلهر،   باوجود ازميان

نسبت مردان، از ميزان  های انساني است که زنان، به ها بر سرمايه تأکيد اصلي نظريۀ کالسيک

در ها،  کنند که عامل نابرابری کمتری برخوردارند و بدين ترتيب، چنين فرضي را تقويت مي

بردن  حل ازميان تر است. بدين ترتيب راه حوزۀ اشتغال زنان، برخورداری از سرمايۀ انساني پايين

اند، اما شواهد تجربي بر اين امر صحه  اين نابرابری را در تقويت دانش فني زنان دانسته

                                                           
1  . Neo Classic Theory  
2  . Dual Labor Market Theory 

3  . Feminism Theory 
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 کرده، کاهش ای که در بسياری از کشورها، با افزايش آمار زنان تحصيل گونه گذارد؛ به نمي

 شود.  های موجود درزمينۀ اشتغال زنان ديده نمي چشمگيری در نابرابری

 دوگانه کار بازار تئوري

داری، زمينه را  کنند که رشد سرمايه گونه پيشنهاد مي شناسان و اقتصاددانان اين بعضي از جامعه

جود های اصلي جامعه و کند. مشاغلي که در بخش گيری دو نوع بازار کار فراهم مي برای شکل

های ثانويه  دارد، معموالً باثبات و دارای درآمد خوب و ترفيع هستند و مشاغلي که در بخش

، «بازار کار دوگانه»باشند. براساس نظريۀ  تر مي وجود دارد، ناپايدارتر و ازنظر درآمد، پايين

شوند، پاداش  های ذاتي )جنسيت و قوميت و...( جذب بخش اول مي خاطر ويژگي کساني که به

خاطر  شوند، به کنند؛ حال آنکه کساني که در بخش ثانويه جذب مي و جوايز بيشتری کسب مي

شوند و  کنند و بيشتر، از کار بيکار مي طبيعت کار در اين بخش، پاداش کمتری دريافت مي

-Bilton & else, 1981, 321احتمال ترفيع و ارتقا در اين بخش بسيار محدود و جزئي است )

322 .) 

کنند:  گونه تعريف مي ( اين دو حوزه )بخش اوليه و ثانويه( را اين1978) 2و نوريس 1بارن

انداز زيادی برای ارتقا در  های کار مطمئن، دارای حقوق باال و چشم حوزۀ اصلي با مشخصه»

دستمزد و اغلب  ثبات و کم حوزۀ فرعي نيز کارهای بي محيطي امن و دلپذير است. ويژگي

(. بر اين اساس، کارفرما هر فرد را در بخشي Barron & Norris, 1976« )غيرتخصصي است

های آن فرد بيشترين تناسب را دارد.  و صالحيت و مهارت گمارد که به گمانش، با استعداد مي

ای دارند، زنان را  های کارکنان زن تصورات کليشه ازآنجاکه اغلب کارفرمايان دربارۀ ويژگي

گمارند. تحصيالت دانشگاهي روزافزون زنان  شاغل درجۀ دوم ميدرمقايسه با مردان، بيشتر در م

ای  نوعي کليشه ها ايجاد نکرده است. نگرش به کارکنان مرد هم به نيز تغيير چنداني در اين الگو

ای کار سازگار شوند، پيوسته خدمات ارائه  ها انتظار دارند با ساختار حرفه است؛ چون از آن

 (.143: 1379ت وفادار باشند )گرت، دهند و پيوسته به منافع شرک

ايم. زنان کار  رسد، در توضيح تقسيمات جنسيتي در اشتغال، با يک دور بسته مواجه نظر مي به

گردند و  تر با دستمزدهای ناچيز جذب مي دانند؛ چون عمدتاً در مشاغل پايين خود را ثانويه مي
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که  و ثبات کمتری برخوردار است؛ درحالي شود که از درآمد ها کارهايي پيشنهاد مي معموالً به آن

 & Biltonبه مردان ثانويه است، وجود ندارد ) هيچ مبنای منطقي در اين رابطه که کار زنان نسبت

else, 1981.) 

 جنسيتي هاي نظريه

های جنسيتي اين است که موقعيت زنان، در بازار کار و در خانه، با يکديگر  نکتۀ اصلي نظريه

: 1379يک سيستم کل اجتماعي است که در آن، زنان تابع مردان هستند )کار،  مرتبط و جزئي از

شود، بلکه بر بسياری از  عنوان يک باور عمومي درميان مردان ديده مي تنها به (. اين ذهنيت نه24

که در اغلب مواقع، بسياری از زنان اسير اين تصور نادرست  طوری زنان نيز تسلط يافته است؛ به

دادن اين مطلب است که موقعيت زنان در بازار کار  های جنسيتي، نشان عمدۀ نظريه هستند. نقش

ها تابع هستند، درنظر گرفت. در بسياری  توان جزئي از کل سيستم اجتماعي که در آن، زن را مي

جوامع، حتي هنگامي که زنان در بيرون از خانه اشتغال دارند، کار خانگي و مراقبت از فرزندان 

تنها از  ای، نه های هسته ها به خانواده نان است. اين درحالي است که با تبديل خانوادهبرعهدۀ ز

بايست  تنهايي، مي ها زن خود، به های زنان کاسته نشده است، بلکه در اين خانواده ميزان مسئوليت

 توان (. همچنين مي25: 1379داری را برعهده بگيرد )کار،  مسئوليت نگهداری از فرزند و خانه

دليل موقعيت تابع زنان در محيط کار را ارجحيت زنان به امور خانه دانست که سبب اهميت 

 گردد. کمتر کار بيرون از خانه در ذهن زنان مي

کشد، آزار جنسي  شدت به چالش مي يکي از مسائل مهمي که امنيت زنان را در محيط کار به

جای  تأثيرات منفي که بر زندگي زنان بهبر احساس ناامني و  عليه زنان است. آزار جنسي، عالوه

گردد. افزايش نرخ آزارهای جنسي به فاکتورهای  گذارد، موجب انزوا و محدوديت زنان مي مي

گردد که  های کاری برمي تر به افزايش حضور زنان در محيط متعدد بستگي دارد؛ ولي از همه مهم

عقيده دارد که اين نوع  (1978) 1شده است. فارلي لحاظ سنتي کامالً مردانه تلقي مي به

کشيدن از کار، چارۀ  جايي زياد کارگران زن است؛ زيرا دست ها عامل مهمي در جابه مزاحمت

ها در جداسازی مشاغل، بنابر  گويد اين مزاحمت اصلي اين نوع گرفتاری است. وی همچنين مي

حضور زنان در مشاغلي که  جنسيت افراد و تداوم آن، تا حدود زيادی مؤثر بوده است و غالباً از
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ای که در چنين آزارهای  (. شيوه26: 1379کند )کار،  در قلمرو مردها قرار دارد، جلوگيری مي

استفادۀ قدرت است که چنان هم علني و  ای از سوء رود، نمونه کار مي ها به جنسي برای کنترل زن

(. آزار جنسي در محل کار 323: 1385ای از ابهام پوشيده است )گرينت،  آشکار نيست و در پرده

های جنسي تعريف  منظور تحميل خواسته عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به تواند به مي

  (.219: 1989 شود )گيدنز،

کند که گرايش زنان به مشاغل زنانه نظير آموزگاری،  های جنسيتي همچنين تأکيد مي نظريه

است که انعکاسي از نقش خانگي زنان باشد و درست، پرستاری، نظافت، پذيرايي و... برای اين 

ارزش تلقي شده است، اين مشاغل و  طورکه در بيشتر جوامع، کار خانگي زنان کم همان

باشد. بنابراين، در اين ديدگاه نظری، به موقعيت تابع زنان در اجتماع  ارزش مي ها نيز کم مهارت

واده است. بدين ترتيب، برای رهايي از موقعيت پرداخته شده که بازتوليد نقش تابع زنان در خان

گرايي را به چالش کشيد؛ البته، در وهلۀ اول، اين  بر جنس بايست ساختارهای مبتني نازل زنان مي

 گيری و پذيرش چنين ساختارهايي جلوگيری کنند.  بايست از شکل خود زنان هستند که مي

د پيوستن زنان به مشاغل درجۀ دوم را شده، داليل متعد طورکلي، هريک از نظريات مطرح به

های جنسيتي، برخي از  ای است که نظريات نابرابری فروشي پديدۀ پيچيده اند. دست ارائه کرده

عنوان  نمايد. تالش مقاله بر آن است تا ضمن بررسي اين نظريات به ابعاد اين پديده را تبيين مي

ارائۀ نتايج يک پژوهش کيفي، به علل  ها، با پيشينۀ پژوهش و تکيه بر نقاط ضعف و قوت آن

 فروش در مترو نزديک شود.  گرايش زنان به اين شغل و تيپولوژی زنان دست

 روش پژوهش
رود، روش کيفي است. معموالً تحقيق  کار مي روشي که معموالً در مطالعۀ مسائل زنان به

نان را بيشتر انعکاس هايشان نيازها و نظرات ز واسطۀ آنکه روش فمينيستي و پژوهش کيفي، به

معتقد است تحقيق کمّي غالباً نظرات  (1983) 1آيند. ميس شمار مي سنگ يکديگر به دهند، هم مي

ها را مشخصاً به چشم  جای اينکه آن کند و به ها را به ابژه بدل مي گذارد، آن زنان را ناشنيده مي

شدن  قيق کيفي امکان شنيدهبنگرد، نگاهي فارغ از ارزش در مطالعات خود دارد؛ اما تح« زن»

(. بنابراين، برای فهم و درک 75: 1387کند )فليک،  صدای زنان و تحقق اهداف آنان را فراهم مي
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به  ها نسبت آوردن آنان به اين شغل و تعريف آن فروش، علل روی تجربۀ زيستۀ زنان دست

ه است. انتخاب اين گيرند، از روش کيفي استفاده شد های اجتماعي که در آن قرار مي موقعيت

دليل مطالعه در حوزۀ زنان نيست؛ بلکه داليل ديگری نيز وجود دارد که  روش تنها به

 توان به موارد زير اشاره کرد:  کند که ازجمله مي بودن اين روش را توجيه مي متناسب

 عنوانبه انتظامي، نيروی و مترو حراست مسئولين. نيست دست در فروشاندست از ـ آماری

 تعداد از آماری هيچ که داشتند اذعان باشند، مي فروشان دست با برخورد مسئول که سازماني دو

 مشخص( فروشان دست کل تعداد) جمعيت که هنگامي روازاين نيست؛ دست در فروشان دست

 .يافت دست معرف نمونۀ يک به توان نمي نيست،

 استفاده غالباً شوند، مي واقع عهمطال مورد علمي حوزۀ در بار اولين برای که موضوعاتي ـ در

 روشن را مسئله از تریظريف ابعاد بتواند تا دهدمي محقق به را شانس اين کيفي، های روش از

 نظربه تر مناسب کيفي روش است، نگرفته صورت زمينه اين در تحقيقي تاکنون ازآنجاکه و کند

 . رسد مي

 ها روش گردآوري داده
دست آمده است.  يافته و مشاهده به ساخت های نيمه يق انجام مصاحبههای مطالعۀ حاضر ازطر داده

وگوی خود را با  يافته، محقق، با سؤاالت کلي، گفت ساخت های نيمه با توجه به ماهيت مصاحبه

تواند زمينۀ سؤاالت مرتبط ديگری را  گو مي کند؛ اما هر پاسخي ازسوی پاسخ گو آغاز مي پاسخ

هايي، درک و شناسايي معاني ذهني کنشگران  چنين مصاحبه فراهم سازد. هدف از انجام

اجتماعي است. در کنار روش مصاحبه و مشاهده، تحليل اسنادی روش ديگری است که در اين 

های کيفي استفاده شده است. در معنای کلي، تحليل اسنادی مستلزم  مطالعه برای توليد داده

شوند:  ، در اين مطالعه، به دو دسته تقسيم مي(. اسناد97: 1388رجوع به آرشيو است )کاظمي، 

اسناد سازماني و غيرسازماني. اسناد سازماني شامل عکس و گزارش و آمار برخورد با 

در  1( است که ازسوی ادارۀ کل حراست مترو88و  87و  86فروشان در سه سال متوالي ) دست

آوری شد. اين اسناد  رنت جمعاختيار پژوهشگران قرار گرفت و اسناد غيرسازماني ازطريق اينت

                                                           
 غربي ايستگاه مفتح واقع است. . اين مرکز در ضلع جنوب1
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فروشان  هايي بود که در مورد دست ها و مطالب روزنامه و خصوصاً وبالگ شامل گزارش

 فرسايي کرده بودند.  قلم

 گيري و جمعيت مورد مطالعه شيوۀ نمونه
گيری هدفمند  ها، شيوۀ نمونه گيری در مطالعۀ فوق، با توجه به مراحل گردآوری داده شيوۀ نمونه

شود افرادی انتخاب گردند تا اطالعات مورد  گيری، معموالً سعي مي در اين شيوه از نمونهاست. 

گيری، حجم نمونه از  نياز را به بهترين وجه در اختيار پژوهشگران قرار دهند. در اين نوع نمونه

جه هرحال، در مرحلۀ اول، با تو پذيری ارتباط دارد. به باشد، بلکه با سطح اشباع قبل مشخص نمي

فروشان مترو مصاحبه انجام شد. پس از مصاحبه با  نفر از دست 30به موضوع و هدف تحقيق، با 

نفر  30فروش، ويژگي اشباع مالحظه و در مورد حجم نمونه به همان تعداد  اين تعداد دست

هايي چون سن، اجناس مورد فروش، وضعيت  اکتفا شد. انتخاب اين افراد با توجه به ويژگي

فروشان، جهت  يالت و محل فروش صورت گرفته است. پس از مصاحبه با دستتأهل، تحص

ها و آشنايي با ابعاد مختلف موضوع، با افراد ديگری چون مأمورين نيروی انتظامي و  تکميل داده

 های عميقي انجام گرفت. حراست مترو نيز مصاحبه

 ها روش تجزيه و تحليل داده
ها در روش کيفي  ی دارد. فرايند گردآوری و تفسير دادهها در قلب تحقيق کيفي جا تفسير داده

ها  ها در قالب متن، مصاحبه کردن آن ها و پياده پذيرد. بعد از تکميل مصاحبه زمان صورت مي هم

های معمول کدگذاری )کدگذاری باز و محوری(  چندين بار خوانده شدند و با توجه به روش

آمده با  دست دکردن، فهم متن و پيوند اجزای بهترين هدف کدگذاری، خر کدگذاری شدند. مهم

(. 330: 1387کردنشان براساس روند زماني است )فليک،  ها و منظم يکديگر و نيز تدوين مقوله

ترين واحد برای کدگذاری در مطالعۀ فوق، جمله است. بنابراين، در مرحلۀ اول، کدها  کوچک

آمده براساس ارتباطي که با  دست به نزديک به متن انتخاب شدند. در مرحلۀ بعدی، کدهای

تر  شدند که انتزاعي ها نمايان  بندی شدند. در اين مرحله، مقوله های تحقيق داشتند، دسته پرسش

ها، به مقوالتي  آمده در مرحلۀ اول بود. درنهايت، با کدگذاری تمامي مصاحبه دست از کدهای به

 االت تحقيق را فراهم نمود. دست يافتيم که بستر تحليل نهايي برای پاسخ به سؤ
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 هاي پژوهش ها و يافته تحليل داده

 مترو فروشان دست کلي مشخصات

های اصلي را برای تحليل و  فروشان زن در مترو، داده نفر از دست 30های عميق با  مصاحبه

ها، ذکر اين  دهد. پيش از ورود به تحليل داده فروش مترو تشکيل مي بررسي وضعيت زنان دست

فروشان مترو باشد و  تواند نمونۀ نماياني از دست نفری نمي 30ضروری است که نمونۀ نکته 

شده  وجه ادعای تعميم در مورد نتايج ارائه هيچ ای دارد؛ لذا به ها جنبۀ اکتشافي و فرضيه کليۀ يافته

ر از نف 13سال قرار دارند.  55تا  19لحاظ سن، در فاصلۀ سني  شده، به وجود ندارد. زنان مصاحبه

سواد،  نفر از آنان بي 2لحاظ متغير تحصيالت،  نفر مطلقه هستند. به 6نفر متأهل و  11آنان مجرد، 

نفر کارداني و کارشناسي هستند. پراکندگي محل  6نفر ديپلم و  13نفر ابتدايي و راهنمايي،  9

دهد.  ميسکونت زنان، در اغلب موارد، مناطق مرکزی و جنوبي و توابع شهر تهران را تشکيل 

نفر مالک و مابقي در خانۀ يکي  4فروشان مستأجر،  نفر از دست 23ازنظر وضعيت مسکوني نيز 

 از اقوامشان سکونت دارند. 

 زنان ازسوي فروشي دست شغل پذيرش داليل
نوعي،  کنند که به فروشي ارائه مي زنان مورد مطالعه، داليل مختلفي را برای انتخاب شغل دست

فروشي گره  های شغل دست هاست. در برخي موارد، داليل آنان با ويژگي آن کنندۀ حضور توجيه

فروشان برشماريم. الزم  های اين شغل را از نگاه دست خورد. بدين منظور، برآنيم تا ويژگي مي

فروشان( ارائه گرديده است. اين  ترتيب اولويت )در نگاه دست های مذکور به به ذکر است ويژگي

 د از: ان ها عبارت مشخصه

 مترو محيط بودنزنانه
 اند؛کرده اشاره آن به خود وگوهای گفت در فروشان دست که است دليلي ترين مهم ويژگي اين

 موجب مترو محيط بودن زنانه که اند نموده اظهار فروشان دست از نيمي از بيش که طوری به

 در کارکردن مورد در جدی، مسائل از يکي. گردد مي امنيت احساس و آرامش راحتي و

 از زنان تجربۀ. گردند مي مواجه آن با بعضاً زنان که است جنسي آزار مسئلۀ مردانه، های محيط

 گونه اين دائم تهديد. دهد مي قرار فروتری موضع در را ها آن معموالً کار، محيط در جنسي آزار
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 باعث و سازد مي زنان برای را مکاني و اجتماعي متفاوت واقعيت يک کاری، محيط در جرائم،

 ترس ازطرفي،(. 1389 الريجاني، رجب و صادقي) گردد مي ها آن برای اجتماعي امنيت عدم خلق

 پيش فروش، دست زنان از بسياری. دارد پي در را زنان کار با ها خانواده مخالفت جنسي، آزار از

 دست خود کار از دليل، همين به و اند داشته را جنسي آزار تجربۀ شغل، اين به پيوستن از

 . باشد دور به آزارها اين از که گردند مي محيطي دنبال به و اند ه کشيد

 پذيري انعطاف

 شغل انجام امکان که ايم مواجه...( و دانشجو فرزند، دارای دار، خانه) زناني با موارد، اکثر در

 که است آنان نگاه از شغل اين ويژگي دومين پذيری، انعطاف نيست. مقدور برايشان وقت تمام

 از نيمي از بيش نيز اينجا در. دارد مترو به خروج و ورود زمان در فرد مختاربودن به اشاره

 نشان نيز تحقيقات ساير. اند دانسته شغل اين ناپذير جدايي ويژگي را پذيری انعطاف فروشان دست

 ناي. است آمده مي حساب به جدی امری زنان برای هميشه کار، پذيری انعطاف که دهد مي

...( و همسری مادری و) ها نقش ساير عهدۀ از بتوانند تا دهد مي فرصت ها آن به پذيری انعطاف

 يا ای اداره کار دارم، کار روزا بعضي»: گويد مي فرزند سه دارای و مطلقه ساله، 43 طاهره،. برآيند

 اه موقع يه و ميام 9-10ساعت ها موقع يه خودمه، دست ساعتش ميام، ديرتر خونه، کار

 امری زنان، برای کار، سازمان پذيری انعطاف که دهد مي نشان تحقيقات از بسياری «.12ساعت

 (.1381 طلب،شادی) رود مي شمار به مهم

  مکفي درآمد

 6تا  3 بين مترو فروش دست زنان درآمد ميانگين که گفت توان مي عميق های مصاحبه به توجه با

 حجم جنس، تنوع شيوۀ تبليغ، جنس، نوع به وجودم پراکندگي که است ساعت در تومان هزار

 و رساتر تبليغ شيوۀ تر، کاربردی فروشي اجناس هرچه که معنا بدين. بستگي دارد... و جنس

 خواهد بيشتر آمده دست به درآمد باشد، بيشتر فروشي جنس حجم و تر متنوع اجناس  تر، جذاب

 اشاره آن به پيوستن علل از يکي را شغل اين مکفي درآمد نيز فروشان دست از نيمي حدود. بود

 . اند کرده
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  خودگرداني و خودرئيسي
 و متأهل ساله، 20نرگس،  است. خودرئيسي فروشان، دست ازسوی برشمرده های ويژگي ديگر از

 هر خودتي، نوکر خودت خودتي، باالسر آقا خودت کار اين تو»: گويد مي ديپلم تحصيالت با

 دلت بدی، توني مي بخواد دلت که قيمتي هر ميری. بخوای که ساعتي هر و ميای بخوای ساعتي

 نحوۀ حضور، مکان و زمان در شغل، اين در خودرئيسي ويژگي «کمتر. يا بدی بيشتر بخواد

 . دهد مي نشان را خود... و فروش مورد جنس انتخاب اجناس، قيمت فروش،

 فروشي دست شغل بودن وقت پاره
 با ويژگي اين تفاوت. دهد مي ای مشغله نوع هر با را فروشي ستد انطباق امکان ويژگي اين

 آنکه حال و دارد اشاره حضور زمان تعيين به پذيری انعطاف غالباً که است اين در پذيری انعطاف

 از ای عده ازسوی نيز ويژگي اين. دارد اشاره حضور مدت بودن کوتاه به بودن وقت پاره

 .گرديد بيان فروشان دست

  ودنب روزمزد

 شوندگان، مصاحبه از تعدادی. کند مي مرتفع را فروشان دست موقت و آني نيازهای ويژگي اين

 و مجرد ساله، 26 شيوا،. اند کرده ذکر شغل اين های ويژگي از يکي عنوان به را بودن روزمزد

 عتسا دو يکي داشتي، نياز موقع هر که اينه کار اين خوبي»: گويد مي بازرگاني مديريت ليسانس

 صبر برج آخر تا که مونه نمي گری منشي مثل و ری مي و درمياری خوای، مي که پولي و ميای

 «نه. يا بدن پول بهت آيا کني،

 خريدار وجود پتانسيل

 اند، داشته را شهر های خيابان در فروشي دست سابقۀ قبالً که فروش دست زنان از دسته  آن درميان

 جذب لحاظ به بلکه است، تر امن و تر راحت تنها نه مترو، رد فروشندگي که دارد وجود تصور اين

 و 1گردد مي خريدار به راحتي تبديل به مسافری هر مترو، در. است بهتر نيز خريدار و مشتری

                                                           
دليل مدت زماني است که مسافرين در مترو حضور دارند. اين زمان حداقل به فاصلۀ دو ايستگاه است  . اين امر به1

 سازد.  که تبديل مسافر به خريدار را ممکن مي
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 از ای عده رو، ازاين پذيرد؛ نمي صورت راحتي به اتفاق اين خيابان رهگذران مورد در آنکه حال

 53 کبری،. اند نموده بيان شغل اين های ويژگي از يکي را رخريدا وجود پتانسيل فروشان، دست

 يه و نشستن چون ها خانم خرن. مي بهتر اينجا»: گويد مي ابتدايي تحصيالت با و متأهل ساله،

 «نيست. فرصت اين بيرون اما خرن؛ مي بيشتر و بينن مي بهتر را ها جنس هستند، واگن تو زماني

  جوي تغييرات عدم
 زنان ازسوی نيز نکته اين. است تأثير بي آن بر جوی تغييرات و سربسته يطيمح مترو، محيط

. گرديد عنوان بودند، اجناس فروش مشغول رو پياده در مترو، به آمدن از پيش که متأهلي

 ات قبلي کار به حاضری آيا که سؤال اين به پاسخ در سواد بي و متأهل ساله، 52 معصومه،

 تو و سرما زمستون تو چون نه؛ نظر يه از»: گويد مي برگردی،( رو پياده کنار فروشي دست)

  «ايه. سرپوشيده فضای اينجا اما کنه؛ مي اذيت خيلي رو آدم گرما تابستون

  کالن سرماية به نياز عدم

 شوندگان، مصاحبه از ميان. سازد مي پذير امکان راحتي به را فروشي دست به ورود ويژگي، اين

 . اند کرده اشاره ويژگي ناي به ها آن از تعدادی

  گروهي کار انجام امکان
 بلکه دهد، مي کاهش را اجتماعي شرمساری و خجالت تنها نه گروهي کارهای انجام معموالً

 پروژۀ يک به تبديل تواندمي گروهي کارهای ازطرفي،. گردد مي نيز بيشتر نفس اعتمادبه موجب

 که شده است عنوان کساني ازسوی غالباً گيويژ اين. گردد افراد ميان تعامل موجب و مشترک

 از گريز و فراغت اوقات گذران هدف با گاه و غيرضروری نيازهای تأمين برای گاه را مترو

 فروشان دست ازسوی شده عنوان های ويژگي ديگر از. اند نموده انتخاب خانه بار کسالت فضای

 های زير اشاره کرد: مؤلفه به توان مي
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  کار سابقة و تخصص به نياز عدم

  شغل اين به خروج و ورود آزادي

فروش با يک نوع دوگانگي  رسد زنان دست نظر مي فروشي نيز به در مورد منزلت شغل دست

دانند؛ اما از آن جهت که ناگزيرند  فروشي را شغل بااعتباری نمي سو دست مواجه هستند: از يک

ند پندارۀ مثبت خود را با مقايسۀ اين مشاغل با کن پندارند و سعي مي را قابل قبول مي کار کنند، آن

توان در  الذکر را مي ساير کارها ازقبيل روسپيگری، گدايي، دزدی و... تقويت کنند. عوامل فوق

 به تصوير کشيد. 1نمودار 

فروشي در مترو . عوامل مؤثر بر پذيرش و رشد دست1نمودار   

 

 

 فروشان  تيپولوژي دست

دهد که زنان بيشتر در  شناختي، نشان مي عنوان موضوعي جامعه ان، بهتأمل پيرامون اشتغال زن

هايي چون دستمزد  گونه مشاغل با ويژگي اند. اين دوم شاغل عبارتي دسته ای و يا به مشاغل حاشيه



 
 
 
 
 
 

 95  …فروشی  شناختی گرايش زنان به دست ،  تيين جامعه 1391صادقی فسايی و آجورلو، 
 

 

شود. ازطرفي، زنان  کم، امکان رشد محدود، آيندۀ شغلي نامطمئن، تأمين کمتر و... شناخته مي

گونه مشاغل، اين فرصت را به زنان  يابند. اشتغال در اين وقت اشتغال مي هعمدتاً در مشاغل پار

داری را نيز برعهده  های زندگي، مسئوليت خانه بر تأمين يا کمک به تأمين هزينه دهد تا عالوه مي

پذيری باالتری داشته باشد،  دادن مشاغلي که ازنظر زماني انعطاف گيرند؛ بنابراين زنان به انجام

 دهند.  يادی نشان ميتمايل ز

نکتۀ ديگری که قابل تأمل است، انگيزۀ زنان از اشتغال است. معموالً عوامل اقتصادی يکي از 

کشاند. زنان برای جبران کمبود درآمد  سوی بازار کار مي باشد که زنان را به ترين عواملي مي مهم

عنوان ايمني  تقالل و يا بهخانواده، باالبردن قدرت خريد خانواده، کسب نوعي آزادی فردی و اس

(. آنچه در اين بخش اهميت 45: 1380کنند )سفيری،  شان کار مي برای آيندۀ خود يا خانواده

بايست  فروشي است. در اين ميان، سؤاالتي که مي دارد، انگيزۀ افراد برای اشتغال به کار دست

فروشي چيست؟ چه  ستند از اينکه تصور زنان از شغل د ا ها پاسخ داده شود، عبارت بدان

فروشان از آمدن به  خواند؟ آيا انگيزۀ تمامي دست سوی اين مشاغل فرا مي ای زنان را به انگيزه

 توان مشکالت اقتصادی آنان و... دانست؟  مترو را مي

ها را در  بندی آن فروش، امکان شناسايي و دسته زن دست 30مشاهده و مصاحبۀ عميق با 

شده، در نوع کار که همان  های شناسايي سازد. اگرچه دسته های مختلف فراهم مي گروه

تواند کامالً متفاوت باشد؛  ها مي باشند، اما انگيزۀ آن فروشي در مترو است، مشترک مي دست

کنندۀ  درستي توجيه عنوان هستۀ مرکزی واقع گرديده و به بنابراين آنچه در اين تيپولوژی به

فروشي است. بر اين  ۀ آنان از ورود به مترو برای دستفروشان است، انگيز تفاوت ميان دست

 های زير را شناسايي کرد:  توان سنخ اساس، مي

 فروشي؛ سرپرست خانوار؛  ـ دست

 فروشي؛ همياران خانواده؛  ـ دست

 فروشي؛ عادت و کسب درآمد؛  ـ دست

 فروشي؛ استقالل مالي و تفنن؛  ـ دست

 نماها. فروش ـ دست

طور خالص، در دنيای واقعي وجود  ها ممکن است، به بندی که اين دسته البته قابل ذکر است

ها و وجوه اساسي يک موقعيت را تعريف کند. بنابراين  تواند جنبه نداشته باشد؛ اما يقيناً مي
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فردی است که  های منحصربه نوعي، جداکردن آنان از ويژگي فروش، به سازی از زنان دست تيپ

های زندگي بينابيني، با  سازد. بديهي است سبک گر مي از ديگری جلوههريک از آنان را متفاوت 

 برده وجود دارد.  های نام ترکيبات متفاوت، در حد ِّفاصل گروه

 فروشي؛ سرپرست خانوار دست

است. تمامي نيازهای خانواده،  1«سرپرستي خانوار»ويژگي مشترک تمامي زنان اين دسته 

گردد. مسئلۀ اقتصادی و تأمين نيازها  در مترو مرتفع مي نوعي، ازطريق کارکردن اين زنان به

به « اجبار»رو  کنند؛ ازاين وپنجه نرم مي ای است که اين گروه از زنان با آن، دست ترين مسئله مهم

ها گشته است. آنان از هر  ناپذير زندگي آن کارکردن و نياز به درآمد حاصل از آن، جزء جدايي

کنند که برخاسته از فقر و  ن به مترو برای فروش( استفاده ميفرصتي برای کسب درآمد )آمد

فروشان  درصد از دست33.3گرفته،  های عميق صورت نيازمندی آنان است. از مجموع مصاحبه

گيرند. در اين گروه از زنان، سه زيرگروه شناسايي شده است که هريک  در اين دسته جای مي

 اند از:  کند؛ اين سه گروه عبارت ان را متمايز ميهای ديگر آن ويژگي خاصي دارد که از گروه

گردد که بنا به داليلي چون فوت،  اين گروه از زنان شامل افرادی ميـ زنان بدون همسر: 

اند. تمامي زنان اين گروه  شدن همسر و جدايي مکاني، همسر خود را از دست داده طالق، زنداني

تنهايي، مخارج زندگي را  سالي که خود، به ميان سال قرار دارند: زنان 52تا  43در بازۀ سني 

سواد و  کنند. ازنظر متغير تحصيالت، غالب اين زنان از سطح تحصيلي پايين )بي تأمين مي

تحصيالت ابتدايي و سيکل( برخوردارند. بدين ترتيب اکثر اين زنان، قبل از پيوستن به گروه 

فروشي سيار  ها و يا دست رو ي در پيادهفروش فروشان مترو، در مشاغلي همچون دست کثير دست

اند که برخاسته از  ها مشغول بوده نگهداری از بيماران يا سالمندان و کار در خانه 2در بازار،

عنوان  فروشي به تحصيالت پايين و نداشتن تخصص است. نگاه اين دسته از زنان به کار دست

                                                           
شود. سرپرست خانوار  عضوی از خانوار است که در خانوار به اين عنوان شناخته مي« سرپرست خانوار». منظور از 1

کردن  گيری در مورد نحوۀ هزينه های خانوار يا تصميم ای از هزينه معموالً مسئوليت تأمين تمام يا بخش عمده

تواند زن يا مرد باشد.  ترين عضو خانوار نيست و مي زوماً مسندرآمدهای خانوار را برعهده دارد. سرپرست خانوار ل

 (.1375نفره، همان شخص، سرپرست خانوار است )مرکز آمار ايران،  بديهي است که در خانوارهای يک
برد.  های بازار مي فروشي که در آن، فرد، اجناس فروشي خود را برای يافتن مشتری به مغازه . شکلي از دست2

 ، در اينجا، حکم مشتری را برای اين افراد دارند. داران مغازه
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ای را دارند تا از آن برای درآمدزايي  فهشغلي دائم است؛ چرا که نه زمان و نه توان يادگيری حر

 استفاده کنند. 

داليلي  برند، اما به سر مي زنان متأهلي که در کنار همسر خود بهـ زنان متأهل بدسرپرست: 

ازجمله ازکارافتادگي، بيکاری، اعتياد، ابتال به بيماری و... مرد خانواده قادر به کارکردن نيست؛ 

کنند تا بخشي از درآمد خانواده را تأمين نمايند. اين گروه از زنان رو زنان مجبورند کار  ازاين

بايست مخارج همسر بيمار و يا معتاد خود را بدهند. همين  بر تأمين مايحتاج زندگي مي عالوه

کند. اين دسته از زنان يا بدون فرزند هستند و  امر بار اقتصادی بر دوش اين زنان را دوچندان مي

توانند  به داليلي )ازدواج، تحصيل، بيکاری، کوچکي، اعتياد، بيماری و...( نمي يا فرزندانشان بنا

 در تأمين مخارج زندگي ياريگر مادرانشان باشند. 

هاست؛ اما در  فروشان با دو گروه فوق، تجرد آن تفاوت اين گروه از دستـ دختران مجرد: 

بودن  ت خانوار )فوت پدر، زندانياند. فقدان سرپرس سرپرستي خانوار با دو گروه يادشده مشابه

داری  وی، ازکارافتادگي پدر، طالق و...( و ناتواني مادر )سن باال، بيماری، ازکارافتادگي، خانه

آور خانواده تبديل کرده است.  و...( اين دختران را به صحنه کشانده و آنان را به تنها بازوی نان

رو، اين گروه بيشترين ساعات کاری را به خود فروش در مت بنابراين، از ميان دختران جوان دست

بر تأمين نياز مالي  آيند. برخي از اين دختران، عالوه دهند و برای فروش به مترو مي اختصاص مي

« کاری موقت»فروشان،  کار مترو، در نظر اين دسته از دست 1پردازند. خانواده به تحصيل نيز مي

هد رسيد. شغل مناسب ازنظر اين دسته افراد، شغلي اتمام خوا است که با يافتن شغل مناسب به

شان را برآورده سازد. اين گروه از دختران  ها و خانواده است که حداقل نيازهای ضروری آن

ساله، مجرد و  25آيند. شيرين،  ها کنار مي اجبار، با کارکردن آن ها، به معتقدند که خانوادۀ آن

مادرم راضيه؛ خُب »کند:  گونه بيان مي روشي اينف ديپلمه نظر مادرش را در مورد کار دست

 « تونه کنه؛ کسي رو نداره که کمکش کنه. بدبخت مجبوره؛ چيکار مي

 فروشي؛ همياران خانواده دست 

عنوان  ها در مترو به هايي هستند که درآمد حاصل از فروش آن فروشان آن اين گروه از دست

دست  روشان فوق از اين نظر که تمامي آنچه را که بهف باشد. دست آور خانه مي درآمد نان« مکمل»

                                                           
فروشي، در مترو، در جای ديگر  . در مورد علل رجوع دختران جوان و دانشجويان و فارغ التحصيالن به کار دست1

 خواهيم پرداخت. 
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اند و تنها  فروشان سرپرست خانوار مشابه کنند، با دست آورند، صرف مخارج زندگي مي مي

ها جبراني بر کمبود درآمد سرپرست خانوار است. بنابراين،  تفاوتشان در اين است که درآمد آن

درآمد پايين سرپرست »عنوان جای داده،  ای که تمامي زنان اين گروه را زير اين مشخصه

و نياز به وجود يک بازوی کمکي در خانواده است. بدين ترتيب، ازنظر موقعيت « خانوار

فروشان سرپرست خانوار دارند. از ميان تمامي  اقتصادی، شباهت بسياری با دست

عنوان  ، بهگيرند. وجود و عدم وجود مرد درصد در اين گروه جای مي26.6شوندگان،  مصاحبه

 فروشان اين گروه را در دو دستۀ زير جای دهيم: سرپرست خانوار، ما را بر آن داشت تا دست

ـ در اينجا، شاهد گروهي از زنان متأهل هستيم که به عدم کفايت درآمد همسرانشان اشاره  

ه از زنان چرخد. همسران اين گرو ها نمي اند و معتقدند که صرفاً با درآمد مردان، زندگي آن کرده

اند و گاهي نيز درآمد ناکافي  درآمدی چون کار فصلي و کارگری و... مشغول غالباً در مشاغل کم

هزار تومان در  250طورکلي، ميانگين درآمد همسران آنان  ها ناشي از بيماری و اعتياد است؛ به آن

شدم، اينقدر که خسته »گويد:  ساله، متأهل با تحصيالت سوم راهنمايي مي 42ماه است. زهرا، 

 120تا بچه. من فقط دارم ماهي  4تومن حقوق داره، با  250خرجيمون کم بود. شوهرم ماهي 

ساله، متأهل با تحصيالت اول  24اکرم، « دم؛ ديگه مجبور شدم بيام. خونه مي تومن کرايه

ود که خيلي کنه؛ اينقدری پول درنمياره. زماني شده ب همسرم با موتور کار مي»گويد:  راهنمايي مي

خواست،  مرغ هم نداشتم بخرم. واقعاً کالفه شده بودم؛ بچم هرچي مي پول بودم؛ حتي يه تخم بي

بودن سطح تحصيالت، عدم آشنايي با حرفۀ  پايين.« تونستم بخرم. واقعاً کار خدا بود...  نمي

مشاغل  سمت ها را به های اين گروه است که آن خاص، عدم مهارت و وجود فرزندان از ويژگي

ترين زمان، بيشترين نتيجه )درآمد( را  کشاند که بدون نياز به تخصص و در کوتاه وقت مي پاره

 کسب کنند. 

شده، در گروه اول و دوم، زنان  ـ گروه دوم شامل زنان متأهلي است که بنا به داليل عنوان

ين مخارج سرپرست خانوار )زنان بدون همسر و زنان بدسرپرست(، همسرانشان قادر به تأم

شود، اين است  زندگي نيستند. اما تفاوتي که در اين گروه، درمقايسه با دو گروه فوق مشاهده مي

کنند.  ها دو نفر از اعضای آن و يا بيشتر، در تأمين مخارج زندگي مشارکت مي که در اين خانواده

  دختر( در مترو به همراه يکي از فرزندان )غالباً شويم که به بدين ترتيب، شاهد حضور زناني مي

اند. در برخي مواقع نيز دو خواهر، با همکاری يکديگر، امور اقتصادی زندگي را با  کار مشغول
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رغم اشتغال دو نفر از اعضای خانواده، دو ويژگي نياز اقتصادی و  گذرانند. علي کار در مترو مي

روشان سرپرست خانوار ف به دست شود؛ اما از شدت آن نسبت اجبار به کار در آنان مشاهده مي

گويد:  ساله، مجرد و دانشجوی کارشناسي مديريت بازرگاني مي 20گردد. مريم،  کاسته مي

ام هم خيلي زياده. برای اينکه بتونم کمکي کرده باشم به مادرم  رم؛ شهريه دانشگاه غيرانتفاعي مي»

ازم خواست بيام، منم هايش زياده؛  هايش، اومدم مترو. نزديک عيده، مامانم قسط تو دادن قسط

 «اومدم

 فروشي ؛ عادت و کسب درآمد دست

بر رفع نيازهای اقتصادی، راه کسب درآمد برای  فروشي عالوه برای گروهي از زنان، دست

فروشان با دو  رسد که شکاف زيادی ميان اين دسته از دست نظر مي است. به 1مصارف درجۀ دوم

مواجه « نياز اقتصادی و اجبار برای کار»با دو عنصر دستۀ فوق وجود دارد. در دو گروه پيشين، 

سوی  عنوان ياريگر به عنوان سرپرست خانوار و گاه به بوديم. عواملي که زن را گاه به

کشاند تا بدين وسيله، نيازهای اساسي )خوراک و پوشاک و مسکن( خود و  فروشي مي دست

رغم کمک به سرپرست خانواده،  وه، عليفروشي، از منظر اين گر خانواده را تأمين کند. اما دست

لحاظ طبقۀ  چندان ضروری فرد است. بدين ترتيب اين گروه از زنان، به پاسخي به نيازهای نه

ها  گيرند و همين امر از شدت نياز و اجبار به کار در آن اقتصادی، از دو گروه برشمرده فاصله مي

ها را اختصاص بخشي از درآمد  ساير گروهتوان وجه تمايز اين گروه از  کاهد؛ بنابراين مي مي

 فروشي به مصارفي غير از نيازهای روزمره دانست. حاصل از دست

هستيم. مترو برای اين دسته از « نياز»در کنار مفهوم « عادت»در اينجا، شاهد نمود مفهوم 

زوای گي و ان کند؛ فضايي که هم کار است و هم فرار از روزمر زنان فضايي چندپهلو ايجاد مي

کنند. البته الزم به  انداز مي کنند و هم برای خود پس خانه: هم نيازهای ضروری خود را مرتفع مي

فروشان متفاوت است و  ذکر است که کم و کيف اين دو ويژگي )نياز و عادت( درميان دست

گردد که گاهي نياز، بر آن تفوق يافته و گاهي عادت. ازنظر مدت زمان حضور  شامل طيفي مي

که  تر باشد، زمان حضور کمتر است. يعني فرد صرفاً هنگامي که نياز ارجح ر مترو، هنگاميد

                                                           
ن در . منظور از مصارف درجۀ دوم، آن دسته نيازهايي است که درمقابل نيازهايي چون خوراک و پوشاک و مسک1

 درجۀ دوم اهميت قرار دارند؛ ازجمله تهيۀ جهيزيه و تغيير لوازم زندگي و... .
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که بحث عادت مطرح باشد، حتي اگر با  آيد؛ ولي هنگامي کند، به مترو مي احساس نياز مالي مي

ساله،  53گيرد. بتول،  مواجه شود، دوباره کار را از سر مي  برخورد مأمورين و جلب اجناس

از اون موقعي که مترو رو زدن، من دارم تو مترو »گويد:  وپرورش مي و بازنشستۀ آموزشمتأهل 

توان  اما مي« شيم ميايم. کنم. االن هم انگار ما به اين شغل معتاد شديم، هر روز بلند مي کار مي

 1آورند، توجيه کرد. دست مي کردن اين دسته از زنان را در کنار درآمد نسبتاً خوبي که به عادت

اند مترو فرصتي برای فرار از تنهايي و انزوا و  البته در برخي موارد نيز خود، اذعان داشته

ساله، متأهل و با تحصيالت ابتدايي  53يکنواختي محيط خانه و گريز از افسردگي است. عفت، 

 «تو خونه ناراحتم، افسردگي دارم، دوست دارم بيام اينجا با همه بگم و بخندم.»گويد:  مي

گرايي و افزايش سطح توقعات درميان زنان اين گروه  هايي از رواج مصرف مچنين نشانهه 

های متفاوتي، در آنان مشاهده شده  های مذکور، با نسبت شود؛ البته تمامي ويژگي نيز مشاهده مي

اند  درصد( با اين ويژگي شناسايي شده26.6نفر ) 8شده، تعداد  مصاحبۀ انجام 30است. از 

های زير  فروش(. تمايزات اندک ميان زنان اين گروه، آنان را در گروه وم زنان دستس )حدود يک

 جای داده است: 

رغم کمک به همسران  فروشان اين گروه، زنان متأهلي هستند که علي : دستـ زنان متأهل

فروشي را برای  خود، در تأمين مايحتاج ضروری زندگي، مقداری از درآمد حاصل از دست

گيرند که درمقايسه با نيازهای ضروری در درجۀ دوم اهميت قرار  ی درنظر ميمصارف ديگر

شود.  انداز، دادن اقساط، خريد جهيزيه، خريد لوازم منزل و.. مي گيرند. اين مصارف شامل پس مي

ويژگي ديگری است که تا حدودی در زنان « فروشي عادت به کار دست»در کنار نياز به درآمد، 

گويد:  ساله، متأهل و با تحصيالت دورۀ راهنمايي مي 21شود. بيتا،  مياين گروه مشاهده 

رو در بياره؛ خرج خونه هست، خرج  خونه ها خيلي باالست. شوهرم فقط بتونه اجاره خونه اجاره»

 «شه. اندازی هم بايد داشته باشيم؛ بچه بزرگ بشه، مطمئناً خرجش بيشتر مي بچه؛ باالخره يه پس

های ديگر،  ه تمايز اين دسته از دختران، با دختران مجرد در گروهوجـ دختران مجرد: 

هايي تعلق دارند که سرپرست خانواده حضور دارد و  هاست. آنان به خانواده ويژگي طبقاتي آن

ها باالتر  باشد؛ بنابراين، سطح معيشت آن آوران خانه بيش از يک نفر مي در اکثر موارد، تعداد نان

                                                           
هزار تومن در هر ساعت  6تا  3فروش در مترو بين  شده، ميانگين درآمد زنان دست . با توجه به درآمدهای عنوان1

 دارد.  باشد که تغيير موجود، بستگي به تنوع جنس، نوع جنس، شيوۀ تبليغ، حجم جنس و... مي
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فروشان، مشارکت در تأمين مخارج  ت. اگرچه ويژگي غالب اين دستهای قبلي اس از گروه

شود؛ ازجمله  ها برای مصارف ديگر درنظر گرفته مي خانواده است، اما قسمت اعظم درآمد آن

انداز برای خريد جهيزيه، تحصيل در آينده، مخارج تحصيلي کنوني فرد، خريد  توان به پس مي

گويد:  ساله، مجرد و با تحصيالت ديپلم مي 24د. سارا، لوازم شخصي غيرضروری و... اشاره کر

 «ذارم. ام مي دم، نصفشو هم برای خودم و جهيزيه نصفي از درآمدم رو به بابام مي»

است که با يافتن شغلي « شغلي موقت»عنوان  فروشي، به نگاه اين دختران به شغل دست

ها از شغل مناسب  ند، در تعريف آنرسد؛ اما تفاوتي که با گروه قبلي دار مناسب به پايان مي

ای است که در پاسخ به اين  ساله 23بينند. مونا دختر  گونه مي است. آنان شغل مناسب را اين

روی؟ پاسخ داد: اگر درآمدش مثل اينجا  سؤال که اگر جای ديگری برايت کار پيدا شود، مي

 من. تو 500-600باشه، آره. پرسشگر: مثالً ماهي چقدر؟ مونا: باالی 

ها از پيوستن به اين کار، درآمد باالی آن است که هرگز با  ن ترين دليل آ بنابراين، مهم

دست نخواهد آمد. اين درحالي است  تحصيالت ديپلم و حتي باالتر از آن، در جامعۀ کنوني، به

ت دس تر از آنچه در مشاغل رسمي وجود دارد، به تواند حتي در زماني کوتاه که چنين درآمدی مي

فروشي با تمامي مسائل و مشکالتي که با خود  رسد شغل دست نظر مي آيد. بدين ترتيب، به

توان  حال، نمي شود. بااين دليل سودآوری باال، ازسوی برخي دختران پذيرفته مي همراه دارد، به به

پوشي کرد. برخي از اين دختران، پيش  های خصوصي( چشم از مشکالت مشاغل ديگر )شرکت

همراه  فروشان، در مشاغلي بودند که مشکالت بسياری با خود به تن به خيل عظيم دستاز پيوس

 توان به موارد زير اشاره کرد:  داشت؛ ازجملۀ اين مشکالت مي

 های خصوصي، تعديل نيروها، ورشکستگي و...؛  ثباتي شرکت ـ بي

 تعويق انداختن پرداخت دستمزد؛  گونه مشاغل و به ـ حقوق پايين در اين

 ـ ناهماهنگي حقوق پرداختي با تعرفۀ وزارت کار درزمينۀ تناسب حقوق با ميزان تحصيالت؛ 

ـ مقررات سفت و محکم کاری: ساعات کاری مشخص و طوالني، مشاغل بدون مرخصي 

1و...؛
 

گونه مشاغل اشاره  های آنان در اين توان به تجربه ـ محيط نامساعد کار. در اين زمينه مي

1کرد.
 

                                                           
2. Order oriented 
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قبل از »گويد:  ساله، مجرد و دانشجوی کارداني رشتۀ حسابداری در اين زمينه مي 30سيما، 

کردم، حتي شده  اومدن به مترو تو دو تا شرکت خصوصي کار کردم. تو شرکت آخريه که کار مي

وقت بيام، از  خاطر درسم نيمه روز مجبور بودم به 2خاطر اينکه  بودم مأمور قراردادها؛ اما به

چنين  ساله، مجرد و با تحصيالت ديپلم، تجربيات خود را اين 22و رؤيا، « بيرونشرکت انداختن 

من خيلي جاها کار کردم، منشي بودم، همشون برای کار نبود، خيلياشون آدم رو »کند:  بيان مي

گفت تو  خواستن؛ مثالً تو يکي از اين جاها که رفته بودم، طرف بهم مي خاطر چيزای ديگه مي به

ز، هيچ کاری هم نکن؛ ولي من بايد کنار تو بشينم. بغل من نشسته بود )با حالت بشين پشت مي

ساله، مجرد و با  19نوشين، « تنفر( و بهم چسبيده بود. يک بار اين کارو کرد، ديگه نرفتم.

رفتم، بهم پيشنهاد  هر شرکتي که مي»گويد:  چنين مي تحصيالت ديپلم از کارهای پيشين خود، اين

ن؛ حاال مدير عاملش باشه يا هر آقايي که اونجا بود. دو مورد هم پيش اومد که داد دوستي مي

زنان ترس از آزارهای جنسي را در « خواستن صيغه کنن؛ ولي همشون سنشون باال بود. مي

الريجاني نيز در تحقيقي بر روی  دانند. صادقي و رجب مشاغل خصوصي بسيار تهديدکننده مي

گونه جرائم، در محيط کاری،  به اين نتيجه رسيدند که تهديد دائم اين« آزار جنسي در محيط کار»

سازد و باعث خلق عدم امنيت، محدوديت، انزوا  يک واقعيت متفاوت اجتماعي را برای زنان مي

 (.1389الريجاني،  گردد )صادقي و رجب گيری از کار مي و کناره

گونه  ا در محيط کار است. اينه کشيدن از کار، پاسخ نهايي به اين نوع از مزاحمت دست

ها و آزار  دور از مزاحمت سمت مشاغلي با محيطي به تجارب، بسياری از دختران مجرد را به

فروش اهميت دارد که بيش  کند. اين مسئله تا آنجا برای دختران مجرد دست جنسي هدايت مي

انتخاب چنين شغلي عنوان عنوان يکي از داليل  را به« بودن محيط مترو زنانه»ها  از نيمي از آن

 اند.  نموده

 فروشي ؛ استقالل مالي و تفنن دست

گيرند. اين زنان غالباً ازسوی  درصد در اين گروه جای مي13.3گويان،  از ميان پاسخ

دليل تعلق آنان به  ها ندارد. به شوند و خانواده نيازی به درآمد آن هايشان تأمين مي خانواده

                                                                                                                                           
. الزم به ذکر است مشکالت ذکرشده تنها برای دختران مجرد در اين گروه مطرح نبوده است؛ بلکه تمامي دختران 1

 اند.  ها اشاراتي داشته فروشي به آن مشغول بودند، به آن مجرد در بيان مشکالتي که پيش از دست
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کار برد؛ اما  را در توجيه حضورشان در مترو به« نياز»توان واژۀ  نمي شهری، 1های متوسط خانواده

فروشان باشد. فضای  کنندۀ منش اين دسته از دست درستي، توصيف ، به«استقالل مالي»شايد واژۀ 

مترو، برای اين گروه از افراد، هم عرصۀ کار است و هم تفنن؛ بنابراين، در اين گروه از زنان، سه 

مزد خانگي فرار  کنند تا از کار بي درهم تنيده شده است. کار مي« لذت و عادتکار و »مفهوم 

کنند و از سود حاصل از آن، برای خريد لوازم لوکس خانه، طال، لوازم غيرضروری شخصي و... 

نام نهاد که بيانگر افزايش سطح « مصارف تجمالتي»توان  استفاده کنند. مصارف اين زنان را مي

ساله، متأهل و دانشجوی  31هاست. ندا،  گرايي در برخي خانواده صرفتوقعات و رواج م

تونه بخره؛ اما پولش به چيزای ديگه  شوهرم خوراکي مي»گويد:  کارشناسي رشتۀ اقتصاد مي

بره!؟ مگه يه  داره، نمي هزار تومن خرج برمي 600ـ700کشي کني  رسه. االن اگه بخوای اثاث نمي

« هزار تومن شد. 30ديشب رفتم داروخونه يه ويتامينه برای بدنم،  گيره!؟ کارمند چقدر حقوق مي

ده، خرج  پدرم خرجم رو مي»گويد:  ساله، مجرد و دانشجوی زبان انگليسي مي 27نيوشا، 

کنم، هرچي بخوام  ده، پولي رو هم که درميارم برای خودم خرج مي دانشگاه هم اون مي

 «گيرم. مي

حوصلگي، به  نشيني و بي فرار از تنهايي و خانه در اين گروه، بعضي از زنان برای

صورت  فروشي شاهد زناني هستيم که به آورند. در اين شکل از دست فروشي پناه مي دست

گيرد.  آيند. اين همراهي گاه ازسوی اعضای خانواده و گاه دوستان شکل مي گروهي به مترو مي

دو ويژگي مهم يادشده، يعني لذت و است. « در کنار هم بودن»در اينجا، عنصر مهم و محوری 

فروشي در شکل حضور  آورند. عادت به کار دست را پديد مي« عادت»کار، در کنار هم، مفهوم 

آور خانه و پرکردن اوقات  که جدايي از فضای کسالت دهد. هنگامي خود را نشان مي« روزی»هر 

خود خواهد گرفت.  فراغت و خروج از انزوا مطرح باشد، حضور در مترو شکل دائمي به

ره، من با دوستام ميام اينجا. حوصلم  شوهرم سر کار مي»گويد:  گونه مي اين 2فروش متأهلي دست

 «گذره. ره و )با خنده( خوش مي تو خونه خيلي سر مي

                                                           
وخرجشان با هم هماهنگ بوده و گاه، امکان  هايي است که دخل خانواده های متوسط، در اينجا، . منظور از خانواده1

 انداز فراهم است.  پس
 فروشي ديگر در سکوی مترو مشاهده گرديد. وگو با دست فروش مذکور هنگام گفت . دست2
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ها از پيوستن به چنين  نکتۀ حائز اهميت درميان دختران اين گروه، نارضايتي والدين آن

هاتي چون محيط مترو محيطي زنانه است؛ درآمدش باالست؛ وقتم شغلي است که دربرابر توجي

کنند کارکردن در  گردد و در برخي موارد نيز سعي مي  دست خودمه؛ رضايت والدين جلب مي

اولش »گويد:  ساله، ليسانس مديريت بازرگاني مي 26مترو را از خانواده مخفي نگه دارند. شيوا، 

زنم بيرون، بهم شک کرد. بهش گفتم،  هر روز از خونه ميبهشون نگفتم؛ بعد وقتي مادرم ديد 

تونم پول در بيارم؛ اينه که  ست، خوب مي مخالفت کرد؛ اما االن راضيش کردم؛ گفتم محيط زنونه

 «قبول کرد.

گويي به نيازهای  فروشي، پاسخ فروشان، هدف از دست برای موارد معدودی از دست

انداز و  نگری و پس باشد؛ بلکه هدف، آينده گذراني نمي تجمالتي و يا تفريح و وقت

هايي برخورديم.  نفری، تنها به يک مورد با چنين ويژگي 30گذاری است. در نمونۀ  سرمايه

ساله، مجرد و با تحصيالت ديپلم، در بيان دليل خود از حضور در مترو، چنين  19نوشين، 

سعۀ کارم است؛ چون جنسي که دليل اصلي کار من احتياج مالي نيست، هدف من تو»گويد:  مي

کنم؛ بنابراين خيلي سرمايه احتياج ندارم و درمقابل، سود زيادی  فروشم، اوالً خودم توليد مي مي

کنم که جنسای  رو جذب مي های ديگه دست بيارم. با اين کار، فروشنده تونم از فروششون به مي

ای اجاره کنم که  کنم، مغازه که جمع مي منو بفروشن و ديگه به مترو نيام يا اينکه بتونم با پواليي

هزار تومان  60تا  50ميزان درآمد روزانۀ اين قبيل افراد بين « بتونم اونجا جنسامو بفروشم.

 باشد.  مي

توان چنين استنباط کرد که اگرچه در ابتدای احداث مترو کمتر  بندی کلي، مي در يک جمع

رفتن قبح اين مسئله و گاه  مان و با ازميانشدند، اما با گذر ز ديده مي 4و  3تيپ شمارۀ 

که  طوری به 1شود؛ ها افزوده مي شدن ازسوی مردم و درآمدزايي اين شغل، بر تعداد آن پذيرفته

فروشان  اند( عموماً از دست هايي که در شش ماه اخير به اين کار پيوسته فروشان جديد )آن دست

فروشان گروه  د فراموش کرد که تعداد اندکي از دستهستند. البته اين نکته را هم نباي 4و  3تيپ 

فروشان تيپ اول و دوم بودند؛ اما  ، خود، در ابتدای ورود به اين فضا، در زمرۀ دست4و  3

گنجانده  4و گاه،  3جدا کرده و در قالب تيپ  2و  1کم از تيپ  ها را کم درآمد باالی مترو آن

                                                           
حقيقي پوشي کرد و صحبت در اين زمينه، خود، به ت توان از مشکالت ساختاری درزمينۀ اشتغال چشم البته نمي .1

 جداگانه نياز دارد.
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فروشان )سرپرست خانوار( فاصله گرفته و به  ستاست. نکتۀ ديگر اينکه هرچه از گروه اول د

گردد. در  شويم، از ميزان متأهلين کاسته و بر مجردين افزوده مي نزديک مي 4فروشان گروه  دست

 گروه نشان داده شده است:  4جدول زير، درصد متأهلين و مجردين هريک از 

 نفروشا هاي مختلف دست . درصد متأهلين و مجردين تيپ6جدول شمارۀ 
 درصد مجردين درصد متأهلين گروه)تيپ(

 20 80 فروشي و سرپرست خانوار( گروه اول )دست

 37.5 62.5 فروشي؛ همياران خانواده( گروه دوم )دست

 62.5 37.5 گروه سوم )عادت و کسب درآمد(

 75 25 گروه چهارم )استقالل مالي و تفنن(

فروشي در مترو صرفاً  ن از دستدر پايان، ذکر اين نکته ضروری است که انگيزۀ زنا

دهد که بعضي از زنان برای فرار از  های عميق نشان مي مشکالت اقتصادی نيست؛ بلکه مصاحبه

گرايي و تغيير سبک  انزوای خانه، گذراندن اوقات فراغت، ميل به استقالل مالي، ارضای مصرف

های ديگری قابل شناسايي  های فوق، گروه بر گروه آورند. عالوه زندگي، به اين کار روی مي

 نماها اشاره کرد. فروش توان به دست باشند که از آن جمله مي مي

 نماها فروش دست

خوريم که نه ازطريق مصاحبه، بلکه ازطريق مشاهده و مصاحبه با  در اينجا، به گروهي برمي

عنوان  فروشان شناسايي شدند. اين گروه به مسئولين پليس و حراست مترو و همچنين ساير دست

آيند، اما  فروشي به مترو مي فروشاني که با پوشش دست شوند: دست نما شناسايي مي فروش دست

 های زير اشاره کرد:  توان به گروه فروشان مي کنند. ازجملۀ اين دست اهداف ديگری را دنبال مي

 کنند؛  فروش مبادرت به فروش مواد مخدر مي ـ کساني که در پوشش دست

 کنند؛  غيرمجاز مي CDفروش اقدام به فروش  قالب دست ـ افرادی که در

گردند و  دنبال طعمه مي های فساد به فروش برای خانه هايي که در قالب دست ـ گروه

 توانند فضای زنانه و امن مترو را به چالش بکشند؛  مي

 اند؛  گری مشغول فروشي، به تکدی ـ گداياني که در پوشش دست

 کنند. فروش و گاه، به مأمورين مترو مبدل مي د را گاه، به دستـ دزدان مترو که ظاهر خو
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کنن بيشتر  ها، چون فکر مي بعضي از فروشنده»گويد:  ساله، مجرد و ديپلمه مي 23مونا، 

دوبار پيش اومده؛ مثالً  دن. برای من يکي کسايي که اومدن اينجا، طالق گرفتن، ميان پيشنهاد مي

ده، خونه هم برات  اش بشي، پولم بهت مي ره، ميای بری صيغهدا گفتن يکي هست بازاريه، پول

ساله و مجرد  22رؤيا، « اومدم. کارو کنم که مترو نمي خواستم اين  گيره؛ ولي من اگه مي مي

گفتن مأموريم و ميومدن جنسای مارو  مدت، مأمورای قالبي اومده بودن، مي  يه»گويد:  مي

گونه افراد  کي از مسئولين نيروی انتظامي در مورد ايني.« ای و...  بردن، بدون هيچ برگه مي

فروش، مرتکب اعمال  فروشان باعث شده برخي، در پوشش دست حضور دست»گويد:  مي

فروش مبادرت به فروش  بزهکارانه شوند؛ ازجمله، اخباری رسيده که افرادی در پوشش دست

CD رو  اند؛ ازاين دنبال طعمه بوده ع، بههای فساد و روابط نامشرو غيرمجاز نموده و يا برای خانه

فروشان را  نيروی انتظامي در جهت ايجاد امنيت در مترو، در کنار وظايف ديگر، برخورد با دست

 « نيز قرار داده است.

کنند؛ از اين رو شناسايي  فروشي کار مي اين دسته از زنان غالباً در زير ماسک و پوشش دست

فروشان محيط  رغم اينکه غالب دست ای نيست. بنابراين، علي هها از ديگران کار چندان ساد آن

های جدی خاص خود  دانند، بايد گفت که اين محيط نيز آسيب مترو را محيطي زنانه و ايمن مي

 طلبد.  را دارد که تأمل جدی را مي

 پيشنهادها و راهکارها
ثرات نامطلوب فروش مترو و تعديل ا دهي زنان دست جهت ارائۀ راهکار درزمينۀ سامان

حال،  به شناختي امری ضروری است؛ حال آنکه، تا های جامعه فروشي، انجام پژوهش دست

های اين تحقيق، زنان  تحقيقات چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است. برطبق يافته

های متفاوتي هستند؛ لذا ارائۀ راهکاری کلي  های مختلف با ويژگي فروش مترو شامل گروه دست

های جمعيتي  شده دارای ويژگي های شناسايي تمامي آنان ممکن نيست. هريک از سنخبرای 

باشند؛ لذا هرگونه  متفاوت )سن، تأهل، تحصيالت و...( و انگيزه و توان مهارتي متفاوتي مي

ها  بندی ويژگي راهکاری بايد متناظر با اين تنوعات باشد. با توجه به کليت موضوع و جمع

 زير را پيشنهاد کرد: توان راهکارهای مي
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فروشان مترو زناني هستند که توليدات خود را  برخي از دستـ حمايت از مشاغل خانگي: 

فروشان چنين ويژگي را دارا بودند که  درصد از دست13کنند. در اين تحقيق،  در مترو عرضه مي

ها  واند حضور آنت ها مي حمايت از آنان، ازجمله در ارائۀ وام کارآفريني و بيمه و ساير حمايت

رنگ نمايد. درزمينۀ حمايت از مشاغل خانگي، وزارت کار و امور اجتماعي  در مترو را کم

گو  اقدامات مؤثری انجام داده است؛ اما پوشش حمايتي آنان، درمقايسه با تعداد متقاضيان، پاسخ

درازمدت  مدت و کارآفريني در نيست. با حمايت از مشاغل خانگي، توانمندی زنان در کوتاه

 اتفاق خواهد افتاد.

شده، زناني هستند که فرصت و  های شناسايي : در کليۀ سنخـ افزايش توان مهارتي و فني

های حمايتي  ای را دارند. ايجاد طرح های فني و حرفه توان و انگيزۀ کافي برای يادگيری مهارت

 مؤثر باشد.  تواند در کاهش گروندگان به اين شغل برای اين دسته از زنان نيز مي

های دائمي، همانند آنچه چندين سال پيش در پارک  بازارچههاي دائمي:  ـ تشکيل بازارچه

ای را جهت حمايت از توليدات  تواند زمينه الله )بازارچۀ سنتي پارک الله( داير گرديد، مي

ر زنان خانگي و کارآفريني و باالرفتن توان مهارتي زنان فراهم آورد و اين فرصت را در اختيا

 قرار دهد که اجناس خود را به فروش رسانند.

ها  فروشي در مترو، ايجاد روزبازار از ديگر راهکارهای کاهش دستـ تشکيل روزبازارها: 

ها غالباً به ارائۀ کاالهای ضروری خانوارها  هاست. اين بازارچه ها و برخي خيابان در سطح پارک

دهي  تواند در سامان ها باقي مانده است و مي از آن پردازند و امروزه، تعداد بسيار معدودی مي

 فروشان کمک شاياني نمايد. دست

طور  های مترو، به بهای غرفه شده، اجاره های انجام طبق برآوردهاي مترو:  ـ اجارۀ غرفه

سازد.  هزار تومان است. اين مبلغ، افراد را در اجارۀ چنين مکاني ناتوان مي 600ميانگين، ماهانه 

های مترو را برای مدت  شده در ايستگاه های احداث توان غرفه حل اين مشکل، ميبرای 

طور رايگان، ازسوی شهرداری در اختيار افراد قرار داد و پس  ساله و به طور مثال يک مشخص، به

بهای غرفه پرداخت شود. اجارۀ سال اول نيز از سال دوم،  از گذشت مدت زمان مشخص، اجاره

 داخت گردد. صورت اقساط پر به

مدت تلقي کرد  مدت و يا کوتاه عنوان راهکارهای ميان توان به شده را مي کليۀ راهکارهای ارائه

شوند؛ اما با توجه به اينکه علت اصلي  فروشي در مترو پيشنهاد مي بخشي دست دنبال سامان که به
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، الزم است که فروشي برای بسياری از افراد، نيازهای مالي و تأمين مخارج ضروری است دست

توان  های اساسي و ساختاری مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه، مي ريزی در اين ارتباط، برنامه

 درآمد و يا کاهش نرخ بيکاری اشاره کرد.  به توزيع عادالنۀ درآمد، حمايت از طبقات کم

 گيري   نتيجه

کند. حضور  در جامعه جلب مي بسياری از مسائل اجتماعي، توجه ما را به منزلت و جايگاه زنان

های اجتماعي که بعضاً منجر به عدم تساوی  درآمد، توسعه زنان در مشاغل سطح پايين و کم

ارزش شمردن کار زنان در خانه و خارج از خانه گرديده است، همه از  اقتصادی زنان و بي

کار سازد: تواند الگوهای عميق مناسبات جنسيتي را در جامعۀ ما آش مواردی است که مي

شود و حال آنکه زندگي ما را تحت تأثير  توجهي واقع مي الگوهايي که بيشتر اوقات مورد بي

ای اجتماعي با رويکردی  (. هدف اين مقاله، پرداختن به مسئلهAnderson, 1997دهد ) قرار مي

نه، از های مختلف، در اين زمي باشد. اگرچه علل گرايش زنان و شناسايي گروه شناختي مي جامعه

باشد و آن اينکه،  دنبال يک تأکيد نظری نيز مي اهداف اصلي اين تحقيق است، اما مقالۀ حاضر به

شناسي در اثر تفکر جدی در مورد زندگي زنان، دگرگون و دوباره،  چگونه دانش جامعه

شناسي، فهم ارتباطات و مناسبات اجتماعي و بررسي  شود. اگرچه وظيفۀ جامعه سازی مي مفهوم

های  شناختي بايد در جهت بازسازی نهاد وۀ زندگي کنشگران اجتماعي است، اما فهم جامعهنح

رو، زنان با مبادلۀ تجربياتشان با زنان ديگر مالحظه خواهند کرد که  کار آيد؛ ازاين اجتماعي به

طورکه  تواند ريشه در شرايط اجتماعي داشته باشد. همان ها مي چگونه تجربيات خصوصي آن

شناسي، فهم بيوگرافي شخصي و ساخت اجتماعي و  گويد: وظيفۀ مرکزی جامعه ميلز مي تراي سي

 (. Mills, 1959ارتباط ميان اين دو است )

های اساسي است که تقسيم کار، در جوامع معاصر، پيرامون  امروزه، جنسيت يکي از ويژگي

وقت، سطح پايين  غل نيمهشدت در طيف محدودی از مشا زند. به اين معنا که زنان به آن دور مي

شوند. بسياری از کارهای باثبات و  درآمد متمرکز هستند: مشاغلي که عمدتاً زنانه تعريف مي و کم

رغم وقت بسياری که زنان در  آيد و متأسفانه، علي وقت با وظيفۀ مادری زنان جور درنمي تمام

شود.  آنان غيرمولد تلقي مي کنند، کار کنند و ارزش افزوده توليد مي داری صرف مي امور خانه

های سطح باال توسط مردان  های کليدی و درآمد حتي در مشاغلي که اکثريت با زنان است، پست
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رو هستند؛  ای روبه های شيشه شود و زنان شاغل همواره، در محيط کاری، با سقف دريافت مي

يابند. مقايسۀ  نامرئي، ارتقا مي ای و های شيشه ها با استفاده از آسانسور تراز آن حال آنکه مردان هم

ها  ها و بلندپروازی طلبي دهد که اگرچه برای مردان در کار، ارضاء جاه کار زنان و مردان نشان مي

يابد  شود، اما برای زنان صرفاً رفع نيازهای مالي است که اولويت مي امری طبيعي تلقي مي

(Anderson, 1997.) 

فروشي در مترو  ها در مشاغل مختلف، ازجمله دست نبررسي تاريخي کار زنان و اشتغال آ

ها نايل شويم و  سازد که به فهم تجربيات آن ای نسبتاً جديد است، ما را قادر مي که پديده

فروشي  تواند الگوهای وسيعي را که در رابطه با مشاغل زنان وجود دارد، آشکار سازد. دست مي

هاست. اگرچه اشکال کار  تي و وضعيت تأهل آنبه موقعيت طبقا شدت وابسته زنان در مترو به

بندی است، اما وجه مشترک همۀ  تواند متفاوت باشد و در الگوهای متعددی قابل دسته زنان مي

کنند.  وقت کار مي درآمد و دست دوم و پاره الگوها آن است که زنان بيشتر در کارهای کم

ای است که  دوم و حاشيه شاغل دستهنظر جزء م فروشي نيز ازجملۀ اين مشاغل است که به دست

مستلزم توجه و بررسي است. يکي از سؤاالتي که اين پژوهش درصدد پاسخ بدان است، علل 

های اين  استقبال بعضي از زنان از چنين شغلي است. پاسخ به چنين سؤالي، در گرو بيان ويژگي

بودن  هايي چون زنانه های عميق، ويژگي فروش است. برطبق مصاحبه شغل، از زبان زنان دست

تر، نياز  پذيری، درآمدزايي، عدم نياز به مهارت و سرمايۀ اوليه و از همه مهم محيط مترو، انعطاف

های  محيط زنانه در واگن خواند. سوی اين مشاغل فرا مي مالي و تنگناهای اقتصادی، زنان را به

از استيالی مردانه در فضاهای عمومي  دور کند که به گفتۀ آنان، فضای امني را فراهم مي بانوان، به 

هايي که زنان در آن حضور  فروشي بپردازند. گاهي احساس امنيت در زنان، در مکان به دست

هايي که جمعيت انبوه مردان در آن حضور  دارند، بيش از ساير نقاط است و برعکس، از مکان

بعضي از زنان، تجربۀ تلخ آزار (. برای 136: 1388کنند )صادقي و ميرحسيني،  دارند، اجتناب مي

جنسي در مشاغلي که پيش از پيوستن به مترو با آن مواجه بودند و القائات خانواده و جامعه، در 

فروشي اين  پذيری دست فروشي تأثيرگذار بوده است. ازطرفي، ويژگي انعطاف انتخاب دست

و درآمد مکفي چنين  صورت خودسامان عمل کنند سازد که به امکان را برای زنان فراهم مي

سازد؛  آميز است، ادامۀ راه را برای آنان ميسر مي گويان، وسوسه شغلي که بنابر اظهارات پاسخ

تونم با  ساعت به مترو ميام و مي 4تا  3من روزی »گويد:  فروشان مي کمااينکه يکي از دست
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فروشي که در  تهای شغل دس از ديگر ويژگي« رو در بيارم. خونه و خرج خونه درآمدش کرايه

ای مؤثر است،  گيری چنين پديده رسد در شکل نظر مي اين پژوهش شناسايي شده و به

فروشي، عدم  وقت بودن، روزمزد بودن، پتانسيل وجود خريدار در شغل دست خودگرداني، پاره

تغييرات جوی، سرمايۀ اوليۀ محدود، پتانسيل انجام کار گروهي، عدم نياز به تخصص، سابقۀ کار 

 باشد.  آزادی ورود و خروج به اين شغل مي و

فروشان را داراست که هريک، اين فضا  فضای مترو ظرفيت پذيرش اشکال مختلفي از دست

فروشان، در بخشي از  کنند. برای شناخت اشکال مختلف دست را به شيوۀ خود قرائت مي

ار، اولين گروه فروشان سرپرست خانو فروشان ارائه شده است. دست پژوهش، تيپولوژی دست

ترين دليل خود برای  برشمرده در اين تيپولوژی هستند. اين زنان نياز مالي و اجبار را مهم

دانند. گروه دوم، همياران خانواده هستند که ازلحاظ طبقۀ اقتصادی،  آوردن به اين شغل مي روی

جهت تکميل شباهت بسياری با گروه پيشين دارند و تنها در اين مشخصه که درآمد آنان در 

 باشند.  درآمد سرپرست خانوار است، متفاوت مي

فروش، ازنظر ميزان تحصيالت و آموزش مهارت، در سطح بسيار  غالب زنان متأهل دست

( ويژگي بارز شاغالن در مشاغل درجۀ دوم را گرايش 1978نازلي قرار دارند. بارون و نوريس )

(. در Barron & Norris, 1976دانند ) د ميهای مفي نسبتاً ضعيف آنان به کسب آموزش و مهارت

های خانگي، همچون  دليل مسئوليت ای پايين، ناتواني زنان در بازار کار، به کنار آموزش حرفه

که بسياری از زنان سرپرست و همياران  طوری نگهداری از فرزندان و انجام امور خانه است؛ به

زمان قادر به ارائۀ نقش  ی آنان صدمه نزده و همدنبال مشاغلي هستند که به وظيفۀ مادر خانواده به

( موقعيت تابع زنان در محيط کار را ارجحيت زنان به امور خانه 1379مادری باشند. گرت )

(. 1379گردد )گرت،  دانسته است که سبب اهميت کمتر کار بيرون از خانه در ذهن زنان مي

تي در بازار کار، در تبيين علل پيوستن های موجود، در حوزۀ نابرابری جنسي بدين ترتيب، تئوری

 فروشي موفق بوده است.  برخي از زنان به دست

های جديدی اشاره کرد که از دل طبقۀ  گيری گروه توان به شکل های فوق، مي بر گروه عالوه

فروشي؛ عادت و  دست»توان در دو گروه با نام  ها را مي متوسط شهری برخاسته است. اين اقليت

فروشان دستۀ سوم، کساني  جای داد. دست« فروشي؛ استقالل مالي و تفنن دست»و  «کسب درآمد

رساندن به سرپرست خانواده در تأمين مخارج، به نيازهای  بر ياری شوند که عالوه را شامل مي
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فروشي برای استقالل مالي و تفنن نيز به کساني  دهند. دست چندان ضروری خود پاسخ مي نه

فروشي است. در  ها برای دست های درجۀ دوم و يا تفنن، دليل آن اسخ به نيازگردد که پ اطالق مي

توان نيازهای غيرضروری را با مصارف تجمالتي برابر دانست. بدين ترتيب، شاهد  اين گروه، مي

گويي به سطح  درميان زنان، باالخص گروه چهارم هستيم که برای پاسخ« گرايي مصرف»نمود 

ده حاضرند ريسک باالی چنين کاری را بپذيرند. گروه آخری که توسط رفاه مادی خود و خانوا

نماهايي هستند که در زير  فروش شوند، دست تعريف مي« ديگری»عنوان  فروش به زنان دست

توانند برای زنان  ورزند که اين گروه مي فروشي به اعمال غيرقانوني مبادرت مي ماسک دست

 ساز باشند.  فروش آسيب دست

عنوان  فروشان با خوانش فضای مترو، به توان گفت دست بندی کلي، مي عدر يک جم

های سيّار، همگني فضای مترو را زير سؤال برده و ازطريق جلب نظر موافق مردم  بازارچه

پردازند. همچنين برخي از آنان،  فروشي و معناسازی هر روزۀ آن مي )مسافرين( به تداوم دست

سازند.  بودن و لذت و تفريح مبدل مي را به مکاني برای باهم نازطريق بازتعريف مکان مترو، آ

واسطۀ تعاريف آنان از مکان  سه مفهوم مهمي است که به« نياز و عادت و لذت»بدين ترتيب، 

 مترو، در اين مطالعه، توليد شده است. 
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